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A z e le m i i s k o la i r a j z o k t a t á s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreformja.')
- Első közlernény.

Első feladatom, hogy a rajznak, mint tantárgynak, a helyét az
elemi-iskolai tantárgyak között kijelöljem.

Az oktatásnak eg~ fel-felhangzó elve a koncentrááÓ. Eddig nagyobb-
részt és szerintem helytelenül, az egyes tantárgyakra vonatkoztatrák ez
elvet, így a földrajz, a természet-tanítás anyagá ra . s értették ez alatt azt
az osztályonkénti felosztást, mely szerint az illető tantárgynak tananyaga
az egymásra következő tanévekben gyürüzetesen mind szélesebb körben
terjed ki s hovatovább nagyobb terjedelmet foglal el az illető ismeret-
körből. Gyürüzetes tanmenetnek is mondják.

Van egy másik alakja is a koncentrációnak, amely a nyelvi okta -

tá sban nyer kifejezést s azt jelenti, hogyanyelvtanítás az egész taní-
tásnak a központja, amely köré a többi ismeretek rakodnak. .

Nem akarok most az utóbbi felfogás helyességének, avagy nem
helyességének birálásába bocsátkozni, csak utalok az utóbbi 35 év ered-
ménytelenségeire, amennyiben sem a magyar nyelv tiszta tudásában és
beszélésében, sem a .hazafías felbuzdulás benső tartalmában nem látok
e!őhaladást; de a reáliákban, a környezet tárgyilagos megitélésében,
megértésében és haszonra va ló fordítá sában épp oly' gyakorlatiatlanság
uralkodik, mint azelőtt. Ezen lehangoló tapasztalatot merítem az ipar-

1) Szerző ez értekezésében megbirálja a székesfőváros elemi iskolái számára készült

rajzoktatási tanterv előadói javaslatát, egyuttal . előadja a saját tervezetét, amelyet több

évi kisérlet alapján állított egybe. E munkálatot eredetiségénél s gondolatke1tő hatásánál

fogva méltónak tartjuk a közlésre. Szerk.

.l'Iagyar 'I'anítöképző. 38
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iskolákba felkerült tanulók : tárgyi és értelmi visszamaradottságukból,

vonom le a kisiparosaink értelmi, szellemi fengódéséből.
És ennek okát nagyrészben ezenHGFEDCBAe lv o n t nyelvi tanítás túlterigésé-

ben látom. Azt, amit tudunk, azt nem kellyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulnunk, sem tanítanunk,

azt legfeljebb gyakorolni kell. Az elemi iskola nagy reális anyagán és
hozzá kiválasztott kőltői és irodalmi anyagán kell azt gyakorolni; az
iskolai beszédanyag, felelés ép-tiszta magyarságán s gyakor la tz" írásbeli
feljegyzéseinek helyesírásában s egyebekben.

Röviden: igenis koncentráció az elemi iskolai oktatásban kell, mert
különben szétfolyó és áttekinthetetlen volna. Kell egy vagy több egye-
sített tantárgynak lenni, amely körül a többi tárgyak eredményeikkel
lerakódnak s ezekből a központi tantárgyakból jönnek a szempontok és
rányítások; ezek, csak koordinátái az oktatásnak, anélkül, hogy ők len-
nének az uralkodók.

És ilyen koncentrációs tantárgynak ismertem én fel a kézimunka -

gyakor la tá t és a v e le kapcsolatos ra jzolá s-okta tá s. Az előbbi a szemlél-

tetes elvének legmagasabb megvalósítója, mert mindig tárgyi alapon mozog ;
a másik szintén tárgyi alapon, az anyagi világ megér tésének részleteibe
vezet s ezzel mind a gyakorlati élethez nyujt segédkezet, szempontokat,
mind pedig a szépnek előbb ugyan reális felfogására, de hova-tovább
majd az így nyert biztos alapon az idealizmushoz vezet, melynek minden-

koron az iskola céljának kell maradnia, de amely helyes, tudatos veze-
tés mellett mintegy önmagától bontakozik ki a tanítás-oktatás munkájából.

Szóval én hiszem és vallom, hogy jön idő, mert jönnie kell,
amikor az elemi oktatás központja a kézimunkákkal való foglalkozás

és a rajzoigatás, festegetés leszen; hiszem pedig egyszerüen azon az
alapon: mivel az ember iség azon az uton futotta meg a maga fejlődésé-

nek menetét s ezen jutott a maz' magasla tokra , az ér telem, az anyagi

munka , a be..szédbeli és gra fika i kzjejezések művészi magasla ta ira . S az

az út ma is a legtermészetesebb.
Ép azért én, mert már a tanterv-revizió legelső pillanataiban

ebbeli nézetemet hallattam, nem vagyok megnyugtatva a tanterv-készí-
tés mai menetévei s nem látom azt gyökeresen az, egyéni és nemzeti
boldogulás követelményei szerint elíntézve.

Ám azért abban a tanítói és gyermeki léleknek kényelmetlen, gya-
korlati életnek nem kedvező keretben is meg kell tennünk a lehetőt,
ami tanítási eljárásaink szabatosságát biztosítja.

A kézimunkára való neveléssel azonban kapcsolatos a természet,

amelyből minden munka anyagát, sőt eljádsá t, feldolgozásá t, módja t't

veszi, ellesi s egyúttal a rajzoktatásnak is kiapadhatlan alak- ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ín -
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gazdagságbeli forrása, amellett, hogy a gyakorlati élet mechanizmusát

megérteli velünk, gyakorlati kihasználására Impulzusokat, útbaigazitáso-

kat' ad. leleményességre buzdít, anyagi jayaink gyarapítására a termé-
szet kincstárából eszközöket és módokat ad az ipar és kereskedelem
ioglalkozásaiban - és még ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelvet is, -rnint természeti produktumot
fogatja fel, a tór ténelmet pedig a nemzet természetének kifolyásaként
mutatja be, az a lkotmányt a természet törvényeinek másaként nézi s az
esztetikai érzelemnek is örök forrása. Minden, minden a természet pro-
duktuma s csak az a nemzet boldogulhat az anyagi-életben, amely ezen
az alapon veti meg lábát.

Ezeket azonban tulajdonképpen a természeti tárgyak tanitás-anyagá-

nak reviziójánál kellett volna elmondanom, de ott - legnagyobb sajná-
latomra - nem lévén szerenesém ezt megtehetni : itt, ez alkalommal
fejezem ki felfogásomat, annál is inkább, mert, amint az alábbiakból
látható lesz, a természetnek közel köze van ra jzokta tá shoz.

És itt a javaslat cimére azt jegyzem meg, hogy ne ra jztanítá stzak

nevezzük, hanem ra jzokta tá snak, mely névvel azt kivánjuk kifejezni,
hogy módszerében a természettudományok' módszerét óhajt juk alkal-
mazni: minden történónek, tanítandónak oká t is megemlítendók.

Ezen bevezetés után már most áttérhetek a javasiatra magára.
A régi "rajztanítás" helyébe tényleg a rajzoktatást ülteti be,. vagy

szigorúbbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó lv a : annak magvait veti el népiskolai talajunkban. Azért
mondom, hogy elveti, mert nincs még honnan "átültetni". A nyugat
iskoláiban is csak kisérleteznek, legfeljebb tovább vannak már a kisér-
letezés terén, mint nálunk, mert előbb kezdték, de a tanítás-oktatás
végső formáját még nem találták meg. Csupán elvetettnek mondom e
javaslat által a magot, mert s o k á kell még ápolgatni s nyesegetni a
tapasztalat és elmélkedés terén' is, amig a, kellő kialakulást el fogja
érhetni. De mindenesetre kiváló rnű, amely irányt szab egész rajzoktatói
működésünknek, fejlődésünknek. A szerző") terve elkészítése közben meg-
szerkesztette magának "a ra jzolá s mibenlétének joga lmá t" s e fogalorn'tartal-

mát azután igyekezett elemi alkatrészeire felbontani s oly módszert megállapí-
taní, amely mind a rajzoktatás természetével, mind pedig a gyermek lelki
felfogásával s kézbeli készségeivel megegyez. Ennek a helyes eljárásnak
az kell hogy eredménye legyen, hogy 10-15 év mulva oly nemzedék
nő fel iskoláinkban, me/y nemcsak ra ieoini, á6rázolni fog tudni, hanem

aet :oly mz'ndetzna ji kózszükségletnek fogja érezni, mint pl. a z írá st érsz'

annak ma I Ha pedig a rajztanítás anyagát úgy fog sikerülni megálla-

1~ il. fővárosi rajzoktatás tantervét Györgyi Kálmán iparrajziskolai tanár, az orszá-

gos iparművészeti szakbizottság tagja_készítette,
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pítani, hogya külső alakon kivülyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tá rgyak be/szerkezetébe is nyujt az

bepillantá st es kö'vetkeztetést: akkor oly mélyreható lesz a siker, ' hogy

belőle ama helyes ítélni-tudás fog előállani, amely minden boldogulásnak
az alapja s oly kedélyi vonatkozás a tárgy és természet között, amely
az unalmat elüzni képes s a súlyos munkával elfoglalt embernek kétsze-
resen szükséges szórakozás és élvez et nemes módjait megszerzi.

.Hozzájárulok tehát a cél azon kitüzéséhez, melyszerint a feladat
itt a helyes megjigyelésr4, a helyes lá tá sra ua io vezetés s a látottak egy-

sserü és ér telmes lerajzolása. Egyetértek abban, hogy ezt csak az a lak

s hozzáteszem: a test 3 dimenziós kiterjedésének tekintetbe vételévei,
a részek a ránya inak felismerésével lehet elérni. Elismerem az u. n.
kézügyesító rajzgyakorlatoknak segítő voltát, amennyiben a rajztanítás
kezdetén ily meress kezelésekkel a tanuló. bátorságát emeljük s nagy
vonásokra szoktat juk, a magasabb osztályok fokán pedig az egyszer
eltanult alakoknak készséges egybefüzésével s a motivum ismétlésévei
nyert sorozataikkal házilagos diszitésekre használtatjuk fel.

De a rajzolás a fent kitűzött feladatok szerint összetett lelkifolya-
mat végbemenése s azér t kiemelem, hogy· nehézséget jelent, melyet a lkotó

nehézségei sser in: egyenkz'nt és egymásután kell seermtem' legyőzni. Nem

egyszerre kell az a lak és vele együtt az a rányok felfogatásának, viszo-
nyainak s rajzbeli kifejezéseinek nehézségeit legyőzni: eztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtű z z ü k ki
feladatunknak, hanem a legalsó tanítási fokon én csupán az a laknak

a tárgyak és modellek alapján való felfogatását s begyakorlását fogad-
hatom el eddigi tapas'ztalataimalapján: nem aka rván az első osztá ly

mostani túlterhelt á llapotá t még súlyosbítani. Ebben a tekintetben tehát
a miniszteri, illetőleg a jelen országos közoktatásügyi tanács javaslatá-
hoz állok közelebb, amely teljesen a 6-7 éves gyermek átlagos képes-
ségei szerint, talán nem a rajzolás-tanításban jártas szakember, hanem
amint látszik, az első osztályos tanuló értelmi és testi képességeivel
tisztában levő szakértő által áIlapítja meg az első osztály. ebbeli teen-
dőit. Az illető tájékozva van az ezen osztályban folyó nehézségekről.
S bár elfogadom az ott jelzett gyakorlatokat, álláspontom mégis ha ia -

dds: jelent úgy az ott ajánlott u. n. ka r ton-a lakok körülrajzolásának,

mind pedig a tulajdonképpen nem létező "lapos" vagyis két dimenziós
kiterjedésű tárgyaknak körülrajzolásával szemben. Én, arnint azt később
a részletes tanítási leckéimben követni fogom, a való vagy a tanuló
által arra szolgáló formákba sajtolt s igy agyagból, homokból készített
3 dimenziós tárgyakat értem és kivánom.

Budinszky Károly.
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A z a n y a n y e lv i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a h a n g j e g y o lv a s á s .

- Adalék a tanítóképzőí és népískolaí énektanításnak u. n.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszolmizá tó módsze"éhez. -

Ama 42 nyelvhangjegyben. melyeket közös néven magyar ábécének
szokás nevezni, nyelvünk összes hangjai megtalálhatók. Aki e betüket
- az egyjegyüeket szintúgy, mint a kétjegyüeket - a szükség _pilla-
natában azonnal a megfelelő hangokká képes változtatni: arról azt
mondjuk, hogy el tudja olvasni- nemcsak az olyan olvasmányt, melyet
könyv nélkül tud (mint Jókai a "Turgudorgod._ .. "-ot a fordított kalen-
dáriumból), hanem azt is, melyet életében akkor lát először.

Az éneklésben csak 7 (vagy is épen hatszorta kevesebb) hanggal
van dolgunk, mint az anyanyelvi olvasásban. És mégis fehér holló számba
megy még nagyobbak között is az olyan egyén, ki az énekhangok
jegyeit minden előéneklés, előjátszás, előkészülés nélkül első látásra
Ieénekelje, Mi e különös jelenség oka? Egyszerüen az, hogy míg a
nyelvhangok egymástól majdnem teljesen függetlenek, addig az ének-
hangok oly mértékben támaszkodnak egymásra, oly szoros magassági
viszonyban állanak egymáshoz, hogy mihelyt a kiinduló ponttói (a
tonikától) való föl- vagy lefelé számított távolságuk a tudatunkból el-
enyészett, vagy benne csak ingadozni is kezdett: az énekbe azonnal
beleromlunk, vagyis a hangjegyvonalzat jelezte hangot eltaláini képte-
lenek vagyunk.

A- hangszerjátszó (zenész) munkája az énekesévei szemben a hang-
találásban egészen gyerekjátéknak mondható. Ugyanis: a zenész egy-
szerűen lenyomja az orgona, harmonium, zongora illető billentyüjét, a
cimbalom illető húrját, bedugja vagy megnyitja a fúvóhangszer nyílá-
sait, megadja a fúvásnak a megkivántató kisebb vagy nagyobb erőt,
rövidebbre vagy hosszabbra fogja a vonóval hangoztatandó húrral egyikét-
másikát s a jól hangolt szerszám azonnal hallatja a hangjegyvonalzaton
megjelölt hangokat. A zenésznek az énekessei szemben észlelhető eme
könnyebbsége onnan van, hogy a zenész: egymástól független, helyhez

kÓtÓlt (abszolut fixirozott és -11 szemmel is megjegyezhető) hangok szerint
játszik, ellenben az énekes a kiindulási pontul szolgáló hanghoz uissonyitot:

(relativ és csak ha llha tó) hangok szerint képes énekelni és másként
nem is tudhat, ha a darabot valamely idegen segítségére (előéneklés,
előjátszás) támaszkodva előre be nem tanulta.

Azonban, ha jól utána gondolunk, az énekesnek semmi irigyeIni-
valója nincs a zenész sorsán. Ugyanis: míg az énekesnek csak 7 hanggal,
vagyis egyetlen hanglépcsővel van dolga, addig a hangszerjátszónak
egész a készségig kell gyakorolnia az 1-6 keresztes meg az 1-6 bis
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dur-, és az .ugyanannyi keresztes é s .bé-s ,moll hanglépcsőket, melyek

ugyanazon hangviszonyokat soroztatják ugyan, mint az énekes 7. hangja,

de ugyanazon hangszernek más meg más helyéhez lévén úgyszólványxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

odaszögezve, mindannyiszor külön tüzetes begyakorlást követelnek, vala-

hányszor a kezdő hangjuk a hangjegyvonalzat más-más fokára helyez-

kedik. Míg a zenész ez igazán lélekölő és testrongáló munkát nem

végezte: szó sem lehet róla, hogy hangszerén uralkodjék.

Az énekesnekv= mint emlíiettük- csak egyetlen hanglépcsője

van, tehát még csak nem is külön kemény (dur) és lágy (moll), hanem

csak keminy. Azonbari, mint alább látni fogjuk, módjáben lesz a kezdő

énekesnek magát már a hanglépcső teljes bemutatása előtt lágy mene-

tekben is gyakorolnia s így a magyar dal ilynemű sajátságaival is jóelőre

megbarátkoznia.

Arra az 1-6 keresztes és 1-6 bés hanglépcsőre, melyeket az

elébb a zenésznétemliténk, az énekesnek is szüksége van ugyan, de

nem a torka, hanem a szemei miatt. És miért? Azért, hogy minden

pillanatban képes legyen számolni a tonikának a hangjegyvonalzaton

való elhelyezésévei, melyhez a hanglépcsőnek az éneklendő darabban

alkalmazott egyes hangjait viszonyítani kell és így a kellő hangközöket

(az ilyen vagy olyan hangköznyi távolságra eső hangokat) eltaláini s z ü k -

séges.

Az eddigiekből megállapíthatjuk tehát, hogyahangjegyolvasá s

annyi, mint hangta lá lá s, azaz: megszóla lta tá sa a hangjegyvona lza t va la -

mely fokán (vonalán vagy vonalközén) elhelyezkedő toniká ra épített hang-

lépcső ama hangjának, melyre az olvasá s folytán éPen sor kerűlt. Ebben

egyszersmind az is ki van mondva, hogyahangjegyolvasá s tehát nem

annyi, mintHGFEDCBAI I hangjegy nevének megnevezése. Aki talán értene is a hang-

jegyolvasáshoz, azonban a darab elején jelzeit hanglépcsőnek az épen

megszőlaltatandó hangját el nem találná, vagyeltalálása módjához nem

értene: nem volna képes a legegyszerűbb darabot is önerején betanuini

vagy az elfeledettet emlékezetében hűen felujítani, annál kevésbbé pedig

arra, hogy valamely hallott éneket, ha mindjárt a legegyszerűbbet is,

hangjegypapirra tegyen (leírjon),
Az a módszer, melyet itt vázlatosan bemutatunk, (feles számu

tanítótársunk emlékezetében csak felújítunk) kellő alkalmazás mellett

nemcsak azt bizonyítja, hogy a tanítóképző és a népz"skola nö'vendékei a

hangjegyolvasá s munká já t ma jdnem oly. biztosan tudják végeznz', mint

az anyanyelvi olva sá sét, sőt azt is, hogy a netalán hallott könnyebb

menetű dalokat saját erejükön hangjegypapirra tegyék. Megesnék benne,

ha népiskolai és tanitóképzői riövendékeink csak mások gondolatainak
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hallhatóvátételéig volnának képesek haladni s a magukéit rögzíteni kép-
telenek volnának!yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ha llott da loknak hangjegyekre tétele az elébb hang-
súlyozott hangjegyolvasáshoz viszonyítva semmzvel sem nagyobb boszor-

kánysag, mint az anyanyelven ua io irá s az ugyanazon va ló olvasá shoz

képest. •

Azt mondhatja valaki, hogy az énektanítás célját fölötte magasra.
tűztük ki, ha egyebütt nem is, de legalább a népiskolában bizonyosan.
Ez ellenvetésre a következő kérdéssel felelünk: megérdemli-e a "tanítás"
elnevezést az olyan működés, amely csak ideig-óráig· tartó ismeretek és
képességek birtokába juttat? Énektanítás-e az, melynek alapján nehány
szájba-énekelt, fülbe hegedült vagy zongorázott gyakorlatot és éneket
után tudunk ugyan énekelni s fejlettebb növendékeink talán rövidebb-
hosszabb ideig könyvnélkül is el tudnak énekelni, de amit elfeledtek,
vagy amit, mint újat, ösmeretlent meg kellene tanulniok, azt csak idegen
segítségre támaszkodva, vagyis: csak előéneklés. előjátszás után tudják

újból emlékezetükbe idézni vagy megtanulni ? Bizony nem tanítás az
ilyen, hanem olyan idő- és erőpazarlás, mintha pl. valamely elfeledett
vagy ösmeretIen elbeszélésból vagy költeménycsoportból csak azokat
volnánk képesek elolvasni, melyeket előbb valakinek elómondása vagy
előolvasása után könyvnélkül pontosan megtanultunk, vagy amelyeket
szótagonként való sugás nyomán utánhangoztatni alkalmunk vala.

Lehetetlenség tehát alkuba bocsátkoznunk, hanem az énektanítás
célját még a népiskolában is olyan magasra kell kitűznünk, mint ezt az
elébb miveltük. Más szókkal : az önálló hangjegyolvasást kell az ének-

tanítás célja gyanánt megjelölnünk, mint ahogy az önálló, azaz; idegen
segítségre nem támaszkodó apyanyelvi olvasás megkövetelhető.

Egy további, és az énektanításra vonatkozólag épen sarkalatos
kérdés a következő: vajjon elérhető-e az elébb megjelölt cél és ha-el,

minő módon és minő eszközökkel?
Midőn e kérdést fejtegetni készülök, a mívelődéstörténetnek vagy

két adata jut eszembe. Az egyik szerint Cicero, (ha jól emlékezem a
"De Ora ta re"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc í rn ű iratában ) olyanforma nyilatkozatot ejt el, melyból
gyaníthatólag már az ő elméjében megfordul a betük mozgathatóságának

- szétszedhetőségének és összerakhatóságának - a képzete. És mégis
az emberiségnek a hollandus Kuster Lőrincig, a német Gutenberg Jánosig
kelle várakoznia a könyvnyomtatás föltalálása végett. A másik adat
szerint Aretinus (Arezzoi Guido) ezelőtt kb. 900 esztendővel megalkotja
következő szövegü hymnusát: "Ut quaeant laxis resonare fíbris mit «

gestorum famuli tuorum, solve palluti labii reatum Sancte Johannes!"
és pedig abból a célból, hogy tanítványai a hymnus szövegében alá
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húzással kitüntetett betűpároknak, mint neveknek segítségével a hang-
lépcső sorban egymásra következő hangjait a szükség pillanatában
azonnal eltaláIni képesek legyenek. Mi egyéb ez, mint annak az elvnek
hangsulyozása, hogy ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangjegyolvasá r annyi mz'nt hangta lá lá s vagyis

a hanglépcső ama hangjának megszólaltatása, mely a hangjegyvonal-
zatnak épen soron levő vonala vagy vonalköze által jelezve van. És
mégis 900 évnek kellett lejárnia, hogy szakítani kezdjünk ama szokással,

_ hogy az énektanítónak az énekest is hangszerül kell tekintenie és ilyen
gyanánt kezelnie, ha azt akarja, hogy növendéke az énekhangok jegyeit
is olyan' könnyűséggel tudja megszólaltatni, mint az olvasó a nyelv-
hangok jegyeit.

E kis elgondolkozás után és 28 évi közvetlen tapasztalásra támasz-
kodva határozottan ki merem mondani, hogy az anyanyelvz' és a hang-

jegyofvasá sbeh készség megszerzésének kiinnyüsége es biztossága közölt

elenyészően kevés a külö'nbség.

Épen ezért a kétféle olvasás tanítását az ezutániakban is a lehető-
ségig párhuzam ban egymás mellett igyekezem feltüntetni a követ ke zőkben :

1. Valamint az anyanyelvi olvasás, úgy a hangjegyolvasás tanítá-
sában is legelső teendő a tárgyalandó hang érzékeltetése, megfigyeltetése.

A hanglépcső legelső hangjának a bemutatását röviden így végez-
hetni: Megszólaltata tanító a kezénél levő hangszeren, vagy maga
énekel fá -va l egy olyan hangot, melyet a tanítványok mindenike minden
nagyobb megerőltetés nélkül után tud énekelni (kb, az egyvonalas d,
e, f, lesz e hang). Az előénekelt hangot utánénekélteti lá-val először
egyesekkel, aztán az egész osztállyal. E teendő végeztével azt mondja
a tanító: Jól jegyezzétek meg e hangot, mert amit éneklünk, azt mostan-
tól kezdve jó darab időn keresztül mind ~zen a hangon fogjuk kezdeni
is, végezni is.

, Ez első hangnak a tanító egyelőre más nevet nem ád, mint azt,
amely névvel - (fá j énekelte s énekeltette. Midőn a sor a hanglépcső
második hangjának ismertetésére kerül s a második lá hangját az elsőtől,
mint magasabbat (vékonyabbat) a mélyebbtől (vastagabbtól) meg tudják
különböztetni, a gyermekek maguktól rájönnek, hogy ha a két hang
egymástól különbözik, a két hang nevének is különbözni kell.

Zenepedagógusok között nincs nézeteltérés abban, hogy vajjon
szükséges-e a hanglépcső egyes hangjainak nevet adni. Mindnyájan elis-
merik, hogy szükséges, mert különben csak időrabló körülirással lehetne
róluk beszélni s egyiknek-másiknak a megszólaitatására a növendékeket
fölhívni.

Némelyek a cé, dé; é, ell, gé, á , há betüneveket ajánlják. Azonban
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ez elnevezést már lefoglalták zenészek ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc tonz'ká -ra épített hanglépcsó
egyes hangjainak megnevezésére, továbbá már a g tonz'ka hangtépesője.
ben gé, d, há , ce, dé, é, jisz-szé kell változtatni; végül a hét név közül
ötben egy és ugyanaz a magánhangzó fordulván elő, nagyon kevéssé
alkalmas e szótagsor arra, hogy általa a növendék a dalszövegbeli
magánhangzók tiszta kiejtésében (vocalisato) kellő gyakorlottságot sze-
rezhessen. Mások az 1-7 -ig terjedő tőszám-neveket ajánlják hangnevekül.
Első tekintetre szellernesnek látszik a javaslat, mert a hangjegynevekkel
főleg azt akarjuk a hangjegyolvasó emlékezetébe vésni, hogy az a hang,
melyet egy-nek nevezünk, a hanglépcsónek csakugyan az első, a kezdő

hangja, a kettőnek, há romnak stb. nevezett hang a hanglépcsőnek
csakugyan az ugyanannyadz'k hangja ; ámde az a kár, hogy hármas baj
van ez elnevezéssel: egyszer az, hogy e hangnevek közül az első hat
az éneklésker megkivántató ütemezéshez már le van foglalva; továbbá
az, hogy ez is meglehetős egyhangú ; végül \pedig az, hogy e nevek
ketteje két- két szótagból áll s ennélfogva a hangfépcső egyes hangja inak

az egya rányú gyorsa ságga l ua lá megnevezését há trá lta t ja . Legalkalmasabb-

nak mutatkozik az újabb időben több oldalról annyira gyanakvólag
emlegetett do, re, mi, fa , seoi, lá ,. szi elnevezés. Kevés változtatással
azonban ez elnevezésből olyat lehet alkotni, mely minden méltányos
követelménynek teljesen megfelel és így hangzik: dó, re, mü, fu, szöl,

lá , sei, (dó). Benne van e névsorban, amint látszik, magyar nyelvünk
.mind a hét (egymástól lényegesebben eltérő) magánhangzója és e nevek
.alkalmazása fölöslegessé tesz minden olyan gyakorlatot, milyent péld.
a Hoaossy-Sa rudv-iése "Magyar Énekiskola" 1. részének 30. lapján a
növendéktőI megkövetel. ,

Míg a nyelvhangoknak egymással való összehasonlítása az anya-
nyelvi 'olvasásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í tá s a k o r csak a rokonhangzású magán- és mással-
hangzóknál (i-í o-ó' ö=-ő : u-ú' ü-ű' m-b-p' z-sZ' zs - s', , , , . , , ,

g-k stb.) 's z ü k s é g e s , mert a beszélni tudó gyermek az a -t úgy sem
fogja pl. z-vel összetéveszteni: addig az énekelni csak most kezdő gyer-
meknek, sőt még a tanítóképző növendéknek is az egymásután megis-
mertetett hanglépcsőbeli hangok mindenikét, minden lehető alkalomkor
ö s s z e kell hasonlítania az előzőkkel, főleg pedig a hanglépcső do, nevű
tonikájával, mert mihelyt a do kiesett a hangemlékezetünkből, azonnal
vége a hangtalálásnak és így a hangjegyolvasásnak is.

2. Valamint az anyanyelvi olvasásban, úgy a hangjegyolvasásban
is a hang megismertetése után következő egyik legfontosabb teendő az,
hogy a hangot valamely olvasmányban (itt: da l/amg-yakor la tban) bernu-

tassuk és olvastassuk.
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Olvastatás és olvastatás között azonban ég és föld különbség van.

E végett - idő- és térkimélés okáért - egyszerü rövidséggel

bemutatom annak ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 'lestenzek utasítását,' kinek művéből az u. n. ssol-

misdlo módszerrel ezelőtt kerek harminc évvel megismerkedtem.

Első uta sítá s: minden ujonnan ismertetett hangnak a begyakorlása

végett kellő számu hangjegyolvasáú gyakor la tról (dallamgyakorlatról) kell

gondoskodni.

Második uta sítá s.' mindig csak egyes növendékekkel szabad és

karban még csak kivételképen sem szabad olvastatni e gyakorlatokat.

(Hallotta-e valaha valaki, hogy a gyermekek az anyanyelvi olvasásban

karban gyakorolták volna magukat?)

Harmadik uta sítá s.' Amely olvasási gyakorlaton a növendék egy-

szer, legfeljebb kétszer hiba nélkül keresztül tudott menni: azt vele

ugyanakkor többször ne olvassuk, mert pl. harmad, vagy negyedizben

már könyvnélkül fogja olvasni, hanem menjünk át vele azonnal egy

másik, harmadik stb. gyakorlatra és csak az egész csoport ilyen módon

történt végigolvastatása után térjünk vissza a csoport első számu gya-

korlatára, mely - minthogy a tanuló hangemlékezetében teljesen meg

nem ragadhatott - ismét újnak s így olvasásra érdemesnek fog előtte

mutatkozni. (Hallotta-é valaha valaki az anyanyelvi olvasás tanítójáról,

hogy ugyanazt az olvasmányt ugyanazon alkalommal ugyanazon osztály-

ban egymásután 4-6-szor olvastatta volna?)

Hogy a szolmizá ló módszer (melyet néhai Horváth Gyula kartár-

sarnrnal, később Bátori Lajossal egy vezér- és három füzet gyakorlo-

könyvhen már 1875-ben m8:gyarra átdolgoitam) mostanig, midőn a

vezérkönyve második. a gyakorlókönyvei közül pedig az 1. füzet 4-ik,

aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . fü z e t 3-ik és a I l l . füzet 2-ik kiadásban forog közkézen, hogy

azonban e módszer mai napig sem érte el azt az országos hatást,

meIlyel a főv~rosban Kapronczay M. tanítótársam a "Népnevelők Lapja"

e percben vett idei 18. száma szerint dicsekedhetik: e feltünően csekély

eredményt annak a körülménynek vagyok hajlandó terhéte írni, hogy a

módszer alkalmazói nem tartották magukat elég szorosan a hangjegy-

olvasásra vonatkozóan elébb hangsulyozott 1-3. .utasításhoz,

A gyermek valóságos lelki élvezetet érez, ha látja, hogy az iskolá-

ban szerzett tudományocskájának a gyakorlati életben is hasznát veheti.

A mi szolmz'zá ló módszerünk (már csak nevén -nevezem a 29 éves magyar

legényt, az én 'sokat dédelgetett keresztfiama t) az épen most említett

gyermeklélektani jelenségre is gondol, midőn megköveteli. hogy' a hang-

jegyolvasási gyakorlatok minden egyes csoportját pár olyan dal kövesse,

melyek a csoportban szerzett hangjegyolvasási készség gyakorlati értéke-
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sítésére szolgáltatnak alkalmat. Azonban mesteremnek e dalokra nézve
a következő utasításai vannak :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Első uta sítá s: A dalokban csak olyan technikai nehézségeknek
szabad elófordulniok, melyek a megelőző olvasási gyakorlatok révén
már teljesen le vannak győzve,· különben kedvét veszíti a tanuló a
dalokkal való foglalkozás iránt. Ellenkező esetben egész osztatlan erejét
a dalnak minél szebben leendő előadására fordíthatja s így egyuttal
műizlése is fejlődik."

Másodzk uta sitds : A dalok sohasem használandók hangjegyolvasási
gyakorlatokul, azaz: sohasem szabad betanulásukatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y eszközölni, hogy
a dallamot a szövegtől elszakítván, először hangnévvel (do, re stb.)
azután lá-val s. utoljára szöveggel vesződjünk át rajta. Az meg épen

rendőri kihágás számba menne, ha valaki e dalokat hangszer segítségé-
vel szándékoznék betanítani. Hanem jelöljük .ki az olvasá st' gyakor la t·

csopor t kellő feldolgozása után a megtanulandó dalt; :adjunk egy kevés
időt a tanítványoknak a dalnak szövegestől és dallarnostól leendő átte-
kintésére s az egészet az egész növendéksereggel már legelső alkalom"
kor szövegestől és dalIamostói énekeltessük.Haa dal éneklésében már az első
kisérlet alkalmával feljűnő bot1ások észlelhetők: ez azt mutatja, hogy az
olvasási gyakorlatok nem voltak kellően feldolgozva. Vissza kell tehát térnünk
az -olvasási gyakorlatokra és csak később fogunk újból a dalénekléshez.

Harmadik uta sítá s: Minden dal eléneklése már az előző olvasási
gyakorlatok alkalmával kellően előkészítendő.

Epen az előkészítés szolgáltatja kezünkbe az anyanyelvi és hang-
jegyolvasás között észlelhető következő párhusamct.

3. Valamint az anyanyelvi olvasást ma már nem azon kezdjük,
hogyanépiskola növendékét azonnal az öreg A-ra fogjuk, hanem azon,
hogy végeztetjük vele ama gyakorlatokat, melyek a Gyertyánffy-féle
"Irás-olvasási előgyakorlatok" megjelenése óta napjainkig egész külön

tudománnyá, mondhatnám, egész iparággá fejlődtek : úgy a hangjegy-
olvasás gyakorlatai útján és felhasználásával is mintegy áthidalás kéSZÍ-
teridő i l dalénekléshez, hogy az énektanuló, főleg a népiskolai, minden
ugrás és zökkenés nélkül juthasson az énektanítás e magasabb céljához.
Áll pedig ez a híd a következő utasításokból :

Elsö uta sítá s: ha valamely olvasási gyakorlatcsoporton az ének-
tanuló a do, -re,HGFEDCBAm ü , fu stb. hangnevekkel már könnyü szerrel át képes
rnenni: másodizben e csoporton ne az elébb említett hangnevekkel,
hanem rninden hangnak lá-nevet adva haladjon át; abban az osztályban
pedig, melynek hangjegyolv:asási anyaga között u. n. szö'veges gyakor la tok

is találhatók (ez osztályatanítóképzőben az első, a népiskolában pedig
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a harmadik osztály) ez osztályban az egyes szöveges gyakorlatokon

elébbyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo-re-vel, azután lá-val és harmadsorban szöveggel is át kell menni

és csak azután kezdhetni az alk-almas dalok egyikének vagy másikának

az elénekléséhez és minél szebb előadástZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb iz to s í ró betanulásához.

Másodz'k uta sítá s: minden egyes órán végeztetni kell az u. n.

mindennapi gyakor la toka t. E munkán azt értjük, hogyahanglépcsőnek

már ismertetett hangjait, a szükség szerint hol rendre, hol ugrásokkal

(do, mü, szöl; do, fu, lá; do, mü, szöl, mü do; re, fu, la, fu, re, do

stb.) minden óra elején 15-20-szor az egész osztállyal ismételtetni kell.

Ezáltal az olvasási gyakorlatokat s azok révén daltanulás sikerét bizto-

sítjuk.

Harmadik uta sítá s: valahányszor az olvasási gyakorlatok folyamán

azt tapasztaljuk, hogya növendék a hanglépcsőból kizökkent; a tonikát

(a hanglépcső alaphangját, a do-t) az egész osztállyal 1-3 szor rá kell

zendíttetnünk (do; do, do, do).

Negyedz'k uta sítá s: a daléneklésre az olvasni kezdő osztályokban

(elemi népiskolánál a 3-dik, tanítóképzőnél az l-ső osztályban) csak

akkor szabad átmenni, mikor a nevezett osztályok a hanglépcső első

hat hangján már némi önállósággal tudnak mozogni s ennek következtében

velök az első csoport (§.) olvasási gyakorlatain (az elébb emlitett utasítást

követve) do-va l, lá -va l és a szövegeseken szöveggel is áthaladtunk.

Ez utasítások követésében megkivántató pontosságnak sok helyen

észlelhető hiánya is nagy mértékben akadályozhatta, hogy a sea trniedld

módszer .a tőle joggal megvárható rendkivüli eredményeket az ország

mindazon pontján felmutathassa, hol követőkre, alkalmazókra talált.

4. Ugyancsak az anyanyelvi és a hangjegyolvasás tanításában

észlelhető párhuzamosság engedi meg azt, hogyahangjegyolvasást a

tanítóképző első osztályában már a második vagy harmadik órán meg-

. Kezdjük, másfelől azonban tilalmazza, hogy e munkát a népiskolában

a 3-ikévfolyamnál alább megkezdhessük. Mert ugyanis a tanítóképző

első osztályába került növendéknek 15-16 éves koráig a népiskolában

is meg azon felül álló polgári vagy középiskolában fölöslegesen nyilha-

tott alkalma az éneklésre s itt egyéb teendő nem vá r az énektanítóra,

mint a már meglevő ismeretnek öntudatossá tevése s a rendszeres

oktatás elkezdése. Ellenben az olvasni, írni még csak azután tanuló vagy

e készség megszerzésében még csak egy évi gyakorlattal rendelkező

gyermek csekély erejét még a hangjegyolvasásra is elforgácsolni: erős

próbáratevése fajunk legifjabb nemzedékének még a szolmizáló módszer

alapján is. Az meg épen merénylet számba megy, hogy a gyermeket a

hangtalálásban. ütenyzésben és a hangjegy nevének a megnevezésébert
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ugyanakkor kezdjük gyakorolni, mikor az írás-olvasás titkaiba is be kell
avattatnia, mégpedig okvetetlenül. Engedjük tehát a népiskola 1. és 2.
os~tályos növendékeit a hanglépcső első hat hangjának hallás után való
.megfígyelésében buzgólkodni s így megismerni azt a dolgot, melynek

jegyeit majd csak a harmadik éven fogjuk neki - de akkor már a
siker teljes reményéve! - bemutatni.

Kérdheti valaki és méltán, hogy mitevők leszünk az olyan növen-
dékkel, ki a szolmizáló módszer nyomán tanult énekelni? Hisz az
nem használhatja a szokásos dalos könyveket, melyekben az énekdarabok
I t szokásos kulcsok ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkeresztes meg béos előjegyek szerint vannak leírva;
a szolmizáló módszer pedig koránt sincs annyira elterjedve, hogy az
ifjuság számára ilyen dalos könyveket lehetne kiadni. E kérdésre azt
feleljük, hogy nem is szükség. Jelen dolgozatunk elején megemIítettük,
hogy a hangjegyvonalzaton található ku1csokra az énekesnél nem a
hangadó szervnek, hanem a szemnek van szüksége s annak is, nem'
valami különös okból, hanem annak az értésünkreadása végett, hogy
a hanglépcső kezdő hangját (tonika, do) honnan számítjuk.

Miután a szolmizáló énekes a hegedűkulcsos hangjegyvonalzat alsó
vonalára (e, vagy esz) helyezett tonikáju hanglépcsőn már önállóan képes
mozogni: nehány gyakorlat és dal elégséges a szemének kellő begyakor-
lására avégett, hogyahanglépcsőt az alsó vonalközről (f, fis), a második
vonalról (g, ges,' gis), a másodikvonalközről (a, as, ais), a harmadik'
vonalról (h, bé), a harmadik vonálközről (c, ces, cis) és végül a negyedik
vonalról (d, des, dis) kezdve számítandónak mutassa .előttünk. És ha

szernünket e munkába (áthelyezésnek szoktuk nevezni) kellően begya-
koroltuk: teljesen_alkalmasak vagyunk a közforgalomban levő dalos-
könyvek használására.

Még vagy három kérdésre kell - úgy érzem - feleletet adnom.
Megengedhetőnek ta r tom-e népiskolában a tó'bbszólamu éneklést is fta

igen: mikor kezdJünk hozzá?

Nemcsak megengedhetőnek, hanem szükségesnek is tartom és pedig
a szép izlés fejlesztésén, mint egyenes következményen kívül főleg ab

ból az ének- pedagógiai fontos okból, hogy' a több szólamú olvasás-
gyakorlatokkal és dalokkal a növendéknek a hanglépcsőn való önálló
mozgása határozottan gyarapodik. És ezt nemcsak úgy az el~élet asz-
tala mellett, hanem a tapasztalat számtalan adatára támaszkodva bizonyít-
hatom. A dolog önként is érthető. Mert ha látjuk, hogy valamely verseny-
futó, kinek haladás közben a társai lépten-nyomon kaszát vetnek, a
többiekkel mégis egyszerre képes célhoz érni, méltán föltehetni róla,
hogy egészen szabad pályán kétségtelenül elsőnek fog beérkezni.
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;.Arni a több szólamú .gyakorlatok elkezdéset ilteti, erre nézve azt

az időt-Iehet kitűzni, midőn az énektanuló az egész hanglépcsővel már

megismerkedett (népiskolában tehát a 4-ik, tanítóképzőben a 2. év elején)

és korábban, tehát a népiskola 1-3-dik, a tanítóképző első osztályában

semmi esetre, mert ekkor ahelyett, hogyahanglépcsőn való önállósá-

got szilárdítaná, a már netalán megszerzettet is semmivé teszi. Ezt is

egész határozottan mondhatom, mert sajnosan tapasztaltam.

A második kérdés, melyre válaszolnom kell, a következő:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALehet-e

a szolmizá ló énektanítá snak már az elején kellő figyelemben részesíteni a

magya r népda lnak lágyhangnemz' sa já tsága it? Felelet: feltétlenül, és pedig

eredmenyesen, Tessék csak e részben a nevem alatt évtizedek óta köz-

forgalomban levő gyakorlókönyveknek már az első füzetét figyelmesen

megszemlelni. Látni fogja ott az érdeklődő, hogy lágyhangnemű olvasási

gyakorlatokat és kapcsolatos dalokat a hanglépcsőnek már az első hat

hangjából össze lehet álJítani, csak arra kell vigyázni, hogy a gyakorlat

és dal a hanglépcsőnek ne az első, harmadik vagy ötödik hangján, ha-

nem a 2., 4'1 vagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . hangján kezdődjék és okvetlenül a 2. hangján

végződjék. A lágy hanglépcső s ennek kapcsán a lágy menetű gyakor-

latok és dalokHGFEDCBAt o v á b b fejlesztése a kemény hanglépcső teljes kiépítésé-

vei és k ib ő v íté s é v e i önként megoldódó kérdésnek tekinthető.

Az utolsó kérdés, melyre felelni kötelességem, a k ö v e tk e z ő : Képes

vagyok-e az érdeklődő szakkó"r 'ó"ket bz'ztosítam' a r ról, hogy seolmieá io tanít-

ványa im, kik hossza s z'dön á t csakIHGFEDCBAl é p c s ő s z e r ű mene/ekből á lló gyakor-

la tok olvasá sáva l és a lka lmas da lok éneklésével fogla lkoztak, el seomseedos .

vagy éPen távolabbi hangnemekbe á ttekintö vagy végleg á tmenő gyakor la tok-

ka l is mz'nden z"degen 'segítség nélkül boldogulm' tudnak?

E kérdésre röviden azt felelem, hogy teljes mér tékben. A rész-

letekre vonatkozólag pedig utalok Vezérkó"nyvem 2. kiadásának 118.

lapjára, hol (42. § .) "Az ,esetlfges hangok ~üzetesebb begyakor lá sa " cimű

utasítás látható.

De talán hagyjuk ezúttal az énektanítás egyes részletkérdéseibe

való mélyebb elmerülést.

Részemről jelen alkalommal csak a hangjegyolvasásról illetőleg a

hangtalálásról, mint az' énektanítás sikerének egyik legfőbb tényezőjéről

és biztosítékáról óhajtottam behatóbban nyilatkozni.

Öreg idő az, mióta tudom és hirdetem, hogy az éneklés a leg-

művészz'bb szava lá s, és hogy mindkét rendbeli művészi készség alkotó

elemeit műszóval melodz'kának, dünamikának, rhythmz'kának és tempqnak

szokás nevezni és szorgalmas gyakorlás útján elsajátítani. De míg e

gyakorlást a szavaló a kiváló példák pontos megfigyelése után egymagára



583

is végezheti, az énekes 'a melodikai részben megkivántató gyakorlottság

megszerzése végett az énektanítás 'eddig divatozott módja szerint, a

zenetanító szakadatlan támogatására, maga a zenetanító pedig a hang-

szerére volt és van utalva. E lenyügözött, e szakadatlan vergődéssel

teljes. helyzetből óhajtok kiszabadítaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í to t és tanítványt annak han-

gos hirdetésével,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogyahangjegyolvasá s megtanítá sához semmivel sem

kell nagyobb csoda tévő erő, mint az anyanyelvi otva sá séhoz.

Hirdetni kezdettem a felszabadulásnak ez igéit Weber P . svájci

zene igazgató módszerének magyar átdolgozásával már 1875-ben, foly tat-

tam 1879-ben és hihetőleg befejezem 1904 ben, mert amint a. naponta

élénkülő irodalmi és egyesületi mozgalomból sejtem, maholnap feles szám-

mal találkoznak olyan zenepedagógus kartársak, akik a szolmizá ló mód-

seer biztos sikeréről meggyőződtek. A' meggyőződés pr iorÜása felől

részemről ez alkalommal nem vagyok hajlandó saját házz' [olyóira tunk-

ban vitát indítani

Székelykeresztur. Sándor Domokos,

tanítóképző tanár.IHGFEDCBA

J e l l e m f e j l e s z t é s a z ameríkaí i s k o lá k b a n .

Amerika egyidőre divat ban van nálunk. Az ott járt honatyák
ujságcikkekben és csevegésekben magasztalva emlékeznek meg az ottani
élet nagyarányairól, szinte hihetetlen változatosságáról, melyet a sok-
féle és bámulatosan kifejlődött eredeti egyéni képességek az állami élet
minden mezején teremtettek. Természetes, hogy ezek a megemlékezések
bámulatukkal első sorban 'a gazdasági élet jelenségeinekjadóznak, Azért
is, mert azok legjobban uralják a nagyságot, de azért is, mert mi itthon
ezen a téren szükölködünk legjobban nagy alkotások nélkü!. A nem
titokzatos, de mindenesetre kevésbé szembeötlő összefüggést, mely a
hatalmas gazdasági élet és az iskolák belső világa között van, ha akar-
tak volna is, akkor sem figyelhették volna meg.' Sokkal gyorsabban
utaztak és sokkal inkább ünnepelték őket. Pedig bizonyos, hogy az
amerikai élet jellemző vonásait az iskolák világa sem nélkülözi. Sehol
sem oly hű tükre egymásnak a két világ: a' kícsinyek és ,8 nagyok
világa, mint az Egyesült-Államokban.

Érdekes tanuságot tesz erről a Revue Pedagogique szeptemberi
száma, mely nL'éducation morale aux Etats-Unis" cím alatt egy rész-
letet közöl a párisi egyetem ösztöndíjasainak "Autour du Monde" cím
alatt kiadott tanulmánykönyvéből, A francia tanulmányozók megfigye-
lései valósággal magyarázzák azokat, melyeket a magyar képviselők
most tettek. .

Az amerikaiak nem vitatkoznak a tanításról és nevelésről annyit,
mint mi ebben' a vén Európában, hanem _. nevelnek. Az ő szótáruk-
ban az oktatás egyszerüen nevelést jelent. A nevelésért az elméleti
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tudásból szinte a kelleténél többet hajlandók feláldozni. A jellem kiala-
kulása előbbre való az értelem gazdagságánál. Azért az amerikai neve-
lés mindenekfölött az egyéni fejlesztés munkája. Arra törekednek. hogy
az iskola a családi .otthon képét nyujtsa. A jó iskolaigazgató igazi
családfő, aki egyenkint ismeri minden tanítványát, ha több százan van-
nak is. A szivével tartja köztük a tekintélyt. Láttam egyet - ugymond
a francia iró - aki valósággal édes apaként, minden neki készülés
nélkül ment be az osztályba, leült az asztal mellé és elcsevegett a
kicsinyekkel. A legkisebbeket térdére ültette, sőt nem átallott a zsebé-
ből valami csöppeket kivenni, mikor az egyik fogfájásról panaszkodott.

Ez a családiasság szabályaközoktatás minden fokán. Ugy van,
mint New-York állam a apárisi világkiállírásra 1900,banyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeconda ry

Educa tz"on jelentésében kiemelte: "Tanító és tanítvány közt sem hivata-
losan, sem mesterségesen nem emelnek korlátokat." A gyermekek előtt
ismeretlen az a félelem, mely a mieinket elfogja az iskolában A közép-
iskolákban a tanítási óra után a tanulók szabadon elcsevegnek a taná-
rokkal az osztályok ba nyiló külön helyiségekben. Senki sem panasz-
kodott, hogy ez a bizalmas viszony tanárok és tanulók között ártott
volna a tekintélynek.

A tanulók tisztelete azonban nemegyoldalu. A tanítók is adóznak
nekik azzal a tisztelettel, mely őket megilleti. A tanítók ez érzése a szere-
tetból fakad, melynek jelszava Frőbellel : "Éljünk a gyermekekért !" Az
amerikai tanító szeretete abban különbözik az európaiétól, hogy soha
sem zsarnoki. Nem egyszer látni, hogy a tanár, a szó szoros értelmé-
ben, leszáll tanítványához, aki kérdést intéz hozzá. Akárhányszor ez a
kérdés oly fogas, hogy a felelet nem adható meg azonnal. A tanár
éppenséggel nem igyekszik zavarát palástol ni. Viszont a tanuló sem hord
össze találomra hetet-havat, ha nem tud a kérdésre megfelelni, hanem
kijelenti őszintén, hogy biz ezt nem tudja. Élvezi a gondolkodás szabad-
ságát. Nem szokatlan dolog, hogy a tanár valamely kijelentésére egyik-
másik tanítvány ellenkező felfogásának ad kifejezést. Tanár és tanítvány
szabad eszmecseréjét akárhányszor a tanuló fejezi be, mondván: "En
így gondolkodom!" Ugy bánnak a serdülő ifjúsággal, mintha már fér-
fiak vagy asszonyok volnának - idézi a francia iró a Secondary Edu-
cationból. - Megütődtern a komolyságon, mellyel tíz éves fickókat le-
uraztak!

A tanulók egyéniségének e nagy tisztelete az oka, hogy az ame-
rikai iskolákban a büntetések ritkák. Testgyakorlatokkal csöndesítik le
azt az állati elevenséget, mely minden gyermeket megmozgat, azért a
különösebb szigoruság alkalmazására nem is igen van szükség.

"A világot agyonkormányozzák", tartja egy amerikai közrnondás.
Ebben neZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö v e s s e hát az iskola az életet. Csak keveset azokból a tilal-
makból, melyek megszorítván a testi elevenséget, árthatnak az egész-
ségnek és rendszerint az ujabb fegyelemsértésnek szülőokai, Különösen
a testi fenyítékről gondolkodnak az amerikaiak másképpen, mint pl. az
angolok. A testi fenyíték támadás az emberi méltóság ellen. Nyers
rendszabály helyett okosan dorgál a tanító, magyarázza a hibát; a tanuló
pedig vallomást tesz, elismeri a hibát s kötelezi magát, hogy nem követi
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'el ujra. Ez a lekötelezés olyan komoly dolog, hogy az amerikai gyerek
a vele növekedő őszinteséggel ném egyszer megtagadja, mert "tudja,
hogy nem állja." Vagy önként, ellenkezés nélkül veti magát alá a bün-
tetésnek. Az iskólaifegyelem fölötte is áll 'a családinak, mondják az
amerikaiak, mert jobban biztosítja az egyéni szabadságot. '
.,' A fegyelem célja mindenütt, hogy a tanulők egykor önmaguk tud-
Jak magukatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o rm á n y o z n i. Erre az önkormányzatra készítik őket elő az
iskolák.' Nemcsak az egyetemi tanulők rendeznek saját helyiségeikben
ünnepségeker, melyeken a tanárok csak meghivottak; nemcsak itt van-
nak az ifjúságnak saját tisztviselői 'és lapjai, hanem igen sok helyütt a
középiskolákban is. ',' . '. "

, Egy, kocsirakornány könyv érkezett egy napon az egyik newyorki
elemi iskolába, mikor a tanulóknak éppen pihenőjük volt. Sok-an neki-
látnak, hogy segítsenek a munkában. Az odaérkező igazgató ezzel a

'sz?val ha:g~ta őket magukra: "All right! szabad emberek vagytok!"
Maskor az Igazgató a nagy teremben összegyült gyermekeket megkér-
dezte, akarnak-e hamarabb 'ebédelni és a délutáni rnunkát félórával
!1amarabb megkezdeni, hogy majd hamarabb mehessenek haza délután.
Fölemelt kézzel szavaztak és szinte egyhangulag 'fogadták el a javas-
latot. E napon l i tanulók alkottak törvényt- az iskolában.

Nincs' eszköz, melyet föl' ne, használnának a kezdeményezés ere-
jének kifejtésére, A lec~e, js csak felszólítás a tevékenységre. 'A gyors'
.elhatározás képessége megbecsülhetetlen. Azért pl. ha 'az osztály össze-
gyülekezik ~ teremben, hogy zongoraelőadást hallgasson, azé l i jobb
hely, aki' hamarabb foglalja el. Máskor pályázatot hirdetnek, kitudja az
osztályt legszebben földiszíteni. Akinek legkülönb ,az izlése, legfinomabb
a művészi .érzéke azé az elsőség, Akárhányszor léptem be valamelyik
oszt-ályba, mindig akadt tanuló, aki meg nem várva a tariító iintézkedé-
séf; önként hozta el hozzám olvasókönyvét, hogy.figyelernrríel kisérhes-
sein munkájukat. : . " , '

, A mozgásnak e szabadsága azonban soha sem korlátozhatja a paj-
tást az ő munkájában. A közös ,cselekedetben valóságos katonai- rendet
kivánnak a növendékfől. NemyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlis szólva a mindennápos -játékokról, me-

/ Iyekben teste megtanulja az engedelmességet, az együttes bevonulás az .
iskola nagy termebe~söndes és mégis rithrnikus lépésekkel, folyton érez-
teti vele, a fegyelem hullámzását. A tüzilárma gyakorlatok, midőn a ter-
met,HGFEDCBAP á r perc alatt ott kell hagynia az egész osztálynak, különösen ki-,
fejlesztik a képességet a'Í'endre és gyorsaságra I I csoportrnozgásban.
Midőn az óra végével a villamos csengő megszólal, a tanulók egyszerre
pattannak fel, ami szintén jó gyakorlat arra, 'hogy' megtanuljanak csele-
kedni. Nyomban utána egy-két perc alatt rendbe kell hozni az osztály
szereit. Ne szóljuk le ezeket a félig gépies erényeket, ezeket teszik lehe-
tővé a társas életet. Valójában ezek a gyakorlatok leckék a, polgári érze-
lemből Minden gyermek megtanul engedelmeskedni a 'társadalmi rend-
nek. Tudatára, ébred annak; hogy két erő működik benne: az állati
ÖSztÖH és az erkölcsi érzék, mellyel alkalmazkodik a rendhez. '

Égy' szó ritkább az amerikai nevelésben .. Ez a vetélkedés. A tanu-
lók azért tanulnak, hogy értékük növekedjék. A megelégedés önmagá-

Magyar Tanítóképz6. 39
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val jutalom, az elégedetlenség büntetés. A jutalom csak a természet
adományát, nem az érdemet igazolja; használ az erősnek, bátorta-
lanná teszi a gyöngét. Általában az amerikai osztály tanító nem az
elsőket, hanem az utolsókat támogatja. Az igen gyöngéket a közép-
iskolákban eltávolítják. E célból évközben sokszor vannak alap os, szigoru
vizsgálatok. Aki legalább középszerü eredményt ~m mutat fel az 2sszes
jelentős tárgyakból, azzal föltétlenül megismételtetik az osztályt. Es igy
van az elemi iskolától az egyetem ig. Azért az amerikai iskolákban egy-
öntetűbb a tanulók tudása, mint nálunk, különösen, hogy párhuzamos
osztályok vannak a különböző tehetségek számára. Igy a kiváló tehet-
ségek nagyot haladnak és a gyöngébbek sem maradnak el.

Az amerikai iskolák rendszabályai nemcsak a belső élet zavartalan- -
ságát biztosítjk, hanem a vonatkozásokat a társadalmi élethez is. Talán
sehol sem viseli az iskola annyira magán a nemzeti jelleget, mint
Amerikában. Minden elemi és kőzépiskola kapuja fölött ott leng a csil-
lagos lobogó; az egyetemek és kollégiumok terén magas árbocon ját-
szik vele a szél. Akárhány helyen hent az iskolaszobában van a nem-
zeti zászló. A testgyakorlatok, melyek nagyobbára katonai gyakorlatok,
gyakran a zászló előttHGFEDCBAv a ló tisztelgéssei végződnek. A Columbia-egye-
tem pázsitos .terén magas árbocról leng egy csillagos lobogó, melyet az
északi és 'déli államok harcában résztvett ezred ajándékozott az iskolá-
'nak" mert sok egyéterni hallgató volt az· ezredben. A hazafias érzék,
mely az 'amerikai' egyetemeket áthatja, cselekedetekben nyilatkozik .meg.
Az országban, ahol a kitüntetések ismeretlenek, az egyetemek kitünte-
tik a férfiakat, akik az emberi munka terén jól szolgálták a társadal-
mat. Az egyetemek 'osztanak, hogy ugy morrdjuk, nemzeti érdemrend-
jeleket. Különben is szoros -a 'kapocs, az amerikai egyetemek és avarosi
élet között. Szenvedélyesen érdeklődnek az emberek az egyetemi tanulók
atletikai mérkőzései iránt. Ezek viszont a munkások élete iránt érdek-
lődnek. Együtt látogatják 'meg a környék nagy ipartelepeit. A chicagói
egyetem nyári előadásokat rendez, tanítóknak; a wisconsini egyetem télen
négy havi tanfolyamot nyitott meg földbérlők fiainak; a stanfordi egye-
tem ugy kapcsolja bele a maga életét a társadaloméba, hogy szünetét
aratás idejére 'szabja ki, mert falusi diákjai hazamennek nyári munkára.

Demokratikus a szellem minden foku iskolában. Már az elemi
iskolában is gyakran gyűjtik össze az összes tanulókat. a 'hatalmas
nagy terembe; hogy sokaságukról és összetartozandóságukról tudomást
vegyenek. A középiskolában,. hol az oktatás ingyenes, minden osztály
szervezett társaság, melyben gazdag és szegény csupán tehetsége szerint
érvényesül és mindig a többség határozata szerint él. A szülők társa-
dalmi állása ezekben az iskolákban ugyan semmiféle hatással sincs a
tanulók szereplésére. Az egyetemen a kétkezi munka tisztelete nemosak
abban nyilatkozik meg, hogy az ipari vagy gazdasági szakok hallgatói
egyenlő ranguak az irodalom vagy természettudomány hallgatóival,
hanem abban is, hogy az az egyetemi hallgató, aki kora reggel a városon
végig tejet vagy ujságot árul, épúgy lehet a legelőbbkelő egyetemi kör
elnöke, mint az aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- s z e re n c s é s társa, aki valamelyik professzora asztalánál
váltja meg nagy pénzen az ellátását, Az iskola társadalmi élete és
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szervezete egyformán szolgálnak erkölcsi oktatással a jellem fejlesz-
tésében

Azért· az amerikai iskolákban van elméleti oktatás is az erkölcs-
tanból. Ennek első tétele azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó·nmegbecsülés. Ez minden' erény tápláló
gyökere és föltétele a fejlődésnek a cselekvésre való képességben. Ez a
self-respect erősen különbözik az európai önérzettől, melyben mindig
van valami arisztokratikus.' Az amerikai tanító soha se fogja mondani
tanítványának, -hogy tette nem úr i, hanem azt, hogy nem ember t". Becsüld
meg az emberiséget magadban és másokban! az igazi demokráciának
alapelve. Ez a magyarázata annak, hogy az amerikai úgy utálja a
hazugságot. és oly férfiasan nyílt tekintetüek a tanulók iskolaiban •....Wa-
shingtont azért is állítják oly szeretettel példának az ifjuság elé, mert
soha sem nyílt a szája másra mint igaz .szóra.

A másik .az előbbivel összefüggő érzés, mely az amerikai iskolák
erkölcsében uralkodó, a felelősség érzete. Ezért is' elébük tárják a nagy
emberek életét. Többet foglalkoznak ezzel az amerikai iskolában mint a
franciákban.

Amily' egyszerűek és velősek ezek az erkölcsi tételek, annyira a
vallás erejével hatók. A_vallásos érzés úgy sem idegen. az amerikai
iskolákban. Megszólal az 'elemi iskola dalában és igen sok középiskolának
az a rendje, hagy imával vagy a bibliának egy szakaszával kezdik meg'
a munkát. A felekezetiség "azonban nem juthat szóhoz egy iskolában
sem. Valami a deizmushoz közel álló az a kereszténység, amelyet
tanítanak

A kereszténység hitvallásánál erősebb érzés. az amerikai iskolában
a haza fia sság. Tanítással, mely a jelen eseményeit nemcsak hogy nem
kerüli, sőt felhasználja, törekednek arra, hogy ez az érzék' mentől
lángolóbb, mentől lelkesebb legyen. A függetlenségi harc részleteit még
a 8 éves kis leánynak is jól kell tudnia. A gyermekkertekben ott van
Washington képe mellett a Deweyé is ezzel az aláirással : "Második
nemzeti, hősünk." Az elemi iskolákban csillogó szemmel éneklik a gyer-
mekek a dalt Amerikáról, mely pár évelőtt a kubai háboru idején
született. EzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i mámoros hazaszeretet az amerikainak azon a mély
meggyőződésén alapszik, hogy a föld kerekéri nincs különb ország az
övénél. Ha a tanító idegen ország alkotmányának hibáit magyarázza,'
sohasem mulasztja el hozzátenni: "Mi ebben előbbre vagyunk 1" Van
ebben a nemzeti érzésben egy adag gőg, de ezt aztán enyhíti 'a méltá-
nyosságnak az érzése. Egy iskolában például szólván arról, hogy az
angolok az amerikai gyarmatok megkérdezése nélkülvetették ki az adót,
azt kérdezte a tanító tanítványaitól, amerikai dolog volna-e, ha az elfoglalt
Cuba lakosaival az ő hozzájárulásuk nélkül fizettetnék meg az adót.
"Nem 1 nem 1" kiáltották a gyermekek mind hangosan.

Nem lehet azonban tagadni - mondja weulersse tanulmányában -
hogy ez a hazaszeretet főleg az egyetemeken közönséges sovinizmussá
korcsosuI. A Columbiaegyetem egyik neves nemzetgazdász tanára hangos
szóval hirdette a franciák erkölcstelenségét, miközbeh olyan szenvedélyesen
kelt ki Franciaország ellen, hogy a haIJgatóságból tiltakoztak ellene.
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Teuton SOV1ll1ZmUSütötte fel fejét abban a tételben, hogy az angolszá\.
germán .népek a földön a legkülönbek és hivatásuk a világot megújítani
véget vetvén a latin romlottságnak. Ritkaságszámba mennek az egyetemeken
olyan történeti előadások, melyekből az ifjuság igazságérzést és nemzeti
szerénységet tanulhat.

Elismeréssel emlékezik meg a francia író az alkotmány ismeretének
tanításáról. Minden gyermeknek könyvnélkül kell tudnia a fő törvényeket.
Nagyrabecsüli az író a hatást, melyet a törvények magyarázatayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : növekedő
lélekre tesz. Denverben a középiskola egy osztályában véletlenül egy
ilyen alkotmánytani-kézikönyvet lapozgatván, eZ_8 rész ragadta meg a
fígyelmét : "Az árulás a legnagyobb bűn. De éppen mert ennek a bűnnek'
még csak a gondolata is fölkelti a nép szenvedélyeit, a vádlottnak
kü!önösen kijár a védelem biztossága.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ' - Ha ezt a francia liceumokban
tanították volna - sóhajt fel a tanulmány írója, z a szerencsétlen
"nagy ügy" - a Dreyfus ügye - nem forgatta volna fel 'Francia-
országot.

Még méLyrehatóbb a jellemfejlesztésben a mai társadalom gazdasági
törvényeinek a magyarázata. Egyáltalában valami aktualis érzék jellemzi
a tanárokat túl az oceánon. Szanfranciszko középiskolájában olyan
könyvből tanulják az egyetemes történelmet, melyben az Író egyiptomi
történettel kezdi, de a végén helyet tud szorítani jól megválasztott kivo-
natnak Saint-Simon, Lassale munkáiból, sőt az egész nérnef szocial-
demokratizmusnak. A magasabb foku iskolákban a szocializmussal
mindenütt sokat é .s gondosan foglalkoznak. ' -

Az élet ismerete és teljes ismertetése, a gyakorlati érzék jellemzi
az amerikai oktatást az erkölcsi nevelésben, a jellemfejlesztésben is.
Meg kell tanulni az iskolában tenni, hogy 'az élet cselekedni kész
embereket kapjon, Erre kell nekünk is törekednünk iskoláinkban. Ha
azt akarjuk, hogy a Holnap nemzedéke megvalósítsa a maga ideáljait,
melyeket a nemzeti életben magasra kell tűznie. ne neveljünk csupa
álmodozó. tudóst, hanem szívben, lélekben erős, érezni és gondolkozni
tudó cselekvő embereket. Nyúljunk bele mi I magunk is 'a Ma hullámzó,
életébe, a valóság jelenségein köszörüljük a tanulők erőit, melyekből az
e -kölcsi jellem lesz, hogy idegenűl se érezze magát az életben, mikor
hivatása beleállítja, el se sodorja az áradat és fáradság nélkül tudja
belőle kiemelni ami benne a jövendő számára maradandó érték. Az'
idealizmusnak is az erős, cselekvő emberek tehetnek legnagyobb szolgá-
latokat. '

(Arad.) Szól/ősi István.HGFEDCBA

I
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T A N I T O K E P Z E S .-

E lö lé p t e t é s e k a k ö z o k t a t á s i m in i s z t é r iu m b a n .

Október hó végével a vallás- és közoktatásügyi' minisztériumban.

tömeges előléptetesek történtek. Október 25-én Gödöl1őről keltez ve a

közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 6 Felsége, a király, kinevezte

miniszteri tanácsosokkáyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Azaméthy La jos miniszteri jtanácsosi címme]

és jelleggel felruházott osztálytanácsost és ba ró dr . Ba rkóczy Sandor

osztály tanácsost ; osztálytanácsosokká dr . K. üppz'ch Elek és dr . Ná r .dy-

Szabó Sándor osztálytanácsosi címmel és jel1eggel felruházott minisztéri

titkárokat ; továbbá dr . Bonce Ödön, MOrlt'nEmU, dr . Tóth La jos és

Halász Ferenc osztálytánácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet és jel-

leget; dr . Radna i Rezső és dr . Gönczy Mór miniszteri titkároknak pedig

az osztálytanácscsi cimet és jelleget adományozta.

Midőn szívből üdvözöljük az összes kinevezetteket, akik valarnennyien

derék ul megállottak helyüket vezérszerep re hivatott állásaikban, s egyéb

iránt is közoktatásunk nagy tevékenységű s előkelő szellemű munkásai-
nak bizonyultak: részletesebben is megemlékezünk a bennünket leg-

, közelebbrŐl érdeklő kinevezésről, a dr . Azamethy La jos és dr . Radnaz'

Rezső előléptetéséről. Annyival inkább tesszük ezt, mert ők ugyanakkor,

amikor méltó elismerésben és előléptetésben részesülnek, meg is válnak

a tanítóképzési ügyosztály tói. Az őtávozásuk bizonyára minden tanító-

képző tanárban a legmélyebb sajnálkozás érzelmét képes felébreszteni.

Dr. Azaméthy La jos 1869 _óta, tehát már 35 éve tagja a közoktatás-

ügyi minisztériumnak. Kezdetben a nép oktatási osztályban Gönczy Pál

mellett dolgozott, majd később a felekezeti osztályban a rom. kath.

ügyeket intézte. 1895-ben ismét vissza került a népoktatási osztályba, aho]

a tanítóképzési ügyosztály vezetését vette' áto Szathmáry György halála

utál) 1898. január ,havában az egész nép oktatási ügy élére került. 1901

végén, amikor a közoktatási minisztérium népoktatási osztályát felosztot-

ták önálló osztályokra és dr . Kulz'szeky Dezső osztály tanácsos, a kiváló

tisztviselő"távozott a - tanítóképzési ügyek éléről, dr. Axaméthy. Lajos

ujra átvette a tanító képzési osztály vezetését. .

Dr. Axaméthy Lajos elévülhetetlen érdemeket szerzett a tanító képzés

ügyeinek fejlesztése körül. 1895-ben reá, mint a tanítóképzési osztályelső

önálló vezetőjére, az a s u ly o s feladat háruIt, hogy ezen osztályt szer-

vezze, Ugy -szólván a semmiből kellett teremtenie hatalmas szervezetet.

Ezt a feladatot fényes sikerrel oldotta meg; Hogy a képzők középponti :
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kormányzata mintaszerü, az ügyek lebenyelitása akadálytalanul sima,
- gyors és szabatos, azt főleg az őZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e rv e z ő és igazgató képességének

köszönhetjük. Ha elgondoljuk, hogy nincsenek tanintézetek Magyar-
országon, amelyeknek bonyolultabb ügykezelése lenne; mint az inter-
nátussal, köztartással, gazdasággal, gyakorlóiskolával ellátott sannyi
sokféle kedvezményt osztogató tanító és tanítónőképzőknek, úgy a kép-
zőkre nézve nem csekély értékű érdemnek kell tekintenünk ez intézetek
pontos igazgatását. Ez a jó központi kormányzat jótékonyari hatott ki
a kép zökben uralkodó általános rendre s nyugalmasabb életre.

Axaméthy nemcsak a központi igazgatás szervezésében és vezetésében
szerzett érdemeket, hanem előkelő szerepe volt a fellendülés azon kor-
szakában is, amely a képzök életében az utolsó másfél évtizedben be-
következett. Az utolsó Úz évre esik az uj rendtartási szabályzat, az uj
képző-intézeti tanterv kiadása; a felekezeti képzök állami segítésének
megkezdése; az állami képzök tanári testületi szervezetének átalakítása,
a rendes tanári állások számának szaporítása, a gyakorlo iskolai tanítók-
nak a tizedik fizetési osztályba való sorozása, a zene- és rajztanároknak
rendes tanárokká kinevezése; továbbá 5 tanítóképző, tanárnak a jénai
kurzusra való kiküldése, a budapesti tanítóképző tanári tanfolyam szer-
vezése, a tanítói továbbképző tanfolyamok létesítése; aképzők tanáraira
nézve kedvező Széll-féle fizetési törvényjavaslat módosítása : s mindenek
koronájaként az uj népoktatási törvényjavaslat. Ez a nagyszabású fej-
lődés, mindezek az intézkedések dr. Axaméthy Lajosnak részint jó-
akaratú támogatása mellett, részint az ő közvetlen befolyása alatt jöttek

létre.
Külön ki kell emelnünk az utolsó tíz év építkezéseit. A tanítóképzés

és nevelés modernizálásának, magasabb színvonalra emelkedésének külső

tényezői és kifejezői azok a modern, nagyszabású épületek, amelyek
legnagyobb számmal az utolsó tíz év alatt jöttek létre. Ezen időre esik
a pápai képző ujonnan való felállítása es uj nagy épülettel való ellátása,
a szabadkai tanítónőképző, az aradi és félegyházi tanítóképzők uj épületei-
nek emelése; a bajai, pozsonyi, csák tornyai, iglói, máramarosszigeti kép-
zők épületeinek kibővítései, részben internatusokkal való ellátása; folya-
matban van a székelykereszturi, lévai és znióváraljai képzők kibővítése.

Mindezek az építkezések a közoktatási minisztérium buzgólkodását
Iegfóképp Axaméthyaek fáradhatatlanságát s tervszerű munkásságát

'hirdetik.
De Axaméthy a tanító képzésre a legnagyobb hatást az ő egyéni

jellemvonásaival fejtette ki. Rendíthetetlen igazságszereretetével, b o s z u rs

haragot nem ismerő, nemes jó szívével, a tanárok iránt való [óindulatá-
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val meg tudta a maga személye és intézkedései számára nyerni a taná-
rok bizalmát. A tanárok között nyugalmas érzést fejlesztett ki az a tudat,
hogy főnökük az igazság embere. Tudott alkalmazkodni az egyénekhez;
jó szívvel s türelmesen hallgatta meg minden tanár ügyes-bajos dolgát.
Szeretett önállóan intézkedni, de sohasem zárkozott el mások véleménye
elől. A szakemberek nézetét sokra _becsültes a tanítóképző tanárok
egyesületévei a legjobb viszonyt tartotta fel s fölterjesztéseit nagy gond-
dal intézte el. Sem az egyessel, sem az összessei szemben nem úgy
viselkedett mint főnök, hanem mint munkatárs. Ezzel a magatartással
elérte azt a párját ritkító viszonyt,' hogy a minisztérium tanítóképzési
ügyosztálya a tanárokkalyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy testületet alkotott. Egy volt velük gondol-
kozásban, érzésben, törekvésekben s eszmékben, ami az ügyek menetére
és fejlődésére igen áldásosan hatott.

Ezen hasznos tevékenységnek nyitja az Axaméthy mély ügyszerete-
tében és emberszeretetében van. Lelke egészen összeforrott a tanító-
képzés ügyével. És a saját szavai szerint: a tanárokat úgy szerette,
miként saját családjának tagjait. EI is' érte azt, hogy a tanárok "úgy
vonzódtak hozzá, mint édes apjukoz.

Mélyen sajnáljuk az ő távozását. Kérjük, hogy tartsa meg a tanító-
képzés ügye és munkásai iránt a más ügykörben is jóindulatát és érdek-

lődését. Kivánjuk, hogy Isten óvja jóságos szívét minden csapástól és
kisérje áldás munkáját.

Dr. Radna i Rezsö mind a nevelésügy terén, mind a szépiroda-
lomban ismert nevű ember. Az irodalomban Győry Vilmos műveinek
kiadásával, számos birálatával, versével s külőnösen "Magyarország
esztétikai tövekvései 1772-1817-ig" című tartalmas tanulmányával jó
nevet vívott ki magának. Habár még fiatal ember, régi hivatalnoka a
közoktatásügyi miniszteriumnak. Még 1888-ban lépett be a miníszterlumba,:
ahol .mint okleveles középiskolai tanár, eleinte a középiskolai osztály-
ban dolgozott. Azonban nagyobb kedvet és vonzalmat táplált a népok-
tatás iránt; ennek nagy kérdései, problémái, foglalkoztatták inkább 1~1-
két, mint a teljesen kialakult középiskolai oktatás. Ezért 1894-ben a
tanítóképzési osztályba kéredzkedett áto Az ügyosztály ban lelke egész
hevével, meleg érdeklődéssei karolta fel a tanítóképzés minden ügyét.
Irodalmi és pedagógiai készültségévei, nem kőzönséges intelligenciájával
igen hasznos tevékenységet fejtett, ki. Leginkább' a tanítóképző-intézeti
nevelés és oktatás szakszerű ügyeit dolgozta fel. Ez ügyek magasabb
színvonalra emelkedésében, modern átalakulásában nek" nevezetes szerepe
volt. Mind a közoktatásl tanácsban, mind a minisztériumban résztvett
az új képző intézeti tantervelőmunkálataiban, nemkülönben az új rend-
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tartási és vizsgálati szabál):'zatok készítésében. Hogyaképzőintézetek

ügyeiben a teljes tájékozottságot megszerezhesse, 1897 -ben beutazta

Ausztriát es Németországot s meglátogatta az' országok összes neveze-

tesebb. képzőit s egyéb iskoláit. Ugyanekkor Jénában is hosszabb időt

töltött az ottani egyetemi pedagógiai szeminárium látogatásával.

Dr. Radnai Rezső a tanítóképzés ügyét nem a hivatalnok, hanem

a pedagógus szemével vizsgálta. Valósággal lelkes - munkása vólt ez

ügynek .. A tanárokkal bármikor szivesen ereszkedett a tanítóképzés

ügyeiről eszmecserébe, vitába s a maga álláspontját ilyenkor mindig szó-

noki hévvel fejtette ki. A vitákban intransigensnek látszott, de a körül-

ményekkel S.a mások véleményével mindig számot vetett. Férfias jellemre

vallott az a tulajdonsága, hogy véleményét sem felfelé, sem lefelé soha-

'sem hallgatta ei. Meg vagyunk győződve, hogy Radnait a tanítóképzés

ügye nem veszítette el. Uj munkakörében, az állami ,népiskolák személyi

ügyeinek intézésében, bőséges alkalma fog nyílni, hogyatanítóképzés

terén szerzett tapasztalatait értékesítse s hogyanépiskolának aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í ró -

képzésre visszaható ügyeit a tanítóképzés érdekeinek s emelk~désének

szem előtt tartásával intézze el.

A tanítóképzési ügyosztály vezetésétyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Nemenyt" Imre osztálytana-

csos, ügyosztály-főnökhelyettes, jeles pedagógiai író, vette áto Nemenyi I

már hat év óta működik a tanítóképzési ügyosztályban. Ezért az ő

egyénisége, működése, nézetei jól ismeretesek a tanítóképző tanárok eiött.:

Tudjuk, hogy lelkes munkása a tanítókepzés ü g y é n e k , Erős egyéniségé-

től és szakképzettségétől sokat várunk a tanító képzés terén.

A IHGFEDCBAn é p o k t a t á s i t ö r v é n y j a v a s la t .

.Allá spontunk.

Berzeviczy Albert nagy és, merész alkotása, az 1868. évi és a
többi népoktatási törvényeket módosító törvényjavaslat, immár az ország
törvényhozó testületének színe előtt van. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter október 20-án nyujtotta bea törvényjavaslatot a képviselő-o
háznak s mire e sorok : napvilágot látnak, a képviselőház közoktatási
bizottsága talán már meg is kezdte a törvényjavaslat .tárgyalását. S . ezzel
megkezdődik a legilletékesebb helyen a nagy tusa a törvényjavaslatért
s a javaslat ellen. Mi tanítóképző tanárok, ,nem - lehetünk e tusának

- néma szemlélői; rpert hiszen azon ügyről van szó, amelyet mi szolgálunk,
»melynek minden egyes kérdése, mozgalma szívünkhöz nőtt.

Mi a törvényjavaslat körül folyó küzdelemben cselekvő szerepre
vagyunk hivatva. .
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S ez a szerep kettős lehet.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyzk az, hogy ammnyzre szerény-
szavunknak némi' súlya van, támogassuk a törvényjavasla tnak törvény-

erőre emelkedését. Ez <hazafias kötelességünk a javaslat nemzeti motivu-
mainál, célzatainál s a magyarság megerősítését célzó nagyfontosságú
intézkedéseinél fogva. Bármennyire kárhoztat juk is a törvényjavaslatnak
a felekezetekkel szemben megalkuvó szellemét, pedagógiai szempontból
értéktelenségét, sőt reakcionárius szellemét s a képzők felügyelete tárgyában
érvényesült végzetes tanügypolitikai tévedését: az kétségtelen, hogy e
törvényjavaslat az 1879. XVIII. t.-cikket a magyar nyelv tanításáról oly
szankciókkal látja el, amelyek azon törvény keresztülvitelét biztosítják:
Várhatjuk, hogy a magyar nyelvnek, mint államnyelvnek joga a nép-

- oktatás- terén csakis ezen törvény életbelépte után válik valóvá s hogy
a népiskola a magyar nemzeti műveltségnek-hívebb terjesztője lesz mint
eddig. Egyszóval remélhetjük, hogy a z -ú j törvénnyel egy hatalmas lépést
teszünk az egységes magyar állam kiépítésében. Ez a k ö rü lm é n y kötelez

.rninket a törvényjavaslat támogatására.
Azonban nagyon helytelenül járnánk el, ha feladatunkat dicsőítő

= s z ó z a to k kal kimerített nek hinnők. Panegyronok zengése lakomákhoz ,s '
nem országos törvények aJkotásához illik. Kötelességünk a tó"rvényjavas-
la tta l szemben az Ú, hogy szakszerü bírá la t tá rgyává tegyük, s a ta .lá lt

hibák Javítá sá ra »unden: elkövessünk. Sőt az utóbbi feladatunk fonto-
sabb, mint az előbbi; 'ezt tőlünk, mint szakernberektől, jogosan 'meg-
várhatják a törvény készítésére hivatott összes tényezők. Viszont a'
törvény szerzőinek az a kötelessége, hogyaszakembereknek bírálatot,
komoly érvekkel támogatott véleményét számba vegyék s közülök
azokat, amelyek a fennálló rendszerrel szemben haladást jelentenek, oly _

- . mértékben fogadják el, amily mértékben azokat a többi állami érdekek-
kel való összehangzó jnűködés megengedi s megköveteli. Mert igaz
ugyan, hogyapolitikusnak szélesebb, áttekintése, van az államélet
szerveinek rnűködéséről, de az egyes részek egymásba fogódzó műkö-
dését viszont a politikus nem látja oly világosan s oly mélyen, mint a
szakférfiu. Igy egészíti' ki egymást a politikus és a szakember véleménye
s így, hozhatnak létre együtt megközelítően tökéletes művet.

Mi tanítóképző tanárok, a készülő törvényjavaslattal szemben eddig
teljesítettük kötelességünket oly mértékben, mint az hozzánk illik. Amint
a törvény tervezet megjelent, országos egyesületünk választmánya' azt
azonnal részletesen tárgyalta s megjegyzéseit ernlékiratba foglalva eljut-
tatta a közoktatásügyi miniszter úrhoz. Azonkivül egyesek és testületek
igen élénkrészt vettek azon vitákban amelyek a törvényjavaslat körül
a sajtóban megindultak. Cikkek, sőt füzetek jelentek meg s ma már
éppen a tanítók .képzéséről és képesítéséről szóló javaslatoknak egész
irodalma fejlődött ki.

Ezzel szemben a korrnány magatartásához jogos kritika fér. Igaz
ugyan, hogy a korrnány az alapvető munkálatokban, a tervezet kész í -

tésében gondosan tanulmányozta egye?ületünknek mindazon felterjesz-
téseit, határozatait s folyóiratunk cikkeit, amelyek' a törvény tervezet
érdekkörébe vágtak. De helytelenül, járt el a korrnány akkor, .arnikor
sem az eiso nagy ssaétandcs eosmdnyra , sem a második, u, n. pedagó-gia i
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szaktanácskozásra egyetlen elemz' tanítóképző-intézeti taná r t sem hivott meg ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az első ankéten egy polgá r t"skolaz' tanítóképző taná r vett részt; a másikon
pedig egyetlen olyan szakember sem, aki bármiféle kapcsolatban állott
volna az ,elemi tanítóképző tanárok testületével. Azért mondjuk ezt
mulasztásnak, mert az egész országot érdeklő ezen fontos ügyben nem
kegyekről, jóindulatról, hanem kötelességekről Van szó.

Mi a mellőzés miatt nem állottunk duzzogva félre, hanem
mint fennebb említettük, megjegyzéseinket emlékiratba foglalva fel-
terjesztettük a közoktatási miniszter úrhoz. Most ime, itt van előttünk
a képviselőházhoz benyújtott törvényjavaslat s el kell ismernünk, hogy
a miniszter úr több részletkérdésben hallgatott reánk; szakvéleményünk
alapján több módosítást hajtott végre az eredetiHGFEDCBAte rv e zet en ; de a fő
kérdésekben, amelyekre nézve határozott állást foglaltunk, maradt a
törvényjavaslat 'egészen, ami volt.

De hogy világosan lássunk, vegyük sorra azokat a nevezetesebb
módosításokat, amelyeket a miniszter úr az eredeti tervezeten végrehajtott;
természetesen szem előtt tartjuk 'nemcsak a tanítóképzésről szóló részt,
hanem az- egész munkálatot : '

1. A törvényjavaslat a hazai összes ismétlő-iskolák tanításnyelvévé
a magyart teszi. (Helyes l) -,

2. Ha a mindennapi iskolába járó gyermekek között 20 magyar
anyanyelvü van, akkor a magyar is használandó .a tavítás nyelvéül,

3. A 10 évnél idősebb gyermekek iskoláztatása úgy rendezhető be,
hogy a nagy munkaidőben a reggeli órákra vagy a hét két napjára

vonassék össze. (Súlyos visszaesés 1)
4. A segédtanítói állások eltörültetnek ; ehelyett e V I 600 korona

fizetéssel ösztöndíjas tanítói állások szerveztetnek az alapvizsgálatot tett-
jelöltek számára, •

5. A fölvételi vizsgálat, mint a tanítóképzőkbe való fe lv é te l egyik
feltétele, eltöröltetett. (Helyes l)

6, A tanítóképző-intézeti tanulók létszáma osztályonként 40 helyett
30-ban állapíttatott meg (Helyes l)

7. A nem magyárul tanító intézetekben a magyar nyelv és irodalom,
Magyarország története és földrajza, alkotmány tana magyarul tanítandó.
(Helyes l) .

8. Az igazgató vezetője és felelős gondozója az internátusoknak.
(Visszafejlődés l) , .

9. Megkülönbözteti az állami és nem állami tanítóképző-intézetek
tanárainak képesítését s azt a követelményt, hogy a tanári alkalmazta-
táshoz a tanítóképző tanári vagy a középiskolai tanári képesítés szükséges,
csak az állami képzőkre terjeszti ki; a felekezeti intézetek számára
megelégszik a papi képesítéssel is (még a -természettudományi szakok-
ban is); az apácáknak pedig akként kedvez, hogy polgáriskolai képesí-
tésnél nem kiván többet. \ -

10. A fegyelmi bíróság elnökéüI meghagyja a tanfelügyelőt (a
hz'va ta lz' (ölzökóll) s tagokul a tanítóképző tanárok mellé felerészben a
közoktatási minisztérium tisztviselőit rendeli.
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11. A tanítói alapvizsgálat letételétől szóló bizonyítvány magyar
nyelven állítandó ki; de kivánatra (kinek a kivánságára ?) a képző tanítás-
nyelvére és -leforditandó (1). .

12_ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA411ami képesítő szakvizsgálaton a magyar nyelv és irodalom,
a magyar történelem, földrajz és alkotmánytan vizsgálata magyarul teendő
le; de megengedi a pedagógiai elméleti és gyakorlati vizsgálatot a
nemzetiségi nyelven (1).

13. Áz államellenes irányzat esetén az orvoslást a kormánya
\ felekezeti főhatóságok útján eszközli(l).

14. A képzők felügyeletét meghagyja a tanfelügyelők keze alatt;
de a Janfelugyelőktől szak vizsgálatot követel.

Ezenkivül a javaslatkészítő az eredeti tervezeten egyéb irályi és
tárgyi módosításokat végzett, amelyeket e füzetben közölt javaelaton.
külön kitüntetünk.

'E módosítások között több van olyan, amelyek a képzés Úgyének
- javára válnak s amelyek országos egyesületünk emlékiratában foglalt

kivánalmakkal meg is egyeznek. Örömmel üdvözöljük különösen azon
módosításokat, amelyek a magya r nyelv előrehatelását jelentik a tanító-
képzésbim és képesítésben. Nem vagyunk ugyan megelégedve a magyar
nyelvet illető intézkedésekkel sem, de kedvezőtlen nemzetiségi és tele-
kezeti viszonyaink miatt a legkisebb lépést is örömmel kell elfoglalnunk,
amelyet előre megteszünk.

Habár a törvényjavaslat készítője éppen a tanítóképzés és képesirés
cimű fejezeten hajtotta végre a legtöbb módosítást, mégsem lehetünk a
törvényjavaslattal megelégedve, mert a módosítások a magyar nyelv ügyét
kivéve, a részletkérdésekre tartoznak. A törvényjavaslat a kardinális kerdé-
sekben, a taná rképesítésben, a tanítóképesítő· vizsgá ló bt'zottságok seerue-

zetében s küló'nósen a képzők felügyeletében megmaradt a régi állásponton.
Mi .a tanító és tanárképesítésnek, a képzők felügyeletének azon berende-
zésében, melyet a törvényjavaslat megvalósítani szándékozik, veszélyt
látunk a tanítóképzésre nézve.

Ugyanis attól tartunk, hogy a törvényjavasla t tervezett intézkedésez
nem lesznek egységesítő és nz'vellá ló ha tá ssa l a képzők fejlőd-ésére. A tanítói
alapvizsgálat ezentúl is teljesen a képzök tanári testületének s fentartó
hatóságának kezében marad, nemkülönben a képzök tantervének,
tankönyveinek megállapítása. Igy tehát azokat az alaptényezőket. amelyek
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é p z é s munkájának színvonalát meghatározták, az állami befolyás bizo-
nyos negativ értékét leszámítva, egészen az egyes intézetek intézik és
vezetik. Ami pedig a legnagyobb baj, az állam a tanárképesítés jogát is
csak a maga intézetei számára tartja fenn magának. A felekezeti képzök
tanárainak képesítés nélküli alkalmazása, rossz fizetése marad a régiben.

Ily viszonyok között a képzök egyetemesen nem foghatják a kellő
'színvonalú működést kifejteni. Es nem fognak azok a remények sem
beteljesedni, amelyeket a törvényjavaslat készítői a tanítóképesitő szak-
vizsgálat államosításához füznek. Nem pedig, mert ezen vizsgálat bizott-
ságai lokáliter szerveztetnek s e bizottságok a helyi kó'rülmények kény-
szer ítő ha tá sáná l fogva kénytelenek lesznek a képző színvona lához a lka l-
masbadru,
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Ennek meglesz az a következménye, hogya tanítói oklevél nek az
állami bizottságok dacára sem lesz megyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egyenlő benső ér téke. A vesze-
delem pedig ott rejlik, hogy ezentúl az' állam fog minden tanítói oklevelet
kiszolgáltatni, minél fogva az állam az oklevelekriek minden viszonylat-
ban egyenlő értéket köteles mégszabni és fentartani. .
, A visszás állapot tehát meglesz, amit a megyei felügyelő működése

nem fog enyhíteni. Nem pedig azért, mert a megyei ,felügyelő is a kép-
zőre nézve lokalis hatóság lévén, alkalmazkodni fog a helyi viszonyok-
hoz és semmi esetre sem fog a képzés és képesít es országos sz invonalra
váló emelkedésének hathatós tényezőjévé válni. . ,

. Látjuk, miként -kapcsolódnak egymásba 'a különböző tényezők.
Valamennyien' egy és ugyan azon kedvezőtlen irányban hatnak a kép-
zőkre. Valamennyien egy végzet es tévedés áldozatává teszik a tanító-
képzést; annak, hogy a képzőknek individuális fejlesztésre van szük-
ségük. pédig a képzök működésében fennálló egyenetlenség s a nemzeti
élet szükségletei mind az egyetemes és egységes' irány mellett kellene,
hogy döntsenek.

Mi, tanítóképző tanárok, látva a bajt s a sulyos következményeket,
a saját lelkiismeretünk diktálta azon kötelességgel állunk szemben, hogy
a tizenkettedik órában se adjuk fel a harcot és a reményt.

~Tegyünk meg mindent, hogy az egységesítő ú'ány érdekében leg-
alább a képzők egységes felügyeletére vonatkozó intézkedések bele kerül-
jenek a törvénybe.

Mint legkevesebbet kivánnunk kell a mt'nz'szterz"bz'ztosz'z'ntézménynek

a tó'rvénjlbe ikta tá sá t, s ilyen módon legalább az oktatás és nevelés egy-
séges felügyeletének a hazai összes képzőkre való kiterjesztését.

-Minden képző testülete informálja a maga kerületének képviselőjét ,
és rrivja fel állásfoglalásra a képzők felügyelete mellett.

Ha összetartunk és gyorsan cselekszünk, a ma még leküzdhetetIenek-
nek látszó nehézségek el fognak utunkból gördüini.

A módosítá sok ósszefogla ld ismer tetese.

A tankötelezettségre vonatkozó 1. fejezetben az egyévi továbbisko-
lázás szükségét (3. §.) az iskolai' igazgató (osztálytanitó) véleményes
javaslatára az iskolai helyi hatóság állapítja meg., A közig azgatási bizottság
a kir. tanfelügyelő jelentése alapján az egyévi továbbiskolázást elrendelheti.

. A magántanulók évenként kötelesek vizsgálatot tenni. (4 , §)
A zugiskolákról szóló 7. §-ban kimondatott, hogy zugiskolának

tekintendő, az olyan vallasiskola is, amely nem az illető hitközség fel-
ügyelete alatt áll; amely nem bír e célra berendezett és a -közegészségügyí
követelményeknek megfelelő külön helyiséggel ; továbbá, amelyben a val-
lás oktatásán kívül,amelyre a nyilvános elemi népiskola tanítási idején ;
kívül naponként legföljebb 2 óra fordítható, világi tantárgyak is taníttat-
nak. A külön vallás-iskolába 8 éven alul levő gyermekek egyáltalán
nem járhatnak .

.Az iskolamulasztások megtorlására vonatkozó rendelkezések annyi-
ban változtak, hogy az iskolarnulasztó szülője első ízben megintendő, ha
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ez nem vezet eredményre, előbb egy, majd két korona bírsággal bün-
tetendő; és csak ezután' következik a szülő ellen a kihágási eljárás,

. amelynél a pénzbüntetés 60 koronáig .terjedhet.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

Az elemi népiskola két tagozatára vonatkozó II. fejezetben kimon-
datott, hogya több elemi népiskolával bíró községekben az iskolai
szorgalomidő valamennyi iskolában ugyanegy időben kezdendő meg;
továbbá, hogya földmíveléssel foglalkozó községekben az 'iskolai helyi
hatóság a községi előljárósággal egyetértőleg a tanítást úgy rendezheti,
hogya 10' évnél idősebb gyermekek tanítása a legszorgosabb munka-
időben vagy a reggeli órákra, vagy a hétnek, két napjára vonassék
össze, (12. §.) , ,

A 13. §,ban fölsoroltatrrak azon tantárgyak, amelyek minden elemi
népiskolában, jellegkülönbség nélkül kötelezően tanítandók. A tantárgyak
következők:

1, Hit- és erkölcstan. 2.HGFEDCBAI Magyar nyelv. 3. Mennyiségtan (számtan,
mértan). 4. Beszéd- és értelemgyakorlatok 5. Magyarország földrajza és
az egyetemes földrajz elemei. 6. Magyarország története, kapcsolatosan
a világtörténet legfontosabb eseményei.v? Polgári jogok és kötelességek.
8. Természetrajz. 9. Természettan. 10. Eneklés. 11. Rajzolás. 12. Kézi-
munka (kézügyesség)'. 13. Gazdaságtan, kertészet és háztartástan. 14.
Testgyakorlás (tekintettél a katonai gyakorlatokra). 15. A nem-magyar
tannyelvű népiskolában az illető 'hazai nyelv. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

A tanítási nyelvre vonatkozó 14. §-ban. kimondatott, hogy az állami
iskolákban minden köteles tantárgy, tehát a hittan is, az iskola helyiségei-
ben, nyilvánosan tanítandó és hogy a hit- és erkölcstan tanításánál a
magyar tanítási nyelv rriellett az illető' egyházi főhatóság kíván atára tan-
nyelvül a gyermek anyanyelve is használható.' A nem állami elemi
népiskolák mindennapi tanfolyamának tanításinyelvét az iskolafönntartók
állapítják' .rneg.: ha azonban a nem magyar tannyelvű elemi népiskolában
a beiratkozott növendékek összes létszámának legalább 200f0-a magyar
anyanyelvű,vagy ba az összes növendékek között legalább 20 magyar
anyanyelvű van, a magyar: nyelv is mint tannyelv használandó. Az
összes elemi népiskolák ismétlő-tanfolydmában a tanítás nyelve kizárólag
magyar. "

A felekezeti főhatóság az általa megállapított tantervet a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek előzetesen bemutatni köteles. (17: §,) Ugyan-
csak beköveteli a hitfelekezeti iskolákban használt tankönyveket és tan-
eszközöket és ezeket abból a szempontból is megbíráltatja, "vajjon nem
tartalmaznak-e olyanokat, amelyek a gyermekben a magyar haza, vagy
a nemzet más, tagjai iránt gyűlölködést szitanak, Az állami ellenőrzés
kiterjed az iskolai vagy ifjuság! könyvtárban levő művekre is: (18. §)

Az elemi népiskola egy-egy tantermébe csak annyi növendék vehető
föl, amennyit a tanterem az 1868: XXXVIII. t.-cikk 27. és 28. §§-aiban
megszabott középméret szerint (egy-egy tanulóra legalább 1 m2 alap-
terület) befogadhat. '

Minden szülő (gyám) csak azon iskola fönntartási költségeihez
köteles föl vételi és tandijjal, vagy ehhez hasonló más, természetben való

. szolgálmányokkal hozzájárulni, amely iskolába gyermeke tényleg .jár,
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Az ismétlő-tanfolyamról a 22. §. akként rendelkezik, hogy az
ismétlő-tanfolyam a meglevő. elemi népiskola mindennapi tanfolyama fölé,
azzal szerves kapcsolatban létesítendő és abban a helyi viszonyoknak
megfelelő gazdasági, kertészeti, háztartási, valamint közismereti tárgyak
tanítandók. Mindenütt, ahol az állam vagy a község tartja fönn az elemi
népiskola mindennapi tanfolyamát, ugyancsak az állam, illetőleg a község
gondoskodik' az ismétlő-tanfolyam fölállításáról és fönntartásáról, a meg-
levő tanhelyiségeknek és azok fölszerelésének igénybevételéveI. Az állami
és a községi tanítók: az ismétlő-tanfolyamban a tanítást külön díjazás
nélkül kötelesek ellátni. A hitfelekezet, mint iskolafőnntartó, tartozik az
e törvény rendelkezéseinek . megfelelő ismétlő-tanfolyam fölállírásáról és
fönntartásáról gondoskodni, mindenütt, ahol a tanító fizetéskiegészítés
vagy korpótlék címén állam segélyt élvez .. Az íly tanító az ismétlő-oktatást
szintén díjtalanul tartozik ellátni. Ahol a hitfelekezet csak az' elemi nép-
iskola mlndennapí -tanfolyamáról gondoskodik, de a község ismétlő-tan-
folyamot létesít, és az ismétlő-tanfolyamot a község látja el, ott is tar-
tozik a hitfelekezet meglevő iskolahelyiségét és annak fölszerelését e
célra díjtalanul átengedni. A tanító azonban az elemi népiskola minden-
napi és ismétlő-tanfolyamában együtt legföljebb heti ::36 tanítási órára

"kötelezhető. A gazdasági szaktanító hetenként szintéa- összesen 36 elmé-
leti és ' gyakorlati óra adására köteles, " , .

A községi és felekezeti tanítók javadalmazásáról és az állam által
gyakorlandó fegyelmi jogról szólóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn . fejezetben a következő lényegesebb
módosítások történtek: A segédtanítói minöség egészen mellőztetett (33.
§ .) , hanem arra' való figyelemmel, hogy az új törvény életbelepte után
a vtanitójelöltek a képezdei tanfolyam befejezte után egy-két évi gyakor-
lat' útán tehetnek tanítóképesitő szakvízsgálatot, --;- a 'tanitóképesítő alap-
vizsgálatot tett tanítójelöltnek évi ösztöndíja 600 koronánál kevesebb nem
lehet. Minden tanítot a fizetésen kívül még legelőször két szeba, konyha,
kamra és a legszükségesebb' mellékhely iségekből álló tisztes lakás illeti
meg. Az 1893. évi XXVI. t.-cikk e tekintetben nagyori bizonytalanul
rendelkezett; a mostani SZÖVEjgmár nem enged más magyarázatot.

A javaslat 39. §-a a jegyzői javadalmazásról szóló 1904: XI. t-cikk-
ből van átvéve és szól ekként:'

A tanítói- javadalmazás .kíegészftö részét alkotó iskolai ingatlan
haszonélvezetének pénzbeli egyénértékét - nem értve ide a természet-
ben nyujtott lakás és házikert haszonélvezetét - minden egyes tanítói
állomás i.tán külön-külön kell megállapítani.

E megállapítás alapjául - az összes adók levonásával - az ugyan-
azon községben hasonló minőségű ingatlan után elérhető haszonbér
szolgál, melyhez hozzá kell adni a községi (hitközségi) lakosok által az
ingatlan "megművelése körül netalán teljesített szolgá1mányok pénzbeli
értékét.

Ugyancsak községé nk ént az utolsó három év (1902-1 @04;.) átlag-
árai alapján meg kell állapítani a tanító által élvezett terrnényjárandóságok
(életneműek, fa, jószágtartás stb.) pénzbeli egyenértékét is.

A javaslat 40. §-a kimondja, hogy ezentúl az elemi népiskolákhoz
csak rendes tanítói állásokrendszeresíthetők. A rendes tanítói állásra, a
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jelen törvény 49. §-ában ésaz ,1868: XXXVIII. t.-c. 139. § ában említett-
eseteket kivéve, tanítójelölt (segédtanító) nem alkalmazható, illetőleg az
egyes osztályoknak önálló vezetése tanítójelöltekre nem bízható:

Az állam érdekkörébe ütköző fegyelmi vétségek megtor1ása az
eredeti javaslat szerint kizárólag a közigazgatási bizottságok hatáskörébe
volt utalva. Most a javaslat 49. §·a. fönntartja ugyan a közigazgatási
bizottság illetőségét, de egyszerűZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó re n d i változtatással nem zárja ki,
hogy a felekezeti tanítóknak az állam érdekkörét sértő fegyelmi eseteiben
'is az illetékes egyházi főhatóság saját szabályai szerint járjon el és hoz-
zon fegyelmi ítéletet; de módot nyujt arra, hogy rninden olyan esetben,
amidőn a hitfelekezeti főhatóság a fegyelmi eljárás megindítását és be-
fejezését halogatná, vagy az eljárást az állam érdekeinek figyelmen kívül
hagyásával foganatosítaná, - a közigazgatási bizottság jogosítva legyen
minden ilyen esetben eljárni.

Azon esetben, amidőn a magyar nyelv tanításában tapasztalt ered-
ménytelenségnek nem a tanító szándékos mulasztása, hanem képességé-
nek fogyatékos volta az. oka, és a tanító nem tagja az orsz. tanítói
nyugdíjintézetnek (tehát ennek terhére nem nyugdíjazható), az iskola-
lönntartó köteles a tanító mellé a jelen törvény rendelkezéseinek meg-
felelő * készültséggel bíró tanítójelöltet alkalmazni. Államellenes' irány
követése miatt a nyugdíjazott tanítókkal szemben is alkalmazandó a
fegyelmi eljárás. Ezek fegyelmi itéletében az állástól való elmozdítás
helyett a nyugdíj elvonása mondandó ki..
, . Az 56. §-ban a tanítók általleteendő eskü szövege a következő:
"En. N. N., az n .... i elemi iskolához megválasztott (kinevezett) rendes.
tanító, esküszöm az élő Istenre, hogy Ő Felsége, apostoli királyom, a
magyar haza és annak szentesített törvényei iránt tántoríthatatlan. és
rendületlen hűséggel viseltetem a hazai legfelsőbb és felsőbb hatóságok
rendeleteit és a hivatalommal járó kötelességeket mindenkor lelkiismere-
tesen, híven és pontosan teljesítendem. Isten engem úgy segéljen!"

Egy új (57.) §-ban kimondatott, hogy azon esetben, ha bármilyen
jellegű népiskolánál alkalmazott tanítónő, vagy bármilyen jellegű kisded-
óvodánál alkalmazott kisdedóvónő más helyre férjhez megy, állásáról
lemondottnak tekintendő.

Az 1893: XXVI. t.-cikknek ezen javaslattal lényegében meg nem
változtatott §§-ai is a mostani törvényjavaslatba átvétettek (36., 37., 38.,
41., 42., 45.) és ilyen módon az 1893: XXVI. t.-c. a mostani tor vény-
nyel teljesen hatályon kívül helyeztetik.

A tanító képzés- és képesírésről szóló IV. fejezetben a következő
változtatások történtek. A képzőintézetekbe való fölvételt szabályozó 58.
§-bólyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fölvételt'HGFEDCBA1 Jizsgá la t teljesen töröltetett. Ezentúl tehát a képzőinté-
zetekbe csak olyan jelentkezők vehetők föl, akik a felső népiskolát,
vagy a polgári iskola, felsőbb leányiskola, középískola alsó négy év-
folyamát sikeresen elvégezték és ezt szabályszerű iskolai bizonyítvány-
nyal igazolják. A fölveendő jelölt igazolni tartozik azt, hogy magya rul
beszél, 'továbbá hatósági orvosi bizonyítvánnyal: érzékeinek épségét és a
tanítói állásnak megfelelő egészségi állapotát. Az, aki tizennyolcadik
életévét betöltötte, föl nem vehető.
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Egy-egy osztály tanulói létszámaHGFEDCBA3 0 - ban van megállapítva. (59. §.)
A tanulók fegyelmi szabályozását a felekezeti főhatóság a vallás-

és közoktatásügyi miniszternek bemutatni köteles. (62. §.)
A kötelezett tantárgyakra vonatkozó" 63. §ban ki van mondva,

hogy oly intézetekben, amelyekben a tanítás nyelve a magyar, a föl-
sorolt tárgyakhoz még a német, esetleg más hazai nyelv; oly intézetek-
ben pedig, amelyekben a' tanítás nyelve nem a magyar, a fönt elősorolt
tárgyakhoz még a tanítás .nyelve járul.

A magyar tannyelvű tanítóképző-intézetekben a szükséghez képest
valamely hazai más -nyelv is,' mint nem kötelezett tantárgy tanítható.

A növendékek heti tanóráinak száma 30, a rendkívüli tantárgyak-
kal együtt legföljebb 32 lehet. .

A tanítás nyelvére vonatkozó 64. §-ban kimondatotf, hogy a hit-
felekezetek által fönntartott és nem magyar tannyelvű képzőintézetekbenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a magya r nyelv és iroda lom, Magya rország tor tenet«, joldra jza és a lkot-

mánytana , mint amelyek a tanítóképesítő szakvizsgálatnak tárgyai, a ren-
des tantárgyak között magya r tannyelv.en legalább olyan heti óraszámmal
tanítandók, mint az állami képzőintézetekben ..

Az alaptervezetben csak az állami intézetekben teljesiteridő hitok-
tatásról volt szó. Most a 66. §. azt is rendeli, hogyahitfelekezeti tanító- .
és tanítónőképző intézetekben a hit- és erkölcstan tanítása bizonyos órákra
szorítandó, .mely idő alatt a más hitfelekezethez tartozó növendékek
safát hitfelekezetük gondoskodása folytán és felügy.elete alatt fognak hit:
és erkölcstani oktatásban részesíttetni.

Az igazgató hatáskörét szabályozó 67.§ ba fölvétetett, hogy az
igazf{a tó egyszersmind az interná tus vezetője és felelős gondozója .

A tanítóképző-intézetek ~aná raz:nak képesítését szabályozó 70. §-a
elrendeli, hogy az á llami tanító- és 'tariitónőképző-intézetekbe csak olyan
magyar államp,olgári tanárok alkalmazhatók, akiknek:
, ' a f 'tanítóképző-intézeti tanári képesitesők van;' ezen képesítést a
vaiIás- és közoktatásügyí miniszter rendelettel' szabályozza ; .

b) kiknek középiskolai tanári képesítésük és legalább egy évi
tanítóképző-intézeti segédtanári gyakorlatuk van.

A hz'tfetekezeti képző-intézetekben az a ) és b ) ponton kivűl alkal-
mazhatók még olyanok; r

c) akik. középiskolai érettségi bizonyítvány. megszerzése után leg-
alább négy éven át iskolai bizonyítványokkal igazolt főiskolai tanulmá-
nyokat végeztek és az ennek megfelelő vizsgálatot sikerrel letették;

d ) végre tanítónőképző-intézetekben olyanok, akiknek polgári isko-
lai tanári képesítésük és legalább két évi 'nyilvános iskolai tanítói

-gyakorlatuk van. .
'Az a )-d) pontban fölsorolt képesítés hazai tanintézetek ható-

ságai által kiállított bizonyítványokkal igazolandó. A külíöldön nyert ily-
nemű, okmányok csak, nostrifikálás után vehetők figyelembe.

. A képezdei tanár ellen jegyelmi eljá rá snak van helye akkor is, ha
államellenesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű k ö d é s t . tanusít. (71. §.) Állami alkalmazott .ellen a
fegyelmi vizsgálatot egye célra kirendelt bizottság teljesíti, amelynek
elnó'ke a kir . tanfelügyelő vagy helyettese, tagjai felerészben a va llá s-
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és közokta tá sügyi minisztér ium tisztvise/őiből, másik fele részben képző-
intézeti tanárokból neveztetik ki. Bűntett vagy nyereségvágyból elköve-
tett vétség miatt jogerősen vád alá helyezés esetén a fölfüggesztés min-

• dig elrendelendő; más büntetendő cselekményesetén a körülmények-
hez képest elrendelhető. (72. §.)

A felekezeti tanító- (tanítónó)képző-intézetek tanáraira vonatkozó
fegyelmi szabályokat és a fegyelmi eljárást azok egyházi főhatósága
állapítják meg, amely szabályzatot a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek bemutatni, kötelesek. (74. §.)

A hitfelekezeti képző-intézetben a tanítóképesítő a lapvzZsgá la ton a
kormány-képviselő az írásbeli dolgozatokat megvizsgá lja (előbbi terve-
zet szerint csak megtekinti) (77. §.HGFEDCBAa ) ; a tanítóképesitő alapvizsgálatról
nyert bizonyítványt aláírja. Ezen bizonyítvány az állam hivatalos nyel-
vén adandó ki, de kívánatra fordításban, az illető képző-intézet tan-
nyelvén is melléklendő, (79.• §.) .

Az á llami ti:mítóképesítő szakvizsgá la tra vonatkozó 80. §. így szól:
Bármilyen jellegű elemi népiskolai rendes tanítói (tanítónői) állásra
ezentúl csak olyan egyén alkalmazható, illetve választható, aki a tanító-
képesítő szakvizsgálatot állami vizsgáló-bizottság előtt sikerrel letette és
annak alapján tanítói oklevelet nyert és aki magyar állampolgárságát
igazolja. Csak az így alkalmazott tanítók léphetnek be az orsz. tanítói
nyugdíjintézet rendes tagjai sorába.

Az állami tanítóképesitő szakvizsgálat célja, a szoros értelemben
vett tanítói szakműveltséget, tanítói és nevelői készséget kipuhatolni.
Ezen vizsgálat nyelve magyar és tárgyai közé a nevelés- és tanítás-
tanon, továbbá a tanítási gyakorlaton kívül beveendők: a magyarnyelv
és irodalom, hazai történet és földrajz, alkotmány tan. (Az alaptervezet
szerint még a hit- és erkölcstan is tárgya volt a szakvizsgálatnak.) Az
a jelölt, aki nem-magyar tannyelvű képző-intézetben végezte a tanfolya-
mot, a nevelés- és tanítástan ból, a tanítási gyakorlatokból, ide nem értve
a magyar nyelv tanítási gyakorlatát, az illető intézet tannyelvén is
leteheti a képesítő szakvizsgálatot.

A tanítói oklevélbe, amely az á llam hiva ta los nyelvén adandó ki,
a tanítóképesító alapvizsgálaton a hit- és erkölcstanból nyert érdern-,
jegy bejegyzendő. -

A tanítóképesitő szakvizsgálat díjmentes.
A 83. § ban az állami képesítésre vonatkozó rendelkezések életbe-

.léptetésére négy évet tűz ki. Addig ezen átmeneti időre is átveszi és
fönntartja a magyar nyelv tanításáról szóló 1879. éyi XVIII. t.-cikk 1.
és 2. §§ ainak intézkedéseit s egyúttal ezen intézkedések foganatosítá-
sának a kellő és hathatos ellenőrzését is biztosítja.' Ilyen módon a jelen
törvény életbeléptekor az 1879: XVIII. t.-cikk mint 'fölösleges, egészen
hatályon kívül helyeztetik.

Az állami felügyeletet a 85. §. ekként szabályozza:
Az összes tanító- és tanítónőképző-z'ntézetek fölölt a z á llami főtel-

ügyelelet ava llá s- és közokta tá sügyi mintseter a kirá lyi tanfelügyelők
útján gyakorolja .

Magyar Tanítóképző. 40
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A királyi tan felügyelő ezen intézeteket meglátogatja és ha hiányo-
kat tapasztal, erről : a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez jelentést
tesz, aki ezeknek megszüntetésére az intézet fönntartóját fölszólítja. Ha
a tapasztalt hiányok oly nagymérvűek, . hogy azok az intézet sikeres
működését kockáztatják és az intézet fönntartója a hiányokat. két tan-
éven át ismételt fö ls z ó lí tá s ra sem pótolná, a miniszter elrendelheti az
intézet bezárását, . .

Azon. esetben pedig, ha a kormány a tanító- vagy tanítónőképző-
intézetben erkölcsi bajoknak vagy államellenes iránynak jönne tudorná-
. sára ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez.ek ellenében az intézet zlle.tékes felekezeti' jőha tósága útján gyö'-

ke1'es orvoslá s nem seereehetd, (ujl) a .vallás- és közoktatásügyi mínisz-
ter saját rendes, vagy e célból különösen kiküldendő közegei által
vizsgálatot teljesíttet ; és ha ezen vizsgálat alapján oly tények állapít-
tattak meg, amelyek az állami és községi képzőintézetek . igazgatójára
és tanáraira nézve hivatalvesztést vonn ának maguk után, a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek joga és kötelessége : azon intézettől a
veszélyes egyének eltávolítását követelni. Ha a vizsgálat nyomán kide-
rül. hogy vétség vagy bűntett esete forog fönn, az ügy szabályszerű,
bűnvádi eljárás megindítása végett a kir. ügyészséghez átteendő. Ha
valamely tanító-, tanítónőképző-intézetben előforduló ilyen baj intézett. az
fönntartója azonnal nem orvosolja, avallás- és k ö z o k ta tá s ü g y í minisz-
ter' az intézet ideglenes vegy végleges bezáratását haladék nélkül elren-
delheti.

Az egy időre bezáratni rendelt intézet vagyona az illető felekezeti
főhatóság kezelése alatt marad és a jövedelmek is tőkésíttetnek mindad-
dig, míg a tapasztalt bajok gyökeres - elhárítását a, vallás-és közokta-
tási miniszter megengedi. '_

A véglegesen bezáratui rendelt .intézet vagyonáról ésalapítványai-
ról, amennyiben az alapítók vagy jogutódaik azokról az intézet meg-
s z ü n é s e esetére nem intézkedtek, ugyanazon felekezet közoktatási céljaira
az illető felekezeti főhatóság rendelkeúk (1790/1 :HGFEDCBAX X V I . t.-c. 10. §.),
fönntartatván ő Felségének legfőbb felügyeleti joga.

. Az' á llamz' tanfelügyeletre v(Jna tkqzó V. fejezetbe új szakaszként
vétetett föl (87. §.): Ezen törvény hatálybalépte után egy évtől kezdve
csak az nevezhető. ki nép iskolai kir. tanfelügyelővé, aki az 1876:
XXVIII. t-c. 3. §-a, illetőleg az 1883: I. t.vc. 8. §-ban .megkívánt elmé-
leti és gyakorlati képesítettség birtokábari'a tanfelugyelői szakvzzsgá la tot
siker rel letette, - . -.

Ezen szakvizsgálat szervezetét a vallás- és. közoktatásügyi rninisz-
ter; rendeleti úton állapítja meg.. . ' .

Az állami és községi tanító, kisdedóvónő 'ellen a kir. tanfelügyelő
legfeljebb három ízben alkalmazhatjrendbirságot. Az újból ismételt
hanyagság vagy engedetlenség fegyelmi vétségnek minősitendő.

Egy újabb (VI.) fejezetet vétetett, föl, amely vegyes intézkedéseket
tartalmaz. Ide jött át az előadói tervezetnek az iskolai rend . védelmére
vonatkozó szakasza oly. módosítással, hogya tanító erre vonatkozó
panaszát az iskolai, helyi hatóság (iskolaszék, gondnokság) útján tet,
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jesztheti elő és hogy az ilyen .kihágástelkövető egyén 50 koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

o Egy új szakasz (92' o§') kimondja, hogy mindaz, ami oa jelen tör-
vényben az igazgatókra, tanárokra, tanítókra, tanítványokra nézve ren-
deltetik, úgy a férfiakra, mint a' nőkre egyaránt vonatkozik.

A. 9.3. §. szerint a népiskolai közoktatás tárgyában kelt 1868:
XXXVIII: t.-C. 1. fejezete (1 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn , továbbá a 1 r , §. 3. pontja, a 34.,
48.,~9.,50., az 52. §. második pontja, az 53., 54, 55., 58, a 84-
102., a 104., a 107-115., 133., 142., 143., 144. §§., a magyar nyelv
tanításáról szóló 1879: XVII!. t-c .. egész terjedelmében; a népiskolai
hatóságokról szóló 1876: XXVIII.' t:-c. 5. §. 3. pontjának a jelen tör-
vennyel ellenkez? rendelkezései, továbbá ugyanazon szakasz 8. pontja;
a 13.. §. 1. pontjának a megintésre vonatkozó hetedik bekezdése; a
községi és felekezeti tanítók fizetésének rendezéséről szóló 1893: XXVI.·
1.. c. egész terjedelmében hatályon kívül helyeztetnek.

Az 1875: XXXII. t.-cikk 12. §-ának első bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: Az a tanító, aki büntetendő, cselekményért
hivatalvesztésre ítéltetett; vagy aki fegyelmi úton állásától e lm o z d í t ta -

tott, ha pedig. már nyugdíjazva van, akitől fegyelmi úton a nyugdíj
. elvonatoU,nyugdíjhoz vagy végellátáshoz való jogát elveszti. .

Végre a 94. §. szerint a törvény végrehajtásával a valláso és
közoktatásügyi, valamint a pénzügyminiszter bizatnak meg .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.A töivényjavasla t negyedik fejezete. TanítikÍpzésHGFEDCBAe s ' képesítés.l)

58: §. A tanító- ;és - tanítónóképző-intézetekbe csal< olyan, leg-
alább 14 éves ifjak, illetőleg leányok vehetők fel, akik a felső népisko-
lát, vagy a polgári iskola, felsőbb leányiskola,' középiskola alsó négy
évfolyamát sikeresen elvégezték és ezt szabályszerű iskolai . bizonyít- o

. vannyal igazolják. A felveend,ő jelö'lt-igazolnz' ta r tozik. azt, hogy magya rul

beszél, továbbá hatósági orvosi bizonyítvánnyal' érzékeinek épségét és
.. a tanítói állásnak megfelelő ~gészségi állapotát. Az, aki tizennyolcadik

életévét betöltötte, fel nem vehető. . .
59: §.. A tanító- és tanitónőképző-intézetekben a tanfolyam .négy

évre terjed.' Egy-egy osztályba - 30cnál több tanuló rendszerint' nem
vehető fel. Ez a létszám csakis i l ·valJás- és közoktatási rniniszter enge"
délyével es csakazon esetben emelhető, ha : az illető osztá lyterem .. terü-
lete (egy.egy tanulóra . I. 20 m2• területet s~ám~tva ) -eet ·megengedi. '-.

A férfí-vés' nőnövendékek . elkülönítve tanítandók.
Tanító- és tanítóriőképző-intézeteknek ~közös s~ervezetben ~ S ' közös

igazgatáaulatt való egyesítése, vagy másnemü tanintézettel való össze-
kapcsolásuk, továbbá csonka, vagy összevont évfolyamokkal voaló fenn-
tartásuk nincs megengedve. .", . ,_. :0 .< • . 0' o .. ' .. o, > .~

60. §. Mindén'tarritó-" és tanítóh'óképző-intézetP.~k orendelkeznie kell:
a ) az évfolyamok, számának m~gfelelő.o osztályterrnekkel" s az

. - . . . '" . < .~ . . < . . • '

1) A módosítások folyó betiikkel vannak felt~n~~ve,.: .~.
o ,

, .

. -F
o.. ,-o

.t;,
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iskolai tanítás és igazgatás céljaira, valamint az intézeti könyv- és szer-
tár befogadására alkalmas egyéb helyiségekkel;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) a gazdasági gyakorlatok végzésére szolgáló kerttel és a ház-
ta r tá s tanítá sához szükséges eszkö"zö·kkel;

ej felszerelt tornatérrel és tornacsarnokkal ; ,
d) a tanítói gyakorlat szemléltetésére és elsajátítására berendezett,

a képző-intézettel szerves kapcsolatban és azzal közös igazgatás alatt
álló, és az elemi népiskola mindkét (mindennapi és ismétlő) tanfolya-
mát magában foglaló elemi népiskolai gyákorló iskolával.

61. §. Az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek mellett velük
szerves kapcsolatban köztartás és internátus állítandó,· amelynek szer-
vezetét, a tanári testület véleményének meghallgatásával, a vallás- és
közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

Szegény, szorgalmas és jó magaviseletü tanulők a köztartás, vagy
benlakás díjainak fizetése alól- részben, vagy egészen fölmenthetők,
esetleg ezek helyett pénzbeli segélyben részesíthetők.

A felvételt a képzőintézetbe és a vele kapcsolatos köztartásra és
bentlakásra, valamint az állami kedvezmények odaitélését, a vallás-· és
közoktatásügyi minisztertől reá ruházatt hatáskörben (ami bármikor
visszavonható) a kir. tanfelügyelő elnöklésévei a tanári testület teljesíti
s a felvételról részletes jelentést tesz jóváhagyás végett a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek.

62. §. A tanuló felvétele után csak fegyelmi uton zárható ki a
képző- intézet bő 1.

A kizárás szólhat: a) csak arra a képző-intézetre, amelybe felvé-
tetett, b) összes hazaz· képző intézetekre, és c) az összes hazai taninté-
zetekre. .

Az utóbbi két esetben a fegyelmi határozat a felekezeti intézetek
részéről is felterjesztendő a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez; aki
az általa megerősített határozatnak közzétételéről és foganatosításáról
gondoskodik. ,

A fegyelmi szabályokat, valamint általában a fegyelmi és tanul-
mányi rendtartást a törvények keretén belül a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, illetve a képző-intézet felekezeti főhatósága rendeletileg
állapítja meg .. A felekezeti főha tóság ezen szabá lyza tot a va llá s- és közok-
ta tá sügyi mz·núzternek bemuta tnz· kö"teles.

63. A tanító- és tanítónőképző-intézeteknek kötelezett tantárgyai:
1. Hit- és erkölcstan. .
2. Neveléstan: a testi élet ismertetése, a lelki élet ismertetése,

népiskolai oktatás- és módszertan, a nevelés története, a hazai nép-
oktatásügy szervezete.

3. Tanítási gyakorlat.
4. Magyar nyelv és irodalom.
5. Magyarország története és egyetemes történet.
6. Magya r alkotmány tan.
7. Magyarország földrajza és egye~emes földrajz.
8. Mennyiségtan.
9. Természetrajz és kémia.
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10. Fizika.
11. Gazdaságtan (háztartástan).
12. Ének és zene.
13. Rajz és szépirás.
14. Kézimunka.
15. Testgyakorlás,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamely a tanítóképzo-z'ntézetekben a célló'vészetre

ts kÜer jed, és játék.
16. Oly intézetekben, amelyekben a tanítá s nyelve a magya r , a jen-

nebbz' tá rgyakhoz még a német, esetleg más haea» nyelv; oly intézetekben
pedzg, amelyekben a tanítá s nyelve nem a magya r , a fent elősorolt tá r -
gyakhoz még a tanítá s nyelve já rul.HGFEDCBA

A magya r tannyelvü tanítóképző-intezetekben a szükséghez képest
va lamely haza i más nyelv is, mint nem kötelezett' tantá rgy tanítha tó.

A kötelezett tantárgyak tanulása alól állandóan senki sem ment-
hető fel. Muló egészségi okok miatt ideiglenes, de három hónapnál
tovább nem tartható felmentést is csupán a 12-15. alatti tantárgyakból
adhat a képző-intézet tanári testülete.

A nó'véndékek hett' tanórá inak száma 3 0 , a rendkiiJülz' tantá rgyakka l
igyütt legfeljebbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 2 lehet. ,,'

64. §. Az állami, községi, társulati és a magánegyének által fel-
állított vagy fenntartott tanító- és tanítónőképző-intézetekben az összes
kötelezett tantárgyak magyar nyelven tanítandók.

A hitfelekezetek által fenntartott képző-intézetek tannyelvét az
illető hatóság állapítja meg; de ezekben is, ha a tanítás nyelve nem a
magyar, -/ a magya r nyelv és iroda lom, Magya rország tó'r ténete, jóld-
ra jza és a lkotmánya , mint amely~k a tanítóképesítő szakvizsgá la tnak tá r -

gya i, - a rendes tantárgyak között magyar tan nyel ven legalább olyan
heti óraszámmaltanitandók, mint az állami képző-intézetekben. (Kimaradt
a következő pont: Ahittan tanításánál a magyar nyelv mellett az illető
egyházi főhatóság kivánságára a szertartási nyelv tanítása is meg van
engedve.)

65. §. Az állami, községi, társulati és a magánegyének által fel.
állított, vagy fenntartott tanító- és tanítónőképző-intézetek tantervét a
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a felekezeti tanító- és tanitónőképző-'
intézetét az illetékes egyházi főhatóság állapítja meg. A felekezeti képző-
intézetekben a jelen törvény 65. §-ban 'felsorolt rendes tantárgyak leg-
alább is ilyen terjedelemben tanítandók, inint aminőt a miniszter az
államí tanító- és tanitónőképző-intézetekre nézve megállapított,

Az illető egyházi főhatóság az általa megállapított tantervet és az
engedélyezésével használt tankönyveket, továbbá a magyar irodalom, a
történet és földrajz körébe tartozó segédkönyveket és tanszereket esetről.
esetre, illetőleg kivánatra bármiker bejelenti a vallás- és közoktatáügyi
miniszternek, aki a tan- és segédkönyveket, továbbá a taneszközöket
megbiráltatja azon szempontból, nem foglalnak-e magukban államo, alkot-

. mány- vagy törvényellenes tanokat vagy tételeket. Ha ilyenek találtat-
nak, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek joga és tiszte azok hasz-
nálatát eJtiltani, szükség esetén azok elkobzása és az illetők megfényi-
tése végett a törvény' rendes utján a további -intézkedéseket megtenni..



66. §. Az állami tanító" és tanítónőképző.intézetekben a növendé-
kek hiterkölcsi oktatásaról az illető hitfelekezeti főhatóság gondoskodik.
Az illetékes egyházi főhatóság által kijelöltés a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által elfogadott hitoktató az államtól tiszteletdíjban .része-
sül. A hitoktató köteles hiterkölcstant a képző-intézet helyiségében taní-
tani és az intézeti tanítás általános rendjéhez és az intézeti rendtartáshoz
alkalmazkodni. 'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" . A há feleket.eti, tanitá -: és .tanítónőképző·intézetekben a hit- és erkölcs-

ta» tanítá sa bizonyos órákra szorüandó, mely idő a la tt a mas hiifeleke-
zethez ta r tozó nö'vendékek' -sa fdt: hitfelekezetűk gondoskodása folytán és fel-
ügyelete a la tt jognak hit- éserkölcstani okta tá sban részesíttetni. " '

67. §. Minden ' tanító- és tanítónőképző-intézet az igazgató .közvet-
len vezetése alatt á,1I, aki: '

a ) a képző-intézetekre 'Vonatkozó törvényeket és rendeleteket
végrehajtja;

b) a képző-intézeteknek a hatóságok, a szülők és gyámok s álta-
lában a közönség irányában, képviselője;

c) a tanári testület elnöke;
d) a képző-úztézet irodaz' ügyeinek vezetője ; '

e) a képző-intézet tanulmányi és fegyelmi rendjének ellenőrzője
és értük első sorban felelős;HGFEDCBA

f ) a tanári testület tagjai között felosztja a tantárgyakat és kijelöli
a helyettesítőket ;

g) az interná tus vezetője es felelős gondozója .
68. §. A tanító- és tanitónőképzőintézetekben, a tanári személyzet

a hitoktatókori kívül, de beleértve az igazgatót, legalább hét tanárból,
továbbá a gyakorló-iskolai tanítóból áll. A hét taná r közül lega lább ö'tlzek
(az igazga tót is beleér tve) rendes ta r tá rnak ket! lennie.

Állami tanító- és tanítónőképző-intézetekben az igazgató 10, a
, rendes és segedtanárok 18, a gyakorló-iskolai tanító az. érvényben lévő
.néplskolai tanterv heti óraszamánál többre' hetenkint - kivéve a. leg-
feljebb egy hónapig tartó helyettesítést - nem kötelezhetők. 'Ezen heti
óraszámon .felül szabá lyrendelettel, megá liapítandő külön dijazás jár. Az
igazgatók és tanárok vármegyei, városi, 'kÖzségi és egyházi képviselők
(bizottsági' tagok) lehetnek, de fizetéssel járó 'hivatalt, vagy rendes alkal-
mazást el nem vállalhatnak. Olyan mellékfoglalkozásokra, amely őket
tanári hivatásuk betöltésében nem akadályozza, esetről-esetreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,á vallas- és
közoktatásügyi miniszter ad' engedélyt.

69. §. Az állami tanító- és tanítónőképző-intézeteknek összes szel-
lemi, rendtartási és anyagi ügyeit, valamint a növendékek' fegyelmi
ügyeit első fokon az igazgató azil!ető tanári' testülettel együttesen
intézi.

70. §. Bármelyik tanítóképző-intézetben igazgatóul és tanárokul
csak olyan magyar állampolgárok alkalmazhatók, akiknek:
" a j tanitóképző-irttézetivtanári képésítésük van; ez.en képesítést' a

vqllá s- es közokta tá sügyi miniszter rendelettel -seaodiyossa "
. b} kiknek középiskolai tanári képesítésük és legalább' egy évi

tanítókéjJző·z·ntéze# segédtaná rz' gyakorlatuk van;
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c) akik középiskolaí érettségi. bizonyítvány megszerzése után leg-
alább négy éven át iskolai bizonyítványokkal igazolt főiskolai tanulmá- _
nyokat végeztek es' a z ennek m,egfelelő vizsgá la tot siker rel Letették/

d) végre tanítóképző-intézetekben olyanok, akiknek polgári iskolai
tanári képesítésük és legalább két évi nyilvános iskolai tanítói gyakor-
latuit van. , ..

Az á llami tanító- "Is tanz'tónőkéjJző-intézetekben azonban csak az a j"

és b) a la tt megje/ölt képesítéssel biró tm/á rok a lka lmazha tók.
Az a )-d) pontbmz felsorolt képesítés hazaz' tanmtezetekha tóságaz'

á lta l kiá llított bizonyítványokka l igazolandó. A, külfó"idón nyer t tlynemü

okmányok csak nostr ificdlds után vehetök figyelembe.
71. §. Az. állami tanító- és tanitónőképző-intézetek igazgatói,

tanárai és .tanítói ellen fegyelmi eljárásnak van helye:
1. ha az' illető megsérti, vagy hanyagul teljesíti hivatalos köte-

lességét; .
2. ha botrányt okozó erkölcstelen -rnagaviseletet tanusír :
3. Ha államellenes működést tanusít.
Fegyelmi büntetések:
a j dorgá lá s;HGFEDCBA
óJ pénzbüntetés, mely a fizetés IOOfo-c#g ter jedhet;

c) hivatalvesztés.
A két elsővel kapcsolatosan, vagy ö'ná lló jegyelmi büntetésképpen

valamely más tanintézethez saját költségén való áthelyezés-is elrendelhető,
A hivatalvesztés a fizetésnek, nyugdíjnak és mindazon előnyöknek

elvesztését vonja maga után, melyeket az illető szolgálata alapján igénybe
vehetett volna. Azonban a valJás- és közoktatásügyi miniszter az illető
családjának nyomasztó helyzetére való tekintettel, a hivatalvesztésnek a
nyugdíjra vonatkozó következményeit enyhítheti; de e kedvezmény leg-
föllebb egyharmad részeig terjedhet azon [árandóságnak, mely az illetőt
szolgálata után a nyugdíjtörvény értelmében megilletné.

Hivatalos teendőik teljesítésére önhibájukon kivül végleg képtele-
nekké vált tanárokról a nyugdíjtörvény intézkedik. A hivatali képfélen-
ség megállapítása a fegyelmi esetekre megszabott eljárás szabályai
szerint Iörténik. .,

72. §. Az á llami tanító- és tanítónőképzö,inté"zetekben a fegyelmi
vizsgálatot e célra kirendelt bizottség .teljesíti, melynek elnöke a kir.
tanfelügyelő vagy helyettese, tagjai felerészben a ua iia s- és kÓ$okta tá s~.
ügyi minz"Jztér ium úsztvise/őiből, másik felerészben· képző-intézeti taná-
rökból neveztetnek ki Ezen elöleges vizsgá la t a lapján a ua litis- és kó·z-
okta tá sügyi minz"szter -hozza meg a fegyelmi ha tá roza tot.

A fegyelmi vizsgálat elrendelésévei egyidejüleg, vagy annak folyama
alatt is, a miniszter. az illetőt felfüggesztheti. Bűntett vagy. nyereség-
vágyból elkövetett vétség miatt jogerősen vád alá helyezés esetén a fel-
függesztés mindig elrendelendő ; más büntetendő cselekményesetén a
körülményekhez képest elrendelhető. '

A fegyelmi eljárás részleteit a vallás- és közoktatásügyi miniszter
rendeleti uton szabályozza, valamint a miniszter által alkotandó szabály-

. rendelet állapítja meg azon kisebb fegyelmi jogkört is, amely az igaz-
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,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gatót a tanárok és a gyakorló-iskolai tanító irányában a tanintézetek
rendjének és fegyelmi állapotának fenntartása tekintetében megilleti.

73. §. Fegyelmi eljárás útján állásától elmozdított igazgató, tanár,
vagy gyakorló-iskolai tanító, az elmozdítástói számítandó hat évig sem-
miféle tanintézetben nem alkalmazható.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azon igazga tó, -taná r , vagy gyakor ló-iskola i tanító, ki fegyelmi el-
já rá s utján másodzzben á llá sá tól va ló elmozdítá s ra z'téltetett, tó"bbésemmi-

féle tanZntézetben nem a lka lmazha tó.
74. §. A ltiekezeti tanító-, tanítónöképző-z'ntézetek taná ra ira vona t-

kozó fegyelmz szabá lyoka t és a fegyelmz' eljá rá st azok egyháú főha tó-
ságaz á llapítják meg, amely szabá lyza tot a ua lids- és kózokta tá sügyi
mimszternek bemuta tni kó"telesek.

75. §. Az eleminépiskolai tanítóképesítő szakvizsgálat bá rmz"lJ1en
jellegű tanító- (tanítónő) képző-intézetben két külön szakaszban, mint egy-
mást kiegészítő két külön vizsgálat tartandó.

A vizsgálat két szakasza áll:
a ) a tanítóképesítő alapvizsgálatból, amely szoros viszonyban van

a képzőintézetben . végzett tanulmányokkal és főleg az általános m ű -

veltség tárgyait öleli fel;
b) a tanítóképesítő : szakvizsgálatból, amely a szoros értelemben

vett tanítói szakműveltség, tanítói és nevelői készség kipuhatolására
szolgál. Mindkét vizsgálat nyilvános.

76. § . A tanítóképesítő alapvizsgálatra bocsáttatnak azok a jelöltek,
akik valamely képző-intézet négy évfolyamát sikeresen elvégezték.

Ezen alapvizsgálat a negyedzk évfolyam végén, az osetdlyuiesgdla :
mellőzéséve/ tartandó és annak rendjét a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter állapítja meg, azt bármilyen jellegü tanító- es tanítónőképző-
intézet követni tartozik.

A tanítoképesítö a lapvizsgá la t díjmentes. •
77. §. Tanítóképesitő alapvizsgálat a nem hitfelekezeti jellegü tanító-

és tanítónőképző intézetben az illeték es kir. tanfelügyelőnek, vagy a
vallás- és közoktatásügyi minisztertől kirendelt helyettesének elnöklete'
alatt az illető intézet tanítói kara által évenkint tartatik.

A felekezeti ta n í tó - és tanítónőképző-intézetekben tartandó tanító-
képesítő alapvizsgálathoz a valJás- és közoktatásügyi miniszter korrnány-
képviselőt rendel ki, mely okból köteles az illető iskolai főhatóság az
alapvizsgálat idejét legalább egy hónappal előre a miniszternek bejelenteni.

A kormányképviselőt semmiféle rendelkezési jog nem illeti meg;
ellenben tartozik felügyelni, hogy a jelen törvény intézkedései és a mi-
niszter által megálla-pított vizsgálati utasítások megtartassanak. Evégből:

a ) megvizsgá lja a tanitóképesítő alapvizsgálaton készített írásbeli
dolgozatokat;

b) jelen van a szóbeli vizsgálaton s joga van minden tárgyból
mindegyik tanuló hoz kérdéseket intézni;

e) meggyőződést szerez arról, vajjon. a tanítójelöltek a magyar
nyelvet szóban és írá sban oktatóképességgel birják-e ;

d) résztvesz a vizsgáló testületnek mind az írásbeli, mind a szóbeli
vizsgálat eredményét megállapító tanácskozásában;
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ejzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeljárásáról és tapasztalatairól kimerítő jelentést tesz a miniszternek.
Ha a kormány képviselője a vizsgálat folyama alatt arra a meg-

győződésre jutna, hogya törvény és a vizsgálati utasítás meg nem tar-
tatott, errevonatkozó észrevételét jegyzőkönyvbe véteti és a miniszternek
ki" ön jelentést tesz. Ez esetben a vizsgálat alatt állott jelöltek bizonyít-
.ványa az ügy végleges eldöntéséig visszatartandó.

A miniszter az illetéke iskolai főhatóságot az ügy megvizsgálá-
sára felhívja. A főhatóság a vizsgálatot azonnal teljesíti és ha ennek
folyamán kiderül, hogy törvénytelenség vagy szabályellenesség csak-
ugyan történt, az alapvizsgálati bizonyítvá yok kiadását megtiltani és
ennek megtörténte felől a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez jelen-
tést tenni köteles; ha azonban a vizsgálat során törvénytelenség, vagy
szabályellenesség nem volt megállapítható, eljárásáról a vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek a vizsgálati iratok bemutatása mellett jelentést
tesz és a miniszter beleegyezésével az alapvizsgálati bizonyítványt
kiadatja.

78. §. E törvény 58 §-ban kívánt felvételi feltételek nek megfelelő
tanító- és tanítónőképző-intézeti magántanulóknak különös méltánylást
érdemlő esetekben az osztályvizsgálatokra szóló engedélyt az illető
tanítóképző-intézet hatósága (állami tanító- és tanitónőképző-intézetek-
nél a kir. tanfelügyelő hozzájárulásával a tanári testület), a tanító képe-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s í tő alap- és szakvizsgálatra, felekezeti intézeteknél az illető felekezeti
főhatóság hozzájárulásával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter adja meg.

79. §. A tanítóképesítő alapvizsgálatról nyert és a kormánykéP -
viselö á lta l is a lá ír t bizonyítvány, amely az á llam hiva ta los nyelvén
adandó ki, de kívána tra fordítá sban, az illető képzöintézet tannyelvén is

melléklendő, az~illető tanítójelöltet elemi népiskolai tanítói állás ideiglenes
betöltésére jogosítja. Azonban az alapvizsgálatot tett tanítójelölt legfel-
jebb csak két évig működhetik mint ideglenes tanító. Az úkola fennta r -
tók tlyen tanítójeló'ltet még. ideglenesen sem a lka lmazha tnak ketszer egy-
másután.

80. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolai rendes tanítói (tanítónői)
állásra ezentúl csak olyan egyén alkalmazható, illetve választható, aki
a tar ítóképesitő szakvizsgálatot állami vizsgáló-bizottság előtt sikerrel
letette és annak alapján tanítói oklevelet nyert és ah magya r á llampol-
gá rságá t igazolja . Csak az így alkalmazott tanítók léphetnek be az
orsz. tanítói nyugdíjintézet rendes tagjai sorába.

Az állami tanítóképesitő szakvizsgálat célja a szoros értelemben
vett tanítói szakműveItséget, tanítói és nevelői készséget kipuhatolní.
Ezen vizsgálat nyelve magyar és tárgyai közé a nevelés- és tanítás-
tanon, továbbá a tanítási gyakorlaton kívül beveendők: a magyar nyelv
és irodalom, hazai történet és földrajz, alkotmányfan. Az a jelölt, aki
nem-magyar tannyelvű képzőintézetben végezte a tanfolyamot, a neve-
lés- és tanítástanból, a tanítási gyakorlatokból, ide nem értve a magyar
nyelv tanítási gyakorlatát, az illető intézet tan nyelvén is leteheti a képe-
síló szakvizsgálatot.

A tanítói oklevélbe, amely az á llam /úva ta los nyelvén adandá ki,
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a tanítóképesítő a lapvizsgá la ton a hit- és erköltstanbót nyer t érdemjegy

bejegyzendő.
A tanítóképesítő szakvizsgálat díjmentes.
81. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter minden, a jelen tör-

vény rendeléseinek megfelelően szervezett tanító- vagy tanítónőképző-
'intézet mellé állami tanitóképesitő szakvizsgálóbizottságot alakít és e
bizottságok szervezetét rendeleti úton állapítja meg.· .·

Az állami tanító- és tanítónő-képzőintézeteknél az : állami tanító-
képesítő szak vizsgáló-bizottság elnöke rendszerint az illető tankerület kir.
tanfelügyelőie, vagy annakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . vallás- és közoktatásügyi miniszter által
kirendelt helyettese" tagjait tanító- és tanítónóképző-intézetek igazgatói-
ból, tanáraiból. tanfelügyelőkből, kiváló népiskolai tanítókbólés más
szakegyénekből ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.

Felekezeti tanító- és tanítónő-képzőintézeteknél e bizottság áll : egy
a v811~s' és közoktatásügyi miniszter által az illető felekezeti főhatóság
meghallgatásával kinevezett elnökből és helyettes elnökból s a miniszter
által ugyanily módon kínevezett tagokból (szakbiztosokból) ; továbbá az
illető felekezeti főhatóság által a miniszternek bejelentett s ez .által
megerősített tagok ból. . .,.

A felekezeti főhatóság által bejelentett tag megerősítését a miniszter
csak abban az esetben tagadhatja meg, ha ellene olyalapos kifogások
merültek fel, melyek műk ödését á!lami szempontból aggályossá teszik,
vagy ha a bejelentett tag nem bír lega lább ú az ezen tö'rveny 70. §-ban

megszabott képesítéssel. A miniszter által felekezeti képzőintézethez kine-
vezett tagoknak lehetőség szerint az illető felekezethez tartozóknak kell
lenniöle . , ..

A megerősített és kinevezett tagokból az elnök ~. esetleg helyet-
tes elnök - esetről-esetre úgy alakítja meg a vizsgáló-bizottsagot, hogy
abban a miniszter által kinevezett tagok, a felekezeti hatóság részéről
kirendelt tagokkal egyenlő számban legyenek. -

A vizsgálati jegyzőkönyvet és a képesítő oklevelet a bizottság
összes tagjai aláírják. Ha az .elnök a vizsgálati eljárás körül a törvény
követelményeinek mellőzését vagy szabálytalanságot tapasztal; vagy ha
a jelölt a magyar nyelvet oktatóképességel nem -bírja, köteles· az okle-
vél kiszolgáltatását .aláirásának megtagadása által felfüggeszteni s a
minisztertől sz illető jelöltnek új vizsgálóbizottság elé való utasítását
kérni. ' _

82. §. Tanítóképesítő szakvizsgálatra jelentkezhetnek- mindazon
jelöltek, akik a taníróképesítő alapvizsgálatot valamely hazai taniróképző-

- intézetben sikerrel letették és ezután mint tanítójelöltek valamely nyil-
vános népiskolánál egy, legfeljebb két évig gyakorlatilag működtek és
ezt az illetékes iskolai hatóság hivatalos: bizonyíwányával igazolják;
továbbá azok, akik a tanítóképesitő alapvizsgálat letevése után ugyan-
ennyi ideig mint magántanítók. vagy házinevelők . működtek és növen-
dékeikkel a jelen törvény 4. §-a alapján nyilvános elemi népiskolákban
vizsgálatot trétettek .. és mindezt hiteles bízonyitvánnyal igazoljak ; végre
azok, akik erre a jelen törvény 80. §-a értelmében a vallás- és közok-
tatásügyi minisztertől engedélyt nyertek. ' -
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Két éven túl különös méltánylást érdemlő esetekben a tanítóképe-
sitő szakvizsgálat letevésére a valtás- és közoktatásügyi rniníszter adhat
engedélyt. -

Az a jelölt, aki tanítóképesítő szakvizsgálaton két ízben megbu-
kott, arra többé -nem bocsátható.

83. §. A 75 -77. és 79-82. §§-ban foglalt rendelkezések a jelen
törvény hatálybaléptét követő négy iskolai év elteltével lépnek ,életbe ,;
azonban addig is tanító oklevelet senki sem nyerhet és tanítóul, még
ideglenes minőségben is senki sem alkalmazható, aki a .magyar nyel-
vet beszédben és írásban annyira el 'nem sajátította, hogy azt .a nép-
iskolában kellő sikerrel taníthassa ,és aki magyar állampolgárságát nem
igazolja. - -'

Ugyancsak a jelen törvény 75-77. és 79 -82. §§-ban foglalt
rendelkezések életbeléptéig mindazon tanító- és tanítónőképző-intézetek-
nél, melyekben a 'tannyelv nem a magyar, úgy az évi, mint a képesítő
vizsgálatok. a kir. tanfelügyelőnek. vagy a közoktatásügyi miniszter
által kinevezett helyettesének jelenlétében-es részvételévelfartatnak meg,
és a képesitő oklevelek általa is aláírva, csak' azon esetben adhatók ki,
ha a vizsgálattevő a magyar nyelvei oktatóképességgel bírja.

A kir. tanfelügyelőnek ellenzése ellen azonban a jelölt a vizsgálat
napjától számítva legfeljebb 30 nap alatt a vallás- és közoktatásügyi,
miniszterhez felfolyamodhatik, aki az esetben a jelöltet egy általa kine-
vezendő három tagú bizottság által újra' megvizsgáltatja, s ha ez a
folyamodót a magyar nyelvben a fennebbi mértékben képesnek találja,
az oklevél neki azonnal kiadandó. ' '

A bizottság határozata az oklevélre rávezetendő.
84. § (A régi 74. §. felekezeti képzök állami segélyérőí).
85, §. (A, képzök felügyeletéről. L. a módosítások összefoglaló,

ismertetését. )
86. §. E 'törvény alapján a 83. §~banmegállapított idő eltelte

után nyert állami tanitóképesítő 'oklevél a köztisztviselők minős ítéséről
szóló 1883: 1. t.-ciI<k tekintetéből a középiskolai érettségi bizonyítvány-
nyal egyenlő értékű.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tÖl'vényjavasla t indokola sa .

A törvényjavaslat indokolásából közöliük a következő uj részleteket:
(Fölvétel) Az eddig megengedett fölvételi vizsgálat teljes mellőzését

indokolttá teszi, hogy az fölösleges, de amellett káros is lehet, Fölösleges,
mert ha a folyamodónak csakugyan megvan az a, készültsége, amely a
követelménynek megfelel" akkor semmi akadálya sincsen 'annak, hogy
az .illető iskolákban (közép-, polgári-, felső nép-, felsőbb leány-iskolák)
magán vizsgálattal szerezze meg a fölvételhez megkívánt iskolai bizonyít-
ványt. - Káros lehet a fölvételi vizsgálat azért, mert a képzőintézetekbe
fölvett tanuló ifjuságot még vegyesebbe 'teszi, még pedig olyan elemmel,
amelyik a rendszeres iskolai nevelésben kisebb mértékben részesült. Az
ilyen, nagyori vegyes elem jelentékenyen hátráltat ja a képzés munkájának
előrehaladását s károsan hat vissza az elérhető eredmény szinvonalára.
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De meg kellett szüntetni a nyilvános iskolázást mellóző felvételi vizsgálatot
főleg, azért, mert csak így lehet megakadályozni, hogy a tanítói pályáról
a hivatással és tehetséggel nem bíró elem leszoríttassék,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Magya r nyelv. 64. és 65. § .) A képzőintézetek tannyelvét és a
felekezeti intézetek tantervét a középiskolai törvény anologiája és az elemi
népiskolákra vonatkozólag a j elen törvényjavaslat 14. és 80. §§-ban kife-
jezett elvek követelményeinek megfelelően szabályozza. A 80, §. kimondja,
hogy a tanítóképesítő szakvizsgálat magyar nyelven teendő le. Ez a
rendelkezés nemcsak az állami tanítóképesítő vizsgálatnak logikai folyo-
mánya, nemcsak az állam nyelvét megillető és azt érvényre emelő intéz-
kedés, hanem a legbiztosabb mód azon cél elérésére, hogy a magyar-
nyelv tanítás az elemi iskolákban arra képes tanítói karra bizassék.
Különben is a nem magyar tannyelvű intézetekben képzett tanítójelöl-
tek nek létérdekébe vág, hogyaszakvizsgálat tárgyai közül a 64. §ban
megjelölt tárgyakat már a képzés folyamán magyarul tanulják, mert
különben veszélyeztetve volna vizsgálatuk sikere s ezzel állásba jutásuk.

(A gyakor la ti év.) Több oldalról aggodalom nyilvánult a két vizs-
gálat közé eső gyakorlati ,év (esetleg 2' év) megvalósításának nehézsé-
geiveI szemben. Tagadhatatlan, hogy nehézségek lesznek, de nem
leküzdhetetlenek, és főleg nem olyanok, amelyek az eddigi állapotok kal
szemben rosszabbodást jelentenének.

A legrosszabb eseten kezdve, ez az lehet, hogy az intézetet most
végzett tanítójelölt azonnal egy kisközség vagy puszta iskolájába kerül,
egytdüN tanítónak. Ez az eset mostan is gyakran megtörténik, s azért
a nehézségek sem az iskolára, sem a tanítóra nézve nem lesznek mások,
mint mostan. Az a. nehézség, hogy a tanítónak vizsgálatra is kell
készülnie, az iskolai idő folyamán nem jön tekintetbe, mert hiszen épen
az ilyen helyeken 4 hónapi, egyfolytában eső szünidő van, ami ele-
ge ndő idő arra, hogy a jelölt elkészülhessen olyan tárgyakból, ame-
lyekkel a képzés folyamán is foglalkozott, amelyek tehát reá nézve
nem újak.

A legmegfelelőbb helyzetbe azok kerülnek, akik többtanítós isko-
lába, tapasztalt vezetőtanító mellé kerülnek, ahol a jó példát, az utasí-
tást és vezetést nem kell nélkülöznlök. Ez az eset felel meg leginkább
a törvény azon intentióinak, hogy a kezdő fiatal tanító nehéz h iv a tá s a -

nak kezdetén a tapasztaltabbak támogatásában részesüljön, de másfelől
az iskola se legyen teljesen kiszolgáltatva a ki nem próbált kezdők
tapasztalatlanságának.

Egy kisebb elemét a jelölteknek a magántanítóság és nevelőség
fogja a megkövetelt gyakorlathoz juttatni.

Végül még egy lehető módozat, amely nemcsak a. tanító, de külö-
nösen tanítónő-jelöltekre lesz alkalmazható, hogyaképzőintézet az
alkalmazást nem talált jelölteket még egy évre együtt tartja a saját
felügyelete alatt, és az intézet székhelyén levő iskolákban közvetíti
nekik a gyakorlat megszerzését. Ezen ötödik év alatt emellett még a
gazdasági és háztartási gyakorlatokban nyernének továbbképzést. Ezen
gyakorlati (ő-ik) évfolyam az állami tanító- és. tanítónóképzői-intézetek
,eglöbbjében berendezhető. .
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A tapasztalat fogja megmutatni, hogya felsorolt s esetleg még föl-
merülő módozatok közé milyen irányban kell majd rendező kézzel benyulni
s a mutatkozó nehézségeket eloszlatni. Nehézségek nélkül semmiféle reform
sem hajtható végre s azért nem volna indokolt, a különben helyesnek
és szükségesnek fölismert újítást. a nehézségektől való túlzott félelemből
elejteni. .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A felügyelők szakvzzsgá ja .) A jelen törvény a tanfelügyelökre nem-
csak a' népiskolák terül etén, hanem a tanítóképzés és képesítés ellenőr-
zésében és felügyeletében is fokozottabb követelményeket támaszt, azért
nem volt többé elmulasztható, hogyatanfelügyelők minősítésére vonat-
kozólag is fokozottabb biztosítékok állapíttassanak meg, amit a tanügyi
közvélemény is állandóan sürget. Ezen biztosíték, a népiskolai hatósá-
gokróI szóló 1876: XXVIII. t.-c. 3. §., illetőleg a köztisztviselők minősí-
téséről szóló 1883: I. t.-c. 8. §-ában megállapított minősítésen kívül, a
tanfelügyelői állással szemben támasztható követelményeknek megfelelően
szervezendő különleges szakvizsgálat letétele.

Az állami tanfelügyelet biztosítása és szinvonalának emelése tekin-
tetében ehhez hasonló törvényes intézkedéseket találunk a külföld több
államában. .

A népoktatásnak bármilyen tök-életes szervezete és a reá fordított
nagy költség csak úgy hozza meg a kívánt eredményt, -ha a szakszerű '
állami felügyelet minél kiterjedtebb és minél intensivebb.

A tan felügyelői kar mai létszámával a legbuzgóbb szolgálat mellett
sem képes az .összes népiskolák beléletét állandóan ellenőrízni és ahol
szükséges, irányítani. Különösen nem képes a népiskolai hatóságokról
szóló 1876: XXVIII. t.-c. 5. §-ban első sorban kitűzött azon feladatának
megfelelni, hogy a tankerületében levő összes nép oktatási és kisdedóvó-
intézeteket, ezek között a kisdedóvó tanító- és tanítónőképző-intézeteket
is minél gyakrabban, évenkint azonban legalább egyszer meglátogatni
es azokban a nép oktatási törvény pontos végrehajtására felügyelni köteles ..

A jelen törvényjavaslat a népiskolák beléletének ellenőrzése és szak-
szerű irányítása tekintetében az eddiginél fokozottabb feladatot tűz a
tanfe!ügyelók elé. .

Népoktatásunknak ilyen mélyreható újabb rendezése alkalmából
tehát elengedhetetlenül gondoskodnunk kell az állami népiskolai felügye-
letnek az eddiginél hatályosabbá tétele felől, annyival inkább, mert még
33 tankerületben a kir. tanfelügyelő mellett nincs segédtanfelügyelő;
számos nagyobb kiterjedésű tankerületben van ugyan egy, néhol két
segédtanfelügyelő, de ezen személyzet a nagyszámú iskolában vern képes
megfeszített munkásság mellett semaz iskolalátogatásokat kellő eredmény-
nyel ellátni.

Ahelyettyhogy a népiskolai tanfelügyelői hivatalokhoz evégből külön
segédtanfelügyelői állásokat rendszeresitenénk, célszerűbb nek látszik, hogy
a kir. tanfelügyelők mellé a szükséghez képest megfelelő számu iskola-
felügyelők, mint megbizottak alkalmaztassanak, amire különben már az
1876': XXVI. t.-c. 5. §. 1. pontja is nyujt némi- alapot. A megbízás
jellegét és a megbizottak hatáskörét a javaslat. részletesen szabályoz za.

Ezen iskolafelügyelők megfelelő napidíjban és utiköltségben része-
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sülnének. A mostani 43 segédtanfelügyelő meghagyásával, főleg a nagyobb
vármegyékben egyelőre 100 iskolafelügyelőt kellene megbízni, akiknek
egy tanévi napidíjait és utikölségeit átlagos 600 koronával számítva, az
ebből származó összes költség évi 60 ezer koronára tehető.

A tanítóképző-intézetekben, a kir. tanfelügyelők hatáskörének érin-
tetlenül hagyása mellett, az Országos Közoktatási (Tanács tagjainak mint
szakbiztosoknak főleg pedagógiai szempontból tervszerű iskolalátogatását
az eddiginél fokozottabb .mérvben kívánom igénybe venni. .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mozga lom a tö·rvényjavasla t módosítá sá tá rgyába"; .

A tanítóképző-intézeti tanárok egyesületének. választmánya két izben
foglalkozott a. törvényjavaslattal : október 17-én és 2~-án. Az 'első ülésen
kimondották, hogyanépoktatási törvényjavaslat ügyének fejlődését élénk
figyelemmel fogják kisérni s megbizták az elnökséget, hogy a javaslat
megjelenése után azonnal hivják össze a választmányt az esetlegesen
szükséges lépések megtétele végett. Pár nap mulva megjelent a törvény-
javaslat s az elnökség október 28-ara összehívta a választmányt

Az ülésen Sztankó Béla főtitkár,' mint előadó, bemutatta a törvény-
javaslatot s részletesen feltűntette az eredeti tervezet és a törvényjavas-
lát közti különbségeket. A választmány paragrafusonként tárgyalta a
törvény javaslatot s\a tanácskozás eredményeként kimondotta, hogy kér-
vényt intéz a képvZselőhá ihoz, Ekérvényben ki fogja fejteni, hogy a
törvényjavaslatnak törvénnyé válását. óhajtja ugyan, mert alkalmasnak
tartja azt a nemzeti népoktatás ügyének előbbre vitelére s az egységes
nemzeti állam érdekeinek szolgálatáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de a javaslatnak egyes, a lényeget
érintő intézkedéseivel szemben komoly iaggodalmai és kifogásai, vannak.
Különösen -három elvi eltérést fog hangsúlyozni a kérvény, u. m. sürgetni
fogja a képzők egységes, külöiz felügyeletét, a z á llami tanítóképesítő ssak-
vizsgá la tok számára országos bizottságok· szervezését é~ az á llami tanító-
kéjJzőtaná r i képesítés kötelező voltának a feleke/iJetiliépzőkre ua io kiter -

jesztisét.

Kimondották továbbá, hogy az emlékiratról rövid jelentést fognak
szerkeszteni, .amelyet a képviselőház közoktatási bizottsága minden tag-
jának megküldenek. Fel fogjá .k szólítáni a vá la sztmányi. tagok utján az.HGFEDCBA
d s s e e s taná r i testületeket, z·nformá lják kerüietük képviselőjét s já r janak el-
n d ia , hogy az egyesillet kz·vánsága inak érvényt szerezzenek. .

Míg az egyesület választmánya tanácskozik s :az ügy érdekében
a s z ü k s é g e s intézkedéseket teszí,az alatt nem szünetel az irodalmi
harc a tanítóképző-intézetek felügyelete körül.

Újabban a Magya r Pesta ioesi október 25-iki számában Váró Béní,
fogarasmegyei tan felügyelő szállt síkra egy tárgyilagos Cikkben a tanitó-,
képző-tanárok azon kívánsága ellen, hogy .a képzők külön egységes
felügyel et alá helyeztessenek. -Főérvei az egységes felügyelet ellen .a
tanítóképző ...intézetek és a népiskolák összefüggő, " egységes " .felügyele-
tének szüksége· s a képzök individuális fejlesztésének érdeke. ."

Váró Béní fejtegetéseke a november: ő-iki számban Nagy László
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adta meg a választ sa többi közt a képzők individuális fejlesztéséről
a következőképp nyilatkozik:

"A képzők azon individuális berendezésével, amelyet V áró Béni ur
a Magyar Pestalozziban és Sebesztha Károly tanfelügyelő ur a Nemzeti
Iskolában nyomatékosan, hangoztatnak, igen óvatosan kell elbánnunk.

Ha az országot nyelvterületek szerint rayonokra osztjuk s min-
denik rayonnak meglesz a maga individuális, képzője s ha ebeosztás
szoros következményeként az egyes képzőkből kikerült tanítókat csak a
maguk rayonjuk népiskoláiban alkalmazzuk: mi lesz ennek a követ ke-
zése? Az. hogy a nemzetiségi vidékeket megrakjuk éppen az illető
nemzetiségi vidékekről kikerült tanítókkal. Mindenki beláthatja, hogy az
igazi magyar politika éppen az ellenkező eljárást követeli, De tudtommalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l magyar kormány a kinevezésekben nem is követi a' V áró Béni ur
javasolta politikát; nagyon is vigyáz arra, hogy legalább az állami
tanító oly vidékre kerüljön, ahol csak használhat, de nem árthat.

Egyszóval, mi nem tehetjük azt, amit Franciaország, hogy a ki-
nevezésekben a rayonokat . szem előtt tartsuk. A mi sajátságos viszo-
nyaink minket éppen .és főleg a tanítók -lcépzésében; képesítésében és
alkalmazásában inkábbyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egyetemesslg, az egység" mint az individuálizálás
felé utalnak.

Az egyéni fejlesztés elvileg nagyon helyes és szükséges, de a
tanítóképzés fej/ődesének ma i fokán inkább van szükség az egyeteme-
sítésre, mint az indivídualizálásra. Ugyanis az urszág különböző jellegű
képzői jelenleg az okta tá s'HGFEDCBAS Z inoona ldra , a uantervre, a tankönyvekre, a
gyakorlóiskolákra, a növendékek felvételére, a tanárok képesítésére, alkal-
mazására és fizetésére, nyugdíjazására és végül a tanítá s nyelvére nézve
oly ellentéteket tüntet fel, hogy ily viszonyok között az individualizálás
hangoztatása balgaság. Igenis, . a ' fejlődés törv/nye ma még elemz" erővel

követeli a z egységesítést s adja Isten, hogy fél század rnulva rátérhessünk
az' individualizálás politikájára 1

A tanítóképzők -szervezetének, berendezésének, működésének egy-
ségesítését kivánja szolgálni' a képzők egységes - felügyelete. Az elemi.
tanítóképző- tanárok tömör falankszként és az igaz ügy tudatában ren-
díthetetlenül harcolnak az egységes felügyeletért. Sajnáljuk és fáj nekünk,
hogy az érdemes tanfelügyelői kar szamos 'kiváló tagjával szembe kerül-
tünk ~eharcban. De : nem tehetünk róla, hogyatanfelügyelők nem.
ismerték fel a kor szükségletét, mint azt a tanító képzés fejlesztése körüli
munkában többször is sajnosan tapasztaltuk.", _

A felügyéletről szóló vita irodalma egy. füzettel is gyarapodott.
Boga Károly a dévai tanítóképző- intézet tanári testületének megbí-,

zásából 30 lapra terjedő füzetben' élénken, . tartalmasan és behatóan
tárgyalja és minden .szempontból megyilágítja a vitás kérdést. Fő feje~
zetei : 1. Az egység és a nemzeti szempont. ~.. A szinvonal, 3. A szak-
avatottság, 4. A képesítés. 5. Az elfoglaltság. 6. A kapcsolat. Minthogy,
a füzet minden tanítóképző tanár kezébe eljutott, a részletes. ismertetés
helyett, ide iktat juk a röpirat befejező sorait :. '
,i'·,· ."Ám mi, tanítóképző-intézeti- tanárok, nem a s z ó b a ~s· formába
~apaszkodunk, hanema lényeget .keressük.
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Ha pénzügyi okokból, az új állások szervezésének a költsége
miatt, az intézeteink nem kaphatják meg most a tanítóképző-intézeti
főigazgatóságokat :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmaradjanak még tanfelügyelőz' felü,;yelet a la tt, de ne
mindenik más-más, és ne a tanulmányainál fogva a felügyeletre avatat-
lan tanfelügyelő felügyelete alatt,' hanem a közelfekvés szerint 8-Io-en-
ként a képzettségénel fogva tanítóképző-intézeti felügyelet gyakorlására
képes hét (terület szerint: budapesti, pozsonyi, kassai, debreceni, li,aradi
dévai, kolozsvári) megyei tanfelügyelő alá csoportosítva, hogy az eddigi
elszígeteltségből és felügyeletIenségből az azzal elérhető mértékig egy-
ségre és felügyelői avatottságra emelkedhessenek.

Legalább ennyit kívánnunk kötelességünk.
A például dr. Verédy Károly, Réthi Lajos, dr. Wekerle László,

Varjassy Árpád, dr. Csernátoni Gyula, Hidasi Sándor, Pogány István
vagy más, a tanfelügyelői karban található s magasabb szempontokra
képes és avatott tanfelügyelő alá történő csoportosítással, intézeteink
felügyeletenek ez a közvetítő megoldása is százszorta megfelelőbbé és
fejlettebbe fogja tenni a mai, csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z é tz ü llő s részeiben a nemzeti egy-
séget károsító elszigeteltségben, a színvonalleszállításában s a maradi
"felfogások harcában nyilvánuló felügyeletet. Az ezen hét tanfelügyelő
(főtanfelügyelő) mellé, a megyéjük népiskolai felügyeletében való segéd-
kezésre adott hét segédtanfelügyelőnek a költsége pedig az ország ház-
tartásában elenyésző csekélység az _ország tanítóinak a képzésében az
annak árán elérendő egységnek és lendületnek az eredményéhez képes! .

.A.IHGFEDCBAk o lo z s v á r i t a n í t ó n ő i tovabbképzd t a n f o ly a m .

Az elmult nyáron a tanító nők számára rendezett két tanfolyam
közül az egyik Kolozsvárt az áll. tanítónőképzőben tartatott. Vezetésével
a miniszter úr Heinrzch. Józsa igazgató nőt bizta-meg.

Heinrich Józsa nagy buzgósággal látott a tanfolyam szervezéséhez.
Mindenekelőtt az előadásról kellett gondoskodnia. Az állami tanítóképző
tanártestületének tagjai közül Felméri Albert hiányzik, helye nincs még
betöltve, Kovács Béla pedig maga is a tanítóképző-tanárok számára
Budapesten rendezett tanfolyamon akart résztvenni, a gyakorJóiskolában
is csak helyettes tanítónő működött, Heinrich Józsát pedig a tanfolyam
szervezése, szellemi és anyagi ügyeinek lelkiismeretes vezetése teljesen
elfoglalta, azért ebből a testületből csak Szánthó Jolán tanitónő került
a tanfolyam előadói testületébe, a többi előadó pedig más helybeli tanárok
közül került ki, Ezek a következők : dr . Versényi György, áll. felső Ieányisk.
tanár a magyarnyelv és irodalom, Bournáz János, áll. felsőbb leányisk.
tanár. a fizika, dr . Kiss Ernő, unitárius gymn. tanár a történet és földrajz,
Szánthó Jolán, a nemzetgazdaságtani és gyakorlati gazdaságbani ismeretek,
Gó'mó"r i (Krausz) Sándor; áll. tanítóképző-int. tanár a pedagógia előadója
és Belle László, áll. tanítóképző-int. gyakorlóiskolai tanár a tanítási
gyakorlatok vezetője. Ezeken kivül még Wzlhelm Franciska, budapesti
tanítónő tartozott a rendes előadók közé, kit a közoktatási miniszter úr
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a kézimunka-tanítás vezetésére küldött ide. A . rendes előadóken kivül
voltak még rendkivüliek is, kik egy-egy előadást tartottak.
. A tanfolyam kezdete jul. 11-e volt, erre az időre meg is érkeztek
a miniszterium által felvett hallgatók. Föl volt véve 51, megjött 48 hall-
gató és pedig hazánk minden részéből, 29 megyéből, legtöbben mégis
Torontál- és Temes megyékból, nevezetesen 13-an; köztük 44 rendes; .
3 segéd, 1 igazgató-tanitónő ; kor szerint idősebbek és fiatalabbak vegyesen,
volt olyan is, ki még 1877~ben szerzett képesitést és olyanok is, akiket
csak 1903-ban és 1904-ben képesítettek ; 1~-en állami iskolák tanitói, a
többiek felekezeti tanítók. A megjelent hallgatók közül 47-en a tanítónő-
képző-intézet intemárusában kaptak lakást és ellátást és pedig 29 állami
költségen, 18 pedig 20 korona ellátási dijért, 1 felvett hallgató testvéré-
nél lakott. .

Julius 11-én megnyitottuk ünnepélyesen a tanfolyamyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t, a hallgatók
elénekelték a hymnust, a tanfolyam igazgatója üdvözölte őket pár szóval,
egyik előadó tanár, dr. Versényi György pedig a tanfolyam célját fejte-
gette előttük szép beszédben. Ez volt az első nagyobb behatás az ország
minden részéből összesereglett különböző 48 lélekre abból a célból, hogy
közös gondolatokban, érzelmekben és akaratbanegyesítsük őket. Azután
megkezdődtek az. előadások. .

Délelőtt volt magyar irodalom, történet, pedagógia és természettan,
egy-egy órán át, délután tanítási .gyakorlatok és 'ezek megvitatási két
órán át, ezután még egy-egy óra gazdaságtan és kézimunka. A tanfolyam
három hétig tartott, minden tárgy köréből tizennyolc előadás volt. AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e lő a d á s e k anyagát rövzd összefogla lá sban a következőkben közöljük az
előadó tanárok beadott jelentése alapján.

Magia r nye/z1i és iroda lmt' előadásók. Az előadó_tanár nem a tudo-
mányszak rendszeres megismertetését tűzte ki céljául, hiszen rendszeres
ismereteket a művelt tanítónők bármely jóravaló kézikönyvből szerezhetnek,
hanem olyan kérdéseket tárgyalt, melyek művelt embert érdekelnek,
melyeket az ujabb kutatások tisztáztak, amelyekkel az iskola és a kézi-
könyvek' nem foglalkoznak kellőleg- és melyek megvilágítására egy pár
óra elégséges. Ot tételt választott ki: 1. Az irodalomtörténetírás módszere.
Genetikusan ismerteti az irodalomtörténetirás mivoltát. 2. A néphagyo-
mányok. Fontosságuk, hasznuk, a művészet, mythologia, művelődéstör-
ténet és nevelés szempontjaból. Utasítás gyüjtésökre. 3. A nyelvujitás
és következrnényei : (Simonyi .Heíyes magyarság, stb. szerint.) 4. A magyar·
helyesirás. Akadémiai és iskolai helyesirás. A helyesirás lényegének,
valódi mivoltának megértetése. 5 Gyermekirodalmunkról. A fejlődés főbb
mozzanatai. Jelen állapot. Teendőink.

Az előadottak erősítésére, kiegészítésére meglátogattak a hallgatók
az elődaó tanár kiséretében, az E. K. E. (Erdélyi Kárpátegyesület) nép-
rajzi gyüjteményeit, az 1848j49-iki ereklyemuzeumot,melyben irodalom-
történeti ereklyék is bőven vannak, a temetőben nyugvó jelesek sirját,
az egyetemi könyvtárt. A Torda ra és a Torda -Easadeehos va ló kirándulá s

alkalmával is lépten- nyomon kínálkozott alkalom néprajzi és irodalomtör-
téneti dolgokról beszélgetni. (Regék Szt. Lászlóról, Jósika születési háza,
Petőfi Tordán, Gyöngyösi János.)

Magyar Tanltóképz6. 41
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Tö'r ténelmi és (ö'ldra jzz' előadások,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElőadó tanár arra törekedett, hogy
előadásai a nemzeti érzés fejlesztői, és támogatói legyenek, annál inkább,
mert sok nemzetiségi hallgatója volt. Ezt szem előtt tartva igyekezett
lelkesítően tárni föl ezeréves történetünket. a magyar faj államalkotó és
államfentartó erejét és erényét. E Iőszernpont mellett kidomborította a
tudmányes szempontot is ésfejlődésében mutatta be a magyar nemzetet,
amint az ázsiai nomád nép idővel a nyugati kultura részesévé, oltalmazó-

,jává és fejlesztő munkásává lett.
Először ősműveltségünkkel foglalkozott ésitt igen alkalomszerű volt

az E. K. E. muzeumában' összegyűjtött ősfoglalkozások emlékeinek
bemutatása. Majd az Árpádok történetet ismertette és főkép a: társadalmi,
művelődéstörténeti . állapotok rajzára helyezett súlyt. Avegyesházbeli
királyok közül különösenMátyás királlyal és a renaissance világával fog-
lalkozott. A XVI. és X VII. század történetér vázolva kivált arra mutatott
rá, mint szorultak le a trónról és az előkelőbb társadalmi osztályok ból

, a nemzeti eszmények a tömegek szivébe. Erre Mária Terézia reformjainak
bemutatása, a germanizálás, országunk kereskedelmi- .kihasználása ~majd

, a nemzeti élet fölserkenése, a nemzeti erők kifejtése, az irodalom nagy
hatása, stb. következtek. Végül történelmünk nagy nőalakjairól, mint a
honszeretetben követendő mintákról beszélt.' Történet előadás tiznnégy volt. ,

A négy földrajzi előadásban Magyarország domborzati viszonyai-
ról és a jelen gazdasági, társadalmi és művelődési életről szólott, külö-.
.nösen kiemelte a magyar faj' megerősödését és . a magyar kultura ,tér"
foglalását. Mindezt statisztikai adatokkal világosította meg.
, Az előadások folyamán meglátogatták a hallg-atók az Erdélyi Kár-
pát-Egyesület Muzeumát és az Erdélyrészi Muzeurn-egyesület régiség-
tárát. Mindkét helyen szakszerű kalauzolósban és magyarázás ban ' volt
részük. A könyvtárakban incunabulumokat és .kéziratokat láttak,

Pedagógia i előadások. A pedagógiai előadások tanára először a
nevelés legújabbkori történetének vázlatos' ismertetését adta. Célja volt

'a kor története, vezéreszrnéi és a pedagógiai eszmék és gyakor-
lat közötti viszonyt kirnutatni. Kiindult Pestalozziból és áttért Disterweg-
Lüben-Kehr-Dittesre ; más irányban Pestalozzi után .következett Herbart-
Ziller,: Rein, továbbá Schleiermacher, Comte-Spencer, a magyarok' közül
Eötvös J. br. és Kármán és még többen.

, Egy másik előadásban 'az egyéni ,és a társadalmi pedagógiáról
szólott, és .kimutatta, hogy az egyéni -nevelés álláspontjáról is a neve-
lés céljával, az ,erkölcsiségre,az erényre való neveléssel szükségképen
a sociálís nevelés szempont jához jutunk. Az egyéniség tulbécsülése a
Nietzsche-féle fölfogáshoz vezethet; az egyéni nevelés elhanyagolása
kárára van a sociális haladásnak is. A nevelés céljai sociális vonatkozá-
súak; ,a nevelés tényezői sociálisak ; a tananyagsociális szellemi vagyon;
a tanító a társadalom megbizásából nevel, tanít. De a nevelésben mindig
~ nevelők, tanítók egyénisége is érvényesül 'és a nevelők, tanítók a
tanulókból erősen kialakult, egyéneket törekednek nevelni. ',A sociális föl-
fogás is így az egyéni fölfogáshoz vezet. ,Mindkettő kiegészíti egymást"
mindkettő egyaránt szükséges.

Következett a gyermekmegfigyelés, a gyerrnektanulmány, .a gyer-:

. .; . : " , , . ' . '
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mek lelki kifej lődésének összefoglaló ismertetése. Majd Herbart- Will mann-
Kármán nyomán: a nevelés céljairól, a nevelés socialis tényezőiről:
'család, állam, egyház, társadalomról; az iskola és oktatásügy kifejlődéséről.
Azután a nevelés ;eszközeiről: a tananyagról, tantervről,' az országos
tantervek egyéniesítéséről, a helyi tan tervekről, végül a tanítás formális
fokozatairól.

A harmadik héten szorosabban a pedagógiai gyakorlatra vonatkozó
előadások voltak: a beszéd- és értelerngyakorlatok vagy a szemléleti
oktatás története, fontossága lélektani alapon fejtegetve, anyaga, vezér-
könyvek, új irányok, a mai sablónos tanitásmód javítása. Az ,irás- és
01v a s a s ta n í tá s ' története, a Gönciz-Graser- féle módszer összehasonlítása
az ujabb rrródszerekkel, a fonomimikával és a dr. Gőőz-féle módszerrel,
a lélektani vonatkozások kifejtése. Ezután az ifjúsági egyesületekrői,
különös figyelemmel a leányifjusági egyesületekre, az ezekre vonat-
kozó rendelek ismertetése. Ezzel a kérdéssel kapcsolato san a következő
kérdést intéztem hallgatóimhoz: kik alakítottak és vezetnek ifjusági
egyesületeket és hogyan? És a 48 hallgató közül alig volt egy-két taní-

"tónő, aki leány, ifjusági egyesületben közreműködik és csak, két tanítónő
vezet ily egyesületet, közülök az egyik szerb, a másik román leány-
ifjusági egyesületet. Bizony ez nem volt' nagyon megarvendeztető t .

Buzdítottam hallgatóirnat magyar leányifjusági egyesületek alakítására!'
Arról is tanácskoztam ez alkalommal, vajjon szükséges-e hogy a ta ni-
tónő más irányú társadalmi rnűködést is kifejtsen és minő legyen az?
, Végül előadtam az ifjusági olvasmányokról és könyvtárakról, főleg

'dr~ Neményi Imre ismert kiváló műve nyomán.
Ezeket a pedagógiai előadásokat is kiegészítették a pedagógiai helyi

kirándulások és az ilyen alkalmakkor tartott rendkivüli előadások és meg-
beszélések. Igy megnéztük a helybeli siketnémák és vakok intézetet, aholyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ Tar iczky, az intézet igazgatója tartott tanulságos előadást asiketnémák.
és vakok neveléséről; továbbá voltunk a 'helybeli elmegyógyintézet~en."
aho'! ennek igazgatója Lechner , egyetemi tanár, udvari tanácsos volt SZIVes,
'a lelki életről rendkivül érdekes és szép előadást tartani, melyet a bemu-
tatott lélektani kisérletek feledhetetlenné tettek. A rendkivüli igen hasznos

. pedagógiai előadások közül megemlítemIHGFEDCBAi t t dr . Góőz József előadását,
hangutánzó és egyesítő irás- és olvasástanítási módszeréről, mely szin-
tén nagy hatást tett a hallgatókra', végül az alkohoiizrnus elleni küzdelern-
ről dr, Büchler, budapesti orvos tartott előadást.'

. F izzka i előadások. A fizika 'tan~ra is arra törekedett, hogy a hall-
gatók korábban szerzett ismereteit felujítsa, az ujabb eszközöket bemutassa
és a tüneményeket és törvényeket a tudomány mai állása szerint meg-
világítsa. Előadott anyaga röviden összefoglalva ez: a fizika történetéből;
az erők és mozgások ; rnunka, eleven erő, az erő megmaradásának elve',
A 'hőelméletrőI. A halmazállapot változása s a cseppfolyós testek és
légnemű testek mechanikája. Rezgő mozgás, a hang, a zenei hangról,
resonantia és fonográfia; fonográf és gramrnofon. A fényről, spektrumok
és spek troskopia, fluoreszkálás, foszforeszkálás;' nagyító és távcső, foto-
gráfia, kinematograf, stereoskop és vetítő készülék. Newton-féle szines
gyűrük, diffrakció és szines polárizáció. A statikai elektromosság, a galván-
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áram, ákkumulátor; elektromos világítás, csengettyű, távíró és vasút.
.Telefon-mikrofon, dynamógép, szikrainduktor . s Crookes·féle csövek.
Katód- és Röntgen-sugarak. Herz-féle hullámok s a drótnélküli távíró.
Berquerel-sugarak s a radióaktivitás,' thorium és rádium. N,-sugarak s az
emberi test sugárzása.

Az előadások folyama alatt a hallgatók meglátogatták és szakszerű
magyarázatok kiséretében megtekintették az egyetem kémiai, fizikai és
ásványtaní intézeteit.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanítá si gyakor la tok. Heinrich Józsa igazgatónő idejekorán gondos-
kodott volt, hogy a nyári szünetben is legyenek a gyakorlóiskolának a
tanítási gyakorlatok megtarthatása céljából elegendő tanulói. Belle László
a népiskola minden tantárgyából bemutatott egy-két mintatanítást. Fél
óránkint végzett egy tanítást, naponkint tehát kettőt. Azután megbeszélte
.hallgatóival a tanításokat és ezen megbeszélés közben törekedett az illető
tantárgy részletes tantervét, módszerét is megismertetni. A hallgatók közüi
azonban csak hárman vállalkoztak -tanitásokra, tanítottak négy tanítási
egységről.

A végzett 'tanítások tárgya volt: 1. A jelentkezett gyermekek foga-
dása, beiratása, ismereteik kipuhatolása. 1. o. - 2. Beszélgetés az iskoláról,
egy kis vers megtanulása. II. o. - 3. Illendőség! szabályok az iskolában,
.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü lő i háznál, az utcán. 1. o. - 4. A nyár. II. o. - 5. Az égtájak
ismertetése. lll. o. - 6. Hazánk felszine, nagyobb hegycsoportjainak
ismertetése. IV. o. - 7. Az á, é, í, hangok ismertetése. 1. o. Phonomimika.
Gáspárik Ilona, tanítónő. - 8. "A nyár" c. olvasmány tárgyalása. Ill. o.
- 9. Az egy és a sok ismertetése. I. o. - 10. Kolozsmegye ismertetése.
V. o. - 11. A nyugtatvány ismertetése. VI. o. - 12, Aszótagolás
szabályai. II. o. - 13. A galamb ismertetése. I. o. - 14. Szorzás 10,
100, 1000-rel. IV. o: - ~15. Az r és (hangok ismertetése. (Phonornimika.
Szabó Terézia.) - 16. Szorzás 2-vel. II. o' - 18. "A pacsirta" c. dal

. megtanulása hallás után. 1-VI. o. - 19. Kolozsvár főterének (Mátyás-
tér) ismertetése. Ill. o. - 20. Mátyás királv élete, uralkodása. V. o. -
21. "A meleg" c. olvasmány tárgyalása. IV. o. - 22. A hő ismertetése.
VI. o. - 23. A szám kör kibővítése 9-ről lO-re. 1. o. (Tanított Pfeifer
Anna.) - 24. Az arányos osztás. VI. o. - 25. Az a betű. Phonomimika
(Gáspárik Ilona). 26. A búza ismertetése. V. o. - 27. A levél ismertetése,
fogalmazás. V. o. (Tanított Csuday Anna.) - 28. A hold. VI. o. - 29.
AzHGFEDCBAi és r betük irása. Ütenyirás. Ill. o - 30. A kefe lerajzolása ter-
mészet után. IV. o.

Gazdasági előa r !á sok. Előadó oly anyaget törekedett feldolgozni,
mely a nők munkakörét közvetlenül érintve, egyuttal a hallgatók látó-
körét is bővíti. A hallgatók lelkében is mindig azt a gondolatot töreke-
dett ébren tartani, hogy a nép gyermekeinek gyakorlati téren való véze-
tésevel nemcsak egyesek, hanem közvetve az egész nemzet gazdagodását
mozdíthatják elő.

Előadott tananyag rövid összefoglalásban: A nemzetgazdaságtan,
mint a társadalmi és gazdasági emelkedés egyik fótényezője ; e tudomány
kifejlődése. - Az 'ember szükségleteinek sokfélesége. A javak fogalma,
megszerzése, értéke. A vagyon és gazdaság fogalma. A javak előállítása,
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it termelés és tényezői. A munka gazdasági jelentősége ; munkaerő fizikai
éserkö!csi tényezői. A -termelési tőkék nemei. A termelési tényezők
.összeműködése, a munkafelosztás és munkaegyesítés előnyei, hátrányai.
~. A termelő foglalkozások nemei: ősterrnelés, gazdálkodási módok,
birtokviszonyok, hazánk birtokeloszlási viszonyai. Műipar, jelentősége,
kis-, nagy-, kézi-, gyári- és háziipar" szabad ipar, az állam feladata a
rnűipar terén. Forgalmi ipar. Az állam befolyása a magánhitel emelésére,
stb. Munkajövedelem, munkakinálat, munkakereslet, munkabér, munkás-
kérdések : kornrnunisták, socialisták, stb. Az állam befolyása a munkás-
k~désre. A nő és a gyermek mint munkás. Az alkoholizmus és az elléne
irányuló intézkedések. A kivándorlás stb, '

Az iskola és a tanító mint a közgazdaság tényezői; A munkára,
egyszerűségre, takarékosságra, józanságra és 8 Z életre való nevelés.

Gyakorlati gazdaságtan: állattenyésztés, marhatenyésztés. baromfi-
tenyésztés, tyuktenyésztés, selyemhernyótenyésztés, zöldségtermelés, a
mezőgazdasági gyümölcstermelés. A nő, - a tanítónő gazdasági hivatása,

Ezen gazdasági előadásokat támogattak azok a tapasztalatok,
melyeket a hallgatók a kolozsrnonostori gazdasági tanintézetbetett ki-
rándulások alkalmával szereztek, ahol a vezetőség kiváló szivessége foly-
tán megismerkedtek a mezei és kerti gazdaság sokfele módozataival,
modern eszközeivel és ezek alkalmazásával;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kézimunka -tanítá s. A kézimunka tanítónője arra törekedett, hogya
munkálkodás alkalmával a hallgatók megismerkedjenek a népiskola hat
osztályának tananyagával. az iskolában megengedhető anyagok feldolgo-
zásával és a lényeges methodikai kérdésekkel ezek; 1. a szabadban
való dolgozás, 2, az agyag- és papirmunkák technikai fokozata és szer-
számaik kezelése, 3. a kézimunkával kapcsolatosan a tervszerű rajzolás;
;t.: az osztály tanítás és ennek keretében .az anyag célszerű; gazdaságos

- beosztása; kihasználása, 5. egészségi és nevelési szempontok. Minden
osztály teljes, kész munkasorozatát bemutatta és egyes typikus tárgyakat
készíttetett, számszerint 36 drbot. Az elméleti részt többnyire munkál-
kodás közben alkalomszerűleg adta elő. Megkülönböztette az általános
cselekvésre való nevelést a svéd slöjdről elterjedt felfogástól, az általános
ügyesitő gyakorlatokat a házi ipar' lényegéről. ,

A gyakorlóiskola növendékeivel homokban, lágy papírral és agyag'
_ gal végeztetett játékszerü munkákat é s ' egyszersmind bemutatta a beszéd-

és értelemgyakorlat és a számolás tanításával a kapcsolatot.
Ime, ezek az előadások voltak főeszközeink arra,' hogy ai ily 5an-

folyamok elé tüzött célokat: a ha llga tók szakszerű .es. á lta lános tovább-
képdsének elősegítése,' aka ra tuknak a haza egyes és iissees polgá ra inak,

a magya r nemzetnek boldogítá sá ra va ló ir4nyítá sa ,e.lér jü~. ~ #

Hogy a tanárok buzgalommal és odaadással teljesitve munkájukat,
törekedtek a tanfolyam céljainak elérésére, arról. ' I l tanfolyam vezetője,
Heinrich Józsa, bizonyára tanuságot tesz; de ennek biztosítéka már
magában az előadó tanárok egyéniségében is van. Ehhez járul még az,
a körülmény, amint az előadott tananyaggal kapcsolatosan elmondtuk,
hogy a tanárok törekvéseit támogatták azok a pedagógiai kirándulások,
gyűjtemények, emlékek és intézetek meglátogatása és rendkivülielőadások

. r '
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meghallgatása, amelyekre' Kolozsvár igen kedvező alkalmat nyújt. I ly

pedagógiai vkirándulások ügyeakiaknázása igen sokra becsülendő. Ennek
a tanfolyam nak tehát már ennélfogva is kétségtelenül igen kedvező- ered-
ményének kellett lenni. Hogy azonban még nagyobb eredménnyel nem
járt, ennek okát a tanfolyamok szervezetében kell keresni. 'Pedagógus
ember előtt nem kétséges, hogy délelőtti és délutáni négy órai elfoglalt-
ság mellett nincs ideje a hallgatónak, ha még oly feszült figyelemmel
hallgatta is -az előadásokat, ezek tartalmáról elmélkedni; a túlsok új be-
hatás nyoma nem lehet mély, hanem csak .fölületes és ennélfogva az
emlékezetben abból kevés, inkább csak általános hatás marad. Ugy voltak
a mi hallgatóink bizonyára, mint az az utazó, ki igen rövid idő alatt igen
sokat akar látni.' Találóan mondja erre vonatkozólag dr. Versényi György
beadott jelentésében: "Szüksége van a léleknek nemcsak a pihenésre,
de a magábamerülésre, elmélyedésre, a továbbgondolkozásra is!" Ő azt
hiszi, elég lett, volna: . magyar irodalom, történet, pedagógia s, p. 0.

slöjd; a többi más évre, vagy' más helyre maradhatott volna. Es mi,
a többi előadó tanárok hasonlóképen vélekedüak. A hallgatók közül
ugyan sokan jegyezgettek az előadások alatt és az összes előadók egybe-
hangzó jeléntése szerint valamennyien kitartó figyelemmel és érdeklődés-

• sei kisérték az előadásokat, de hogy azután a jegyzetek és hallottak
fölött még elmélkedjenek, azokról beszélgessenek is, erre bizonyára kevés
idejük volt.

Azonban az ily tanfolyamok sikere még más feltételektől is függ.
Minél több szellemi munkát kivánunk ilyenkor a hallgatók tóI, annál
inkább szükséges, hogy a lakás, ellátás gondjaitól szabadítsuk meg
őket, annál inkább szükséges, hogy lehetőleg kényelmes, jó lakásban
és lehetőleg jó ellátásban 'is részesüljenek. 'Hát a kolozsvárí áll. tanítónó-
képző internátusában a hallgatók, kik között bizonyára némi kénye-
lemhez szokott tanítónők is voltak, igen jó, egészséges és szép lakást
találtak .. Es ellátásuk is a lehető legjobb volt, -reggelit, ebédet, uzsonnát
és 'vacsorát kaptak. Én azt hiszem, valamennyien hálás szivvel gondol-
nak vissza ezért is Heinrich Józsa igazgatónőre és magyar hazánk
közoktatásügyi kormányára, kik őket ,.ezekben a jótéteményekben. rész-
ben egészen dijtalanúl, részben csekély díjért részesítették. De még
azonkivül különösen nagy mértékben hozájárulhatott ahhoz,. hogy' a
hallgatók jól -érezték magukat, az a körülmény is, hogy az intézetnek
igen szép és elég nagy kertje van. Az időjárás meleg, ta r tó s a n derült
volt. Ki az, aki, nem szereine ilyenkor hüvös fák árnyában; szép virá-
gos kertben tartózkodni! Hát a tanfolyam hallgatóinak mindenkor,
amikor csak idejük volt, ebben volt részük. Végül meg kell említe-
nün k még a következőket : A tanfolyam hallgatói az ország minden
részéből sereglettek' össze, egy, részük a déli nemzetiségi megyékből
(Ternes, Torontál, Bács) jutott ide. Hogy az ily igen különböző
egyéniségeket közös eszméknek. akaratnak megnyerjük, erre az elő-
adás tárgyain kivül igen lényeges kellek, hogy együtt legyenek foly-
ton, társalogjanak egymással, hogy együtt lakjanak, és a legfőbb, hogy
céltudatos, ügyes vezetés alatt -álljanak. Mi előadó tanárok is, de kivált
a gondjukat viselö,' velök folyton érintkező igazgatónő és -a szintén



623zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

benlakó Szánthó Jolán r. tanítónő azt a tapasztalatot szereztük a tan-
. folyam elején, hogy az itt együvé került tanítónők úgy szokásaikban
és, életfelfogásukban, valamintyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti érzületükre· nézve is igen .különbö-
zők. Eleinte úgy látszott, mintha nehezen fognak összeszokni. Azonban
csakhamar nemcsak hogy megszerették ideiglenes otthonukat, de.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ö s s z e

is barátkoztak és a művelt embereket jellemző finom és jó közszellem
fejlődött ki közöttük. Mindenben tekintettel voltak egymásraés dicsé-
retreméltó önfegyelmet tanusítottak. E~ ez a jó közszellem erősen haza-
fias jellegű is volt; ami annál figyelemreméltóbb, mert volt' köztük fele-
kezéti iskoláknál működő egy-két oly tanítónő, kik nem magyar, hanem
rornán, szerb ifjúsági egyesületet vezetnek, kiknek nemzetiségi érzülete,
arnint azt a, tanfolyam elején tapasztaltuk, erősen ki volt fejlődve. E s .

kétségtelen, hogy ez .az eredmény első sorban az igazgatónő tapintatos
vezetésének érdeme. 'A tanfolyam vége felé a tanítónők között uralkodó
jó közszellem arról tett tanuságot, hogy valamennyien át. vannak hatva
annak tudatától, hogy, ez a tanfolyam, a Kolozsvárt tanuItak és tapasz-
taltak, rájuk nézve igen hasznos és kellemes, mindamellett, hogy fárad.
ságos js volt. Nemcsak tisztelettel, hanem szeretettel is viselkedtek a
fanfolyam vezetőjeés az előadó tanárok iránt, amint azt a búcsúünnep
is megmutatta,

. Julius 30-án zártuk be ünnepélyesen a tanfolyamot Koema Ferenc
kir. tanácsos, tanfelügyelő 'jelenlétébenés alkalmi beszédjével. A z

előadó' tanárok részéről ismét dr . Versényi György szélott a hallgatók-
hoz, a hallgatók közül pedig ez alkalommal Letanousséy Julia, szolnoki
áll. iskolai igazgatónő mondott búcsút társai nevében és a többi között.
hálával emlékezett meg a közoktatásügyi kormány azon bölcs intéz-
kedéséről is, mellyel a tanfolyamot rendezte és igy alkalmat' nyújtott - a
tanulni vágyó tanítónőknek, hogy ismereteiket kibővitsék, ,műveltségü~
kiet mélyebb alapra fektessék. Arról a kedves viszonyról, me ly a hallga-
tók és a tanfolyam vezetője .és előadó tanárai között kifejlődött, tanús-
kodott az a hangverseny -is, mellyel a hallgatók- aznap .este a közös
buesúvacsora után saját kezdeményezésükből az intézet" nagy. termében :
a tanártestületet megörvendeztették. ',.'

Mindezeknél fogva úgy véljük, "hogy - a' kolozsvári áll. tanitónő-
képző. intézetben rendezett ez évi nyári. tanítónői tanfolyam sikerültnek
mondható.1-)- - ... --- " ,,'---"-

, ' ".~. Gö"mö"r t"(Krausz) Sándor .
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. K u n A la jo .s . ju b ileu m -a . A budapesti~~l~~i. · :;~~ftÓk';~;'Ő~"t~~4ri.. 2~~stület~
október hó végén ülte meg kitünö gyakorlö-iskolaitamtöjanak '2S· ..€vi Jubileumát.
A kiválö mestert, a kivalö jellernüTérfiut, az- ifjakiés "gyermekek nemesen érző,
gyeu'géd lelkü baratjat az ünnepen a kartarsak;' a volt' és!jéiénlégi' 't:iMtv-ányok,

: 1} Tisztelettel kérjük a többi tanfolyamok vezetőit, hogy a Magyar Tanítóképzőnek

a tanfolyamokról részletes tudósítást ~ül.d:~i_~~~'::.:~kedjenek. Szerkesztő,
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a szülök rajongó szeretete és tisztelete övezte. A bensőséges, lelkes ünnep leirasat

tehnikai akadályok miatt, sajnos, a jövő számra kellett haJasztanunk.

Gyertyánffy István-féle ösztöndíj. Az l(,04/1905-ik tanéven kezdve az ala-
pító nagylelküsége következtében, egy második 200 koronas ösztöndíj fog kiesz-
tatni. Igényök van reá Gyertyánffy István volt tanítványai felsőbb tanulmányokat
hallgató fiu- gyermekeinek. Folyamodóknak igazolniok kell: 1. hogy a budapesti
áll. poJg. iskolai képző valamelyik tudornanyszakat, vagy körét. Gyertyánffy 1.
igazgatása idején, vagyis az 1873/74·ik évtől al.' 1897/98-ik iskolai évig bezáró-
lag végezték; továbbá 2. hogy a hazai közoktatasügy terén, mint kir. tanfelügye-
lők, mint tanító- és tanítőnöképző-intézeti, továbbá felsőkereskedelmi, vagy pol-
gári és felsőbb népiskolai fiu- vagy leányiskolai igazgatók és tanárok működtek,
illetve működnek; 3. hogy az ösztöndíjat elnyerni óhajtó fiu-gyermekeik a közép-
foku (gimnázium, real, polg. iskolai vagy tanítóképző stb.) iskoláknal magasabb
foku, vagyis általában felsőbb képzést nyujtó bármely intézetben végzik tanul-
mányaikat, szorgalmukat és előmenetelüket szabályszerű leckekönyvvel, vagy
megfelelő időszaki bizonyítvánnyal igazolhatják. 4. Az alapítólevél 5. pontjának
a ) pontja értelmében a tanár szülök szolgalati idejére, érdemeire és anyagi hely-
zetére is kivalö tekintet levén fordítandó, folyamodók ezeknek igazolására is
felkéretnek. 5. A kellően felszerelt pályázati kérvényeket legkésőbb folyó évi
december 6-áig kell alulirotthoz küldeni. Fogaras, 1904. október 26. Varö Béní,
kezelő biz, elnök. .

Pályázat. A kolozsvári áll. tanítönöképző-intézetnél betöltendő rendes
tanári állásra, mellyel a IX. fiz, osztály II. fokozatával összekötött fi~etés és
személyi pótlék és törvényszerü lak pénz jár, ezennel pályázat hirdettetik. Ezen
állásra a nyelv-történettudomanyi szakcsoportra képesített tanárok pályázhatnak.
A pályázók a m. kir. vallás- és közokt. miniszteriumhoz cimzett folyamodva-
nyukat, melyben életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadköteJezettségi viszo-
nyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, nyelvismereteik, eddigi netaláni szolga-
lataik okmányokkal igazolandók ; ha szolgálatban vannak, e1őljáróságuk utján
minősítő táblázattal, különben pedig közvetlenül Kolozsvármegye kir. ranfelügyelő-
jéhez f. évi november hő végeig küldjék be.

Türelmet kérünk. Ez a kérelem tisztelt munkatársainknak szól, akik a
Magyar Tanítöképzöt bec.ses cikkeikkel megtisztelték. Az időszerü és régen köz-
lésre váró cikkek halmaza s az egyesület anyagi érdekeinek összeegyeztetése igen
megnehezítik a szerkeztő helyzetét. Reméljük azonban, hogy a jövő év január
havában mind a két szempontból kedvezőbb helyzet fog beallani, Tehát addig
szives elnézést kérünk.
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