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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium 1904. évi december havában 87.808. szárnú rendeletével a polgári iskolák történetében
nagy fordulatot jelentó intézményt léptetett életbe. Megvalósította ugyanis
azon mindenekfelett
való s az iskolafajok fejlődésével fokozatosan
kiformálódó szakszerüség
legfőbb biztosítékát, melyért a Tanítóképző
Tanárok Országos Egyesülete talán minden más érdekelt egyesületnél
/
sza kszer ü iskola igazoltabban annyit buzgólkodott és kérelmezett; t. i. azyxwvutsrqponmlkjihgfe
lá toga tá st.
Ez az újítás, mely az iskolák ügyei vel foglalkozó összes
köröket kétségtelen örömmel töltötte el, elsősorban
örömöt okozott"
a tanítóképző tanárok köreiben is, másodsorba~ azonban ép oly kétségtelen meglepetést, sőt ha az érzelmeket jobban fedő kifejezést keresünk,
nem is meglepetést, hanem megütközést keltett az emlí tett s általunk
irigyelt reform. Alig hangzottak el ugyanis a szakfelügyelet kérdésében
megindúlt s immár a maga igazát a szenvedélyesség tüzével védő és
támadó beszédek, alig nyugodtak
meg a változhatatlanság appellálást
nem türő ereje által a felajzott kedélyek s ime egy másik iskolafaj,
mely a maga szakszerüségét
még csak nem is emlegetheti s amely
rnáris szakfela szakfelügyelet után épen ezért kevésbbé vágyódhatott:
ügyeletet kapott.
Mi vagyunk olyan logikusok, hogy a dolgok ezen szembeállítása
után nem a szakszerüség szükséges vagy szükségtelen voltábán "'keressük
a dolog nyitját, de vagyunk olyan ildomosok isz hogy nem a dolog
nyitjának feszegetése által akarjuk most már a különben páratlanúl
mer t hiszen
megkönnyített helyzetet a magunk javára felhasználni;
a

ta nítdképzó

tisztelt
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a ma ga

iga zsá gá na k
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Magyar Tanítóképző.
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Midőn a tanítóképző intézeteksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
új tantervét az 1902. évi 40.181.
számú
miniszteri rendelet életbe léptette, a tantervet kisérő leirat formálisan második, de tartalmilag első kikezdésébert mindenekelőtt azt
jelentette ki, miszerint "az új tanterv alapgondotata és legfőbb törekvése,
hogy a ta nítóképző intézet sza kiskola i
jellege mz'nél ha tá r ozotta bba n
vagyunk azzal, hogy valamely iskolának
kz'dombor ítta ssék." Tisztában
jellege nem a felügyelet milyensége által determinálódik s tudjuk azt is,
hogy a felügyelet a nem szakiskolák tárgycsoportjai szerint való ellenőrzés által is szakszerűvé válik) mikép azt a polgári iskolák számára
kiadott utasítás bizonyítja, de tisztában vagyunk azzal is, hogy sza kt"skolá ba csa k sza kfelügyelet
va ló.
Avagy, mikép lehet elgondolni,
hogy valamely iskolában szakszerű minden tárgy, minden tanítás, rninden hatás, csak az ellenőrzés nem? És azt az igazságot, hogy a szak.iskolákba csak szakfelügyelet való, a közoktatásügyi
kormány nemcsak
elfogadta, hanem meg is tetézte s ugy látszik, hogy e kérdést még
nagyobb igényekkel formulázta, azt mondván, hogy sza kszer ű felügyelet
Hihetetlen ugyanis,
va ló a 1zépúkolá ná l mz'nden ma ga sa bbfokú iskolá ba .
hogy éppen a központi kormányzat, melynek filozofikus magaslatról,
egységes és összhangzatos
nézőpontról
kell tekintenie az egész ország
közoktatásügyét,
másképpen gondolkozott volna, vagy gondolkoznék,
midőn a nem szakiskola természetű
polgári iskolák számára a szakfelügyel et intézményét életbe léptette. Hihetetlen!
És nehogy
elfeledjük, vagy szem elől tévesszük, ez a kihetetlenség,
nekünk egyedüli
Most már ugyanis a szaks talán egyuttal kizárólag biztos erőségünk.
felügyelet jogosultságának,
szükségességének
kérdése eldőlt;
Boga
Károlynak a szent meggyőződéstől a lángolásig izzó szavai, az elkeseredésig epés 'szenvedelmei testet öltöttek. Nekünk most már e testér t
kell küzdenünk! És amily határozottan meg van jelölve a polgári iskola
és a tanítóképzők szigoru és következetes összevetésére és az összevetés
eredményeinek megállapítására irányuló teendőnk, azonképen határozottan
ki vannak jelölve a polgári iskolák szakfelügyelői számára kiadott Utá sitds tartalmában a küzdelemhez szolgáló eszközök is.
Sohasem volt ugyan alkalmunk tudomást szerezni arról, hogy az
ellenőrzésünkkel megbizott királyi tanfelügyelőségek
milyen szempontok
szerint vették szemügyre az egyes polgári iskolákat s hogy milyen
szempontok szerint szerkesztett jelentéseket terjesztettek fel a közoktatás-
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De nem

mi

is kapha-

tott, mert az Utasításnak
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szóló pontjára
egy ember, ha mindjárt hét próbás tan felügyelő is,
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Ki azzal, hogy meg tudja mondani, miszerint a tanítók "valaérvényesítik-e
a modern paedagógiai
és módszermennyi tárgy tanításánál
tani

elveket,

megfelelően
szakiskola.
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Nem
férfiú! Nincs is, még a tanfelügyelők

való

megfigyelésére

is hisszük, hogy volna ilyen merész
között sem! De ezek után kérdezzük,

hogyha ezen dolgokat szakszerüen
megfigyelteti
iskolákban,
mit fog tenni
a tar.íióképzőkben,
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iskola,
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a korrnány a nem szakaz igazi szakiskolák-

épen

azon tényezőket,

melye-

ken eldől a tanítóképzőnek
igazi szakbeli mivolta? Avagy a tanítóképző
tanárai nem szorulnak
ellenőrzésre ? A polgári ak meg igen? Ezer kérdés
és ezer

felelet.

De valóság,

hogy, a központi
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és

iskoláiról
; zavaros,
hiányos,
tiszta képe lesz az ország összes
polgári
vagy teljesen értéktelenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
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ama teljesen
akademikus
természetű
felfogásnak,
mely a népiskolának
a tanítóképzőkkel
való kapcsolatát
és más, a tanítóképzésnek
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irányzatát

hatáskörének
nem is sokat
sek között

hangoztatja,
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a
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tanfelügyelőségnek
a szakfelügyelet megvalósítása
által önkénytelenűl
adminisztrativ természetűvé alakuló hatáskörét.
A reformok alatt álló tanítóképző, melynek szakiskolai mivoltát
az új tanterv oly erősen kidomborítja, bizonyára megérdemelné azt a
szakszerűség
föltételét tévő ujitást, mely érte areformoktól
még meglehelősen távol álió s egyáltalában nem szakiskolai jellegü polgáriskolát.
A politikai küzdelem fordulása, mely a derék népoktatási törvény javaslatnak sorsát bizonytalan időre megakasztotta,
legyen a mi legjobb
auspiciumunk s higyjük, hogy ez nekünk s az ügynek szól. De fontos,
hogy a jeleket ez egyszer jól megértsük és fontos, hogy mindnyájan
megértsük.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F a r ka s Sá ttdor .GFEDC

A ta n ító n ö v e n d é k e k g y a k o r la ti k ik é p z é s e .

-

A tanítóképző-intézetek új tanterve semmiben sem ál!ította a 'tanítóképző-intézeti tanárokat oly nagy feladat elé, mint a gyakorlati tanításban,
szóval a gyakorló-iskola kihasználásában,
Sefeladat
nem azért épen oly
nagy, mert az ez irányú tapasztalatokban, talán tudásban szegényebbek
volnánk, mint más téren; hanem azért, mert : e szempontból az új tanterv, dacára, hogy ebben bizonyos egyöntetüség sokkal nehezebb, mint
más téren, egy tág kereten kivűl semmit sem nyújt, ami irányadóul
szolgálhatna. Fel is lehet tenni, hogy ha az Uta sítá sok az itten kieme It
hézagokat ki nem töltik, a gyakorlati kiképzés szép számú óráira esetleg
illeni fog ez a közmondás: "adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne!"
A gyakorlati kiképzéssei eddig is úgy voltunk, hogy valahány ház,
annyi a szokás. Ehez a kérdéshez amúgy is jogot formál és formálhat
is mindenki, aki tanítással foglalkozik. Ezeknek a száma pedig oly nagy,
hogy önkéntelenül a sok mester zavarába jutunk. Ez jut eszembe, ha
a hatodik egyetemes tanítógyűlés tanítóképző-intézeti
szakosztályának
műveleteire gondolok, amelyek között oly sok szép és értelmes dolog
felvetődött, csak épen azt nem találjuk meg, ami ez ügynek épen a
lényege t.. i. a. 2. és 6. gyak. tanóra kihasználását. Nem azért mondom
ezt, mintha én azt a munkálatot kicsinyIeném, amely végre is majdnem
az összes tanítóképzők hozzászólásának leszűrése, vagy azzal kecsegtetném
magam, hogy én ezt a kérdést egyszerre. közmegelégedésre oldom meg.
Ezt épen nem hiszem, tekintettel a sok és sokféle izlésű mesterre, de azt
hiszem, hogy a kérdésnek egy pár döntő szempontját talán sikerülend
felszinre hoznom.
Ezek a szempontok másokat is mintegy nyilatkozatra ingerelnek s
igy megindúl egy oly eszmecsere, amelyre okvetlen szükségünk van,
mielőtt új tantervünk ide vonatkozó részletét végre akarnók hajtani.
Kifogásaim vannak e kérdés eddigi tárgyalásában:
1. Hogy a gyakorió iskolának minden esetre fontos szervezeti
kérdéseit olyan fontos kérdéseknek fogják fel, mittt ma gá t a gya kor /a tz"
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osztályú legyen-e, - fiú vagy lány avagy vegyes

iskola a gyakorló iskola, osztott-e vagy osztatlan, ifj. könyvtárral vagy
népkönyvtárral
összekötötten-e
vagy anélkül, stb. stb. oly kérdések,
amelyek a gyakorlati kiképzést csak közvetve érdeklik. Ezek végleges
megoldása - nélkül mi a gyakorlati kiképzésre elkészülhetünk,
de csak
ezeknek megoldásával a gyakorlati kiképzés ténye csak elhomályosúl;
előre csak közvetve halad.
2. Annak kapcsán, hogy az egyes tárgyak részletes módszertanát
a szaktanárok fogják tanítani, némely előzetes tervezgetésekben, hol az
igazgató, hol a pedagógus, hol a gyakorló iskolai tanító közt úgy elaprózódik, elcsenevészik a gyakorlati kiképzés, miként sok szakács elsózza
az ételt. Hol az igazgató nem elég pedagógus, hol II pedagógus nem
elég szakértő, hol a gyakorló iskolai tanító nem elég magas minősítvényű s ezért az itt szól bele, emez ott és az egész szervezetnek nincs
gerince. Aki ismeri, 'tudja, hogy mindezen egy-egy előzetes megbeszélés
kevéssé képes segíteni, előre tudhatja azt is, hogy esetleg ily módon
szervezendő gyakorlati kiképzésünkért 3-4
ember lévén felelős, senki
sem lesz felelős. S valljuk be, ez a veszedelem fenyegeti jövendőbeli
módszertani oktatásunkat is.
3. A gyakorlati kiképzésnek az eddigi tervezetek legutolsó mozzanatát is oly részletességgel óhajtják megállapítani, hogy nem látszik meg,
miben volna kivánatos a minden körülmények
közt érvényesiteridő
egyöntetüség s a sok fától, hol kezdődik az erdő.
4. Egy pár tovább tekintő s a gyakorlati kiképzést illető tervezeten
kivül, a többin, különösen a hozzászólásokon
rendkivül meglátszik az
ötletesség s továbbá az, hogya
hozzászóló valamely szak elméletének
különös harcosae,
vagy főként a gyakorlatnak az embere. Sebből
következik, hogy e kérdés vitáját teljesen előlről kell kezdeni, ha azt
akarjuk, hogy egy egész elmélet és egy egész gyakorlat tegyen egy
pedagógiai egészet.
5. Lényeges az eddigi tervezetekben az is, hogy hol az államtól,
hol más, tanítóképző-intézeti fentartótói rögtön oly költséges változtatásokat,
berendezéseket kivánnak, amelyek ideálokul kitűzhetők,
de csak ezek
meglététől egy év mulva kezderidő munkánk függővé nem tehető s ez
pedig a munkálatok reálitása ellen van.
6. Annyi munka szakad a tervezgetések alapján, hol az igazgató ra,
hol a szaktanárra, hol a gyak. isk. tanítóra, hogy azt becsületesen nem
végezhetik el, tehát e munkálatok kényszerítenék őket arra, hogy lelkiszaktanárok
ismeretlenmunkások
legyenek. Nem is számítva azt, hogya
már előre' tehernek kezdik érezni a részletes módszertan tanítását s
szaktárgyaik óraszámát csak szaktárgyaik szernpontjából is keveslik.
Mindezen kifogásaim után és alapján, természetesen csak a mai
körülmények közt és a rögtöni szükségletre a következőkben
találom én
a gyakorlati kiképzés legfőbb szempontjait.
1. A legtöbb tanítóképző-intézetben
a gyakorlo iskola akár 4, akár
6 osztályú, de oszta tla n úkola . egy tanítóval, olyannal, akinek minősítvénye néptanítói oklevél. A tanterv is osztatlan iskoláról beszél vén,
az okoskodásban ezt vegyük alapul, annak feltételével,
hogy a mód-
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szertan
tanára
(aki vagy
összeesik
az igazgatóval
vagy
nem) olyan
tanár, aki maga is megpróbálta
már az elemi isk. oktatást, vagy legalább
is bőven van tájékozva arról. E feltétellel a gyakorlati tanítások tényleges
vezetője a gyakorló
iskolai tanító,
de az egész gyakorlati
kiképzésért
rajta kivül a módszertan,
a pedagógia
tanára a felelős s igyetekintetben
annál jobb, ha a pedagógus
tanár egyszersmind
az igazgató.
Hiszen ez
meg önként következik
abból, hogy a gyakorló iskolai tanításért
is s az
kivül, főkép a pedagógus
iskola vezetéseért,
a gyakorlo
isk. tanítőn
igazgató
nemcsak adminisztrációs
szempontból
felelős. Már ebből folyik
az igazgató és gyakorló
isk. tanító gyakori érintkezése,
ami jelen tervezetemben,
több helyen, alkalmazásba
is vétetik ..
Ami a részletes módszertant
tanító szaktanároknak
ez irányú közreműködését
illeti, arra nézve soha se kecsegtessük
magunkat azzal, hogy
egy-egy szaktanár kivételével, az olyanok, akiknek népiskolai gyakorlatuk,
vagy érdeklődésük
eddig nem volt, egy csapásra
megváltoznak
s a gyakorlati kiképzésben
rögtön helyesen,
irányítólag
is léphetnek
fel. Lassanként kell ezeket a kollégákat
abba a működésbe
bevonni,
úgy, hogy
ezek részére a gyakorlati kiképzés 1-2 első éve - nem számítva a részletes módszertan
mindenesetre
gyakorlati
irányú elméletét, bátran
fakultativ is lehet.
2. Ami pedig e három
férfiunak
az egyes gyakorlati
tanítások
előkészítésében
szánt szerepét illeti, abban mindenkinek
azt kell megadni,
ami az ő foglalkozásából
önként
következik
s miből kifolyólag adandó
utasításai
meg abban az esetben sem jöhetnének
ellentétbe
társaiéval,
ha a különben
szükséges
előzetes konferenciák
nem volnának
meg. Igy
pl. a tanítási tétel kiadása, kijelölése mindenesetre
a gyakoríó isk. tanítóé,
mert az ő kezében
van egy megállapított
tanmenet
végrehajtása.
Az
előkészítésben
pedig igy osztozkodhatnak.
A jelölt a kapott tételt bemutatja a szaktanárnak,
aki valamelyik
órája egyik kis részén szakszerűleg
mutat rá az egész osztály előtt az illető tételnek az illető tárgy tanmeszakszerű értékére s esetleg ehez hozzá fűzi a tanítás mikéntnetében valósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tervezet didakjére vonatkozó
szakszerü,
tárgyi irányítását
is. A tanításizyxwvutsrqponmlkjihgfedc
tikai oldalát, taglalását,
pedagógiai
elveit, kérdések, feleletek milyenségét
csakis a pedagógus
irányíthatja
és ellenőrizheti.
Viszont a tanítás helyes
fogásait, szemléltető
eszközök
alkalmazását,
az előzmények re és következményekre
mutató vonatkozásait
csak a gyak. isk. tanító irányíthatja,
aki a gyakorlati
tanítást
magát is vezeti.
E megosztás
által elvi jelentőségű
egyöntetüség
minden intézetben
lehet, a részletekben
pedig kár tovább menni s az egyéni invenciónak
útját vágni. Meg vagyok győződve,
hogy mindez, bár általában kivánatos
előzetes konferencia
nélkül is jól végbe mehet s igy az előbbi tanácsadó
az utóbbinak
nem is igen árthat. S mivel e három. fél közülegyik-rnásik
tervezet mellett is
mindig kiválóbb lehet társainál,
ez minden
megkötött
inkább hat társainál.
A felelősség azonban
csak a gyak. isk. tanítóé
és
a pedagógus
tanáré,· különösen,
ha az igazgató is.
3. A tanterv szerint a gyakorlati
kiképzés· célja a tanítási
elvek
alkalmazásának
szemléltetése
és gyakorlati
tanítások
által a methodikai
jártasság
megszereztetése.
Már e fogalmazásból
látszik,
hogy első a
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hospitá lá sa ,
minden esetre uta sítá s sser int, Má sodik a próba'
növendékekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egy tanítással,
melyben én elsőnek teszem a ta nítónó'vendékkel mint tanítványokkal
és másodiknak
a gyakorló
isk. fiukkal, egy osztállyal, harmaHa r ma dz'k ugyanazon
diknak az egész gyakorló
iskolával
való próbát.
2-3-4 órai tanítás egyfolytá ba n. Negyedik az egész iskolának
tárgyból
órarend szerint
való vezetése egy nap alatt. Ötödik a ta nmenetés
órarend-készítés
is.
Feltéve, hogyagyakorló
iskolai tanító a lehetőleg szakszerü
tanító,
szolgáltassa
a mintát,
kivánatos,
hogy az első gyakorlati szernléltetéshezsrqponmlkjihgfed
mint a gyakorlat
.első ,embere; de sem a módszertan,
sem valamely más
szak tanára. Viszont arra semmi szükség
nincs, hogy a gyak. isk. tanító
módszertant
is tanítson.
Mert a módszertan
elmélet, a gyak. tanítás meg
viszont nem elmélet.
hogy a kitűzött
gyakorlati
tanítás
tételére az egész
4. Kivánatos,
osztály egyformán
készüljön,
annál is inkább, mert azt egy héttel megelőzőleg szokás ma is kiadni. A birálat se tetszés szerint, hanem a tetszésen kivül felszólítás
szerint is történjék
és pedig érdemjegyre,
ami
annak becset bizonyára
csak emeli. Birálati részletes jegyzőkönyv
szintén
kivánatos
pl. a Ill. osztályban,
de a IV. osztályban
egyszerüen
kivihetetlen is.
/
5. Nagyon
szükséges,
magyarázat
utján
kitölteni
azon réseket,
amelyeket
a tanterv
a nr. és IV. évfolyam
elejére tett intézkedéseivel
hagyott, t. i. a harmadik
osztályelső
két hónapja
csupán
hospitálásra
igazi értékes haszonnal
nem fordítható.
Ezt a célt el lehet érni a második osztály lélektani óráin. Eddig 2 óra lélektan volt és 1 óra módszertan
s a hospitálást
azért végeztethette
a módszertan
tanára,
mert elméleti
bevezetést .nyujthatott
hozzá. Most is 3 óra lévén, az igaz, mind lélektanra, ez a feladat a lélektani órákra szorúl.
Ha pedig, a UI. osztály
heti 2 órája próbatanításokra
fordítható,
habár elején csak 1-1 óra is, világo~,
hogy alV.
osztálynak
nem
szükség az egy órás próbatanításokon
kezdeni, hanem egyszerre
térhet
a hosszabban
tartó tanításokra.
S még ezek mellett is fenntartom,
hogy
a IV. éves növendékek
megfelelő sor szerint egy folytában
2 1/2-2 1/2
napig állandóan a gyak. iskolában
tartózkodjanak.
6. Ami az előbbi öt pontban
fel nem emlitett szempont,
az a gyakorlati kiképzés
tárgyában,
bár egyben-másban
fontosnak
látszik is,
semmi esetre sem elsőrendü ; legalább is nem annyira, hogy azokban az
összes tanítóképző-intézeteknek
egyöntetüen
volna szükséges
dolgozniok.
Igy pl. hogy a tanítási tervezet miféle dispozíció szerint dolgoztassék
ki;
birálati szempontokul
egyik-másik
intézet miket adjon a tanítónövendékeknek ; mifele szempontokba
volnának
beoszthatók
a gyakorló
iskola
tárgya}, hogy azok mindnyáján
végig gyakorolhassák
magukat
a IV.
éves tanító növendékek
; továbbá mely esetekben
alakítandó
át agyakorló
iskola valamely osztálya osztott iskolává stb. stb. a gyakorlati
kiképzés
szempontjából
vagy másod rendüek, vagy pedig bizvást az egyes
intézetek belügyei közé tartoznak.
Ellenben leginkább
megoldásra
vár az a kérdés, hogy miként értékesítendó első sorban a Ill. osztály heti 2 órája s főkép a IV. osztály heti
ő
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6 órája a gyakorlatí kiképzésberr; Különösen ez utóbbi 6 óra ügye látszik
a mai eszközök mellett teljesen megoldhatatlannak,
Megoldhatatlannak
első sorban azért, mert a gyakorló isk. órarend a napnak ugyanazon
órájában többnyire nem állíttat ja előtérbe ugyanazon osztály ugyanazon
tárgyát s viszont ez a 6 óra a tanítóképző-intezet
órarendjébe nehezen
illeszthető bele úgy, hogy az elméleti órákat se akadályozza és időnként
változtatásokra is ne szoruljon.
Hozzá számítandó ehez annak számba vevése, hogy e 6 óra
értékesítése a IV. osztályra esik, azon fokra, amelyen a gyakorlati kiképzésnek az a feladata, hogy a tanító növendék hol összefüggőleg tanítson
egyes tárgyakat, egyes osztályokban, folytatólagosan, hol pedig önállóan
vezesse az egész gyakorlo iskolát, amihez az kellene, ho~y ezt a hat
órát bármiker lehetne alkalmazni, amikor csak a gyakorlo iskolában
tanítás folyik, tekintet nélkül a tanítóképző órarendjére.
Épen ez szüli a főnehézséget. S ezt az előbbi gondolkodásom szerint úgy véltem megoldhatonak, hogyagyakorló
isk. órarendet időnként
változtatandónak kivántam. Most pedig ehez azt kivánom hozzátenni,
hogy a tanítóképző-intézet órarendje hetenként, de főkép hónaponként
úgy legyen hajlítható, hogy a tanítási gyakorlatok
órai a gyak. isk.
foglalkozás szempontjából a gyak. isk. órarend minden órájához alkalmazkodhassanak, t. i., hogy e 6 óra d. e. 8-12-ig
és d. u. 2~4-íg felváltva
bartnikorra tétethessék - a hétnek bármely napján.
Mindezeknek előre bocsátása után felfogásom és véleményem szerint
a tanító-növendékek gyakorlati kiképzése a négy évfolyamon keresztül a
következő tagoltság és fokozatok szerint eszközlendő,
Itt újból' megjegyzem, hogy a végleges megoldás csak osztott és osztatlan gyakorló iskolával s több gyakorló iskolai tanítóval lehetséges, tekintettel arra, hogy
a gyak. isk. tanulók érdeke is meg legyen védve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
1.

osztály', ,

Oka da tolá s.
Terv.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetbe
lépő
növendéknek már az első perctől
. kezdve üdvös látnia, hogy mire
isk. év megkezdésekor, betürendben
vonatkozik neki összes tanulmánya,
kettenként legyenek jelen agyakorló
igyekezete, buzgólkodása.
iskola egész napi életében.
A gyakorló isk. működésnek
előtt állandó vezéra tanítónövendék
Az sem volna épen lehetetlen,
fonálnak kell lennie. Ez pedig csak
hogy már az 1. osztályosok is, leg- az előadott terv szerint történhetik.
Viszont,
meglepő
eredményeket
alább a második látogatástólkezdve
szülhetne, ha a kis 14 éves növenarról jegyzeteket készítsenek, termédék arra eszrnélne, hogy ő gyerekek
vezéreinek készül, ami az ő szelidszetesen, kellő utasítás mellett, amit
ságára, megkomolyodására csak jó
a módszertan és fiziologia tanára
hatással lehetne. S hát ha végül az
adna meg, abban az esetben, ha e ily kezdet megkönyítené a későbbi
Az első

osztályosok

már

az
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kettő

hospitálások és tanítások sikerét.
Legalább
megpróbálni,
érdemesis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nek tartanám. Hogy nem ártana,
arról már most meg vagyok győződve.

egy személy;

kivánatos

s

ez

utóbbi

I I . o s z t á ly .

Terv.

Oka da tolá s.

A második osztály gyakorlati
kiképzését úgy szolgálja a lélektani
elmélet, mint a gyakorló iskola.
A lélektan nevelés- és módszertani vonatkozásokkallévén
tanítandó, alkalom nyilik pl. a szemléltetés elvét, a kérdéseket, a tanítás
fokozatait, stb. megmagyarázni, de
egyszersmind bizonyos gyakorlattal,
midőn a tanítónövendékek,
t. i. a tanított tanulók is volnának, meg is mutatni. Ilyen próbák után a hospitálásokon az efélét figyelhetik is a
A
hospitálás
tanítónövendékek.
ebben az évben is már szeptemberben kezdődik, megfelelő utasítással,
de ez a lélektan-rnódszertaní
haladással fokról-fokra bővíttessék.
Mikor pedig a második félévben
annyira haladt a hospitálás és a
lélektan-módszertani elmélet, akkor
a tanítási tervezet elmélete és gyakorlata bemutatható
s először az
arra képesebb s azután más növendékkel tanítási próba is tartható,
úgy hogy a tanítottak a tanítónövendékek legyenek. Igy érhető el
az, hogy a lll. osztálybeli tanítónövendék már a Ill. évfolyam elején
a gyakorló iskolában, tehát fokozatosan, tanítási próbára legyen bocsátható.

A módszertan az új tanterv
szerint a II. osztályból kimaradt, de
ennek fejében a lélektan nyert 1 órát.
A lélektanra az új tanterv ig
csak heti 2 óra volt. A harmadikat
azon okadatolással vették fel, hogy
két óra a lélektani elméletre is kevés.
Valljuk meg, hogy ha bár 3 órán
jobban fel lehet dolgozni a lélektant,
de 4 órán és 5 órán még jobban
fel lehetne. Azonban 3 órán is fel
lehet, úgy, hogy abban mennél több
módszertani vonatkozás
lehessen.
Én
bizonyos
tapasztalatból
beszélek. Végül nem szabad figyelmen kivül hagyni a legtöbb tanítónövendékben feltehető arravalóságot,
amely főkép az 1. osztályban kezdett hospitálások alapján, az intézet
helyes szakszerüségének
levegőjében, kisebb növendékeknek a nagyobbakkal való tárgyalásain
oda
fejlődik, hogy a Il. osztály rendes
előkészület lehet a Ill. osztályb eli
próbatanításokra.
Mindehez csak a pedagógus
szilárd, jól megalkotott, de szigoruan végre is hajtott tanmenete
kell. S nem az a
hogy jobban
is lehetne, hanem az, hogy az új
tanterv keretében most másként
nem is lehet.

I ll.

Terv.

íő,

o s z t á ly . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

Oka da tolá s.

Ez, osztály növendékei, először
A II. osztály az osztály társak
a képesség sorában s azután betűközt megtartott próbák on már elő.készitette a leendő Ill, évest a gyanévsorban, hetenkint két órán próba-GFEDCBA
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tanítást végeznek, annyival inkább
év elejétől kezdve, mert az év elején
vannak a tanításban a legfontosabb
mozzanatok. A két órának két fele
birálatra és módszertani utasításokra
fordíttatik.
•
Év végén pedig, mikor a IV.
osztályt a tanítóképesítőre való készülés céljából úgy is fel kell menteni a gyak. isk. foglalkozás alól,
a Ill. osztály növendékei járnak
21/2 napos gyakorló iskolai tevékenységre, amikor időnként önállóan
is vezetik a gyakorló iskolát, vagy
legalább tartósabban vagy többször
tanítanak ugyanazon tárgy körében.
Igy készülnek a IV. éves kornak
megfelelő, gyakorlati foglalkozásra.

korló iskolában tartandósrqponmlkjihgfedc
próbatanításokra.
A Ill. osztály pedagógiai elmélete pedig nagyon kisérheti a gyakorlati tevékenységet.
Számba veendő itt azon körülmény is, hogy némelyik a II. osztályban jobb tanítást végezne, mint
más a IV. osztály végén. Tehát az
arravalóságot
a hivatalos
keret
érdekéből kár volna megakasztani.zyxwvut

I V . o s z t á ly .

Ter v.

Ez osztály növendékei hetenkint 5 órát töltenek a gyakorló iskolában; a 6·ik óra módszertani
konferencia.
Ez öt óra két hónapig 8-9-ig;
1 hónapig 9 -1 O-ig; 1 hónapig
lO-ll·ig;
1 hónapig 11-12.ig;
1 hónapig d. u. 2-3·ig;
és egy
hónapig d. u. 3-4 óráig tartatik.
E beosztás keretében egymásután tartó tanításra az megy, aki
elóbb inkább beválik; a többi hallgatja és birálj a azt. A vagy az osztatlan iskola egy osztálya azon időre
kivonatik, mint osztott iskola; és
ebben az esetben egy IV. éves az
osztatlan, egy pedig az osztottban
működik;
a harmadik pedig pl.
gyakorlatok javításával foglalkozik.
Az osztott félben a módszertan
tanára, az osztatlanban
pedig a
gyakorló isk. tanár vezetik a tanítást.
Mindehez képest agyakorló
iskola órarendje oly szimmetrikusan
osztandó be, hogy az ír va -olva sá s,

Oka da tolá s.

S mind ez az órarand oly rugalmas szerkesztésével érhető el, hogy
a gyakorlati foglalkozás órái minden d. e. a 8 tól 12-ig tartó időközben előre és hátra tolattáthassanak. Pl. a IV. osztály délelőttjen
8 -12 ig csak három óra teendő.
Ha a gyakorlat 8-9-ig
kivánja, az
elmélet ne 9·től kezdődjék,
hanem
8 -9-ig, de az illető szaktanáronak
ezt az áldozatot egy-egy lyukas
órával meg kell hozni a gyakorlatért,
s ekkor a gyakorló iskola órarendjéhez úgy alkalmazkodhatván,
a
tanítónövendékek minden gyakorló
isk. tárgyon végig mehetnek.
1. Szempont itt egy tárgynak
folytatólagos tanítása, anélkül, hogy
egy órára egy hétig kellene készülni.
2. Szempont változatosság különböző tárgyak tanításában, hogy
a tanítónövendék lehetőleg minden
tárgy
tanításával
megpróbálkozhassék.
3. Szempont az iskola önállóihgfed
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olva sá s, szá mta n,

földr a jz,

nyelvta n

stb. órák, a napnak megfelelő idejére esvén, a tanítójelöltek
gyakorlati órájára u. a: tárgy folytatólagosan essék.
Hozzá számítandó
ehez, hogy
a IV; évesek sorban 2 1 /2 naponként
egyfolytában
maradnak
a gyakorlo
iskolában,
amikor önállóan
vezetni
is megpróbálják
a gyak. iskolát. A
IV. osztály 6. órája ho 1 birálatra,
hol pedig tanmenet- és órarend készités gyakorlására
fordíttatik.

vezetésének
próbája,
ami először
az osztott s azután
az osztatlan
iskolában
történik meg.zyxwvutsrqponmlkj
4. Szempont egész iskolára való
ór a r end és ta nr end készítése.
5. Szempont. A tanítás rendes
menetéhezsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
szükséges
rendtartási
naplók vezetése,
amint azokat
az
önálló vezetésnél a tanítónövendéknek kell vezetni.
6. Szempont
a vizsgálatokra
való készenlét
és azok vezetés ének
kérdése, amit szintén meg kell próbálnia a tanítónövendéknek.

működésében
meg lesz
Ha ennyiben az összes tanítóképző-intézetek
az összhang,
ez az ügy általában
biztosítva
van;
a többiben az egyes
intézeteknek
egyéniséget
célszerü
is meghagyni,
mert e téren
annál
nagyobb tevékenység
várható.
Ezeken kivül még a következőkben
tartom kivánatosnak
a közös
megegyezést.
1. A II. osztály
hospitáló
naplói
közül egy-egy
részlet közös
.tárgyalás
végett időnként olvastassék-fel
az egész osztály előtt;, s talán
nem volna fölösleges ez az I. osztályban
sem.
2. Az 1 órai próbatanítási
tételeket dolgozza
ki az egész osztály
és időnként próbák gyanánt
a kijelölt tanítson.
A tétel egy héttel előbb
adandó ki.
3. Birálatra felszólítás szerint érdemjegyre
szólíttassanak
fel az önként
nem jelentkezők.
4. A nl. osztály' próbatanításainak
b.irálatairól a növendékek
sorban
jegyzőkönyveket
vezessenek
a tanító-egyesületi
élet előkészítéseképen
is.
eszközökről
való gondos5. A Ill. osztály tóI kezdve a szemleltető
kodás a tanítónövendéké
legyen.
A növendéknek
rendelkezésére
áll az
iskola, de az
gondoskodása
szerint.
6. A IV. évesek
tanulmányi
szemléletekre
is vezessék
el a gy akorló isk. tanulókat.
7. Játszani a 21/2 napos IV. éves tanítónövendék
vezérlete
mellett
az 1., II. osztályos
hospitálók
vezessék
az udvarra a gyermekeket.
. Végül irányadónak
mondja ki a választmány,
hogy minden tanítóképző-intézet
ez elvek alapján dolgozza
ki intézményesen
és egységesen
gyakorlati kiképzése
szervezetét
és azt közölje az értesítőjében.
Csak igy gondolom,
hogy a gyakorlati
kiképzés dolgában a legjobb
érvényesül, mert nyilvános vitában paedagogici
certant s akkor az egyéni
önérzetek a jobb és legjobb érvényesülésének
útját állják .
.Ezek a mai körülmények
közt a rögtöni teendők.
Ezek megoldása
mellett aztán párvonalosan
szélesebb alapon készítjük a jövőt.
ő

Dr . Ba ló

J ózsef,
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fr a n c ia tanítóképzés.
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Franciaországban
(Algériával együtt) 67,579 nyilvános elemi népegy része nyilváiskola van. Az ezekben műköqő tanítók és tanítónők
nos tanító- és tanítónóképző intézetekben készült a tanítói hivatásra,
más része pedig ez iskolai tanúlmányok
nélkül szerezte meg a tanítói
képesítést.
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
törvény értelmében elemi iskolai igazgató vagy kinevezett rendes
tanító csak olyan francia áll a mpolgár lehet, aki megszerezte a tanítói
oklevelet (brevet de capacité).
Nyilvá nos iskolában nem működhetik még mint gyakorló tanító
(tanítónő) sem, aki 18 (17.) évét még be nem töltötte.
Az 1897-ben alkalmazva volt 152,277 tanító és tanítónő
közül
nyilvános (azaz állami) iskolában működött 105,774 és pedig fiúiskolákban és a velük kapcsolatos vegyes iskolákban 56,376, leány- és vegyes
iskolákban pedig 49,938.
Franciaországban a tanítóképzés és a tanítóképesítés két egymástól
meglehetősen elkülönített dolog.
A szorosan vett tanítóképesítéshez nem szükséges nag"yobb készültség. Tizenhatodik évüket betöltött ifjak letehetik a tanítói' alsó szak. vizsgálatot, melynek alapján bizonyítványt kapnak - brevet élémenta z're
- és mint gyakorló tanítók (stagiaire) nyernek alkalmazást. Két évi
gyakorlat után pedig letehetik a pedagógiai vizsgálatot. Aki ezt a két
vizsgálatot letette, azt ki lehet nevezni rendes tanítóvá. Ezeken kivül van
(a pedagógiai vizsgálat előtt) a felsőbb szakvizsgálat - breuet supérz'eure,
- melynek letétele azonban nem kötelező, minthogy enélkül is elnyeri
a jelölt a tanítói oklevelet - brevet de ca pa tic« - és enélkül is kinevezhető rendes tanítóvá.
Az alsó és a felsőbb szakvizsgálatok
egy állami bizottság előtt
tartatnak meg, melynek tagjait az akadémiai rektor") nevezi ki és amely
évenként kétszer tartja üléseit a megyei székhelyen. Tagjainak száma
legalább 7. Elnöke az akadémiai felügyelő,")DCBA
v a g y .az ez által megbízott
egyik tag. A bizottságban részt vesz 2 tan felügyelő, a nyilvános népoktatás 2 képviselője (képezdei,
vagy
felső népiskolai igazgatók, v a g y
tanárok) és a magánoktatásnak
legalább egy képviselője; a többi tagokat a nyilvános népoktatás terén működő,
vagy
működött, valamint a
közép- és felső oktatás körébe tartozó férfiak közül szokás kinevezni,
Ezeken kívül még a különös szaktárgyakra
(mezőgazdaság,
idegen
1) Akadémiai = tanfelügyelőségi kerület. Franciaország a nép oktatás szempontjából
17 akadémiára van osztva, melyek mindenike 4-6 megyéből áll. Az akadémia élén áll a:
rektor, kinek hatásköre kiterjed az illető akadémiai kerület egész köz oktatásügy ére, tehát
felső-, közép- és népoktatáséra. Az akadémiai székhelyeken egynek kivételével főiskola is' van.
2) Az akadémiai felügyelő (inspecteur d'acadérníe) egy megye közoktatásügyének
(középés népoktatásügyének) élén áll és az akadémiai rektornak van alárendelve.
Külön a népiskolákra való felügyelés céljából minden megyének 4-6 népoktatási tanfelügyelője van (inspectcurs de l'enseignement primaire), akik az, akadémiai felügyel 5
fönhatósága alá vannak rendelve.
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nyelvek, rajz, ének, testgyakorlás
és női kézimunka) való tekintettel,
megfelelő szakembereket is lehet a vizsgáló bizottságba kinevezni, akik
csak asaját szaktárgyaikra vonatkozólag gyakorolhatnak tanácskozási jogot.
Ez a bizottság rendszerint
csak úgy dönthet a jelölteknek a
vagy a vizsgálat sikeréről, ha legalább
szóbeli vizsgálatra bocsátásáról,
3 tagja részt vett az irásbeli vizsgálati dolgozatok javításában és végig
meghallgatta az illető jelöltek szóbeli vizsgálatát is.
A pedagógiai vizsgálat bizottsága az akadémiai felügyelő elnöklete
alatt legalább 10 tagból áll, akiket a tanfelügyelők a tanítóképző és felső
népiskolai igazgatók és .tanárok,
valamint, az elemi népiskolai tanítószemélyzet sorából neveznek ki. Tehát mindkét vizsgáló bizottságban
a gyakorlat emberei ülnek, akik legjobban tudják, mit követeljenek és
mit várhatnak a jelöltektől.
,
Az alsó szakvizsgálatra 16. életévüket betöltött ifjak bocsáthatók,
akik ezen vizsgálatra magánuton, vagy mint felső népiskolai növendékek
készültek. Ez a vizsgálat 3 részból áll.
1. rész: a) tollbam~ndott helyesírási gyakorlat
(körülbelül egy
oldalnyi), b) egy francia fogalmazási gyakorlat, c) egy kérdés a számtan ból és a mértékrendszerből.
2. rész: a) egy oldalnyi szépirás, b) egy szabadkézi rajzvázlat
egy nagyon egyszerű alakú tárgyról. c) Az elemi iskolai tanítástervben
előírt legegyszerűbb testgyakorlat.
3. rész: (szóbeli vizsgálat) a) olvasmáriymagyarázat, b) kérdések
c) kérdések a nemzeti történe- a számtan ból és a mértékrendszerből,
lem, alkotmány tan és hazai földrajz elerneiből, (a földrajzi felelet a
fekete fali táblán térkép vázolással van összekötve), d) elemi kérdések
és gyakorlatok a hangjegyéneklésből, e) kérdések a fizika, természetrajz
és mezógazdaságtan alapelemeiból.
A vizsgálat mindhárorn részének folyamán a feleleteket a vizsgáló
bizottság o-tól 20-ig menő számokkal osztályozza. Ha csak egy tárgy ból
is o jegyet kap a jelölt, a vizsgálat ismétlésére utasíttatik. Aki az irásbeli
tételeknél átlag legalább 10-10 egységet kapott, szóbeli vizsgálatra mehet,
ahol szintén legalább 10 egység szükséges minden tárgyból a sikerhez.
Aki az alsó szakvizsgálatot letette, az vagy gyakorló tanító lesz
(stagiaire) és emellett készül a pedagógiai vizsgálat ra és esetleg a nem
kötelező felsőbb szakvizsgálatra is, vagy pedig belép egy tanítóképzőbe
és itt készül a további vizsgálatokra.
A felsőbb szakvizsgálatra ,olyan
18. évüket betöltött egyének
jelentkezhetnek,
akik az alsó' szak vizsgálat letevése után valamely
tanítóképzőben 3 évig tanultak, vagy pedigsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
2 évig tanítói gyakorlatot
folytattak. Ez a vizsgálat 2 részből áll.
,
1. rész: irásbeli vizsgálat. Ez 4 tételból áll. Es pedig: a) egy
fogalmazvány, mely két kérdést ölel föl, u. m. egy mennyiségtan it és
fizikait és egy természettudományit
vonatkozással az egészségtanra, az
iparra, a mezőgazdaságra és kertművelésre ; ezen fogalmazvány 4 óra
alatt készítendő el; b) egy francia nyelvi (irodalmi vagy erkölcstani)
fogalmazvány, mely 2 óra alatt készítendő el; c) egy szabadkézi rajz
gipszminta után, 3 óra alatt készítendő el; d) egy körülbelül 10 sornyi
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idegennyelvi fogalmazvány (német, angol, spanyol, olasz vagy arab),
melyre 3 órát lehet fordítani és melynek elkészítésénél
a szótár használata is meg van engedve.
._
2. rész: szóbeli vizsgálat. Tárgyai:
a) erkölcstan és neveléstan;
b) egy francia szerző valamely munkájának
fejtegetése; a miniszter
évrül- évre összeálJíttatja és jóelőre
nyilvánosságra hozza az ezen vizsgálatokon tárgyalható szerzők és művek jegyzékét;
a vizsgálat ezen
tárgyával kapcsolatban kérdéseket intéznek a jelöltekhez asrqponmlkjihg
XVI- XIX.
század irodalmának legfontosabb részeire vonatkozólag ; c) a nemzettés a világtörténelem legkimagaslóbb eseményei, szereplői és évszámai,
különösen az uj korra való tekintettel ; d) Franciaország földrajza (a fali
táblán térképvázolással kisérve) és az á.talános földrajz fontosabb részei:
c) számtan, könyvvitel és (csupán a férfijelöltekre nézve) az algebra és
mértan, a földmérés és nivellálás elemei; f) a természettan. vegy tan,
természetrajz (és csupán a férfijelöltekre nézve) 'a föld- és kertmívelés
elemei; g) egy körülbelül 20 sorríyi, könnyű angol, német, olasz,
spanyol, vagy arab szöveg fordítása.
A két vizsgálat minden egyes tételétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
o tóiDCBA
2 0 - ig
menő számokkal
osztályozzák. Az olyan jelölt, aki az irásbeli vizsgálat 4 tételénél nem
ért el legalábbközepes eredményt, vagyis 10-10 (összesen 40) egységet,
szóbeli vizsgálatra nem bocsátható ; azonban az a) és b) tételnél elért
közepesen (lO-en) felüli egységek az esetleg gyöngén sikerült c) és ct)
tételnél beszámíthatók.
Pedagógiai vizsgálat évenként csak egyszer tartatik. Erre a vizsgálatra olyanok jelentkezhetnek,
akik igazolják, hogy az alsó szakvizsgálatot letették és két évig mint gyakorló tanítók működtek,
vagy
pedig a minisztertől a gyakorlat alól fölmentést nyertek. A képezőben
18 éves koron túl töltött idő az előírt gyakorlati időbe beszámíttatik.
Ez a vizsgálat áll irás beli, gyakorlati és szóbeli részbő!. Az irásbeli vizsgálat sikerétől függ a jelöltnek a gyakorlati és szóbeli vizsgálatra
való bocsátása. - Az irásbeli vizsgálat tárgya egy értekezés valamely
nevelési, vagy oktatásí kérdésről francia nyelven. A gyakorlati vizsgálat
áll egyórai tanításból valamely nyilvános elemi iskolában (leány-, vagy
anyaiskolában)
; ezen a vizsgálaton jelen van a vizsgáló bizottságnak
egy legalább háromtagú albizottsága. (A vizsgáló bizottság több albizottságra oszlik és egyidejűleg több gyakorlati vizsgálat on vesz részt.) A
szóbeli vizsgálat áll valamely osztály havi irásbeli dolgozatainak
megbírálásából, továbbá a neveléstan és az iskolaügyi adminisztráció körébe
tartozó kérdésekből.
A következő számok mutatják, hogy öt év alatt' hány jelölt tette
le sikeresen a három tanítói vizsgálatot:
Alsó szakvizsgá.1at.

Év.

1893.
1894.
1895.
1896.
1897.

-

14771
14990
15433
16463
16159

Felső

szakvizsgálat.

3440
3436
3586
3787
3686

Pedagógiai

vizsgálat.

3731
3229·
3057
3054
3254

\

Ezen adatok szerint a tanítóknak több mint háromnegyed
része
megelégszik az alacsony színvonaIon álló alsó szakvizsgálat és a pedagógiai vizsgálat letevésével. A felsőbb szakvizsgálatot
alig egy negyed
részük teszi le. Ez a 20-25%
pedig túlnyomó részben a tanítóképző
intézetek végett növendékei közül kerül ki. A tanítóképzők tehát nem
az összes tanítókat képezik, hanem csak a tanítóság szellemei elite-jét,
amennyiben csak olyan növendékeket vesznek föl, akik az alsó szakvizsgálatot a képzőktől független vizsgálóbizottság előtt már letették és
a képzőkben a felső szakvizsgálatra meg a pedagógiai vizsgálatra akarnak előkészülni.
A tanítóképző intézményét is a forradalom szülte. Nem volt elég
a rendi különbséget megszüntetni, a politikai és a törvény elötti egyenlőséget kimondani; gondoskodni kellett arról is, hogy az alkotmány
sáncaiba befogadott polgárok a műveltség által képesek legyenek jogaik
okos gyakorlására. És így magától támadt az az eszme, hogy tanítókat
és tanítónőket kell képezni a nép számára.
Az eszme a konvent idejében testet öltött. A Ill. év brumaire
havának 9. napján egy kormányrendelet jelent meg, melynek értelmében
Párizsban egy képzőintézet
fog szerveztetni "melybe a Köztársaság
minden részéből a hasznos ismeretekben már jártas polgárokat fognak
meghívni, hogy ott a legkiválóbb tanárok alatt megtanulják a tanítás
művészetét".
Az intézetet 1400 hallgató befogadására tervezték négy
havi. kurzussal, melynek elvégzése után "a jelöltek, akik ebben a köztársasági iskolában nyerték kiképzésüket, vissza fognak térni kerületeikbe,
ahol képzőintézeteket
fognak nyitni oly célból, hogya
tanítói pályára
vállalkozó polgárokat és polgárnőket
megtanítsák a párizsi képző intézetben tanúit módszerre.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« Ez az intézet
1795-ben tényleg megnyilt és
a konvent megbízásából az akkori francia irodalom és tudományosság
legjelesebb férfiai, mint Laplace, Lagrange, Bernardin de Saint-Pierre
stb. tanítottak benne. De az első négy hónapos kurzus után, a közeledő
reakció hatása alatt, az intézet meg is szünt.
Nagyszabású volt az a kisérlet, mint minden, amit a forradalom
iétre hozott; sőt éppen az volt a főhibája, hogya viszonyokhoz képest
nagyon is nagyot akart. Előadásai igen magas szinvonalon álltak, a
kurzus ra szánt idő pedig igen rövid volt. Az intézet azonban nem tünt
el nyomtalanul, mert áll és virágzik a nyomában támadtzyxwvutsrqponmlkjihgfe
École norma le
supérz"ettre, ez a nagyszabású
tanárképző intézet; azonkívül pedig az
eszme, mely egyszer már valósággá vált, szintén fönmaradt és megvalósítást követelt.
Az első francia tanítóképző intézet Strassburgban nyilt meg 1810-ben.
Ezt gyorsan egymásután még több ilyen intézet követte úgy, hogy már
szamos intézet működött és virágzott, midőn 1833- ban az országgyülés
törvényt hozott, mely szerint minden megye köteles vagy egyedül, vagy
egy (esetleg több) más megyéveI szövetkezve, egy tanítóképző intézetet
föntartani.

Azonban ez a törvény nem biztosíthatta a tanítóképző intézetek
békés fejlődését. 1840. óta szám os támadás érte ezt az intézményt,
1843-ban pedig 'egy akadémiai díjjal kitüntetett munka egyenesen eltör-
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lését vagy legalább is gyökeres
átalakítását
követelte.
1850-ben
egyZYXWVU
uj
törvény úgy intézkedett,
hogyamegyék
kétféleképen
gondoskodhatnak
tanítóik képzéséről.
Vagy úgy, hogy az elemi iskolák
mellett tanítójelölteket tartanak,
akik gyakorlati
úton nyerik kiképzésüket,
vagy pedig
képzőket
tarthatnak
fönn. A törvény
célja az volt, hogyamegyék
szüntessék
meg képezdéiket
és térjenek át a tanítóképzésnek
a törvényben megjelölt könnyebb
és olcsóbb módjára
és hogy a tanítójelöltek
is
a könnyebb
utat válasszák
a kvalifikáció
megszerzésére.
Azonban
a
megyék ragaszkodtak
képezdéikhez
és ezeket - noha szűkös viszonyok
tanítástervvel
föntartották.
- közt és minimálisra zsugorodott
Majdnem
másfél
évtizedig
tartott
elnyomatás
után jobb napok
derültek a tanítóképző
intézetekre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Dur uy miniszter,
a francia
népoktatásnak igazi apostola,
a tanítóképzésre
is kiterjesztette
gondját és midőn
1869-ben megvált miniszteri
állásától, már majdnem minden megyének
volt tanítóképző
intézete. De tanítónóképző
intézet még csak 19 volt az
országban.
A tanítónő hiány on tehát úgy segítettek
a megyék,
hogy egyes
elemi leány iskolák többnyire
apácák
kezében
levő iskolák mellett
nők
tanítónőjelöltek
számára
kurzust
nyitottak,
ahol
a jelölt
valami nagyon csekély elméleti képzést
nyertek
és néhány
gyakorlati
fogást tanultak
meg és ezen az alapon megkapták a tanítónői képesítést.
Ennek az állapotnak
1879-ben véget vetett Jules Ferry
közoktatásügyi
miniszter,
aki a parlamenttel
egy törvényt
szavaztatott
meg, amely
tanítónőképző
intézetek fölállítására
kötelezi a megyéket.
A törvény ma
már teljesen végre is van hajtva
és most Franciaországban
(Algirt is
beleértve) 87 férfi- és 85 nőtanítóképző
intézet
van, melyekben
3865,
illetőleg 3871, összesen
7736 növendék
tanú!. (1899-i kimutatás.)
Az 1879-i törvény értelmében a megyék kötelesek a tanító- és tanítónóképző intézetek elhelyezéséről
és fentartásáról,
fütéséről, világításáról,
és teljes fölszereléséről
gondoskodni.
Azonban
ezen kötelességük
teljesítésében az állam is támogatja
őket. 1879-től 1897-ig az intézeti épületek
építése
és átalakítása
kerek
számban
52 millió fre-ba
került,
mely
összegből
25 milliónál valamivel
többet
az állam fedezett.
Minden
egyéb kiadásról,
tehát főképen a tanítószemélyzet
fizetéséről
és a növendékek ellátásáról
az állam gondoskodik,
úgy hogy erre a celra az állam
évenként
8-9
millió fre-ot költ.
intézetekbeh
a növendékek
ingyen
ellátásban
és
A tanítóképző
tanításban
részesülnek.
Az ellátás
módja az internátusi
ellátás."
Két
intézet kisérletet tett a növendékeknek
az intézeten
kívül, egyes családoknál való elhelyezésévei,
de a kisérl et nem vált be; a francia szokásokhoz jobban illik az internátusi
nevelés.
A tanítóképző
intézetek
az akadémiai
rektorok
felügyelete
alatt
állanak,
akik befolyásukat
részint
közvetetlenül,
részint
közvetve
az
akadémiai felügyelők
által gyakorolják.
Azonkivül
a főtanfelügyelők')
is
ő

1) A főtanfelügyelók (inspecteurs généraux) a miniszterium központi tisztviselői.
Számuk 9. A nuniszter évről-évre kijelöli számukra azt az országrészt, melyben a- nép- DCBA
o k ta tá s i
főfelügyeletet gyakorolniok kell. A beosztás évenként változik.
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gyakorolnak
közvetetlen ellenőrzést ezen intézetek fölött. A főtanfelügyelők
és a rektorok
egy bizottságot
képeznek,
amely évenkint egyszer Párizsban tanácskozik
és megállapítja a képző tanító személyzet
elóléptetésére
vonatkozólag
a miniszter elé terjesztendő
javaslatot.
Ugyanez a bizottság
véleményt
ad a képzőkre
vonatkozó
más kérdésekről
is. Minden
tanítóképző
intézet mellé egy igazgató-tanács
is van rendelve,
mely az
akadémiai
felügyelő elnöklete alatt a rektor által kinevezett
négyés a
megyei tanács által kiküldött két tagból áll. Az igazgatótanács
feladata
megállapításánál
kőzreaz iskola költségvetésének
és záró számadásának
működni, a tanulők jólétére, egészségére
és a helyiségek
jókarban
tartására ügyelni stb.
A képzők növendékeiket
verseny vizsgálat (concours)
alapján veszik
föl. A vizsgálatra
olyan ifjak jelentkezhetnek,
akik 16. évüket betöltötték
és a tanítói alsó szakvizsgálatott
letették.
Erre a vizsgálatra
régebben
úgy készültek
az ifjak, hogy nyilvános iskolai tanítók mellett segédkeztek
és ily módon ismereteiket
gyarapították
és a tanításban
is némi gyakorlatra tettek szert. Ez a készülési
mód most már ritka. A fiúk és leányok
a felső népiskolában
szerzik meg azokat az ismereteket,
melyek a tanítói
alsó szakvizsgálathoz
szükségesek
és az ezen szakvizsgálaton
nyert
bizonyitvánnyaf
(brevet élémentaire)
folyamodnak
a képzőkbe
való fölvételért. A felső népiskolák 10 év alatt 6204 férfi tanítójelöltet
adtak a
képzöknek.
A fölvételi vizsgálat a megyei székhelyen
egy bizottság előtt folyik
le, melyet a rektor nevez ki és melynek elnöke az akadémiai
felügyelő
és hivatalból tagjai az intézet tanárai.
A vizsgálat irásbeli és szóbeli vizsgálatra .oszlik, Az - irásbeli
vizs20 sornyi helyesirási
gyakorlat
tollbagálat tárgyai:
a) egy körülbelül
mondás után. A szöveget a növendékeknek
előre fölolvassák,
azután
kellő hangsúlyozással
tollba mondják.
A leírt szöveg átolvasására
és
. kijavítására
ajelölteknek
10 percet engednek;
b) egy szépirási gyakorlat; c) egy francia fogalmazvány,
melynek tárgya lehet egy rövid elbeszélés, vagy egyszerü
levél, valamely
erkölcsi
vagy nevelési
szabály,
vagy közmondás
fejtegetése;
d) egy számtani
feladvány,
mely 1-2
példa rnegoldásából
és egy számtani
szabály
kifejtéséből
áll; e) egy
könnyebb
természet
utáni rajz. Ezt az egész vizsgálatot
egy nap alatt
kell befejezni. A vizsgáló bizottság
azután
lehető gyorsan
megállapítja
a szóbeli vizsgálatra
bocsátható
jelöltek névsorát.
A szóbeli vizsgálat legföljebb egy hétig tarthat. Ezen
idő alatt a
jelöltek a képző internátusban
kapnak
ellátást
mérsékelt
díj fejében.
Ezt a körülményt
a felügyelő tanárok arra használják
föl, hogya
jelölteket a fesztelenebb
érintkezés
közben jobban
megismerik.
Tapasztalataikról a vizsgáló bizottságnak
jelentést tesznek.
A szóbeli vizsgálat
igen részletes,
igen hosszadalmas
és kiterjed
az összes elemi iskolai tantárgyakra.
Még az énekből és testgyakorlásból
is kell föl vételi vizsgálatot
tenni.
Az irásbeli
vizsgálat
minden
tételét,
valamint
az egyes szóbeli
2 0 - ig
menő számokkal
osztályozzák.
A vizsgálat
után
feleleteket is o-tólDCBA
összeállít ja azoknak
a jelölteknek
a névsorát,
akik sikeresen
tették le a
Magyar Tanltóképző.

5

66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vizsgálatot,
mégpedig
nyert egységeik
sorrendjében.
Ha a sikeresen
vizsgázott
jelöltek
száma
nagyobb,
mint ahányat
az illető iskolába,
föl lehet venni, akkor a bizottság
két lajstromot
készít.
Az elsőre
a
legjobban
vizsgázott
jelöltek neve kerül és pedig annyi, ahányat tényleg
föl lehet venni. A második
lajstromba
a többi jól vizsgázott
jelöltet
irják be. Ez utóbbiak
irásban nyilatkoznak,
hogy mely más megyében
volnának
,hajlandók
a képzőbe
belépni.
Ha
azután
a megnevezett
megyék
valamelyikének
képzőjében
van üres hely, akkor
az illető
növendéket
oda telepitik áto Ez az eset az utóbbi
időben
egyre gyakrabban fordul elő. Míg ugyanis
régebben
a fiatalemberek
minden képezdében fölös számmal jelentkeztek
fölvételre, addig az utóbbi években a
képzők
felé való tódulás
csökkent
és némely
képző a saját megyéjéből nem tud elegendő növendékeket
kapni. Különösen
a gazdag ipar-srqpon
van ez így és ez nem is csoda, mert a fiatalemberek
űző megyékben
a kereskedelmiés ipari pályákon
sokkal gyorsabban
és jobban
boldogulnak, mint a tanítóin.
A szegény
megyékben
azonban
még mindig
elég sok ifju igyekszik a tanítói pályára és a másutt mutatkozó
hiányokat
innen pótolják.")
Sokat vesztett a tanítói pálya vonzó erejéből azért is, mert 1889-ben
megszüntették
a tanítóknak
a katonai szolgálattól
való mentességét
és
egy évi szolgálatra
kötelezték
őket. Az elkeseredett
mozgalom,
melyet
a tanítók fizetési és előléptetési
viszonyaik
mostohasága
miatt indítottak
és mely a közvéleményt
éveken
át foglalkoztatta,
szintén
hozzájárult
ahhoz,
hogya
szülők ne küldjék fiaikat a képzőkbe.
1880-ban
még
5279 ifjú kérle a képzőbe
való fölvételt és ezek közül 1554-et
vettek
föl; 1899-ben már csak 2778 jelentkezett,
akik közül 1258-at vettek fől.
(Emellett
a föl vételi vizsgálatnál
alkalmazott
mértéket is lejebb kellett
szállítani.)
Ellenben
leány
1880-ban
még csak 126/ kérte a képzőbe
való fölvételét, akik közül 510 vétetett
föl, 1899-ben
pedig már 4438
jelentkezett
és 1325 vétetett föl. A képzök
általában
nem birnak
. elég tanítót kiképezni és emiatt állandó a tanítóhiány.
Ezért a kormány
a hiányt olyan tanítókkal
pótolja, akik magánúton
készültek
a képesítő
vizsgálatra.DCBA
f
A képzőbe
felvett tanulót tanítónövendéknek
hijják
(éléve maitre).
A tanulási idő a képezdében
három év. Minden év végén
osztályvizsgálatokat
tartanak.
Amely' növendék
az osztályvizsgálaton
megbukik, az
Osztályismétlésnek
nincs helye ..
kénytelen
az intézetet elhagyni.
A képzök
belső
élete 1880·ig
nagyon
hasonlított
a theologiai
szemináriumok
életéhez.
Tanárok
és tanítványok
egyaránt
szigorú
fegyelem alatt állottak. A növendékek
majdnem
teljesen el voltak zárva
a külső világból. A tanárok kötelesek
voltak egész nap, sőt többnyire
éjszaka is az intézetben
tartózkodni,
még a családos
emberek is. Ez a
1) A francia tanítók fizetését legutóbb 1898-ban rendezték. Ezen rendezés szerint a
gyakorlo tanítók és tanítónők fizetése 900 fre és lakás, kinevezett férfitanÍtóké - 5 fizetési osztályban 1000-2000 fre, a nőké 1000-1600 fre; ehhez járul természetbeli lakás,
vagy megfelelő lakáspénz és a községek által fizetendő helyi pótlék, mely a községek
népessége szerint 100-800 fre-ig emelkedik, Párizs városára nézve pedig 2000 fre-ban
van megállapítva.
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kolostori rendszer 1880-ban megszünt ; a falak, melyek a képzőt az
élettől elválasztották, leomlottak. A tanárok azóta élhetnek családjuknak
is, a növendékek szabadon érintkezhetnek
a külvilággal. Az intézeti
fegyelem humánus,
növendékek lelkiismereti szabadságát
tiszteletben tartják.
A tanítás föloszlik irodalmi részre . (enseignement
littéraire)
és
tudományos részre (enseignement scientifique). Az irodalmi rész tagjai:
a lélektan és erkölcstan, az elméleti neveléstan, a francia nyelv, a törrész tagjai: a
ténelem, a földrajz és egy idegen nyelv. A tudományos
számtan, a mértan, az algebra elemei, a fizika, a kémia és természetrajz,
a rajz és mintázás. Ezeken kívül tanulnak még a növendékek rnezőgazdaságot és kézi munkát (slöjd), éneket és testgyakorlatot.
Az egyes tantárgyakra fordított órák számát és az egyes osztályok
heti elfoglaltságát a következő táblázat mutatja:
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Tanítási időn kiviil még heti 1-1

órai társalgás.

1) Az egészségtant csak a Ill. évfolyamon tanítják összesen 20 órán.
3) Az elméleti gazdaságtani
a téli hónapokban.

órákat a megyei gazdasági

vándortanár

tartja csupán
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A gyakorlati
tanítás
céljaira
minden
képző nek
van gyakorló
ezen felül többnyire
iskolája
(école d'application),
a tanitónőképzőkhöz
egyanyaiskola
is van kapcsolva.
A növendékek
már az első évfolyamtói
kezdve részt vesznek a gyakorlati
tanításban,
eleinte ugyan
még csak
mint hallgatók,
de az elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
év utolsó harmadában
már mint tanítók
is.
A tanítási gyakorlatok
a gyakorló iskolai igazgató és tanítók ellenőrzése.
mellett folynak. Hogy a növendékek
milyen
sorrend
szerint
menjenek
gyakorlati
tanításra,
azt a helyi. viszonyok
szerint
állapítják
meg. Például az egyik intézetben,
ahol teljes (három kurzusra
osztott) gyakorlo
elemi iskola
és egyanyaiskola
van, minden
tanítónőjelölt
.évenként
kétszer egy-egy hétig van a gyakorló
iskolában
elfoglalva.
Egy másik
iskolában
a növendékek
egy huzamban
csak egy-egy napig foglalkoznak
tanítási gyakorlattal
és tanulói
pályájuk
alatt összesen
30 napot töltenek a gyakorlo iskolában. - A gyakorlatra
beosztott növendékek
minden
délután 4-től 5-ig a gyakorló
iskolai tanítókkal
.megbeszélík
az azon
nap lefolyt tanítást, egyuttal bemutatják
a másnapi tanításra
vonatkozó
tervezétüket
és ezt a gyakorló iskolai tanítók
kívánsága
szerint
esetleg
kiigazítják.
.
Amint láttuk,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a képzőkbe
nagyon
megválogatva
veszik
föl a
növendékeket.
Ehhez járul az elég magas színvonalú
tanterv és kiválósikere.
képen gyakorlatias
tanítás és így biztositva van a tanítóképzés
Ilyen módon
azonban
egy nagyon
is felemás
tanítói kar keletkezett
Franciaországban.
Azok a tanítók, akik képezdébe
nem jártak
és a
felsőbb szakvizsgálatot
magán tanulás
útján
sem tették le, áltálában
csekély
műveltségüek,
az előmenetelból
ki vannak
zárva
és belenyugosznak
abba, hogy mint egyszerű,
hasznos
falusi tanítók
töltsék
életüket.
A képzőt
végzett
és felsőbb
szakvizsgálatot
tett tanítók
műveltsége
sokkal
magasabb.
Ezek könnyebben
lehetnek
igazgatók,
. taníthatnak
a továbbképző
tanfolyamban,
jelentkezhetnek
felsőbb
vi zs":
gálatokra,
u. m. felső
népiskolai
és képzői
tanáriés tan felügyelői
vizsgálatra.
Hogy ez az állapot káros-e vagy hasznos,
arról a hivatalos
jelentkezések
nem szólnak, De, úgylátszik,
a kormány
nem is szándékozik ezen az állapoton
változtatni,
mert a képző ket nem 'szaporítja
és párhuzamos
osztályokat
sem igen nyit bennük. Mintha csak kedvére
volna a kormánynak,
hogy a tanítói kar többsége
kisebb
műveltségű,
igénytelen
emberekből
álljon.
A képzJ ta nítószeméJ yzetéllek
élén az igazgató áll, aki az intézet
feje, a gazdasági
ügyvitel ellenőrzője
és a legfontosabb
tárgyaknak,
a
lélektannak
és erkölcstannak
előadója.
6 a növendékek nevelésének
irányítója.
E tekintetben
segítségére
vannak a bennlakó
tanárok (1-2).
Képző
igazgatója
csak az lehet,
aki 30. évét betöltötte
és a
képezdei
és felső népiskolai tanári képesítésen
kívül megszerezte
a tanfelügyelői és képezdei igazgatói külön képesítést
is (certífícat d'aptitude
Et l'inspection
primaire et
la dírection des écoles normales).
A képző
igazgatók,
kevés kivétellel, tényleg a tanfelügyelői
karból kerülnek
ki,
az igazgatónők
pedig, minthogy
tanfelügyelőnő
kevés van, a kiváló
tanárnők
közül, akik szintén letették a megkívánt magasabb
vizsgálatot.
Nem csoda, ha az elemi iskolai tanfelügyelők
(inspecteurs
de l'enseíg-

a
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II képző
igazgatói
állást,
nement ' primaire)
előléptetésnek
tekintetiksrqponmlkjihgfedcbaZYXW
mert míg nekik (öt- fizetési fokon) 3000-5000
fre fizetésük van, addig.
a képző
igazgatók
3500-5500
fre fizetést kapnak,
továbbá
az, intézetben való lakás mellett sokféle természetbeni
szolgáltatást,
vagyis
a
gyakorlatban
családostul
együtt majdnem
teljes ellátást és kiszolgálást.
Ezenkívül
a tantelügyelő
hatásköre
csekély, élete a sok utazás miatt és
a szűken megállapított
úti átalány
mellett nagyon
kényelmetlen,
míg a
képző
igazgató
állása
sokkal
nyugodtabb
és kényelmesebb.
Az
igazgatónők
fizetése 3000-5000
fre.
Az intézet gazdasági
ügyvitelét
az igazgató főhatósága
alatt egy e célból megbízott
és külön díjazott intézeti tanár végzi. Ha azonban az intézetnek
60-nál több növendéke
van, akkor
külön
gazdasági
kezelőt nevez ki részére a miniszter.
A képző tanárok
képesítése
képzőkre
és felső népiskolákra
szól.
(Certificat
d'aptitude
a l'enseignement
dansIes
écoles normales
el les
écoles
primaires
supérieures.)
Rendszerint
egy képezdében
4 rendes
tanár van, 'kettő az irodalmi,
Kettő a tudományos
szakcsoportra.
Az
idegen 'nyelv tanítása az egyik irodalmi
tanárra,
a rajz és kézimunka
tanítása a tudományos
szakcsoport
egyik tanárára
van bízva, akiknek
azonban
ezen tárgyak tanítására
külön képesítést
kellett szerezniök.
A tanítónőképzőbe
egy idő óta német leányokat
is vesznek
föl
a növendékek
közé, akik ellátáson
kívül még 400 fre évi segélyt
is
kapnak, oly föltétel alatt, hogy társnőikkel
naponként
1-2
óra hosszat
németül társalogjanak.
A tanárok heti 16-18
órát kötelesek
adni. Némely
tárgynak
mint az éneknek,
a rajznak
és tornászatnak
- tanítását segédtanárokra
vagy a közép iskolából bejáró óraadó tanárokra
szokták bízni. Azonban
a miniszterium
törekvése
oda irányul, hogy ezeket a tárgyakat
is lehetőleg az intézeti rendes tanárok
tanítsák,
akik e célból megszerzik
a
külön képesítést;
mert nevelési szempontból
kívánatosnak
tartják egyrészt,
a növendékekhogy az intézet rendes tanárai minél többet érintkezzenek
kel, másrészt,
hogy, minden
tárgy at olyan
tanárok
tanítsanak,
akik
képesek nagyobb
tekintélyüknél
fogva nagyobb
eredménnyel
tanítani.
A képző tanárok
fizetése
(öt fizetési fokon) 2500 -3400
fre, a tanárnőké 2200-3000
fre. A tanítóképzők
szükségleteire
1899·beh 7.930,000
fre volt fölvéve az állami költségvetésbe.
(Bizonyos
kiadásokat,
mint
már említettük,
a megyék tartoznak
viselni.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
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Elnb/? : Mélyen tisztelt Hölgyek
és Urak! T. kartársak !
Arról a két esztendőről,
amelyik utolsó
közgyülésünk
óta átzajlott
fölöttünk,
joggal el lehet mondani, hogy az átzajlás nem csupán képes
értelemben
illik reá. A tanítóképzésnek
és a tanítóképző
tanároknak
mélyen az életbe vágó érdekei forogtak a döntés körül s e forgatagnak
föl és leszálló
hullámai val együtt
ragadtatott
a mi lelkünk
is, hol a
magasba,
hol a mélybe.
Sötét jövővel ijesztett bennünket
egy másfél éve közzétett törvényjavaslat,
hogy néhány hónapra
rá ugyanaz
a javaslat
módosított
igéreteivel a legmegnyugtatóbb
jövő képét
fesse előnkbe,
az évtizedeken
át tartó bizonytalanság
kétségeit és hátrányait
megoldó, jól rendezett
jövő képét. De még időnk se volt, hogy magunkat a megnyugtató
öröm
érzelmének
átengedjük;
már újra fenyegetett
a bizonytalanság
; a közélet viharai a mi érőbe indult vetéseinkre
is ráborították
a kétség felhőinek sötét árnyékát.
A vihar elvonult és mi ott állunk, ,ha nem is épen a régi nyomban, de mégis a régi kerékvágásban.
A régi bizonytalanság
érzete újra
kétségeket
támaszt
lelkünkben,
nem tudjuk
elnyomni
azokat
s óhajtozunk egy világító sugár, egy irányító
gondolat
után, amelyik
kétségeinkből a kivezető útat megmutassa.
?!
S hol találhatnók
meg ezt inkább, mint a multnak tanulságaiban
Másfél évtizede múlt, hogy egyesületünket
megalakította
a parancsoló szükség.
Égető szüksége volt rá a magyar tanítóképzésnek.
Hiszen
tanítóképzésünk
már a 68. évi alaptörvényben
is nagyon
hézagosarr
volt szervezve;
inkább
az akkor először
szervezett
állami képzőintézetek alapító törvénye
volt az, mint az egész
magyarországi
tanító.
képzés organikus
törvénye.
épen csak megkezdhette
a _tanítóképzés
szerve-,
Nagy Eötvösünk
zését. Utána olyan korszak
következett,
amelyben
a különben
is hézagosan alapozott
intézmény
nem részesü It abban' a folytonos
gondozásban, amely egyedül biztosítja
az organikus }ejlődést.
Nem hiányoztak
ugyan az előrehaladásnak
egyes
mozzanatai,
de általános,
egyöntetü
fejlődésről
alig lehet szó abban
a korban,
inkább
bizonyos
relatív

visszaesésről,

A megalakult
egyesületnek
első és legfőbb gondja
természetesen
a legtátongóbb
hézagok betöltögetésére
irányult
és hogy ilyen irányu
kezdeményezéseit
siker kisérte,
azt köszönhetjük
főleg annak
a szerenesés körülménynek,
hogy a tanító képzés ügye nemsokára
a kormány
kebelében
is külön gondozó
hatóságot
kapott,
amelynek
kiváló vezetői
mindig teljes jóakarattal
és energiával
vitték előre ügyünket.
De egyesületünk
első vezetőségében
már ezen legsürgősebb
kezdetmunkálatok
közben megfogamzott
egy nagy
koncepció
eszméje.
Nem
kisebb dologra gondoltak,
mint arra, hogyatanítóképzés
minden lényeges
viszonylatára
kiterjeszkedő
szervezeti
javaslatot
állítsanak össze, olyant,
amelyik nem csupán az alap törvény
hézagait
pótolja,
hanem
tanítóképzésünket
relativ elmaradásából
is egyszerre
kiemel ve, azt ugy külső
viszonylataiban,
mint belső tevékenységének
intensitásában
arra' a színvonalra emelje, amelya mi korunkfölfogásánakéskövetelményeinek
megfelel.
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Egyesületünk
megalkotóiban
és első vezetőiben
meg volt a kezdeményezés
bátorsága
és meg volt az erős hitük vállalkozásuk
sikerében.
Tervüknek
közvéleményt
csináltak
először az egyesület kebelében, majd
szélesebb
körökben
terjesztették,
a millenniumi
tanügyi kongresszuson;
évek munkájával
elkészült
a tervezet
s végre most 6 éve, budapesti
közgyülésünkön,
amidőn először volt szerenesém
az elnöki széket elfoglalni, a kész szervezeti javaslat
letárgyaltatott
és egyesületi
határozattá
emeltetett.
Nem mondanék
igazat, ha azt álJítanám, hogy nagyon sokan lettek
volna akkor közöűünk,
akik ezen szervezeti
javaslatnak
gyors és teljes
megvalósítása
iránt vérmes reményeket
tápláltak. Inkább olyan magunkra
nézve kötelező, irányitó programmnak
tekintettük
azt, amely vezérfonalául
szolgáljon
a felmerülő részletreformokban
való állásfoglalásunknak.
Serre
nemsokára
bőven volt alkalmunk.
Volt kultuszminiszterünk
nem volt' ugyan barátja
a mélyreható
organikus
változtatásoknak,
de
annál készségesebben
kezdeményezett
minden
olyan javítást,
amellyel
az iskolák működését
intenzivebbé
tehette.
Kiadta uj Rendtartási
Szabályzatunkat,
amelyben
örömmel
láttuk
a mi szervezeti javasiatunk
számos kivánalmának
megvalósítását,
amint
általában,
az egészben
közös szellem nyilvánul
meg a mi szerv. javaslatunkéval.
Elkészült
alap os és minden oldalu előtanulmány
után az új
tanterv. Rendt. Szab. és Tanterv,
ez a kettő
már magában
a tanítóképzés teljes belső reformját jelenti.
Igaz, hogy ezek egyelőre csak az
állami intézetekre'
vonatkoztak,
de hazafias
felekezeteink
tőhatóságai,
akik iskoláikkal
mindig lépést tartatnak
az állami iskolák
előrehaladásában, e részben sem maradtak
el és ma már a katholikus
és protestáns
tanítóképzők
Rendtartása
és Tanterve
nagy részben
elkészült,
részben
pedig készülőben
van.
Tanáraink
képzése ujra szerveztetett,
a sikernek hathatósabb
garanciáival felruházva,
olyan irányban,
amely egyesületünk
tárgyalásaiban
is
megnyilvánult.
Megindult az arra rászoruló
felekezeti intézetek
állami segélyezése
és évről- évre nagyobb arányokat
öltött,
'
Mindezek
a mi teljes szerv. javaslatunknak
egy' egy elvi jelentőségű részletét
valósították
meg,
vagy vitték erős lépésekkel
előre a
megvalósulas
utján. Együttesen
pedig azzal
biztattak,
hogy ha a fejlődés még nem akad, akkor már talán a közel jövőben
ha részletekben
is, de a teljes reform fog megvalósulni.
És ime, alig néhány napja, közzétette
miniszterünk
azt a históriai
jelentőségű törvény javaslatát,
amely a népoktatásügy
többi ágára vonatkozó részeiben
ugyan a kiegészítő,
revizionális törvény jellemét mutatja,
de a tanítóképzésre
vonatkozó
része az a. teljes, organikus
rendezés,
egyesületűriknek
is legfőbb
amit -SO éve várunk s aminek megvalósulása
óhajtása volt.
.
Jól tudjuk, t.kartársak,
hogy miniszterünknek
nem kell mástól
kérnie programm ot, hogy az ő régen és sokszor
hirdetett
elvei, az
legsajátabb
meggyőződései
érvényesülnek
és azok hozták
létre ezt a
törvény javaslatot
is.
ő
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De emellett szabad konstatálnunk
azt, hogy eme törvényjavaslatnak a tanító képzésre vonatkozó része és a mi szerv. javasIatunk
között az elvi megegyezés teljesnek mondható. .Igaz ugyan, hogy a mi
javasIatunk némely elvből radikális következetességgel
vonja le a konzekvenciákat, mig a törvényjavaslat nemzeti irányban teljes határozottsága mellett is, bölcs mérséklettel kiméli, sőt kielégíti az itt tekintetbeveendő többi érdekeket, azonban, habár javasIatunk
minden pontjával nem is, de egyesületi működésünk szellemével ezt a mérsékletet
is rokonnak tekintem. Hiszen voltak és vannak ma is közöttünk erős
nézeteltérések, de közös ügyünk szeretete mindig erősebb volt bennünk. Ez a nagy egyesítő érzelem indított arra bennünket, hogy egymásnak eltérő nézeteit is tiszteletben tartsuk s igy biztosítsuk az együttműködést a közös ügy érdekében. Igy volt ez a multban, s remélem,
igy lesz a jövőben is.
T. kartársak ! Ha végig tekintünk ezeken a nagyeredményeken,
amelyeket csak vázlatosan soroltam föl és most újra föltesszük magunknak a kérdést, hogy van-e okunk kétségeskedni afelől, hogy most még
függő ben levő érdekeink is megnyugtató megoldásra fognak jutni, akkor
- én legalább ugy érzem - hogy a kishitüség ezeknek a nagy ered-ményeknek meg nem becsülését jelentené.
Bíznunk kell a jó fordulatban. Nem a mohamedán
fatalisztikus
bizalmával, hanem azzal a tevékeny bizalommal, amelynek jelszava az
a keresztény mondás : ora et labora. Ha mi semmit sem mulasztunk
el, amit az istentől belénk oltott kötelességérzet megtennünk parancsol,
akkor teljes okunk van hinni benne, hogy isten a jó munkásnak megadja jutalmát!
s - bízva
Az összetartó, együttes - munkára híva fel t. kartársaimat
az ilyen istennek tetsző munka sikerében, nyitom meg Egyesületünknek
VIlI. közgyűlését. (Eljenzés.)
.
/
Van szerenesém tisztelettel jelenteni, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő excelleritiája meghivásunk folytán egy leiratot méltóztatott intézni az egyesülethez;
kérem a főtitkár urat, sziveskedjék
azt felolvasni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F őÚtká r (olvassa): "A T. K. Int. Tanárok
Orsz. Egyesülete tek.
Elnökségének. 31241. sz. F. évi március hó 30-án 35. sz. a. k.. beadványára tudomásul értesítem a tek. Elnökséget, hogyaT.
I. T. O. K- nek f. é. május havában Győrött tartandó VIlI. közgyűlése alkalmával
személyem képviseletére gróf Laszberg Rezső főispán urat kértem fel.
Budapest, 1904. évi május hó 6-án.
Berzeviczy."
Elno'k,' Tisztelt közgyülés! Indítványozom,
hogy a minisztersrqponmlk
úr
excellentiája képviselőjét,
gróf Laszberg Rezső főispán úr ő méltóságát,
küldöttség hívja meg a közgyűlésre.
Felkérem a küldöttség tagjaiul
Arányi Antal, Guzsvenitz Vilmos és Mohar József kartárs urakat; addig
az ülést felfüggesztem.
(Gróf Laszberg főispán a terembe lép s a jelenlevők lelkes éljenzésseI fogadják.)
Elno'k,' A gyűlést újra megnyitom
és mély tisztelettel fordulok
Laszberg Rezső gróf főispán úrhoz, ki szíves volt elvállalni azt a reánk
ő
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nézve megtisztelő
megbizatást,
hogy a miniszter
úr
excellenciájának
közgyűlésünkön
megjelenjen.
6 méltósága ezen szép,
képviseletében
gazdag és nagyműveltségü
vidéknek
vezéri tisztét tölti be évek hosszú
sora óta. A közügyekben
és a közügyekért
élő vezér
erős itéletévei
de én mégis arra
kérem
méltófogja megitélni a mi működésünket,
ságát, hogy midőn ezt az itéletet meghozza,
tegye mérlegbe fogyatékos
tehetségünk
mellé azt a lelkes buzgalmat,
mellyel a közügyeket
szolgálni igyekezünk
és haa
mérlegbe teszi ezt az'
lelkületével
is rokon
szempontot,
reménylem,
hogy
méltóságát
ez enyhébb
megitélésre
fogja indítani. Fogadja
méltóságod
szivesen az egyesület
üdvözietét.
6 méltósága, még mielőtt mint a miniszter
Igen tisztelt közgyűlés!
úr képviselője,
szerencséltetett
volna bennünket,
ügyünkkel
előzetesen
'is foglalkozott,
amidőn, mint mé!tóztatnak
tudni, a helyi rendező bizottság fölötti védnökséget
még két fényes névvel együtt
elvállalni sziveskedett. A győri püspök,
gróf Széchenyi
Miklós úr őméltósága
volt
kegyes bennünket
másodikul
pártul fogni.
Mély tisztelettel
üdvözlöm
nagyságos
Balícs Lajos kanonok
urat,
a győri egyházmegyének
tanfelügyelőjet
és kérem őnagyságát,
hogya közgyűlés
tiszteletteljes
köszönetét a püspök úr őméltósága
előtt tolmácsoIni
sziveskedjék.
A püspök úr annak a családnak
sarja,
amely
annyi
hőst adott a magyar
nemzetnek
és a magyar kulturának,
ehhez volt a püspök úr hű, midőn
pártul fogta a magvar kultur ának itt megjelent
szerény
munkásait.
Harmadik
pártfogónk
Fehér Ipoly pannonhalmi
főapát úr őméltósága,
aki dísze volt a középiskolai
tanárok karának,
dísze volt a főigazgatók
karának
és dísze most, mint pannonhalmi
főapát, a magyar főpapi karnak. Nagyelődöknek
méltó utóda az ősi Bencés-rend
élén. A főapát
úr ó méltóságának
üdvözletünket
holnap magunk fogjuk Pannonhalmára
megvinni ; üdvözletünket
most van szerencsénk
a Szent Benedek rendmegjelent tagjai és Acsay
Ferenc
igazgató
úr előtt tolnek köztünk
mácsolni.
'
Mély tisztelettel üdvözlöm
Győrvármegye
küldöttségének
élén az
alispán úr őnagyságát,
akit már tegnap, azt hiszem, a közgyűlés
minden tagja szivébe ölelt. Ezen szép, gazdag
és magas műveltségü
vármegy ének azt hiszem, legnagyobb
szépsége
és gazdagsága
lakosságánagyságában
ezen tiszta
nak tiszta szin magyarsága
és az alispán úr
szinmagyarságnak
a legelőkelőbb kifejezőjét volt szerenesém
megismerni
már tegnap este. Kérem fogadja kiküldött társai nevében is a közgyülés
tiszteletteljes
üdvözletét.
Közgyűlésünk
szives házigazdáját,
Győr város képviselőjét,
Veöreös
Boldizsár tanácsos,
helyettes
polgármester
urat van szerenesém
üdvözölni. Nem mondom,
hogy meglepett'
az a szives vendéglátás,
mellyel
a város tanácsa és közönsége
nekünk pár napra
otthont
adott,
mert
hiszen az ilyen mondás
a magyar
vendégszeretet
jó hírének
a megsértése volna,
de jól esett a szives fogadtatásban
annak
jelét látni,
hogy ebben a nagymultu
városban
épen olyan forrón lobog a kuItura
szeretete, mint az mult ja után elvárható
volt. Hiszen, hogy ha csak a
mi hivatásunkhoz
közelebbi
vonatkozásban
álló neveket
említsek,
itt
működött
az első magyar nyelven
megírt neveléstan
írója,
Szeniczi
ő

ő

ő

ő
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György, itt tartott fenn a jezsuita-rend
tanári és tanítói intézetet, itt
tanított Kis János superintendens, a magyar irodalomtörténet e -rokonszenves alakja, itt Révai Miklós, Kovács Pál és még annyi más jelesünk, kiknek egyikéről épen mai közgyűlésünk van hivatva megemlékezni. Ezeknek a nagyoknak szelleme él ebben a városban, mely két
testvérintézetnek
is otthont ad. Kérem a polgármesterhelyettes
urat,
legyen tolmácsolója a város közönsége előtt érzelmeinknek és tiszteletünknek.
közvetlen
Tisztelettel üdvözlöm az állami tanítóképző-intézetnek
előljáróját, nagyságos Kuliszeky Ernő kir. tan felügyelő urat. Kollegiális
beszédjeiből már előzetesen ismerjük őt, mint a tanítóképzésnek mindig
jóakaró barátját s mint mindnyájan jól tudjuk, egyike volt azoknak, aki
azonnal elvállalta a rendező-bizottságnak
elnökségét, amely ezt a szép
ünnepséget előkészítette. Fogadja
nagysága tisztelő üdvözletűnket.
Tisztelt közgyűlés! A kartárs urak között a más intézetek nél működő urak közül örömmel látok jelen lenni kiváló képviselőket a közgyűlésben és örömmel látom azok élén a tankerületi
főigazgató, Várossy
Tivadar urat. Fogadja a közgyűlés üdvözletét.
Es végül a kartársi érzés
melegségévei üdvözlöm a györi és győrvidéki tanítók körét s elnöküket,
főtisztelendő Tell Anasztáz urat, ki nevükben itt megjelenni szives volt.
A mi egyesületünknek
mindig kimondott jelszava volt, hogy a népnevelés közvetlen végrehajtói val megtartsuk az érintkezést, mert csak
igy várhatjuk, hogy működésünk
nem veszti el talaját és épen azért
élénk örömmel üdvözöljük a népnevelés munkásainak
körünkben megjelent elnökét. Köszönöm végül az itt megjelentek mindannyiának,
tették. (Elénk éljenzés.)zyxwvutsrq
hogy ezt a napot felejthetetlen ünnepünkké
Gr óf La szber g Rudolf:
Tekintetes Elnök úr, mélyen tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt azon kitüntető megbízás
folytán, amelyet ő excellenciája, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter
úr reám bizott, emeljek szót s az
képviseletében
és megbízásából
legszivélyesebben
üdvözöljem
a tanítóképző intézeti tanárok országos
egyesületének kongresszusát. Meg vagyok bízva, hogy nemcsak jóindude mindazon közreműködésről
biztolatáról, nemcsak érdeklődéséről,
sítsam a kongresszust, amellyel számíthat az ő támogatására
ott, ahol
a magyar népnevelésnek,
a magyar tanítóképzésnek
érdekei forognak
fenn, ott, ahol egyesült erővel az egységes magyar nemzeti államnak a
van szó. Ezen érzelmek kifejezése mán isméfejlesztéséről, erősítéséről
telve üdvözlöm őnagyméltósága
nevében a kongresszust.
Ami már
most személyemet illeti, hálás köszönetemet
nyilvánítom azon szép
szavakért, amelyeket az elnök úr reám pazarolt. Én készséggel, örömmel veszek részt minden olyan törekvésben,
amelynek célja a magyar
népnevelés előrevitele
s ezzel a célzattal ugya miniszter úr ő nagyméltósága, mint a magam nevében a kongresszus
sikeres működését
kivánom, óhajtom és elősegíteni minden erőmből törekszem. (Éljenzés.)
Dr . Ba ltes La jos: Széchenyi Miklós gróf győri megyés püspök úr
őméltósága
nevében kedves kötelességet teljesítek, amidőn a tekintetes
elnök úrnak ő reá vonatkozó megtisztelő szavaiért szívből jövő köszönetemet fejezem ki. Egy óhajtást, egy szerény óhajtást kapcsolok hozzá:
hogy amint ezen ősrégi város ugyanolyan régi tűzhelyein mindenkor
ő

ő

75zyxwv

hevesen lobogott a vallásos és hazafias oktatás lángja, ugy ezen lobogó
újból is átmelegedve a tisztelt kongresszus
működése,
kivánom,
I}ogy drága hazánk tan ügyére és közérdekeinkre áldást hozó legyen.
O méltósága Széchenyi Miklós püspök úr nevében van szerenesém a
kongresszustüdvözölni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
házfőnök, igazgató kiemelte, hogy az
Acsa y F er enc bencésrendi
elnök mársrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szíves volt kifejezést adni annak, hogy Fehér Ipoly pannonhalmi főapát úr ő méltóságát holnap Pannonhalmán
személyesen is
üdvözölni fogja, mindazonáltal kedves kötelességének vél eleget tenni,
ha felszólal, mert ugy rendtársai, mint
azok által a szíves szavak
által, melyekkel az elnök a főapát ő méltóságát üdvözölte, közvetlenül
is megtisztelve érzik magukat. Hiszi, hogy amint Mózes a csipkebokor
előtt lelkesedést merített, ugy fognak lelkesedést meríteni a magyar
kultura harcosai a szent hegyen, a magyar kereszténységnek
'kilencszázéves ősi várában. Kivánja, hogy ez a lelkesedés hassa ott át mindannyioknak lelkét és vigyék azt .szerte onnét az ország minden részébe.
(Zajos éljenzés és taps.)
Goda Béla : Tekintetes Elnök úr, tekintetes Közgyűlés! Mindenekelőtt fogadják a vármegye nevében hálás köszönetemet
azért, hogy
Győr vármegye közönségét ez a díszes közgyűlés
meghívni méltóztatott. Mondhatom, hogy örörmhe! jöttünk, hogy hazánk legfontosabb
terén működő katonaságát itt Győr szabad királyi város terűletén, mely
a vármegyének
is székvárosa,
szívből üdvözöljem.
A mélyen tisztelt
elnök úr személyemet illetőleg is nagyon dícséretesen nyilatkozott. No
hát, ha én megnyertem az ő tetszését, hálás vagyok érte, de ezt is
visszajuttatom Győr vármegye közönségének.
Mást nem mondhatok,
mint ismétiem és büszke vagyok rája, hogy Győrvármegye hazánk
egyik legtisztább magyarnyelvű
törvényhatósága
és mikor ilyen törvényhatóság nevében üdvözlöm a tekintetes Közgyülést,
meg lehetnek
róla győződve, hogy az magyar szívből jön és igaz magyar szivvel mondhatjuk: Isten. hozott! Kivánom, hogy tanácskozásuknak
sikere legyen,
Isten adjon erőt és kitartást működésükhöz,
kivánom Győrvármegye
közönségének nevében.
Veör eös Boldizsá r : Mélyen tisztelt uraim és hölgyeim! Nekem
jutott a szerencse, hogy Győr város képviseletében a közgyűlést szívesen üdvözöljem.
Ez alkalomból fölmerül emlékezetemben a legnagyobb
magyar, Széchenyi István gróf egy szálló igéje, amely azt mondja, hogy
Magyarország nem volt, hanem lesz. Hogy ez a szálló ige immár a
multé, azt mindnyájan tudjuk, érezzük és tapasztaljuk,
ha végig pillantunk az elmult 50 év történetén. S ha kutat juk az okokat, hogy ezt
a haladást, hogy ez a szálló ige immár a multé, mik eredményeztek,
arra a tapasztalat ra kell hogy jussunk, hogya
közrnűvelődés
az ország
minden rétegébe elterjedest nyert s ezen közművelődés megteremtette a
magyar műveltséget.
A magyar műveltség pedig a társadalom összes
erőtényezőit
érvény re juttatta. Ezektől az érzelmektől áthatva, üdvözlöm
a tekintetes Közgyűlést,
üdvözlöm áthatva attól az óhajtástói, hogy
törekvése a közös műveltség terjesztésére, hazánk közoktatásának jövőjére a legsikeresebben végződjék. (Zajos éljenzés.)
lángtol

ő
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tanfelügyelő amegye
és a város tanítói nevében
Kulz"szeky Ernd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
üdvözli a közgyűlést.
Dr . Tell Ana sztá z beszédét azzal kezdte, hogya
szivekbe van
zárva, hogy mindenki szeretettel gondol arra a házra, melyben született, szeretettel gondol arra a tanítóra, aki az első betükre megtanította.
Ez a szeretet később megerősödik mindenkiben. Ebből kiindulva, beszéde
folyamán üdvözli és élteti a közgyűlést.
Elnök: Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Indítványozom,
mondja ki a
közgyűlés, hogy az elhangzott üdvözlő beszédek a közgyűlés napló·
jában megörökíttessenek.
A közgyűlés általános helyesléssel fogadja elnök indítványát.
Elnö'k: Indítványozom
továbbá, hogy üdvözölje táviratban a közgyűlés Bereeuicsy
vallás- és közoktatásügyi
minisztert, dr. Axa méthy
Lajos miniszteri tanácsost,
P éter /y Sándort,
egyesületünk
tiszteletbeli
elnökét, Zirsen. Janka nyug. igazgatót, ki most üli 80 születésnapját.
A közgyűlés egyhangulag elfogadja elnök indítványát.
Ka pt· Gyula felolvassa Karsay Sándor püspökről írt emlékezését.
(Megjelent aM. T.VI-VII.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
fűz. 389. 1.)
_
Elnö·k: A közgyűlés nevében köszönetet mondok Kapi Gyula kartárs úrnak azért a szép emlékbeszédért, ~mellyel az elhúnyt püspöknek
hozzá méltó emléket állított. Karsay Sandor emlékezete nem fog elmúlni, mert fentartják alkotásai és munkája folytatódni fog, mert vérének örököse itt működik közöttünk,
ennek a vidéknek tanítóságával
osztja meg szelJemét.
Mielőtt napirendünk további tárgyainak megvitatására térnénk át,
szünetet fogunk tartani. Még egyszer köszönöm a mélyen ·tisztelt vendégeknek szives megjelenésöket, az ülést felfüggesztem.
Szünet után :
Elnö'k: Az ülést újból megnyitom s felkérem Nagy László kartárs
urat előadásának megtartására.
Na gy Lá szló
a "Gyermektanulmányozás'~
cimű előadását felolvassa. Hozzászóltak :
.
.
Dr . Ba ló J ózse!:
Csatlakozik azon lelkes éljen-zéshez,
amely az
előadónak szól, mert Na gy Lá szló buzgalmát e téren mindig nagyra
becsülte s mert a gyermek mennél alaposabb megismerésére s igy az
ide vonatkozó psychologiai kutatásra szükség van. De ez a kérdés a
budapesti közgyűlés óta nem igen érettebb s amint akkor nem járult
hozzá a javaslatokhoz,
még kevésbbé járulhat
hozzá előadónak az
akkorihoz hasonló javaslataihoz. E kérdésben oly pozitivizmussal, mint
előadó teszi, beszélni nem lehet; sőt a legnagyobb fokú tartózkodásra
Különben mintha csak a
van szükség egyes tételek kimondásában.
priori tételeket mondanánk,
Amerikában ugyancsak nagyobb arányokban foglalkoznak a gyermek tanulmányozásával
s ott is valami biztos, pozitiv eredményre
jutottak-e?
Többnyire csak erőltetett osztályozásokat látunk a legkülönbözőbb
szempontú s egy kalap alá nehezen vonható statisztikai adatokon kivül,
Amit előadó Ná da s kolléga idevonatkozó
kutatásai ra mond, azokkal
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bizonyítván
is, az éppen arra szolgál, hogy minden gyermek tanulmány
érté két megingassa,
mert ez a ltutatás
szempontjaiban,
eredményeiben
is, keveset ér.
Aztán mi azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
gya kor la tz' és elméleti gyermekpsychologiának
szembe!
állítása?!
Lényeges
alaptévedéssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Az egész gyermektanulmány
elméletileg is csak akkor eredményes,
Szóló ilyen felfogásokat
nem követhet
ha gyakorlatilag
is alkalmazható.
és a közgyűlést
is kéri, hogy ezeknek álljon ellen. A törzskönyv
vezetését vajjon ki végezné?
Ha gondoskodás
történnék
a szervezetben,
hogy erre a tanítónak
ideje is legyeri,
akkor valahogyan
csak értené.
De csak nem bízzuk
az adatok
bejegyzését
az iskola-szoJgára!
Egy
kéz, egy elme határozott
szempontok
szerint
végezhetne
adatgyűjtést,
de ebben az esetben is hogy írnók be a fótörzskönyvbe
a paedagógiai
intézkedés
hatását.
eredményeit?!
Hiszen
a legtöbb
paedagógiai
hatás
eredményét
biztosan
nem
tudja senki. Némely hatás eredménye
pl. csak 40 év mulva következik
be. Itt a sötétben
tapogatódzunk
s a priori tételekkel
sem a tanítóképzésnek,
sem a tudománynak
nem használnánk.
Igen tisztelt Közgyűlés!
Méltóztassék
elfogadni
előadó javaslata
helyett azt a ha tá r oza Ú ja va sla tot,
amelyet
a budapesti
1. ker. tanítóképző-intézet
részéről a választmányhoz
beterjesztettem
s amely szolid
alapú gyermekpsychológiát
és magyaros
észjárást
eredményezhet.
Ez pedig így hangzik:
Tekintve
a gyermekpsychológiai
kutatás nehézségeit,
határozatlanságait, tekintve, hogy a tudomány
e téren pozitiv útmutatásokat
kevéssé
adhat,
tisztel vén különben
Na gy Lá szló
és társai buzgalmát,
mondja ki a közgyűlés,
hogy e téren való határozathoz
több és eredményesebb
előtanulmány
és tájékozódottság
szükséges.
Minden tanártestület
foglalkoznék
behatóbban
a psychológiai
és
gyermekpsychológiai
kérdéssel.
Próbáljon
ki egy általa is elfogadott
vagy megállapított
módszert
s tegye közzé, hogy mi az eredmény.
Mindnyájunk
közreműködésével
majd csak kiderül valami, amit esetleg nem
csak külföldről halásztunk.
Későbbre tartsuk
fenn a pozitiv
tételekre
vonatkozó
állásfoglalásunkat.
Éh addig is a legnagyobb
fokú tartózkodást ajánlom.
Scher er Sá ndor : Teljes rokonszenvvel
és szíves készséggel járulok
hozzá az előadó úrnak
javaslatához,
Teszem
ezt azért,
mert legjobb
tudásomnak,
összes érzéseimnek,
törekvéseimnek
és· tanítói gyakorlatomnak mindenkori
célpontja az volt, hogy a tanítóképző-intézet
nevelő
oktatásának
középpontja,
tengelye az -ernber. Az ember, összes testi és
lelki élet jelenségeivel,
az ember, minden
nemzeti és társadalmi
vonatkozásában.
Ha ezt elfogadjuk,
hogy minden
gondolatunk
és minden
törekvésünk
magára a teremtés
remekére
irányul,
akkor szükség
képeni és logikai
folyománya
ennék az, hogy az ember természetének
és hivatásának
vizsgálatánál
figyelemmel
gyüjtsük
az anyagot
és rögzítsük meg azt, ami megrögzítésre
érdemes. Szükségesnek
találom, hogy
a képző-intézetekben
a növendékek
figyelmet,
rokonszenvét
magára a
gyermekre
irányítsuk,
mert mindaz,
ami korunkra
jellemző,
ami vilá-
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gosságot áraszt széjjel, azt a régi népek hozták felszínre. Mindazt,
amit tudunk e földről, az élet jelenségeiről, minden kutatásnak, vizsgálódásnak, keresésnek eredménye. Szívesen és szeretettel fogadjuk, ha
tanítványaink
közönséges dolgokról értelmesen és okosan beszélnek,
szívesen. vesszük, ha értelmesen szólnak a fáról, bokorról, a vízben,
szárazon élő állatokról. Kérdem, ha ezek értékes dolgok, vajjon nem
hasonló fontosságú és olyan értékes dolog-e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
gyermek, amelyben isteni
szikra rejlik, amely ezt az országot a jövőben erőssé teszi. Ezt a gyermeket, ha nem is a tudományos kutatásnak
legfényesebb eszközeivel,
mert ezek nem tökéletesek, mert fejlődésben vannak, mindenki a saját
módjával, jóakarattal, az anyaggyüjtő munkásnak odaadó buzgóságával
vizsgálja és működik azon a téren, amely téren mi mozgunk, amely
kiterjeszkedik nemcsak a népnevelésre, de a népléleknek tanulmányozására is, ha mondom, ezt a gyermeket JTIiigy vizsgáljuk, nagy munkát
végzünk nemzetünk
kulturája javára. Es ha már a kezdő munkás a
természet alsóbb szervezeteinek megfigyelésén okul és ebből vonja le
leghasznosabb tapasztalait, mennyiyel érdemesebb a megfigyelésre maga
a teremtés koronája, a gyermek. En tehát ebből a szempontból állítom
fel a tételt és épen azért minden tekintetben érdemesnek, nemes .igyek-vésnek vallom azt, hogy a tanítóképző-intézeti
tanárok közgyülése
ezt
a tételt a' maga szépségében, összes vonatkozásaiban fogadja el. Az az
állítá s, hogy az általános tapasztalatok nem fognak meggyőzni a kérdés
haszna felül, a közel jövőben el fog tűnni a felszínről.
.
A kérdést kapcsolatba
hozhatom a gazdasági
oktatással is. A
tanítói állással járó feladatok az ország tanár-testületcit
arra kényszerítette, hogy' a tanítóképző-intézetekben
nem csak az elméletet, hanem
az elmélettel járó kézi ügyességet, a gazdaságot is terjesszék. A földmívelési kormány azonban most már oly intézetekkel rendelkezik, hogy
mi a gazdasági tanintézetekkel e téren versenyezni nem tudunk, nem
is kivánunk.
Ebből a munkából tartsuk meg azt, ami szép, szivet, lelket
nemesítő, arra neveljük tanítványainkat és adjunk hozzá jó példát,
amely elragad. A gazdasági tanítói tanfolyamok is segítségünkre vannak,
azért én azt . mondom, hogya.
tanítóképezdei
oktatásban most már
gazdasági szempontból is az ember legyen a mi munkánk középpontja.
Es azt az anyagi erőt és szellemi energiát, amelyet erre a külső gazdálkodásra fordítottunk, fordítsuk most arra a kicsiny, felső lelki világra,
amely a gyermeket előttünk érdekessé, tanulságossá
teszi. Ebből a
szempontból fogom fel a tételt és ebből a szempontból, ha '8 gazdálkodást nem külterjessé, hanem belterjessé tudjuk tenni, szívesen és
rokonszenvvel fogadom ezeket a tételeket. Csak aziránt érdeklődünk,
csak aziránt táplálunk rokonszenvet, amit ismerünk. A mi nevelésünknek célja a gyermeket a szép iránti érzületre és a felebaráti szeretetre
nevelni. Ha azt akarjuk, hogya gyermek embertársában
az Isten kép'
mását lássa, akkor tanulmányozzuk,
vagyis szeressük
a gyermeket,
mert a szeretet viszontszeretetet szül, a: gyermeket is emberszeretővé
s
az emberszeretet
terjesztőjévé fogja tenni. En ebből a szempontból
fogom fel a gyermek tanulmányozását,
mert tudom, hogy ennek a kérdésnek ápolása és gondozása a mi kertjeinket, a mi gazdasági terünket
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élő és nemesedő gyermekalakokkal
fogja benépesíteni. Ott oltjuk be,
ami szép és nemes és ott, irtjuk azt, ami nem az ember szívébe való.
Ehhez az alakító munkássághoz kezdeményezést látok a tételeknek ama
csoportosításában,
melyeket az előadó úr szíves volt velünk közölni,
azért az anyaggyűjtésnek
értékével biró munkásságát
a legnagyobb
rokonszenvvel fogadom. Ajánlom a tételt elfogadásra.DCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lá ng Mihály: Baló József barátom hozzászólása engem meglepett.
Oszintén megvallom, nem értem Baló J. magatartását. Aki pedagógiát
tannúlt, annak a gyermekmegfigyelés ügyét nem _ elitélni, hanem benső
örömmel üdvözölni kellene. Nem tudom, foglalkozott-e eddigelé tényleg
gyakorlati gyermekmegfigyeléssel
Baló József vagy nem. Ha tényleg
'foglalkozott gyakorlatilag a kérdéssel, esetleges vagy tervszerű volt-e az
ő eljárása. Hogy a tervszerű gyakorlati gyermekmegfigyelésnek
milyen
hatása van a tanítóképző-növendék
kiképzésére, arról csak az mondhat
minden kétséget kizáró itéletet, aki tényleg konkrét tapasztalatokat
gyüjtött,
ezeket feldolgozta s tanítványaival fel is dolgoztatta. Azt mondja
Ba!ó József barátom, hogyagyermekmegfigyelést
sokszor próbálta. En
nemcsak próbáltam, hanem 1892 óta tervszerűen foglalkoztam is a
dologgal. Az- évek során át szerzett gyakorlati tapasztalatok, a konkrét
tények arról győztek meg, hogy gyakorlati gyermekmegfigyelés nélkül
lehetetlen tanítványainkat a tanítói pályára ránevelni. A gyermekmegfigyelést növendékeimmel együtt napról-napra a gyermekek társaságában
végzem. A tanítói pályára készülő ifju így megismeri a gyermekeket, ez
alapon megszereti a gyermeket és megszokja a velök való okos bánásmódot, hivatászerető nevelővé lesz. Örömmel s lelkesedéssel üdvözlöm
Nagy László előadói javaslatát. A javaslat minden gondolatában
megtalálom gyakorlati tapasztalataim igazságát. A gyakorlati gyermekmegfigyelésből kell elvonatnunk a testi és lelki nevelés tanulságait. Helyesen
mondja Nagy László, hogya tanítóképző-növendékek nevelése gyermekmegfigyelesi alapon történjék, hogya
tanítóképző tanárok úgy a
gyakorlati, mint a tudományos irányu gyermektanulmányozással
foglalkozzanak, hogy mi nagy gondot fordítsunk a tanítóképző növendékek
testi és lelki életének megismerésére, hogy tapasztalatainkról
vezessünk
okszerű tanítónevelést nem
törzskönyvet. E megfigyelések nélkül helyes,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
tudok elképzelni. Az élet erről győzött meg engem. En a dolog lényegét
nem annyira a tervezetekben, hanem a gondolatok helyes realizálásában
látom. Elvégre tervezetet szerkeszteni könnyű dolog, ha melIőzzük az
igazságok élő forrásait, a gyakorlati tapasztalatokat. Nagy László nem így
cselekedett. 6 évek óta gyüjtötte közvetlen szemlélet alapján a gyermektanulmányozásra vonatkozó megfigyeléseket, ezeket egybevetette mások
tapasztalataival, tovább haladva saját tanulságait összehasonlította mások
tanulságaival s csak azután szerkesztette meg tanulságos előadói javaslatát.
Ennélfogva tanítása élő-könyv, nem holt könyvek_ gépies kivonata.
Eszméket holt-könyvekből
megtanulni, felszínre hozni könnyű
vállalkozás, de eszméket megtestesíteni nehéz munka. Ez utóbbi dologhoz nem elég a puszta olvasgatás.
.
A megfigyelés kérdése úgy, amint azt Nagy László előadói [avaslatában kifejti, uj dolog. Eddig is végeztek tanítóink megfigyeléseket;
N
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eljárásukban
nem
volt meg a tervszerűség,
tapasztalataikat
fel
nem jegyezték. Csak kivételképen akadt itt-ott egy-egy buzgó pedagogus,
aki következetesen foglalkozott a kérdéssel s törzskönyvet is vezetett. Meg
vagyok arról győződve, ha felkutatnók némely régi tanító írásait, érdekes
gyermektanulmányozási
feljegyzésekre találnánk. Ime a mult is határozottan a gyermekmegfigyelés haszna mellett tanuskodik. Ha a képző ben
az ifjuságot a gyermektanulmányozásra
rá nem neveljük, sohasem fog
elterjedni az országban. A gyermek megfigyelést csak a tanítóképzők
tehetik általánossá. Nagy László javaslata életet visz az eddigi száraz,
elvont pedagógiai képzésbe, azért örömmel üdvözlöm s kérem a közgyülést, fogadja el egész terjedelmében.
A javaslat puszta elfogadásával még nem használtunk
sokat az
üdvös gondolatoknak. Alkalmat kell adnunk a tanítóképző tanároknak,
a gyakorló-iskolai tanítóknak, tanítónőknek
és minta-óvónőknek a gyermektanulmányozás
alapos megismerésére. Kérje meg a közgyülés a
kormányt, hogy tartasson
a gyermek tanulmányozás
megismertetésére
1-2 gyakorlati és tudományos irányú továbbképző tanfolyamot.')zyxwvutsrqp
hogyha azok, kik támoSá fr á ny Lajos: Az lett volna kívánatos,
gatják a javaslatot, nem az érzelmi mozzanatoknak adtak volna kifejezést, hanem inkább positív bizonyító adatokat adtak volna. Azokkal
lehetett nolna támogatni azt a javaslatot, melyet az előadó úr elismerésre
méltó módon kidolgozott. Minthogy azonban egyetlen egy olyan adatot
nem hallottam, amely ezt az ügyet csak egyetlen lépés sel is előbbre
il magam
vitte volna, oda, ahol határozati javaslat alapjául szolgálhatna,srqponmlkji
részéről hem fogadom el. Még fejletlen ez a dolog. Azok a megfigyelések,
melyeket eddig kaptunk, egymással ellentmondók és annyira subjectiv
megfigyelések, hogy exact eredményeket nem adnak. Ilyen dolog, mely
be nem fejezett, mely vitás, képezdei növendék kezébe nem való .
. Méltóztassék csak elképzelni, felkérjük a minisztert, megcsináljuk a
javaslatban foglaltakat s ekkor azt kell látnunk, hogy olyan kérdéssel
állunk szemben, amely 'midőn a kivitelre kerülne a sor, kivihetetlen
volna. De ha hozzá is fognánk, ugyan mit kellene tenni? Tájékozatlanok
vagyunk. Nádas kollega kisérleteire fordított fáradságát méltányolom, de
azok, kérem, a didaktikai gyakorlat szempontjából értéktelen valamik, a
melyek curiosumok gyanánt elfogadhatók, de positivumot mit sem adnak.
Hogyha
csak ilyen eredményeket
tudunk felmutatni, nevetségessé
tesszük növeridékeink előtt a tudományunkat
s rossz hírbe keverjük a
gyermektanúlmányozást,
mielőtt tudománnyá serdült volna.
A gyermektanulmányozást
úgy, amint az előadó tervezi, a képezdébe bevinni lehetetlen. Hiszen Amerikában mult ja van ennek a dolognak
és lássuk, ugyan micsoda eredményeket értek el? Bebizonyosodott, hogy
leszűrt eredmény alig van. A deductiv kezelés még messze van. Az
ilyen kérdéseket érlelni kell annyira, hogy a tanár maga se tapogatódzék,
eredménnyel biztató utasítást adhasson a növendéknek. A képezdei
növendékben nincs is még elég nyugodtság, tapintat és képzettség a
kisérletezéshez. KisérIetezzen a tudós, a tanár. Nem akarok a retrograd
1) Boga Károly felszólalását

a következő

számban

közöljük.
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iránynak szószólója lenni, de csak a positivumokat tartom egyedüli ered.
ményeknek, melyeken az egész épületnek nyugodnia kell; ámde az előadói
javaslat nélkülözi mind eme positivumokat. Eredmények a jövőben alakúlhatnak, de ez idő szerint határozati javaslatról még szó sem lehet. Hanem
igenis, meleg ~öszönetet kell szavaznunk a nagyérdemű, lelkes Nagy
László előadó urnak, .hogy megösmertetett bennünket ezzel a dologgal.zyxwv
Somogyi.' Nagyon sajnálom, hogy az idő rövidsége miatt csak
röviden nyilatkozhatom. 1883. dec. l-én Morion Henrik a Sorbonne első
kinevez ett neveléstudományi
tanári, székfoglaló
előadásában
azt a
kérdést vetette fel, vajjon a nevelés tudomány-e ? Azután kifejtette, hogy
a nevelés szorosabb értelemben nem tudomány, hanem a tudomány on
alapuló művészet. Már most akár azt fogadjuk el, hogy a nevelés
tudomány, akár azt, hogy az tudományon
alapuló művészet, mindkét
esetben a nevelés alapját a lélektan képezi. Miképen nyugodjék a mi
nevelési tudományunk biztosan, ha, a lélektan nem biztos. Nem akarok
annak fejtegetésébe bocsátkozni, hogy micsoda fázisokon ment át ez
a terv, de a nevelők közt mindinkább élénk meggyőződéssé
vált az,
hogy a nevelésnek nem pusztán a lélek ismeretével, hanem a lélek
fejlődésének ismeretével is kell foglalkoznia. A kisérletezési irányra az
impulzust Herbart adta. meg, de gy:akorlati kivitelre az Egyesült Államokban jutott, és pedig ezen rnunkálkodásnak ezidő szerint való vezetője
Worchesterben
a Clark egyetemen Stanley Hall tanár, ahol nemcsak
elméletileg adják elő ezt a dolgot, hanem százezrekre menő megfigyeléseket eszközöltek. Mi hazánkban sőt Európában is még csak az egyéni
megfigyelések stációjánál vagyunk.
Az egyéni megfigyelésre alapul
szolgál a magánnevelés, de a nyilvános nevelésnek a tömeg megfigyelésén kell alapulnia és ilyen tömeg megfigyelésekkel
az Egyesült
Államokban találkozunk. És épen errevaló tekintettel felfogásom az,
hogy bár a gyermekmegfigyelés
nem tudomány, ha ujabb keletü is,
mindazonáltal felette nagyjelentőségű és ezen nagyjelentőségű munkában
csakis történeti alapon indulhatunk el. Mindaddig, amíg nem tudjuk azt,
hogy mi ' történt ezen a téren más államokban, nevelésünk sötétben
, való tapogatózás, Igaz, hogy egyes személyekből kell előállítani a nagy
tömeget. Nerrrrnondorn, hogy azok az egyéni megfigyelések értéktelenek,
de csak egészen rendszeresen végrehajtott tömegmegfigyelés
képezheti
a tömegtanítás alapját. Épen mert meg voltam győződve ennek jelentéségéről, fáradságot vettem, hogy azon közlernények, melyek az Egyesült
Államok bizottságainak jelentéseiben az utolsó 3 év alatt megjelentek,
felhasználtassanak. Az ide vonatkozó munkálatok a miniszter kezei közt
vannak. Nem tudom, meg lesze az eredményök,
de én a' magam
részéről nagy jelentőségünek tartom, hogy egy ilyen munkálatot mindenki
,ösmerjen. Még csak azzal kívánom felszólalásomat berekeszteni, hogy
ellentétet konstatált az előadó és Balló kartárs javaslata
egyik felszólaló
között. Baló kartárs a megfigyeléseket épen úgy ajánlja, mint az előadó,
azzal a külömbséggel, hogy Baló a megfigyelőnek szabasikezet kíván
nyújtani, m íg az előadási munka meg akarja azt kötni. Es tekintettel
arra, hogy ez a tudomány nagyon is a fejlődés stádiumában van, én
egyáltalán nem találom .célszerünek
a megfigyelő kezét megkötni es
Magyar Tanítóképző.,
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épen azért ezeknek a pontoknak
ilyen részletes
elfogadása
által olyan
határokat
állitunk fel, melyen keresztül
haladni nem tudunk. Mindazonáltal a javaslatot
ilyen értelemben
elfogadásra
ajánlom. Még csak azt az
egyet vagyok bátor közölni, hogy tudomány
és ismeret két külörnböző
dolog. Bármily
nagy tömegű is az ismeret, ha nincs rendszerbe
foglalva, nem tudomány,
mert azzá csak rendszerbefoglalással
válik.zyxwvutsrqp
Sándor:
Az elhangzott
beszédek
igen ellentétes
Gó'mó'r i (Krausz)
felfogásról tesznek tanúságot
és kiegyenlítő
eredmény
nincs. En megkisérlern, hogy hozzájáruljak
az ellentét csökkentéséhez.
En azt hiszem, hogya
gyermekpsychologia
ellenzői téves en fogták
fel-Nagy
László előadói javaslatát.
Amerikában
sem kívánják azt, hogy
minden tanár vagy tanító foglalkozzék
tudományos
módon, rendszeresen
a gyermektanulmányozással.
Aki azt hiszi, az téved.
Ott is az elért
eredmény
csak egyesek
buzgalmának
köszönhető;
a gyermeki
lélek
fejlődésének
kutatása
csak egyesek foglalkozása.
Nagy László javaslata
ellen azért beszélnek
sokan, mert azt hiszik,
ő azt követeli,
hogy ezentúl
minden
tanár vagy tanító foglalkozzék
tudományos
módon a gyermektanulmányozással.
Baló és Boga igazgató
urak .attól félnek, hogy Nagy László kivánja,
hogy ezentúl
a tanárok
egyebet se csináljanak,
minthogy
vezessék
a megfigyelési
tÓ'r zskó'nyvet,
jegyezzék
folyton a lélektani
adatokat.
Pedig, amint
én tudom, Nagy
László sem tervez ilyesmit. Hiszen minden gyakorlati ember tudja, hogy
ez lehetetlen;
lehetetlen,
hogy minden időnket ennek
szenteljük.
Kívárratos azonban
nálunk
is, hogy minden
tanárkarban
legyen
egy-két
ember, kik behatóbban,
talán tudományos
módon foglalkoznak
ezzel a
kérdéssel,
kiket a többiek támogatnak.
A kinek ötven vagy száz tanítványa
van, annak
lehetetlen
az
egyesekkel
annyira
foglalkozni,
amennyire
azt az egyéniség
tanulmányozása
szükségessé
teszi. Itt a mi megfígyelésünk
tisztán pa eda gogia i
szempontból
lehetséges,
azaz törekednünk
kell az eddiginél behatóbban
megfigyelnünk
fanítványainkat,
hogy az erkölcsi magaviselétből
és szorgalomból igazságosabb an osztályozhassunk
és hogy az oktatásban
és
erkölcsi nevelésben
nagyobb
eredményt
elérhessünk.
A gyakorló-iskolai
megfigyelésnek
is csak ily paedagogiai
céljuk lehet.
.
Es neueles» és okta tá si célból és nem tudomá nyos célokból mindegyikünknek
a z eddiginél na gyobb mér tékben kellene fogla lkoznz' ta nítvá nya ink megjigyelésével és a gyer mekta nulmá nyozá ssa l.

Erre serkent
minket Nagy László
javaslata.
Es ily értelemben,
azt hiszem, valamennyien
elfogadhatjuk.
Ba lá zs Endre:
Az idő előrehaladottságára
való tekintettel
és mivel
Boga
igazgató
a felszólaJó
gondolatainak
is kifejezést
adott, a felszólalás
jogától eláll.
Na gy László előadó külön-külön
reflektál az elhangzott
felszólalasokra. Baló dr. felszólalása
áll szóló felfogásához
legközelebb
és szóló
is azon álláspontra
helyezkedik,
hogy teljesítsük
a szóban
forgó téren
a magvető munkáját. Javaslati pontjait azért foglalta össze, hogy bizonyos
positív
irányt jeJöljön
meg velük. Javaslatának
elfogadását
szóló nem
kivánja, kövesse, aki akarja. Akinek se kedve, se tudása
nincs hozzá,
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úgy se lehet rá erőszakolni. Célszerűnek vélné, ha a szüneti tanfolyamok
a gyermekmegfigyelésre
is' kiierjednének,
valamint azt is, ha valaki a
gyermekmegfigyelés ügyének tanulmányozására
Amerikába kiküldetnék.zyxwv
Elnó'k .. Nem kivánom
erre a javasiatra a szavazást elrendelni.
Először szükséges a javaslat természetére vonatkozólag tudni, hogy ezek
nem törvények és határozatok, hanem eszméknek terjesztése és propagálása és ha ezek az eszmék alkalmasak valami jó eredmény kivivására,
kimondjuk és ajánljuk további terjesztésüket és tanulmányozásukat.
Én úgy látom, hogy az előadó ur is lényege ben ezzel a célzattal hozta ide javaslatát és abban leg-alább, dacára a nagyon ellentétes felszólalásoknak,
teljes megegyezést
látok, hogy senki nincs
közöttünk, aki szükségesnek
ne tartaná azt, hogy a tanítással foglalkozó
ember érdeklődjék a gyermek iránt, érdeklődjék minél tudatosabban.
Már most célja ennek épen ezen érdeklődés felkeltése, hogy az gyakorlati módozatokat is ajánl arra nézve, hogyan lehessen eljárni, ebből a
szempontból
az előadónak javaslata igenis figyelemreméltó, alkalmas
arra, hogy ne mint határozati Javaslatot, hanem mint módszert mindenki
figyelembe vehessen. Az első pont a javaslat lényege, amely teljesen
úgy, s ebbe talán az előadó
indokolt, A többi pontokat pedig tekintsük
ur is beleegyezik, mintegy a kérdést alaposan tanulmányozó szakférfiunak javaslatát, melyet mindenki figyelembe vehet a gyakorlati megvalósitásnál. Ilyen értelemben állapodjunk
meg és nem lesz szükség a
szavazást megejteni. (Előadó beleegyezik.) Az előadó ur ebben megnyugodván, a fentebb mondottakat határozattá emelem. A közgyülés
nevében köszönetet mondok az előadó urnak, ki ennek a tárgynak leghivatottabb
harcosa, nemcsak nálunk, hanem az egész országban.
(Általános helyeslés) - Most pedig felkérem Guzsvenitz Vilmos kartárs
urat előadásának megtartására :
Guzsventz
Vilmos:
"Az ifjúsági
könyvtárak" 'cimű
értekezését
olvassa föl. (Megjelent a M: T. XIX. évf. 403. 1.)
Hozzászóltak :
P a lá gyi Lajos: e rendkivül fontos javaslatot elfogadja; nem kivánja
olvasmáazonban a növendék kezét tulságosan megkötni a kötelező
nyokkal, a szabad választás elvét fentartandónak
véli, mert esetleg azt
érjük el, hogy növendékeink más uton törekszenek kedvükre való, vagy
esetleg tiltott könyvekhez jutni. Aggodalmai vannak a kivonatolást illetőleg is; ez egyfelől ujabb megterhelést jelent az ifjura nézve, másfelől
az olvasásban való gyönyörüségét is csökkenti. Ezért a javaslat 5. pontjának mellőzését
javasolja.
Moha r József: Erkölcsi hatás alatt szólalok fel, mert - mint talán
méitóztatnak emlékezni - a kérdés felvetésében és megérlelésében volt
valamelyes részem; bár úgy hiszem, hogy az előadó ur érdemen felül
keverte bele nevemet tanulságos felolvasásába. Engedjéle meg tehát,
hogy egy-két szóval a kérdéshez hozzászóljak s azzal megkönnyítsem
a határozati javaslat sorsát.
Röviden kijelenthetem, hogy az előterjesztett határozati javaslathoz ,
egész terjedelmében hozzájárulok. Ha ugyanis összehasonlítom
ezen
javaslatot azzal, amit annak idején én terjesztettem a választmanyi
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gyűlés elé, akkor azt látom, hogy az előadó ur javaslata a kérdés
lényegében nem tér el az én javaslatomtóI. Előttem pedig a lényeg és
nem az apró részletek, vagy a külső forma fontos. Hozzájárulok ahhoz
a kivánsághoz is, amelyet Palágyi Lajos hangoztatott, mert itt megint
nem az volt a mi célunk, hogy az ifjuságot az olvasmányoktól
elriasszuk, hanem az, hogy velük megkedveltessük.
A szabályok csak
arra valók. hogy zsinórmértéket
szolgáltassunk
a tanári testületnek.
Miután célom Palagyi kartárs uréval azonos, teljesen hozzájárulok ahhoz
felszólaláa törléshez is, amit ő indítványozott. Annyit azonban azsrqponmlk
sára vonatkozólag, amelyből én azt értettem ki, hogy csak az irodalmi
olvasmányokat
tekinti ifjusági olvasmányoknak,
meg kell jegyeznem,
hogy itt nemcsak irodalmi, hanem paedagogiai, történelmi, természettudományiés
más olvasmányokról is van szó. Az ifjuság magánolvasés az összes disciplinák
mányát fel, kell szabadítanunk egyoldaluságából
szolgálatába kell terelnünk. A törlésnek emlí tett elfogadása azonban' nem
zárja ki, hogya
tanár az egyes könyvek ismertetését megkivánja ;
semmi sem áll utjában, hogy az irásos beszárr.olást elő is irja. A javaslatot a már emIített módosítással elfogadom és magam is kérem a
tisztelt közgyülést, hogy az ügy érdekében azt emelje határozattá.zyxwvutsrqp
Na gy László: A javaslat harmadik pont jához van módosításom.
A kötelező kivonatolást el kell hagyni, mert az az egyéniség fejlődésének
megszorítása. Sok benne a pedagogiai bürokratizrnus. Lehetne kétféle
könyvtár, az egyik szoros kapcsolatban a tanítással, kötelező olvasmányokkal, ez az osztály-könyvtar
jellegévei birna, ezerikivül, lenne egy
olyan könyvtár, melynek használata nem volna megkötve. Én olyan
módon kivánnám a módosítást, hogy az ifjusági könyvtár négy főcsoportba osztatnék, ezekbe az osztály-könyvrárak
ba osztatnának a kötelező
olvasmányok, ezenkivül
lehetne olyan csoportosítás, amely
teljesen
szabad választás alapján volna használható.
Miklós
Gergely: A 3,ik pont' a munka megosztását jelenti, annyiban, mert minden osztálynak meg van a maga osztálykönyvtára
és
mindegyiket az osztályfőnök kezeli. Ha könyvtárórát
tart, egy osztály
foglalja Ie működését, ha azonban egy közös könyvtár van és azt az
ifjuság nagyobb része akarja igénybe venni, hogy tudja ezt egy könyvtárnok kezelni? Az osztálykönyvtárnak
olyannak kellene lenni, hogy az
osztály tananyagával összefüggésben legyen s én fentartandónak találom
a javaslat ide' vonatkozó részét.
Guzsvenz'tz Vilmos előadó: Csak néhány megjegyzést óhajtok tenni.
Minden tanintézet olyan kezelési módot állapíthat meg a saját hatáskörében, aminőt akar, ez nem lényeges kérdés. Amit Palágyi kartárs'
kifogásol, hogya
kivonatolás káros, azt meg lehetne szorítani a kötelező
olvasmányokra. Palágyi kartárs felhozza, hogy az ifjuság maga keres
majd tiltott olvasmányokat, azt meg nem akadályozhat juk. Belemegyek
abba a módosításba, amely eképpen szólana:
az 5. pontból kimarad :
a növendék az olvasott könyvből rövid kivonatot készít, - a tanári
testület azonban kötelező olvasmányokat irhat elő.
Elnó'k úgy látja, hogy az előadó javaslatait az 5. pont módosításával a közgyűlés elfogadja.
ő
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Kimondja a határozatot, mely szerint a közgyűlés az előterjesztett
javaslatokat elfogadja, azzal, hogy az 5. pontból törlendő e kifejezés:
"A növendék
az olvasol! könyvből rövid kivonatot készít"; e kifejezés
pedig:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Ugy a kö"teléZö,mint a sza ba d olva smá nyok kivona tá t·. . ."
ekkép módosítandó
: "A kötelező
olvasmányok rövid kivonatát . . ."
Az előadónak tartalmas előadásáért
köszönetet szavaz a közgyülés.
Az indítványokra 'nézve lásd a közgyűlés jegyzőkönyvét (M. T.
1904. évf. S61. 1.)
Elnök az ülést 1/22 órakor berekeszti.
K. m. f.
Összeállította:

Németh

Sá ndor ,

titkár.ihgfedcbaZYXW

D r . S te in b e r g e r

F erenc.

1846-1905.

A magyar katholikus közoktatásügy egyik nagy tevékeriységű és
érdemekben gazdag, előkelő munkása, Steinberger Ferenc dr., a központi papnevelő-intézet
kormányzója, a kat. Tanítók Országos Bizottságának s a kat. Tanügyi Tanács elnöke, egyesületünk
választmányi
tagja, hunyt el január 18-án 58 éves korában.
Steinberger azon fenkölt gondolkozású férfiak közé tartozott, akik
jól össze tudják egyeztetni hazájuk és egyházuk érdekeit s mindkettő
szolgálatát egyaránt szent kötelességüknek. tartják. Az egyh~zi különleges érdekeket ő nem magyarázta és szolgálta sohasem. a haza rovására; összes érzelmei felolvadtak a hazaszeretet egyetemesebb érzelmében. Nemesen érző szivében kü!önösen ki volt 'fejlődve a tanártársai s
tanítótársai
iránt való kartársi szeretet s e tekintetben érzelmeinek még
az egyházi elválasztó falak sem szabtak korlátot, A tanítók mozgalmaiban mindig élénk részt vett S ezen kartársi érzületét a kat. püspöki
kar azzal jutalmazta, hogya
kat. Tanügyi Tanács egyházi elnökévé
kinevezte s ebben a minőségében sokat tett a kat. tanítói közszellem
ápolásában, emelésében, megszilárdításában.
Méltán keltett tehát részvétet azsrqponmlkjihgfedcb
halála a tanügyí körökben
felekezeti különbség nélkü!. A katolikus tanítók pedig kiváló jóltevőjüket
és szetető társukat siratják benne.
Minket, tanítóképző tanárokat, közelről érdekel az ő halála; mert
a legnagyobb
élete javát a tanító képzés ügyének szentelte s működésével
sikereket ezen a téren aratta. Mint a szatmári rom. kat. tanítóképzőintézet igazgatója, felvirágoztatta az intézetet. Megteremtette a szatmári
s mindez
rom. kat. polgáriskolai tanítónőképzőt
s a kisdedóvóképzőt
intézeteket hosszú időn át vezette Egyike volt
a magyar tanítóképzés
legserényebb munkásainak.
Hogy mily rendkivül szorgalmas
és sokoldalú munkás volt ő,
mutatják életrajzának adatai.
1846-ban Mármarosszigeten
született. Középiskoláit ugyanott és
Szatmárott végezte: A ,teologiát a budapesti egyetemen hallgatta, mint a
ő

ő

,
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kőzponti papnevelő-intézet
növendéke. Pappá 1870-ben szentelték. Rövid
ideig káplán volt Fehér-Gyarmaton. Biró László püspök kinevezte udvari
pappá. Majd kinevezte tanárrá a szatmári katolikus tanító- és tanítónőképző-intézethez
s a papnevelő-intézethez,
amelyekben a neveléstani
tárgyakat oktatta. 1876- ban a két képző-intézet igazgatója, egy évvel
utóbb szentszéki ülnök s a szentszék tanügyi osztályának tagja lett.
1879-ben letettesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a teologiai doktorátust. 1892-ben a szatmári kisdedóvó
intézet s 1894-ben a polgári iskolai tanítónőképző.
igazgatója lett. Ezt
megelőzőleg 1893-ban nevezte ki a pápa tiszteletbeli kamarássá. Habár
a négy intézet igazgatása nagy gondot okozott neki, mégis talált időt
arra; hogya társadalmi téren is vezető szerepet vigyen. Alelnöke volt a
Szatmár-egyházmegyei Irodalmi Körnek és a Pazmany-sajtót
létesítette
s e társaság elnöki tisztét
töltötte be. A Szent-István-társulat
könyvkiadó bizottságának, valamint a Szent-István-Társulat
tudományos és
irodalmi osztályának tagja, a Katolikus Tanítók Országos Bizottságának
pedig elnöke volt. Az ugocsa-szatmármegyei
katolikus tanító-egyesület
elnökévé, az egyetem hittudományi kara bekebelezett doktorrá választotta meg, Őfelsége
1899 'ben nevezte ki nagyváradi
kanonoknak
irodalmi -munkássága
elismeréseü! az egyik irodalmi stallum ra. 1903.
augusztus havában pedig a központi papnevelő kormányzójává neveztetett ki, ahol mostanig működött.
Kegyelettel őrizzük a bölcs, a nemesen gondolkodó és lankadatlan
buzgalmú tan férfiúnak emlékét.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő

ő

B á th o r i J ó z s e f.
1866-1905.

Egy nemesen érző szivet, egy kötelességtudó, munkás és a legnagyobb
hivatásszeretettől áthatott tanárt döntött ki a magyar tanítóképzés munkásainak sorából a végzet kifürkészhetlen intézkedése. Azok közé az
igazi tanítóképző tanárok közé tartozott, aki soha nem élt egyébnek,
mint hivatásának és a komoly ismeretekre való törekvésnek. Egyénisége
a rideg, az önző ember tulajdonságait tükrözte vissza azoknak szemeiben,
akik nem ismerték, de akik nap-nap mellett és a közelből szemlélték
nemes törekvését, példaadó munkásságát, tanítványainak személye iránt
érzett rajongó es odaadó szeretetét: azok a legkiválóbb tulajdonságokat
ismerték fel benne, a mit csak emberben fel lehet találni. Tanári működését ebben az intézetben kezdte, mint fiatal segédtanár,
15 éves, szakadatlan munkássága - után, férfikorának ugyszólván kezdetén, erejének,tudásának, képességének legizmosabb korában lelke elborult és rövid idő
alatt, életének fáklyája is véglegesen kialudt. - Sors bona, nihil aliud.
- Nemcsak a tanítóképzés vesztette el benne és általa egy példás jellernü
és kiváló szorgalmu munkását, kollégái igaz jóbarátjukat, tanítványai
nemesen érző vezetőjüket, de sokat vesztett általa a Máramaros várműködése
előtt egy Iomtárnak nevezhető
megyei muzeum is, \lmely az
anyaghalmaz volt, az
példás és fáradhatlan titkári működése
után
pedig egy oly virágzó történelmi intézménnyé fejlődött ki, amely a
ő

ő
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és csodálkozását
legszakértőbb,
országos
hírű emberek teljes elismerését
érdemelte ki.
Amidőn
egy szomoru
este alkalmával
elboruini
készülő
lelkének
első tüneteit észrevettem,
akkor is
muzeum
természetrajzi
gyüjteményének meghatározása
körül buvárkodva,
Paszlavszky
és Brém nagy munkái
voltak előtte, ezekben buvárkodott
és ezek felett tünődött.
A túlfeszített
szellemi
munkásság,
az emberfeletti
tevékenység
nagy
küzdelmét
a
gyönge fizikum
nem volt képes eléggé táplálni
és az a lélek, amely
oly sok szépet és nemest volt hivatva megteremteni,
megtagadta
a szolgálatot. A többit miért beszéljem
el? A dicső-szent-mártoni
temetőben
egy még jeltelen kis hant takarja földi maradványait.
Kollégáinak,
barátainak,
tanítványainak
és hozzátartozóinak
hálás kegyelete
őrködik
emléke
felett. Aki annyit
dolgozott
a magyar
tanító képzés
terén, aki
úgy rajongott
minden szépért, jóért és hazafiasért,
annak
kimult porai
felett mindig élni fog a leghálásabb
kegyelet'.
'
Régi barátom, jó kartársam.
Szomorú
érzéssel búcsuzorn
el tőled
a máramarosszigeti
tanítóképző-intézet
nevében.
Krisztusi hitünk szerint
! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
a viszontlátásigsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á

Ková ssy

Zoltá n.ZYXWV

E L M E L E T . ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
A

gíessení k is é r le ti lé le k ta n i kongresszus

és p s y c h o -

p h y s ik a i k iá llitá s .
Az 1904. év tavaszán
tartották
meg Giessenben
az első kisérleti
lélektani kongresszust
és vele együtt a kisérleti psychophysikai
kiállítást.
A kongresszust
dr, Sommer
R. egyetemi tanár, a lélekkőrtani
klinika
tudós vezetője rendezte.
A kongresszuson
84 meghivott
tag vett részt
főleg Németországból,
Franciaországból,
'Oroszországból,
Svédországból,
Ausztriából, Kanadából, Angliából, Japánból. Magyarországból
dr. Ra nschbur g Pál a közoktatási
kormány
megbizásából
és Eper jessy István székesfővárosi igazgató-tanító
jelentek meg.
A korigresszuselnökévé
Müller G. E. göttingai
egyetemi
tanárt,
alelnökké
Ebbz'ngha us H. boroszlói
egyetemi
tanárt,
Exner
S. udvari
tanácsost,
bécsi egyetemi tanárt, Ku/pe O. würzburgi
egyetemi tanárt és
dr. Sommer
R. giesseni
egyetemi
tanárt
választották
meg, Agyülés
megnyitása
előtt
megalakították
a "Gesellschaft
für experimentelle
Psychologie"
címü egyesületet.
Első előadó dr. Benn Viktor párisi egyetemi- docens volt, ki meglepő folyékony
németséggel
az "J ndz'vidua lzs lélekta m" módszer ek"-r ől
tartott igen érdekes és tartalmas
előadást.
Előadásából
ki kell emelnem
azt a részt, melyben
részletesen
elmondta,
hogy több év óta előkelő
francia tudósok
és írók egyéniséget
miként tanulmányozzák,
munkás-
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ságuk (tervszerüség),
munkaidő
(munkakezdet,
munkatartam),
munkaerő,
munkaképesség
stb. szempontjából.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Stem boroszlói
egyetemi
tanár is
különösen
hangsúlyozta
az ily irányu typikus megfigyelések
nagy jelentőségét, mert mennél magasabb
szellemi funkciót végez valaki, annál szélesebb a kutatás
alapja, annál világosabban
tünik ki az egyén individuálitása, mig a genetikus
lélektaóban
csak az elemek és a lélek elemi
működéséről
van szó.
La y, karlsruhei tanítóképző-intézeti
tanár kiemeli Henri előadásából,
hogy az individuális
lélektan problemája
nagyon
fontos az oktatástan
szempontjából.
Felemlíti, hogy dr. Sickingen mannheimi
iskola-felügyelő
a
felügyelete
alatt álló iskolakerületben
a tanulókat
"szellemi munka kéP esosztja:
1. jobb munkabíró,
2. kevésbbé
ségük" szerint három csoportba
jó munkabíró
(átlagon alul) és 3. gyenge munkabiró.
Orvosok és tanítók
elismerik, hogy mily nehéz a gyenge tehetségű
tanulót a normális tanulótói megkülönböztetni,
hogy gyakran
mily vastag tévedések
történnek,
mert az individualis
lélektan még nem állapította
meg pontosan a határt
a normális és normális
határon
alul álló elmebeli
képességek
között.
Szükségesnek
tartja, hogy a tanítók
ebben a tekintetben
magasabb
kiképzést nyerjenek.
.
G. E. göttingai egyetemi tanár
Az ér zékek lélekta na kör ébőlMüller
a színtévesztés
és a színvakság
elméletéről
tartott
magas
színvonaion
álló előadást.
Igen érdekes en fejtegette a szem élettani
sajátságait,
az
optikai
csalódásokat,
színtévesztés
és a színvakság
különböző
nemeit
Megemlékezett
Helmholtz kisérléteiről, a typikus színvakságról.
Tscher ma k
hozzászólásábana
színlátásnál
előforduló
anomáliákról,
a szem defektusaszíntéveszból eredő színvakságról
beszélt. Dr. Guttma nn berlini orvos asrqponmlkjihgfedc
tőkön megejtett vizsgálatairól
számolt be.
hbbingha us
H.
a mértani optikai csalódásokról
tartott
előadást,
melyhez hozzászól va dr. Schuma nn a Poggendorf-féle
optikai csalódásokrói beszélt.
Exner S. assistensének
dr. Sinkihí Imanura
japáni
orvostudornak
kutyákon végzett agykérgiműtéteiról
számolt be, melyeknek
következtében
különböző
sajátosságu
agykérgi
zavarok
állottak be. Dr. Schuma nn F.
"a betűk. és sza va k jelismer ése pilla na tnyi
megvitá gítá s
mellett" címen
értekezett.melynek
folyamán saját szerkesztésü
, tachistoskopját"
mutatta be.
Str uyken "a ha llá s finomsá gá na k
megha tá r ozá sa
tartort.
A második
ben" címen igen érdekes előadást

mz'kr omzllt'meter eknapon dr. Müller

G. E. egy rendkivüli,
szinte csodálatos
emlékező
tehetségű
egyénről,
dr. Rückléről
tartott
bemutató
előadást.
Dr. Rückle
casseli vagyonos
magánmérnök,
ki előszeretettel
foglalkozik
számok,
számsorok,
számkomplexumok
betanulásával
és gyors
betanulásával
bámulatba
ejtette
hallgatóságát.
25 számból álló számsort
19 másodperc
alatt tanult meg
s azt előlről hátrafelé,
hátulról
visszafelé,
majd felülről lefelé és alulról
fölfelé, majd spirális sorokban mondja el. 204 számból álló komplexumot
13 perc alatt tanult meg hibátlanul.
Mialatt Müller e fenomenális
emlékezőtehetségről
elmondta
véleményét,
aközben
Rückle 3-4 perc alatt
102 számot
tanult be s azokat
elrecitálván,
úgyszólván
szóról-szóra
elmondta
mindazt, amit ezalatt Müller az emlékező tehetségról elmondott.

89zyxwv

Rückle amellett sok ideig meg is őrzi emlékezetében a betanult számokat,
Emlékező tehetsége visuális tipusú és akusztikus és motorikus módon
tanu!. Tanulás közben ugyanis ütemszerűen mormol. E rendkivüli tehetség a tartós associatión kivül főleg abban áll, hogy figyelmét rendkivüli
intenzivitással tudja a megtanulandó számokra irányítani, gyors felfogásu
képességgel bir és a szellemi kifáradás csak nagy időre áll be. Megemlíti még előadó, hogy dr. Rückle közvetlenül a reggeli felkelés után
nincs eléggé disponálva a tanuláshoz, csak 2-3 órával később, akkor
is néhány számolási kisérletet kell tennie, mig absolut értékü munkára
képes. Az alkohol élvezete (már reggelihez két korsó sör) nem befolyásolja vagy gátolja elmebeli működését. Ejjelezés (tivornyázás) után
az emlékező tehetség erejében csökkenés áll be. A számok be tanulásán
akként könnyít,
hogy a számokat ritmikusan mondja el, a szám komplexumok a ritmushoz alkalmazkodnak
Egy.komplexumban
három, majd
kettő s végül hat szám van, e komplexumok adják meg a ritmust.
Pl 4, 5, 6srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 3, 7 I 8, 4, 5, 6, 3, 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
beszélt igen érdekesen. Több
Wr eschner a képzetek tá r sítá sá r ól
mint 20,000 egyénen tett vizsgálatot. A hívó szavakat különböző tárgyés eszmekör ból válogatta össze s részben akusztikai s részben optikai
uton közöltettek. A vizsgált egyén kijelentéseit feljegyezték, a reprodukció idejét a Hipp-féle kronoszkoppal
ellenőrízték. E megfigyelésekből
levonható tanulság, hogy a társulás ideje az adott optikai ingereknél
hosszabb és az akusztikai ingereknél rövidebb, az elvont képzetek társítása a leghosszabb időbe került. A legrövidebb idő alatt a tanulatlan
egyének az igéket. a tanult egyének amellékneveket
társítottak. A tanulátlan egyéneknek kétszer annyi időre volt szükségök a társítás hoz, mint
a tanultaknak, legtöbb időre a gyermekeknek volt szükségük. A fér.ftak
gyorsabban társítanak, mint a nők. Ha ugyanazon hívó szó hét nap
mulva ugyanazon egyénnek feladatott, az első ismétléskor 60%' a nyolcadik ismétléskor 20% uj társítás történt.
Wreschner tömegkisérletet is tett 30 egyetemi hallgatóval és hallgatónővel, 5 mel1éknevet, tárgy nevet, elvont nevet és igét adván hívó
szóul.
A feleletekben az elvont nevekben mutatkozott a legnagyobb
különbség,
legkevesebb a rnelléknevekben
: a nők feleleteiben több volt
a változatosság, mint a férfiakéban. A hívó szókra adott feleletekből
Wreschner az egyén eredetiségére is következtetett s az eredményből
jelentős individuális különbségeket lehetett kiolvasni.
Az előadást követő
vitában EbbZngha us rámutatott arra a nagy
különbségre, mely pl. a hívó szót követő feleletekben a férfiak és a nők,
a tanult és tanulatlan egyénekben mutatkozott, mely szorosan összefügg
az egyének szókincséveI. Minden egyén bizonyos könnyüséggel és gyorsasággal társít abból a képzetkörből,
melynek világában él; mennél több
hívó szót adunk elébe, mely képzeletvilágából
hiányzik, annál tovább
tart a gondolkodás, a társítás ideje, anélkül, hogy ebből az egyén lassú
gondolkozására jogosan következtetni
lehetne. Sommer megemlíti, hogy
Wreschner módszerét psychopathológiai
vizsgálatokra is alkalmazták.>
melyekben differentiális-díagnostikus mozzanatok mutatkoztak progressive
a paralytikus egyénekben, hülyékben és epileptikusokban. Szerinte a hivó
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szóra leadott reakció sok esetben nem mindig associátio
a szósrqponmlkjihgfe
szükebb
értelmében,
hanem iterativ
jelenség,
mely betekintést'
nyujt az értelmi
lelki folyamatba,
anélkül, hogy e módszer az intelligentia
mértékét
adná.
Pathologiai esetekben a hibás reakciók pozitiv tünetei gyanánt
szolgálnak
a kóresetnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képzettársító
módszerének
nem tulajdonít
nagy
Stem Wreschner
jelentőséget,
mert nagyon
mesterkélt.
A kisérleti
egyénre ugyszólván
ráérőszakolt
hívó képzetekre
ex abrupto kiváltott képzettársítások
nehéz
elmebeli munkát adnak különösen tanulatlan
egyéneknek.
Dr. Ra nschbur g
szerint az associációs vizsgálatok
nem képezhetik
az intelligencia vizsgálatának célját, azonban
pathologiai
vizsgálatoknál
becsesek
az elmebeli
képesség
megállapitására.
Bizonyos
eredmények
beigazolják,
hogy a
tanulatlanok
hosszabb
idő mulva reagálnak,
minek az a látszata van,
mintha a reakció azért következik
be később, mert a tanulatlan
egyének
. csak képekben
gondolkodnak.
kisebb szókészletük
van, mint a tanult
egyéneknek. kiknek képzettársítását
a verbalizrnus
befolyásolja.
Wendt a nők gyorsabb
képzettársításáról
emlékszik meg. Igen bevizsgálatokat
tett erre nézve
tanító
és tanítónőképzőkben,
hol
18-20' éves fiatal emberek és nők voltak a vizsgálat
alanyai.
A hívó
szavakat a gondolkodástan,
lélektan és neveléstan köréből választották
és
a nők tényleg gyorsabban
reagáltak, mint a férfiak. Hogy mennyire fontos
szerepet játszik a képzettség,
az is bizonyítja, _hogy ugyanily koru férfiak
és nők kisdedóvó-képzőkben
is megvizsgáltattak,
hol a férfiaktól nagyobb
előképzettséget
kivánnak,
mint a nőktől s ime itt a férfiaknál a képzettársítás ideje rövidebb volt.
,
Gor don Ka te arról a kérdésről
értekezett, mily befolyá s sa l va nna k

ható

a kellemes va gy kellemetlen

képzetek és ér zetek a z emlékezet ta r tóssá gá r a .

Szines képek alakjainak bemutatása után megkérdezték
a kisérleti egyént,tetszett-e avagy sözönyös
volt-e a kép. A kiséri et eredménye azt mutatta, hogy
a tetszés és nem tetszés s a közönyös
hatás az összes egyénekben
alig
hozott
létre némi eltérést.
Ujabb
kisérletek
ugyanazt
ez eredményt
mutatták.
Az ismétlés folyamán
kitünt, hogy ugyanazon
képek, melyeket
a kisérleti egyén
ismét felismert,
ugyanazt
a hatást keltették,
mint az
első kisérletkor.
Ez az eredmény
ellene- szól annak a köztudatba
átment
véleménynek,
hogy a közönyös
képek hatása gyorsabban
tünik el az
mint a tetsző vagy a nem tetsző képeké.
.
emlékezet köréből,
Dr . Ra nschbur g arról a tételról értekezett,
hogy mily szerepe van
a hasonlónak
a megtanulásban,
a megtanult
dolog megtartásában
és a
reprodukcióban.
Vizsgálatai
szerint az emlékezet
terjedelme a heterogén
tartalom
esetén
szélesebb,
az emlékezet
ereje nagyobb,
a reprodukció
ideje rövidebb, mint a homogén tartalom esetén. A hasonló megtanulását
melléktársulások
(logikai. 'segédeszközök)
segítik elő.· Az emlékezetben
előforduló illúziok különböző természetüek
a heterogén és hasonló elemeknél. Látszólag
biztos, helyesen
reprodukált
képzeteket
hasonló képzetek
könnyen
meghamisítanak,
mig
a
heterogén
képzetsorokra
nézvé
ugyanily körülmények
között ez az eset nem áll elő. A tanulásról
a
hasonló
képzetek
az ú] képzetek
felvételét
elősegítik,
megkönnyítik.
;
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(Egész terjedelmében megjelent "JournalsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
f. Psychologie
u. Neurologie"
c. lapban.)
A harmadik napon Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Kit/pe a "nega tiv és pozz'tz'v a bstr a kcz'ó"·r ól
s ez irányú kisérleteiről
számolt be. Wir th V. "a z ó'ntuda t és figyelem
ter jedelmér ől" ; Weyga ndt V. "a da tok a z a lvá s lélekta ná hoz" címen tartottak
előadásokat. Előadásában utóbbi megemlékezett Ró'mer kisérleteiről, ki
(megfigyelte az egyén munkaképességét
közvetlen az ébredés után, az
erőszakosan félbeszakított éjjeli álom és a délutáni álom után. Weygandt
különböző
módszerek segélyével vizsgálta az alvás jótékony hatását. Az .
alvás előtt föladott számolási feladatok megoldása igen lassan történt,
4-5 órai alvás után a szellemi munkaképesség feltünően emelkedett, de
nem érte el teljes erejét csak az ébredés után egy jó órával.
Cla r a jede Ed. "a z a lvá s biologia i elmélete" címen értekezett. A
lélekbuvárok véleménye megegyezik abban, hogy az álom negativ vagy
mondjuk abnormis állapot, nem működés,
hanem a működés szünetelése.
Szerinte az alvás nyugvó állapot, melyet a kimerülés idéz elő, ehhez
hozájárul az akarat) a szokás, a szuggesztió, mely szintén nagy befolyással van az alvásra. Szerinte az alvás ösztöne illetve szükségérzete
beáll már a kimerülés előtt is. Ha kutat juk, melyek azok az ingerérzetek,
melyek az alváshoz szükséges hypnotikus reflexet kiváltják, azt fogjuk
a sötétség, a
látni, hogy az idegek kimerülésén kivül hozzájárulnak
sötétséggel beálló egyhangúság, a csend, az alvás érzetévei társított rokonképzetek és érzetek, melyekkel együtt jár a reális élet iránti közönyösség.
Az alvás ösztönenél erősebb az éhség ösztöne. Clarapéde szerint a neurastheniás beteg álmatlansága az alvás ösztönének diassiatiója. degeneratiója.,
Ach N. göttingai
egyetemi magántanár . »a z elha tá r ozó a ka r a tból
ktfolyó cselekvésr ől" értekezett. Miként jön létre az elhatározó akarat és
miként váltja ki az akarat a cselekvést? Ma r tius G. arról értekezett, hogy
a lelki folyamatok minő hatással vannak az érverésre és alélekzetvételre.
Előadó szerint a mai kisérleti tehnika mellett akár az érzékszervek
nagyobb ingere, akár az érzetek hatása az érverésre és lélekzetvételre
pontosan nem mutatható ki, tapasztalataink ellenmondók.
'
Dr . Sommer igen érdekes előadás kiséretében
mutatta be egy
műszerét, melynek segítségével az érverés erejét hangjelző készülékker
mérik le. A tudós előadó abból az elvből indult ki, hogy mivel az érverés
ereje grafikai regisztráló készülékkel kimutatható, miért ne lehetne azt
hangok kal is kifejezni. Az igen szellemesen szerkesztett műszer méltó
feltünést keltett és az orvosi tudományban a diagnostika terén fontos
szerep vár reá. Ugyancsak bemutatta a mozgás erejét világító és színjelző készülékkel, mely különösen
alkalmas, hogyareszketegség
erejét
egyes betegekben nagyobb hallgatóság előtt demonstrálják.
Ettinger M "a z utá nzá sr ól"
tartott igen érdekes előadást. Előadó
elmondja, hogy igen sok kisérletet állatokon kell végezni, mert embereken
bizonyos kisérleteket
tenni erkölcsi szempontbólsem engedhető meg,
igy pl. az újszülött teljes elkülönítése az illető egyén életföltételeinek
teljes megváltoztatásával. Az eddigi megfigyelések szerint a gyermekekben
mint a látás é, rnely
előbb áll be a hallás útján szerzett képzet utánzása,
a gyermeknek 6- 7 hónapos korában áll be.
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a tanulókonvégzett
lélektani kisérletekről
tartott előadást.
Ament zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beszélt Wundt-ról,
ki azt 'állította,
hogya
természettudományok
terén
kedvező körülmények
között el lehetünk
kisérlet nélkül, exakt megfigyeléssei is célt érünk, de a lélektanban
ez ki van zárva. A kisérleti megfigyelések már az ókorban ismeretesek
voltak, .a modern kisérleti lélektant
azonban
csak a XIX. század vége felé kezdték
művelni.
Megismertette
a különböző
kisérleti módszereket
az ingerek felvételére és reakciójára
nézve, az önmegfigyeléseket,
a szellemi
kifáradásta
vonatkozó
vizsgálatokat stb.
La v V. A.karlsruhei
tanítóképző- intézeti tanár, a kisér leti okta tá s(Az előadást közöltük a M. Tanítóta nr ól tartott igen érdekes előadást.
képző januári füzetében.
Szerk.)
Ster n V "a gyer mek beszélőképességének fejlődésér ől gr a mma tik< ú és
logika i szempontok seer int"
címen értekezett. .Szerinte
a psychogenesis

egyik problemája
sem keltett oly nagy érdeklődést,
mint a gyermek
beszélőképességének
tanulmányozása,
mert a beszédsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
kifejezése a gyermek lelki életének •. akaratának,
érzelmeinek.
Nejével együttesen
megfigyelték kis leánykájuk beszédképességének
fejlődését az első szótól kezdve
és rendkívül
értékes adatokat
szolgáltattak
följegyzéseikkel
különösen
a
szókincs szaporodásához,
mikor kezd a gyermek grammatice
és logice
beszélni. A bemutatott
kronologiai
és sinkronistikai
táblázatok
világos
és könnyen
áttekinthető
képét mutatták
be a beszéd fejlődésének.
A következő
előadásokat
a bűnügyi lélekta n kőréből tartották.
Bor st
Má r zá '"a ta nuva llomá sok
lél~kta na " címen értekezett.
Sommer R."a z
értekezett.
Ach N. a Hípp-féle
kronoszobjektiv psychopa thologiá "-r ól
koprói tartott dernonstrativ
előadást. Becher E. Erdmann és Dodge chronographját
és tachistoskopját
ismertette.
Ezzel a rendkívül'
érdekes
és
tanulságos
kongresszus
véget ért. Elhatározták,
hogy a legközelebbi
kongresszust
1906-ban a husvéti szünidőben
Würzburgban
tartják meg.
Eper jessy

A z e le m
i is k o la i
,
-

A t u la j d o n k é p e n i

rajzoktatas

Harmadik

közlemény.

r ajzok.tatás!

Istvá n.ihgfedcb

r e fo r m ja .

-

anyagok

osztályonkérrtí

k ö r ü lír á s a .

Ha r ma dik

osztályban

A harmadik

osztá ly.

a következő

menetet

követem:

kialakítása után: a térnek benépesítése
testekkel.
A "ter " képzetének
E, testeknek
apró r észecskékr e való szétoszthatósága,
szétválaszthatása
.
törés,

zúzás

által.

e részecskéknek
ö'sszer a kódá sa

Minden
testté való

Isten

erői:

"por ból és hamuból"

összeállása,
a

részecskék

van

összerakása
vonzá sa

és vagyunk!
emberi
által,

Viszont

munkával

minek

és

példáját
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i. föld általi vonzásában.
Példa rá és bemutatandó:

látjuk

a so jegecítése.
élek,

lapok.

Részecskékből

A la pok,

mint

határai;

az élek, mint

csúcsok,

mint a lapokat

részecskék

rajza:

_a testek

a testet

a testet

alkotó

határoló

határoló

a pont.

összeáJlása

A

s

részecskék

lapok

csúcsok,

által

kitöltött

tér

határ~i;

a

kiterjedésének

élek kiterjedésének

só-kocka

ezeken

határai.

A

parányról-parányra

parányi

való

össze-

rakódását
követve,a
pontoknak
csak tökéletlen
kivihetőségéből

egymásra
rakódásából
s a tábla síkjá n
(mert a 'pontocskák
csak a tábla síkjá-

ban

irányuló

rakhatók

össze

s

u. n. hosszmetszete
az elülső
rajzait

lapnak

adják,

egymás
vonalak

véve,

melyek

szélei

álló

találkozó

pontok

e lapnak

egyike-egyike

is pont,

élvonalak

a többi

(az alkotó

mert

legkisebb,

legparányibb

De

a

aszéleinek

kocka

hogy

Elapot

érintkező
szorosan

is változatosan
szalagokat

is rakhatók
Ezt

egy

rajzolni

ezekből

átmegyünk
való

tudunk

való

körülrajzolása.

a tanulókat
a különböző

agyagba,

azzal
állású

a mészpát")

1) E jegec

kűlőnősen

mert a budai

hegyek

kis-svábhegyi

szkalenoéderek

[egeccel pótlandó.

a budapesti

gyönyörű

hasadási

Persze - ezt jegecíteni

alakjait.

szemet

a

:

a négy-

gyönyörködtető
pId.

a slöjd-

foglalhat

el

beszerzendő

riem is kell!

bízva, csaks összerakódás

tettük.

mennyiségben

Másutt

nem lehet,

létre

gyermekekre

megismertetésére

nagy

lát-

még gyorsabb

mellyel

a só ~egecével

tanmenetben

példányokat

látható
nem

körülrajzolása

ennek

-

belekarcoiván
azokat. Vagy
Különböző
szinű mozaikok

mulatozást
mint

kép-

a mulattató
rajzolással,
vonalakat,
mint a négy-

nyerünk,

jegecének

ép úgy,

a

mint a

még

azokat

Így jön

különböző,

gipszbe.

és díszítő

is pont,

hogy

hogy

által;

csak

a csúcs

részecskében

gyorsabb

való körülrakása

ábrázoló
meg s a

Tehát

rajza
úgy,

hosszmetszetének

egyberakva,

keletkezésére,

parányi

éleinek

kitöltve

Után

rajzai.

oly kicsinyek,

és síkdíszítményeket

az összerakó

kitörlése

részecske

készítményeket,
a gya gedénreket
díszíthetjük,
fára, botokra vághat juk őket rová s alakjában.

útján

a kockának

viseli.

lapokkal
pontokat

a csúcsok

parányi

voná sokka l

Erre
r:negismertetjük
szerint úgy magukat

zeteket

hamar

nem):
nevet

pontjainak

mint

részecskék
sem!

pon.tokkal

kivitele : a sornak
zetidom.

rajzokat:

a

amit

legyen.
Ám a parányi
hatjuk még nagyítóval
Következik

meg,

az oly hegyes,

végzödőnek.

csupán

közbeeső

maradnak

zelhetjük

mely

mélységben

a "négyzetla p"

mellett):
vona l alakjában
jelentkezik;
mig az éleket
összetalálkozásának
helyei a test csúcsain ak felelnek

pontokból
rajza

befelé

áll elő, amely

Itt a nyert

jellegzetes
szolgáltatnak,
vagy

más

sz erepet ;
mint
megfelelő

a
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alak
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dülény s ebből valamint a négyzetből
leszármaztathatjuk
a teglá ny

alakot is oly módon, hogy a hossz ban mindig kétszer annyi részecskét
képzelünk
összerakódni,
mint a magasságban
és mélységében.ihgfedcbaZYX

k.ör-nyező la p j a in a k a la p t ü n e m é n y e i

A te st

Ez alakra
lására.

szükség

A kockát

A gyermekek

volt, mert nélkülözhetetlen
a gyermekek

változtatván

előtt felállítva,
s felcserélvén

balra és azután előlről fokozatosan
mutatkoznak.
lapjai más-máskép
balra

ülnek,

máskép

a kocka

látják

azt minden
helyeiket

következik,

látnak!

Tulajdonképen

leszűrődik
mint

az

ha

közepe

a tárgy

alakú

lapjai

aszerint,

amint

a néző

azon

lapok

alakjai

üvegtáblához

változnak

illeszkedve

úgy
Ha

éleket, illetőleg

s most

a határoló

a fekvő

Egyúttal

vagy

elfordultan

jobbra

ferdébb

és annál

és keskenyebbnek
hátrafelé

vagy

minél

el a nézőhöz,

a lapokhoz

képest:

a szélességi

különösen

kell rajzolni.
hajló

körül

a

az

alaki

a tanulókkal

kockát

észrevéteti,

határoló

hogy

vagy

dülényded

alakuak

az a tétel is levonandó,

inkább

eláll a négyzet

dülénydednek

azok

a

a

s

hogy

nézőtől:

így
balra'

annál

látszik az s annál

ferdébbnek

Ép úgy áll a dolog a függelyes

helyzetból

négyzetre

A t e s t k ü lö n b ö z ő f e k v é s ü

nézve

la p j a in

lá s a . Fel lévén fogatva a kocka 3 kiterjedésben

a vakítófehér

Észrea kocka

és függélyesen
áIlanak •...négyzetalakuak;
bár, de a nézötöl
elfordultan
állanak,

példáról

keskenyebb

előrefele

sakkor

is, dülény

több

egymás-

hogy

foglalnak

észre

huzat ja

lapokat;

négyzetlapok

rajzolandók.

ósszekólő

megtartásával.

mint a hosszúsági,

veszik

sebből
nem egyéb,

az

a tanító egy pontr ól nézetve

tentával

négyzetlapok,
amelyek szemben
azok pedig, amelyek függélyesen
vagy

amelyeket

s a z a zoka t

helyzetét

alakra,
nem

rajzolni,

közben,

állást

ha

esetben a nagy kocka (gipszből vagy papirból)
vagyis az ablak közé
állíttatik, szorosan
az

az üvegtáblára

át

milyen

másokat,

természetesen

nézegetés

változtatja

előtt,

a kocka
a testtől

a r a jzolá s

viszonylagos

a fenti

jobbról-

hogy
amint

éleit kell rajzolni

szerint

ler a jzo/á sa ,

hogy

méreteikben.

akkor és minden
üvegt.áblája
mögé

az üvegen

mely

és arányok

a gyermekek

aszerint,

változást;
az ablak

kell

legszélső

nézetjük.

de a lapokat
mind
a mögöttük
levőket.

a tér ben legkzdltóbb csúcsa ina k

vagy

és a mélységi

a lapokat

meghatározása,

fekvések

azonban

négyzet

azokat

n ,'
kör vona /a ina k
u.DCBA

hajlások,

veszik

csak
csak

a rajzolás

a tá r gya kna k

élének,

közti

hogy

oldalról

hátra:
észreveszik,
Más lapokat
látnak

ugyanazokat,

megrajzo-

rendszerint

jobbról ülnek a testtől és másokat,
ha felállnak,
sohasem látják;
mert az elől levő lapok elfödik
Ebből

é s r a j z o lá s u k .

3 méretű

is."

a f é n y k ü lö n b ö z ő

való megrajzolása,

e lo s z -

úgy állít juk

nagyméretűsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
kockát egy külön e célra beszerzett
csa varral

lej ebb és magasabbra

állítható

állványra,

hogy

az, az egyik

oldalról

az
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ablak fényétől 'élesen legyen megvilágítva, a másik oldalon a szoba
árnyékoIt részébe merüljön. Megértetjük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
fény fontos szerepét a "világ"
s a benne levő tárgyakmegvilágításában,
láthatóvá tételeben. Kisérletileg
bemutat juk, hogy a testet forgatva a szilárdan álló fényforrás körül
vagy viszont a fényforrást körülhordva a tárgy körül: annak mindig
más-más -fele lesz megvilágítva s egy fény és árnyék közti határvonal
különböztethető
meg. Ezen a határvonalon túli része a testnek árnyékban van és pedig ihtá r nyeká ba n, mert önmaga a test az oka, az őt
alkotó részecskék az okai, hogy rajtuk keresztül a nap fénye nem
hatolhat. Csak a megvilágított részig mehet a. sugár, a megvilágított
részecskén át nem hatolhat a fény s így a megvilágított részecskéktél
a világított nap vagy fényforrástói elfelé eSQ részek sötétségben maradnak.
Így van árnyékban a testnek a naptól elfordult fele lis. De ez azért
mégsem egészen sötét, mert a szoba meg világított falaitól, mint a tükörtói
visszarugódó fénysugarak gyengén bár, de mégis megvilágítják. De itt
is észre kell vétetni azt a törvényszerűséget,
hogy minél jobban van
elfordulva egy lap a fényforrástól
: a nná l kcvesebb suga r a t ka p a z s a 1tndl
sÓlétebbnek tünz'k fel, tehát annál sötétebbre kell beárnyalni, azaz annál
szürkébbre, feketébbre kell az úgynevezett
"papirecsettel",
(amint én
az' u, n. "wischert" nevezem) bevonni.
Itt azután ilyen árnyékolási gyakorlatok végzendők a különféle
színekkel
is, amennyiben á porfestékekhez fekete festéket keverünk a
szükséges fokozatossággal.
Igy az árnyalatok egész skáláját nyerjük,
tisztán csak a gyakorlás céljából. De ~zen gyakorlatok után szines
szinekkel
testeket állítunk fel s ezeket igyeksz~nk rajz s árnyéklati
megfesteni.
.
A távlat és a vetett árnyék feltüntetése e fokon elmarad. Oly tárgyakat veszünk mintául, amelyeken a távlati viszonyok nem tünnek fel
,s úgy állítjuk fel azokat a verőfényes világításba s messze más tárgyaktóI,
hogy a vetett árnyék ne érvényesüljön és ne tünjék fel. Ezeket azért
tartom elkerülendőnek
még e fokon, hogy ne ha lmozzuk a teendőket és
a nehézségeket s az előhaladás gyorsabb,
változatosabb
legyen s ne
kelljen egy tárgynál nagyon-nagyon so ki vesztegleni a sokoldalú magyarázgatások folytán. A távlatot a negyedik osztályban, a vetett árnyékot,
habár már addig is alig lesz elkerülhető annak érvényesülése
és észre
nem vétele, csak az ötödikben és hatodikban tartom tárgyalandónak,
mert az a fénytannal s a csillagászati földrajzzal' és csillagászattannal
összeesik. És e subtilis tünemény tárgyalására. és megértésére is már
érettebb lett a gyermeki elme.
A kockának előbbi módon való lerajzolása után azt magát is, mint
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síkdíszítményt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
alkalmazzuk
a kockának különböző módor1' való egymásfölé

és egymásalá
helyezéséveI,
amikor az egymást elfedő
illetőleg
a nem lá tha tó
r észek meg nem r a jzo/á sa

testek

rajzolása,

znszr tcctiue oemu-

za rha to.

Lehet azután egy üvegkockát
is rajzolni, ahol mind a test
felének élei, csúcsai is feltüntetendők,
mind pedig az üveglapok
tükröződése
hexaederben
fluoritét

visszaadandó.
(Lehet
még
jegecedő
ásványok
jegeceit,

és sóét

festeni,

de

amikor az ásványokról
szolgáljon.)'
"
A kockával
gerenda,

léc, deszka

kéménnyé,

padlóvá,

stb. de mindig
sor r endje

Majd
felesének

következik
levezetése

az

egyenlőtlen

vonal

díszítések

derékszögü

tompaszögü

kieszélésére
a munkát.
alapján,

bemutatandók

annak

s alkalmazza

Következik

alapján

a

négy-

kő, tégla,

alkalmazásai

ajtóvá,

kapuvá,

fallá,

kerítéssé,

s a tá r gya k készítésének

idom s nemeinek,
Az egyoldalú

háromszöget

mint a négyszögek
háromszöget

a nyolc-

háromszöget,

mint a téglány

mint

a

és egyenszárú

sennek

segítségével

mértékével
eredete,

felesének

háromszögnek

szabadkézzel

és felületek

berajzolására,

De ez alakok

az alap

mégis

oly

jegecek,

illusztrálására,
a maga

a sokszorosítás

való
mértéke

gyors

az

fogásaival

vezettet nek

alakok

le

előjönnek,

adja

az

összes

az alakváltozatosságot.
a háromszögű

alapon

négyszögüeknek
s e hajlásnak,

kifejezése.

és nemei.

nem

természet

különösen

egyszerű

már

ahol

hogya.

munkáiban

való

s mind ezek alkalmazása
foglalkozást
változatos

is, habár

kiépítése s úgy ezeknek,
mint" a
álló, hanem különböző
hajló, dülő helyzetben
szög

dülényded

valamint a
a deltoid ttégyszóg keletkeztetése,
s ezeken, valamint az előbbieken
a ma ga s-

ezen idomoknak,

elnevezésének

felesének,

és rajzoltatjuk.

ha sá bokká

hajlási

faragott

ezeknek

Az álló vonalak is megvonatnak
összerakása
adhat a fantáziának

a jegecedés
alakokat

tárgy

a kétféle magasságú

felfogatása

könnyítvén

továbbá

következnek

vályog,

ablakrámává,

kell hogy

tehát legcélszerübben.a
timsósrqp
vezetjük le. Azegyenszárút " mint a négyzet felesének.

való egyesüléséből
tr a péz és tr a pezoid előállása
megrajzolása.
és különböző

alakjai,

szemléleti

mentén

sá gi

után

használt

hagyandó,

való összerakódásából,

tanítjuk

Következik

befejezése

a há r omszögű

oldalú

eszármazottját

osztályra
ismétIésére

és megnevezése.

jegecé nek képződéséből
az egyenlőtlen

ötödik
résznek

lerajzolva.

részecskékből

a /jna k

az

építésénél

oszlop

€I~yes szabályos
rendszerű,
mint pl. a különböző
szinű

és a tanult

mennyezetté,

tényleges

szer int

inkább

való gyakorlatok
mint a ház

szögű ha sá bok,

ez

tanulnak

hátsó
fény-

Ebből

Ez nagyon

való

nemcsak

dülésnek

a szög fogalma,
fontos

rész,

mert
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ezek lényeges
szerepet
sában és mérésében.
Ezen

játszanak

az alapon

s mindezeknek

előállítása

építés

tisztán

is feltüntetőleg.

És

okvetetlenül

mekek

érdeklődésének

a rajzolás
Szóval

adja

kiegészül

ez osztály

fóanyagát

mely

fogva

oly .,l'a gyon ér deklz', hogy

amelyek

minden

összerakva,
mintául.

gyermek

má r

oly

réteg

részecskével

az előbbi

amely

a falusi

gyer-

elemei

teszik,

a zé a

er edettől

(ir ká lá sa ikba n

állítandó

a rajzolők

felrakandó
s azután
lerajzoépítőkockák
agyagutánzásaí,
minden

tárgyai

\

elő,

alakban

épületekké

tanuló nak

rajzolandó

többnyire

görbe,

Azért

körül

tárgyaljuk.

hogy

de úgy,

hogy

el a középponti

gömbfelületre,

templomot,

olyat,

a gyer mekeket

s változatos

keletkezését

áll

rakódik,

helyezkedik

mind

nagy mintában

szolgálhatnak

a gömb

összerakódásából

ságban

úgy

hajlott,

íves,

a vonalak hoz

minél

ábrázolásáhoaminél
előbb
eszközt.srqponmlkjihgfedcbaZYXWV

minden

körül

hogy
mint

kezdetleges

körvonalakból
alakulnak.
hogy a környező világ

Mindenekelőtt
részecske

legelső

által elkészítve

A gömb, a kör. A külvilág
kerek, vagy vegyes
előbb kell eljutnunk,

pedig

tehát a gúla és csonka gúla

há z

előtt darabkánként
tehetnek a Richter-féle

közvetlenül

megszerezzünk

a városi,

és a mely

ház összerak~ató

a gyermekek
Jó szolgálatot

és

azzal,
közé,

a házfelépítésnek

kózp'ontja életünknek

Ezen

mind

rajzának

egész há z

tárgya.

há zé,

elé s
landó.

e rész

Ezt megelőzőleg

és árnyékolás

seer epei a há z!

felfogá-

mind pedig több oldalt

feladataink

s· amely

tárgya.

az

egymásutánjában

oldalnézetből,

is felvesszük

alkalmazását

test

és

mint tisztán

templomát.

a gúla

megitélésében,

egybefoglalásából

sorrendjében

homloknézetből,

a község

tárgyalakok
-,

a tetőger endá za t, a tető, a pa dlá sa bla k
következikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

stb. rajzolása
az

a

minden

részecske

minden

részecske

részecskétől.

van

fedve,

mint

gömbhéj.

Ez a részecskéknek

akkor

S amikor

egy

Minél

egy

másik
több

középső

egyenlő
az

rétegsor

ilyen

réteg

távol-

már

egy

rakódik
rakódik

le, annál nagyobb
lesz a gömb, a golyó. A kész gömb felülete gömbölyü,
azaz minden irányban
kerek. Minthogy a tábla síkján a középső ponttói
csak jobbra

és balra,

befelé és kifelé
akarjuk

Ennek
gömbnek
körbe

nem,

rajzolni,

rakott

a

kört

pontocskák
össze

amelyek

nincs

Magyar Tanítóképző.

hogy

kapjuk

gyorsabban

közti

egymással,
hézag.

és közben

természetes,

a metszetét

a szélső reszecskéit

úgy függjének
közt

azért

csak

utána

csak

fel- és lefelé

lehet

ha a gömböt

a gömbnek
akként

rajzoljuk

Ekkor

a gömb

egy

azaz

rajzolni,

de

a táblán

fel

a kó·r t.

rajzoltatjuk
le

le,

pontocskákkal.

közö ket is kitöltjük
mint

pontokat

pontocskákkal,

szélén

folytonos

levő

körvonalat

hogy

a

Majd

a

hogy

részecskék,
kaptunk.
7
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S ha ez alapon még gyorsabban akarunk kört rajzolni, nem pontocskákból rakjuk azt ki, hanem az írón hegyét a középponttói folyton
egyenlő távolba víve rajzoljuk le. Ámde az irónt a középponttói
egyenlő távolban tartani nagyon nehéz, azért a- középpontba gombostűt
szúrunk; erre egy cérnaszálat kötünk s e cérnaszál másik végén alkalmazott hurokba az írón hegyét fogjuk bele s a cérnát mindvégíg
kifeszítetten tartva visszük az !rónt a papiroson tartva a hegyét, a gombostű
körül, a míg csak vissza nem térünk, ahonnan kiindultunk.
Még gyorsabb s egyszerűbb módja a körkészítésnek,
hogy a
hüvelykujjunk
helyettesíti a gombostűt, ezt rögzítvén a középpontban ;
a mutató ujjhoz pedig krétát vagy irónt kötünk s a két ujj közti távolt
egyenlően tartva s kezünket a hüvelykujj körül forgatva úgy rajzolunk
kört, hogy a mutatóujjon levő írón vagy kréta érje a papirost vagy
kör zőtáblát. Ha nem is rajzolhátunk
így egy tökéletes és teljes kört, de azyxwvutsrqp
eszköz gondolatát közelítettük meg. És most már ezentúl körzővel rajzoltatjuk a teljes egész köröket, mert mi felnőttek is, sőt maguk a festők,
rajzolók is, ha tökéletes körre. van szükségük, eszközzel rajzolják azt meg.
Mindazonáltal közbe-közbe,
mint valami nemes versenyt, végrehajtathatjuk a kör szabadkézből való rajzolását, amikor a könnyítő
fogásokat is elárulhatjuk. Ha nagyon nagy kört akarunk rajzolni, akkor
a könyököt illesztjük a középpontba s úgy, húzzuk a krétát jobbra-balra
körül. Még kisebb körnél a kézcsuklóját, ennél is kisebbnél a kis ujj
hegyét állitjuk be a középbe. Végre az egész piciny köröket minden
támasztás nélkül egyszerűen az írón hegyének körülvonásával
húzzuk
meg, amikor az írónt meredeken s a felsővégét mozdulatlanul tartva, egy
kúp-palástszerű mozdulattal vetjük a kört papírra. Ezeket közbe-közbe
gyakran lehet gyakoroltatni a tanulókkal kint a fali táblán, a kemény,
fekete cukor-papíron puha fehér krétával, amit le is lehet szivaccsal
vagy vizes ruhával törülni.
A körfelületek belsejét azután ki lehet tölteni tárgyi minták, pl.
agyagminták
alapján körvonalak kal, egyenes és vegyes vonalakkal és a
gyakorlati díszítések világából, különösen a ma gya r díszítölemezekkel.
Azután ügyes sokszorosítási módokkal, példáúl patron okkal igyekezzünk
az így nyert rajzokat valaminek az ékítésére alkalmazni, pl. szegélyeken.
terítőkön, kerítéseken, falakon, papírra, vá szonr a való : festésre, szóval a
ház díszítésére, szépítésére.
Egyáltalában mind az egyenes vonalak alakjai, a három- és négyszögek, mind a korongok s mindezeknek egymásra rakódásai, félig fedései
az agyagrnintázás
gyakorlataiúl is szolgálhatn ak. Közben folyhatik a ház
felépítése is agyagból s mint ilyen hol megelőzheti a rajzot, hol követheti.
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Több gyakorlatot kivánnak azután a fél, negyed körök és a különmagasságú ívek rajzolásai, amelyek csak szabad kézzel hajthatók
végre. Itt a fonások legváltozatosabb
mintái készülhetnek.
Azonban
mielőtt lerajzoltatnók a fonásokat, előbb csináltassuk meg papírból vagy
Az
szövetszalagokból, szalmából, bádogból avagy agyagból, tésztából,
így készült kézimunkák
szolgáljanak rajzmintákul,
Azután házi feladatokulsrqponm
tűzzük ki, hogy e mintákat vigyék rá a gyermekek
sétabotokra előbb
irónnal, majd kitörülhetlen tentával, tussal vagy festékkel avagy égessék,
böző

szurdalják

rá.

A kapott díszítőrajzok az agyagból mintázott ház díszítésére, sőt
majd az iskola egyes helyiségeinek, pl. pincebeli piészeinek vagy az
udvarfelőli falaknak ékítésére felhasználhatók, amidőn a rajzok alapján
előbb a patronokat vágják ki.
A gömbnek árnyékoló megrajzolása a többi gömbalakokkal együtt
a negyedik osztály számára marad fenn, legfeljebb az egyszerű ívek
körvonalait követő élőlevelek rajzait készíttethetjük
el a természet után.
Kitűnik az előadottakból.
hogy a harmadik osztály rajzoktatása a
nehezebb feladatok közé tartozik és pedig azért, mert itt kezdődik a
tulajdonképeni rendszeres-rajzoktatás.
Nagy gonddal kell itt a rajz elemeit
a testek r a jeoidsdt
levezetni, a sokféle alak; idom közt külömbséget tenni,zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
élő-tuda tossá tenni. Sok, nagyon sok uj képzetet, SŐt még fogalmat is
kell itt tanulni s óvatos, de folytonos gyakorlással erősíteni és állandósitani. Igen sok mértani képzetet és szót is kell megállapítani (szemlélet
alapján), mert ezekre szükségünk van a tárgyak alakbeli megbeszélésekor .
Meg kell itt még említenem, hogy a Ill-ik osztályban. még egy más
rajzi disciplina is talál alkalmazást, ez a szülőföld ismertetésével kapcsolatos jóldr a jz. Sok vonatkozása van ennek a rajzra. Például a tant ermet úgy lehet felfogatni, mint hasáb alaku testet, amelyet tégláróltéglára a kőmíves rakott fel, mely hasáb-test azonban belül ür es. Felfogatjuk ennek is lapjait, éleit, csúcsait (szögleteit). Azután lefényképeztetve belülről, észrevétetjük,
hogy az élek, amelyek a valóságban
párhuzamosan futnak, a nézéskor minél inkább. távoznak tőlünk, annál
inkább összefutnak. Ezt a csalódást a szemünk
hozza létre s oka a
fénysugár, mely minél távolabban fekvő tárgyról jön, annál kisebb szög
alatt jut szemünkbe és annál kisebb képét rajzolja annak. a szemünk
fényképlemezére. Ezek után élr ŐI·élr e ha la dva a tanító is megrajzolja
nagy vonásokban a tan termet s a tanulók is belerajzolják külön e célra
szolgáló füzetbe. Tökéletességet nem szabad követelni; 'csak világosítson
fel a rajz s a tanuló tudjon róla olvasni s megmondani, hogy mit jelent
minden egyes vonás és hogy hol annak a helye a térben.
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Következik az égtájak megismertetése s a tanteremben való kitűzése
után a tanterem alaprajzának pontosabb rnéretek utáni elkészítése. Elóbb
azonban fogassuk fel, hogy a tanterem egész nagyságában
nem férne
le sem a táblára, sem a papírra; azértzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
kisebb mértékben
kell lerajzolni.
5-6 méternyi hosszú vonalat nem mérhetvén rá : azt tesszük, hogy mi
kisebb métert csinálunk magunknak s azt mondjuk pid. hogy 1 deci,
méter legyen 1 méter. E mérték szerint azután fel lehet rakni a tanterem mértékét és rajzát a falitáblára, de a tanulók kisméretü füzetébe
ez sem fér el. Tehát nekik még kisebb mértéket kell venni, pld. 1 centiméter lesz 1 méter. S most ezen mértékekkel rajzolnak tanító és tanulék
egyszerre, folyton megfigyelve és felrajzolva a rajzolandó él égtáj szerinti
irányát is. A tanító még a padok alaprajzát is belerajzolhatja a tanulók
helyének fe1tüntetésével, de a tanulóknak ezt nem szükséges rajzolni,
mert pontos mérték szerinti kivitele sok dolgot adna és sok időt rabolna.
A tanító is csak szemmérték után rakja fel ezeket.
Következik az iskola épület' a la pra jzá na k
elkészítése, méretről-méretre
haladva és a talált méreteket még kisebbitett méretben tüntetve fel, mert
sem fér már
a nagy épület alaprajza az előbbi centiméteres mértékkel
le. Azonban ezen rajz készítésének a kiindulópontja a tanterem; ez
rajzolandó le előbb s ebből egészül ki az épület" alaprajza. Így haladva
a tanterem rajza fokozatosan kisebbedik, amint nagyobb és nagyobb
területet ölelünk fel, míg végre az egész város, község ponttá redukálódik, A pontnál is kisebbre, a semmire. száll alá; vagy is fel sem tüntethető az egész ország nagyságához
mérten.
Ilyen menetben teszi érthetővé a tanuló előtt a kisebbítést s a
kisebbítésnek arányos és ponto s viszonyát. a valódihoz. De így fogja
megérteni a térkép keletkezésének útját s nagy munkáját és jelentőségét
is. Így fog tudni róla helyzeteket, arányokat, viszonyokat leolvasni.
Különösen, ha a helység megismertetése után a helység határának terepviszonyait is megismertetjük, felkerestetvén a tereptárgyakat a valóságban
s a térképen 15 s megtanítván jelzéseiket. A tanítás ezen menete adja
a kulcsot a térképolvasáshoz. Természetesen valamely határ, domb, hegy
alakulatát is, habár primitiv módon, de fel kell vennünk. A hegy alját,
lábát vagy körülállatjuk
az osztállyal vagy körüljáratva
nyomrólnyomra 10-10 méterként felvesszük alaprajzát. Az első esetben sűrűen
körülállatjuk a hegy aljának vonalát a tanulókkal. Minden fiúval megjelöltetjük a helyet egy ponttal azon a rajzlapon, amelyen a hegy alaprajzát körülvontuk s amelyet rajztáblára feszítve körül vitetünk, hogy
minden tanuló
maga jegyezze be azon helyet, ahol áll. (Esetleg
jegyezze a pont alá saját nevének kezdőbetüjét.)
Ekkor minden tanulóval
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20 vagy 30 lépést tétetünk a hegy oldalán a csúcs felé. Így előáll az,
hogya hegy oldalát egyenlő magas rétegben elfoglaltuk s minden tanuló
megitélheti a lejtő meredekségét aszerint, amint a terpeszállást könynyebben vagy nehezebben hajthatja végre vagy nehezebben, könnyebben
állhatja azt. Most ismét körülhordozzuk a rajztáblát s minden tanulóval
külön megfigyeltetjük a hegyoldalnak a lépés helyén meredekebb avagy
lejtősebb voltát és ezt be is jegyezzük a rajzlap illető helyén. E célból
megmagyarázzuk, hogya sík, 'agyis a vizszintes lépés feltüntetésére semmi
vonalkát sem használunk, de a síkból emelkedő hegycsoport vonalát a
meredekség szerint a legvékonyabb vonaltól kezdve fokozatosan vastagabb
és vastagabb vonallal jelöljük. Így végig az egész körülálló osztállyal.
Így folytathatjuk
a hegy körül állását esetleg azon oldalon is, ahol a
hegy még nem volt körülállva. Ily módon a hegyoldalnak bizonyos (20
r étegét vettük fel. Ezt a munkát folytathatjuk
vagy 30 lépésnyi széles)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
s a végeredmény az lesz, hogy a hegyet vonalkás rajzban fogja feltüntetni, amelynek minden vonalkája jelent valamit és az a jelentése le
is olvasható.
Ugyanez a rajz később a munka egyszerűsítése
és gyorsítása
céljából a rétegek meredeksége szerint fokozatosan sötétülő barna színnel
készíthető el. És tényleg az elemi iskolai fokon a hegyrajzolás e nemét
nem kellene elmulasztani, mert ez a mód a hegymagasságok leolvasására s a magassággal kapcsolatos éghajlati és növényzeti viszonyok
megítélésére alkalmas.
Szólnom kell még a különböző
föld-, hegy- és vizalakulatok megismertetése módjáról.
Ezt a kézifoglalkozások
azon neménél kell megejteni, amit földépítésnek és agyaggyúrásnak
nevezhetünk. A szemlélt tereptárgyakat az
iskola udvarán vagy kertjében földből, agyagból utánacsináljuk
s ott
állandósít juk. Ezt a tanító készítí s e munkával megmutatja, hogy a
tanulók a kézifoglalkozások külön óráján hogyan készítsék el az alakzatokat az asztallap nagyságnyi területen. Az utak, fák, házak rajzzal
és olajfestésseI tüntetendők fel, úgy ahogy azok a térképeken is vannak.
Ez az ábra fogja közvetíteni a földrajz-tanítás tárgyainak közvetlen
szemléltetését.
is készíthet ilyen
De minden tanuló még a sa já t há szná la tr a
domború térképet, persze tetemesen kisebbített alakban. Azonkívül különkülön darabonként is gyakorolhat juk a községhatár földrajzi tárgyainak
elkészítését, amikor ezek rajzolása is folyik és pedig mínd elő- vagy
oldalnézetből,
mind pedig felülről tekintve.
Ha e munkákat jól begyakorolták a gyermekek, akkor megkisérel-.
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hetjük távoli vidékek földrajzi tárgyainak is az előállítását. A gyermekek
ezeket képek után készítik, tehát az eljárás megfordul. A tanító mintázza
s a gyermekek utána csinálják. Így kerülnek sorra a hegyek különböző
alakjai, a völgyek és vizlefolyások: forrás, csermely, patak, folyó, folyam,
mocsár, tenger különböző formái. Sőt a tanító egy vastengelyre tapasztolt
nagyobb agyag földgömbön készítse el a szárázföldi kontinenseket s a
világtengereket, a tengermélységeket
kissé erősebben fe\tűntetve; nem
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
baj, ha kissé torz-alakot kapnak is. Közben
egyszer üen magyarázhatjuk
előállását.
a szárazföldek keletkezését, akiemelkedések
Itt említem meg, amit a második osztálynál is érintettem, hogy
a földrajzi alapelemeket már a Il-ik osztályban is elő lehet állítania
helység határozott szemlélése alapján; de csak homokból és csak darabonként, nem összefüggőleg s minden szigorú arányosság elhagyásával.
A rajz is ezt a könnyed modort követi itt az osztályban. Ez azután
előkészület a harmadik osztálynak
fent vázolt, rendszeres
földrajzi
tárgyalásához.
Budz"nszky Ká r oly.ihgfedc

IR O D A L O M .

A gy~rmekek
g y a k o r la t ila g
f o n t o s a b b s z e lle m i r e n d A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterium megbizásából szülők, pedagógusok és az érdeklődők részére irta: Dr . Décsi
Budapest, 1904. GyógypedaKá r oly elmekórtani klinikai 1. tanársegéd.
gógiai könyvtár 5. sz.
Miként e füzet szerzője is említi, az utóbbi évtizedekben a gyermek lelki életének tanúlmányozása oly izmossá lett, hogy egész tudományággá fejlődött. Ezen új tudományág alapját Tiedemonn, Sz'gzsmund, Ta zne,
Roma nes, Sully, P r eyer vetették meg megfigyelések és kisérletek után
irott gyermekpsychologiai munkáik által. Az ezen munkákban lefektetett
fontos irányelveket a pedagógiával szervesen összekapcsolták:
Str ümpell,
Spztzner , Ber kha n,
Demoor, Ma nnKoch, Ufer , Trüper : majd utánuk
!uzmer , La nger és mások. A kitűzött nemes cél létjogosúltságát
misem
bizonyíthatná jobban, mint az a jótékony hatás, mely a nyújtottsrqponml
útmutatások gyakorlati alkalmazása után az egész műveit világ pedagógiajában ész lelhető volt. Nem hiszem, hogy ma már akadna pedagógus,
orvos vagy psychologus, aki a gyermek egyéniségének megismerésére
vezető tanúlmányozást a nevelés és tanítás sarkalatos tényezójének nem
tekintené. 1903 ban Teleki Sándor gróf és Na gy László tanítóképzőintézeti igazgató kezdeményezésére
hazánkban is megalakúlt az ezen
tudományág elterjesztését célzó első ilynemű társaság :« Gyer mekta núle lle n e s s é g e i.
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má nyi

név alatt, amely bizottság
már eddigi működésével
is
magyar
társadalom
háláját.
Dr . Décú Károly is ezen
törekvések
előbbrevitelének
bajnokáúl
szegődött,
midőn
Sancor
ar. min. oszt·· tanácsos úr buzdítására
füzetét

Bizottsá g»

kiérdemelte
korszakalkotó
Ná r a y-Sza bó

a

megírta.
Dr. Décsi "bevezetésében"
rámutat
azon tényre, hogya
gyermekek viselkedésében,
jellemében
gyakran
rendellenességek,
hibák észlelhetők" amelyek között nagy számmal vannak olyanok,
mik a gyermeki
idegrendszer
beteges állapotából
származnak.
Munkájában
az idegrendszer beteges voltából eredő szellemi állapotokkal,
ezeknek előidéző okaival, tüneteivel
foglalkozik
"azon
célzattal,
hogy a szülő, a pedagógus
hivatásának
teljesítése közben a gyermek testi és szellemi magatartásában
beteges vonást, ha nem is orvosiadandó alkalommal
az esetleges kóros,
lag diagnosztizálni,
de legalább sejteni, gyanítani,
annak létezését többékevésbbé
megállapítani
képes legyen".
Ez azért olyan óriási horderejű,
hogya
szülők, pedagógusok
és orvosok e téren vállvetve működhessenek.
Dr. Décsi fejtegetéseiben
különös tekintette! va n az iskolaköteles
korbanDCBA
le v ő
gyermekre,
amely körülmény
a füzetet a pedagógusra
nézve még
értékesebbé
teszi.
A füzet
beosztása
a k ö v e tk e z ő :
Előszó.
Bevezetés.
Az okok
(Aetiologia)
a ) az átöröklés,
b) srqponmlkjihgfedcbaZY
il későbbi
életviszonyok,
A tünetek
A) A veleszületett
(Symptomatologia).
1. A psychopathiás
állapotok.
psychopathiás
állapotok. B) A szerzett (állandó) psychopathiás
állapotok.
C) A muló psychopathiás
állapotok.
II. Az elmezavarok
(psychosisok).
Ill. Az elmegyöngeségi
állapotok.
A) A veleszületett
elmegyöngeségi
B ) A szerzett
elmegyöngeségi
állapotok.
Függelék:
Az érzékállapotok.
szervi fogyatkozásban
és beszédhibákban
szenvedő gyermekekről.
Az á tö·r öklts. Magában
foglalja a dispositiókon
kivűl a direct, az
atavistikus,
a collateralis
stb. átőrökléseket.
Hivatkozik
a neuropathiás
családokra,
a neuropathiásan,
ille t v e
psychopathiásan
terhelt egyénekre,
a degeneratióra
s í. t.
A késöbbz' életvz'szonyok. A káros befolyásokat
testi (sematikus)
és
szellemi (psychicus)
okok csoportjaira
osztja,
A
veleszületett psychopa thiá s
á lla potok.
Dr. Décsi e fejezetben
dr . Koch J . L. beosztását
követi, midőn az ezen csoportba
tartozó rendellenességeket
három osztályba
sorozza.
1. A veleszületett
psychopathiás
hajlamosság,
2. terheltség,
3. elfajulás (degeneratio)
osztályába.
A seer sett
(á lla ndó) psychopa thza s
á lla potok. Az ezen ártalmakat
előidéző okokat testiekre és szellemiekre
osztja
föl. (Szintén
Ka ch. dr .
szerint.)
A testi ártalmak közűl fölemlíthetők:
1. A testi túlerőltetés.
2. A testi
a ) Az' általános
megbetegedések:.
nélkülözések.
3 Testi betegségek.
Angolkór (rachitis),
vérszegénység
(anaemia), sápkór (chlorosis),
a lázas
fertöző betegségek
különösen
az influenza.
b) Az idegrendszer
organikus megbetegedései
közűl: az agy burok gyuladása
(rneningitis), a gümős
agyburok-gyuladás
(meningitis
tuberculosa),
[ezek következménye
lehet
a belső agyvízkór
(hydrocephalus
intern us), mely szintén oka lehet R
szellemi fogyatkozásnak] a gyermekkori
bénulás
(hemiplegia
infantilis)
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A különböző
idegbajok : Vitustánc (chorea), a hysteriás idegesség,

a nehézkór (epilepsia), öníertőzés
(unania).
írja le.
Ezek után a szerzett psychopathiás állapotok tüneteitsrqponmlkjihgfed
Az eimesa ua r a b, Ezeket a testi (physikai) és· szellemi (psychikai)
okok idézhetik elő (babarci Sehwa r tzer Ottó szerint). Physikai ok ok :
az agyburkok gyuladásai, fejsérülések, erős hőbehatás
a fejre, idegfájdalmak, idegsérülések, idegbajok, fülbajok, a fülben, orrban levő idegen
testek., gyomorbajok, bélférgek, lázas mozgalmak,' fertöző betegségek
(typhus, skarlát, orbánc, tüdőgyuladás, fülmirígy-gyuladás,
diphteria stb.).
Psychikai okok: megszégyenítés, durva bánásmód, szellemi túlerőltetés,
félelem, megijedés, rémület, bánat, s í. t. Ilyen elmebajok a következők :
a búskomorság
(melancholia), a dühösség (mania), a hallucinatorikus
zavartság (amentia), a tébolyodottság (paranoia), a serdülőkori elmezavar
(hebephrenia), a hysteriás és epilepsiás "ködös állapotok", a lázas tévengések (deliriumok).
A veleszületett elmegyóngeségi á lla potok. Ide tartozik az imbecillitás,
az idiotismus, a kretinismus, a gyönge tehetség.
A sser zett elmegyóngeségi á lla potok (Dementia secund/aria, anoia).
Okai lehetnek: az epilepsia, az agyvelőnek és burkainak betegségei, a
gyógyulásra nem hajlamos gyermekkori elmezavarok.
A függelék a siketnémaságról
és vakságról szól, továbbá fölsorolja
a beszédhibák fontosabbjait.
Az itt leírottak alkotják nagyjában a munka tartaimát. Mondom,
nagyjában s nem lényegében. Mert ha a lényeget akarnám ismertetni,
úgy azt szóról-szóra kellene leírnom,
Décsi dr. tekintettel arra, hogy könyvét a nagy közönségnek, a
műveltebb szülőknek,
s a gyermekekkel közvetlenűt
érintkező pedagógusoknak szánta, nem is törekedett az eredetiségre. Célja az volt,
hogya
már tisztázott és híres szakemberek által számtalan esetben
kipróbált szabályok közűl népies irányban s könnyen áttekinthetón minél
többet ismertessen. A szerző dicséretére legyen mondva, a kitűzött célt
egy pillanatra sem feledve el, azt a legnagyobb következettséggel szem
előtt tartotta. Egész könyvtárt foglal magában ezen alap os tudással,
szigorú lelkiismeretességei s egyszerű és könnyű nyelvezettel írott rendszeres munka. Nem szokásképen vagy nagyitásként.
de legjobb meggyőződésem alapján állítom, hogy e füzetnek helyet kellene foglalnia
minden család, de különösen minden pedagógus asztalán.
A szülőknek,
pedagógusoknak
s az érdeklődöknek
sziv es figyelmébe ajánlom ezen igazán hasznos könyvecskét.
Ára 1 korona. Kapható minden könyvkereskedésben.
Budapest.
Szá ntó
sz.-Iővérosí

J enő,
gyógyped.

tan.
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E G Y E S Ü L E T I srqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
S z e r k e s z tö tá r s

v á la s z tá s a .

Egyesületünk választmánya a január 23-ikÁn tartott ülésén foglalkozott hivatalos közlönyünk a Magyar Tanítóképző számára szerkesztőtárs választásával. Erre okot szolgáltattak egyesületünk
győri közgyűlésének eseményei. A jelenlegi felelős szerkesztő e közgyülésen nagy
elfoglaltságára
hivatkozva, kérte a szerkesztői
tiszttől való fölmentését.
A közgyülés ezen kérelem ellenére ujra megválasztotta a jelenlegi szerkesztőt ; de helyet adott a' szerkesztő azon kérésének, hogy mellé a
választmány, a kérelem okainak mérlegeléséveI, szerkesztőtársat
jelöljön ki.
Minthogy a jelzett körülmény a szerkesztőre nézve ma is megvan, sőt
sulyosabb lett, a választmány elhatározta, hogy kérésének helyt ad s a
január 23-iki ülésre tűzte ki a választást. Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Koudcs János elnök kijelentette, hogy csak szerkesztői megbizatásról lehet szó, mert a választás
a közgyülés joga. Kijelentette továbbá, hogy az adandó megbizatás a
jelenlegi szerkesztő felelősségét nem érintheti, sem a szerkesztés ért közgyűlésilea
s szerződésileg
megállapított tiszteletdijban változást létre nem
felelős szerkesztő, a
hozhat. Ezután elnök felhívására Na gy László
Magyar Tanítóképző egyik kipróbált
munka társát, a fővárosi tanítóképző
tanári kar jeles tollú és képzettségü tagját, F a r ka s Sá ndor t, az 1. ker.
A választmány
áll. tanítóképző-intézet tanárát ajánlotta szerkesztőtársúl.
egyhangúlag
elfogadta a felelős szerkesztő ajánlatát s lelkes éljenzés
meg Farkas Sándort 'szerkesztőtársúl.
között választotta
A választmány határozata azonnal jogerőssé vált s a megválasztott
szerkesztőtárs
már a jelen füzet szerkesztésében
tevékeny és buzgó
~~v~

.

, Én, mint felelős szerkesztő, kötelességemnek tartom hálás köszönetet mondani a választmánynak, hogy javaslatomnak mind dologi, mind
személyi részét elfogadni sziveskedett. A Magyar Tanítóképző
olvasó
közönségéhez, a kedves kartársakhoz pedig mély tisztelettel azon kéreF a r ka s
Sá ndor t,
lemmel fordulok, sziveskedjenek
szerkesztőtársamat,
azon jóindulattal kitüntetni, amelyet a felelős szerkesztő iránt is tanúsítottak s tanúsítanak. F a r ka s Sá ndor na k a z egyes ka r tá r sa khoz s munka ta r sa ehos
z'ntézmdó megker esiseÜ méltózta ssék úgy venni, hogy a zok a
37.)
szer kesztőség nevében tó·r ténnek. (Lakáscíme : Budapest, 1., Alkotás-ú.

Kiegészítem e kérésemet azon .megjegyzéssel, hogy a szerkesztőtárs ajánlása és választása nemcsak azon okból történt, mert a jelenlegi
szerkesztő elfoglaltságánál fogva egymaga nem képes azon nagy felelősséggel járó és folyton fokozódó munkát végezni, amely a tanítóképzés
egyedüli szakközlönyére,
a tanítóképzés
rohamos
fejlődése
mellett
háramlik: hanem okúl szolgált
azon körülmény is, hogy a .Ma gva r
Ta nítóképző

er ősó'djék

s

fejlődjék

szznvona lá r a

es ta r ta lmá r a

nézve.

Farkas Sándor buzgalma és személyes tulajdonai biztositékúl szolgálnak,
hogy ez utóbbi célt is elérjük tisztelt kartársaink és munkatársaink buzgó
és lelkes támogatása,
közrernűködése
mellett.
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Midőn szerkesztő társamat kedves kartársaim s munkatársaim nagybecsü jóindulatába ajánlom, kérem az eddig tapasztalt s hálás köszönettel vett jóindulatot s kartársi szeretetet a magam számára is. Mindkettőnk eltökélt szándéka, hogy Országos Egyesü\etünk s a tanítóképző
. tanárok érdekeinek hűséges szolgái leszünk s mindent elkövetünk, hogy
a Magyar Tanítóképző a ta nítóképzés egységes nemzeti z'r á nyú is sza ba d
fejlesztese körül nagy hivatását méltóképen betölthesse,
Ezen cél érdekében kérem minden kartársamnak szives támogatását.
Budapest,

1905, február

8.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Na gy Ldseia ,zyxwvuts
felelős szerkesztő.

K öszön

té s .

Na gy Lá szló felelős szerkesztő nek azon
Nagyrabecsült barátomnak,
szives szeretetét, mellyel engem a Ma gya r Ta nítókejJ ző társszerkesztői
tisztségére kiválasztott és ajánlott s az Egyesület mélyen tisztelt választmányának azon kitüntetését, hogy engemet e fontos állásra megválasztott, szóbelileg már megköszöntern.
Megköszönöm e két felől jövő bizalmat azonban most itt is, a folyóirat hasábjain
Úgy érzem mindazáltal,
hogy nekem ebből az alkalomból, az előbbi kötelességek lerovása után, az
a legfőbb s egyúttal talán egyedüli tisztem, hogy azt a ko\1égiális bizalmat,
de főképen azt a jóindulatot, mely esetleg elnézést is hord magában s
amelyre engem a felelős szerkesztő annyi szeretettel ajánlott az Egyesület
igen tisztelt tagjainak, magam is ugyanannyi
szeretettel, Na gy Lá szló
barátomnak belém vetett reménykedésénél azonban jóval kevesebb bizakodással kérjem kedves kartársaimtóI. E most már szükségszerüen előlegezendő bizalomért és jóindulatért én a magam részéről lelkesedve
ajánlom fel összes munkaerőrnet
s a közös ügy iránt való nem annyira
lángoló, mint inkább olthatatlan szeretetemet.
Egyéb mondani valóm aztán nem is igen van! Mert hiszen említeni
sem kell, hogy programm-féle zsong bennern is ép úgy, mint mindenkiben, aki szerkesztőségre vállalkozik. Ámde e programm alig lehetne más,
mint a mi sok sebből vérző bajainknak az orvoslására való törekvés
igérgetése s így alig lehetne más, mint a nagy feladatokkal szemben
félreismert egyéni erőnek a túlbecsülése. Ezekre hát nem vállalkozhatom!
Ámde a csüggedés hiánya, avagy a kellő önbizalom tagadása nélkül
programmommá teszem azt az igyekezetet, hogya közös törekvésekben,
a mi nagy ügyünkért való mozgalmakban tőlem kitelhető erővel, meg
nem csappanó hévvel, a' köznek teljesen alája rendelt akarattal helyt
fogok állani s a pompéji katona életén megváltott fogadalma módjára,
helyt is· fogok maradni.
F a r ka s

Sá ndor ,

társszerkesztő ,
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M a g u n k k ö z .ö tt.
Az 1903. évi miniszteri jelentés és az 1904. évi rangsor.

Magunk között vagyunk? Mert az alábbiakról a tanítóképző- intézeti
tanárok csak a legszűkebb családi kőrben beszélhetnek.
A tanúgyi státusban mi, bevallhatjuk őszintén, sohasem foglaItunk
helyet, elkényeztetve sem voltunk. Boldogult Eötvös
el valami előkelő
József báró miniszter is kezdetben talán csak azért becsülte oly magasra
il - sülyedésük.
a néptanítók tanítóit, hogy aztán annál feltünőbb legyensrqponmlkjihg
Hanem ezekről még magunk között se beszéljünk!
r a ngsor . Nagy esemény ez,
Megjelent az 1904. évi közoktatásügyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
mert, bármennyire is gyűlöljük ezt a nevét megérdemlő
"Iétrát'';, ilyentájban ez a legkapósabb olvasmány.
.
.
Én is lapozgattam benne s a belőle merített bölcsességet
ime
"közkinccsé" teszem.
.
Az "agyoncsépelt" haladjunk ismertről az ismeretIenre elvnél fogva,
tanulmányom én is az lj)03ik évről szóló közoktatásügyi
miniszteri
jelentés átolvasásával kezdettem ; s mivel a szép számhasábok is csábítgattak, de, mert mesterségemnél fogva is szeretek a számokkal babrálni:
.már itt megkezdettem az összehasonlítgatást.
(Bocsássa meg Isten is a
bűnömet, mert rajtam is beteljesedett, hogy a "betű öl", mivel reményeim
és lelkesedéseim szép virágos tábláján a kétség és elkeseredés vihara
rettenetes pusztitástvitt végbe.) Az eredmény száraz számokban a következő
1903-ra vonatkozólag (Exlexes év volt!):
tanár;

ebből rendes volt

s.-tanár

1. Az á lla miP olg.fiuz"skolá kná lvolt
431 38B = 8956%;
45 = 10'44%
Az állami "leá ny"
293 235 = 80'21 ,,; 58 = 19'79 "
Az összes különböző
jellegű
polgáriiskoláknál volt
20061714 = 85'56%; 292 = 14'44%
II, Az áll. fels. leá llyiskolá liná l volt 230 168 = 73'05" ; 62 =26'95 " 1)
Az össz. "
"
»342
263 = 76'91 " ; 79 = 23'09 "
UI. Az állami gimnáziumoknál " 1547 1284 = 83'00" ; 263 = 17'00 " 2)
Az autonom
"
,,668
563=84'28"
; 105= 15'72"
A reáliskoláknál
"
462 407 = 88'09" ; .55 = 11'91 "
"
2877 2254 =.85'30 " ; 423 = 14'70 "
Az összes kö"zipzskolá kná l
IV, Az
állami (elsőker eskeddmz'
122 102=83'61"
20= 16'39"
iskolá kná l volt
Az összesfelsőker eskedeimi
isko269 221 = 82'15 "
48
17'85 "
lá kná l volt
V . .Az állami ta nítóképző-intézetek._
152 104 = 68'42 "
48
31'57"
nél volt ,
Az állami tanítónőképző-intézeteknél volt
72 49 = 68'Oa "
23 = 31'94 "

=

1) A helyettes és segéd tanítónők száma együttvéve.
2) Helyettes tanáro k.
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tanár;
ebből rendes volt
s.-tanár
A felekezeti tanitóképző-intézeteknél volt
.
182 149=81'87%;
33
18'13%
A felekezeti tanítónőképző-intézeteknél volL_
239 215srqponmlkjihgfedcb
= 89 96 "
24 = 10'04 "
Az összes tanítóképző-intéze76'44"
82
23'56 "
leknél volt
343 266
Az összes tanítónőképzőintézeteknél volt
331 284 = 85'65 "
47
14'45 "
Az összes tanító(nő)képzőintézeteknél volL_
679 550 = 80'89" ; 129 = 19'11 "
Ime a "gyönyörüséges"
tanulmány eredménye!
Öt fajta iskola'
személyzetének megoszlása igy néz ki, ha egymáshoz közel állítjuk őket
a "szent egyöntétü
nevelés" nevében.
Jól van! Nem kell még csüggedni, hisz ez az év törvényenkivüli
állapotban tölt el s igy lehet még valami mentséget felhozni a védelemre,
A Széll-Iéle javaslat bizottsági tárgyalásánál amugy is kimondották, hogy
a tanítóképzők személyzeti viszonya tűrhetetlen, azért bizonyára a helyzet
javítása megkezdőd Stt az 1904-ik évben, hisz egyesületünk is tett lépéseket ez irányban. No meg a jelzert "Jelentés"-ben" is meg van írva,
hogy az uj miniszter: egyáltalán emelni kivánja a tanító képzés színvonalát, tökéletesbíteni a tanítóképző-intézeteket.
-,
Pillantsunk azért csak bele az 1904. évi "rangsorba. "
Az előbbi kimutatásban a polgári isk. tanítóképzők is benne fogkivül hagyom.
laltattak, most azokat számításon
Fel van véve e rangsorba az állami képző intézetnél :

=

=

tanítóképző
összes tanár
tanítónőképző összes tanár
együttvéve összes tanár

rendes-tanár

125 ebből 86 = 68 80%;
79"45% ;
73"
58
198 ebből 144 = 72'73% ;

=

=
=

segéd-tanár

39 = 31 '20%
15 = 2055%
54 = 27'27%

Valóban haladás tapasztalható, mert egy évelőtt a tanítóképzőknél
a tanárok nakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
3I"57°/ ° volt a segédta ná r , mig az 1904-ik évben, má r csa k3["20%, a gyak. isk. tanítókat nem számítva! A tanítónőképzőknél a
haladás már fokozottabb, mert ott a segédtanítónők
száma 31'940!0-ról
hirtelen 20'55%-ra csökkent, bár ez a csökkenés is csak annyiból áll,
hogy egy néhány tanítónővel most több van a X. osztályban r.vtanítónő
cimmel, mint az előtt.
""
Nem csodál ható azért, ha a segédtanárok,
kik közül kb. 15-en
4-6-od
magukkal várják a bethlemi csillag feltünését, a határozottan
tapasztalható
haladáson,
vérkönnyeket
hullattak, becses családjaikkal"
egyetemben, örömükben (?), Hogyne, hiszen ha ez az örvendetes O'370/0-os
haladás a pozitiv irányt megtartja (mert az ellenkezője is lehetséges, a
számtanban
is), s ha egy nehány egyetemet végzett (') polgári iskolai
kartárs s pár mintaóvó évente r endes ta ná r na k neveztetik ki, mint a
közel multban, majd a dédunokáink megérik azt az időt, melyben rendes
tanárnak léphettünk
volna elő, ha ...
Ha véletlenül, mondjuk, a miniszter urnak kedve kerekednek, hogy
a különböző iskolák u. n. segéd tanárai felett szemlét tartson, gyönyörű
látványban ienne része, Amott, a többi iskolafajok segédtanárai, mint

I
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elegáns gavallérok tünnének fel, kiknek szeméből, mint a vakító sugár
tűz elő az önbizalom, az öntudat; emitt a képzők veterán segéd-tanárí
testületében látná a meggörnyedt vállakat 3-4
rongyos foltos ruháju
csemetétől környezve, kik összetett kézzel ostromolják Keppler után
szabadon: János périzt ! János pedig feleli: Összes fizetésem 2000 korona,
miből az adókra levonnak 30 koronát, alakpénzre ráfizetek 200 koronát,
tagsági dijakban elfizetek 40 koronát, a többit egy fillérig odaadom nektek.
Szinházba,
mióta ismerlek benneteket, nem jártam, kaszinóba, kávéházba
járni ostobaságnak tartom, a kollegákhoz nem megyek vizitbe, nehogy
visszaadják s igy tovább. Mit ak~rtok tehát?
Elég-elég a családi idillből!
Pedig ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
segédta ná r úr mikor 12 évelőtt
megszerezte azt a képesítést, melynél fogva tanulótársai közül többen vannak a IX-ik, sőt már
kivül bizony nem hitte volna,
a VIII-ik fizetési osztályban is, a pótlékori
hogy mikor a négy X is erősen közelget, még a X. osztály 3-ik fokozatán fog diszelegni, még pótlékaitól is elütve.
Ej, félre a búval: Sub pondere erescit palmae! Minő isteni még
gondolatnak is, hogy a jövő tanító generáció, melyiknek még a segédtanárai is ilyen kipróbált vén (szinte csatalovat mondtam) bölcsek, mily
hasznos tanításokban
részesül, az egyedül üdvözítő
lemondás ból, egyszerűségből,
aszketaságbólsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
!
Lám-Iám,az öregség gyöngéje, a bölcselkedés, szinte rajtam is erőt
vesz, pedig csak be akartam számolni tanulmányomrói,
mely Istenbe
vetett erős bizodalmamat nagyban volt képes fokozni.
Még egyszer kérek minden kollegát:
Amit mondottam, maradjon közöttünk!
Olcsó J á nos.ihgfedcbaZ

N e m z e ti e m lé k e t J ó k a in a k ZYXWVUTSRQPON
!
A minden. magyar ember szíve mélyén rejlő óhajtás, hogy a nemzet
legnagyobb írójának sírját az ő nagyságához s a nemzet kegyeletéhez
méltó emlék díszítse s örök fényü dicsőségét szobor hirdesse, immár
remélhetőleg valóra fog válni. A kezdő lépést maga a közoktatásügyi
miniszter, dr . Ber zeviczy Albert tette meg, akinek elnöklete alatt Jókaisíremlék és szobor-bizottság : léte sült. E bizottság az alant következő
lelkes felhívást intézte a magyar közönséghez.
Szükségtelen e felhívást a kartársak figyelmébe ajánlanunk, mert
nagy és szent kegyeletüket a nagy író iránt.
ezzel megsértenők az
Meg vagyunk győződve, hogy Magyarország tanítóképző tanárai minden
biztatás nélkül, legnemesebb érzelmük önkéntelen kifolyásaként lelkesedéssel fogják felkarolni a szent célu mozgalmat. Bizonyára mind ők
maguk meg fogják hozni az áldozatot, mind az ifjúságot arra fogják
lelkesíteni, hogy kegyeletesen áldozzék filléreivel az írónak síremlékére
és szobrára,
aki felüImulhatatlan nemes gyönyöröket
okozott nekünk
tollával; vigasztalt, bátorított minket, megismertetett önmagunkkal, sajáf
ő
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erőnkkel s nagy
tulajdonainkkal,
aki
magyar irodalom világszerte
elismerésben

leginkább
járult
ahhoz, hogy a
és tiszteletben részesült.zyxwvutsrqponmlk
Ma gya r -

or szá g minde» ta nítóképzőjt!ben induljOlz meg a gyűjtés ta ná r ok és ta nítvá nyok közö'!t / Ne az utolsók, hanem az elsők legyünk
mi azok között,

akik nemcsak
szóval, hanem tettekkel
Jókai Mór iránt!
méltó hálájnkat
Ime a felhívás:

*

is

kifejezik

szent

kegyeletüket,

*

* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

"A magyar nemzettől sír emléket és seobr ot kérünk
Jókai Mórnak.
Jókai pályája nemzetünk
szellemi életének legnagyobb emlékei közé
tartozik. E nemzet lelkét félszázadnál
hosszabb ideig tartotta egybefoglalva
a művészet
varázsában
és a hazaszeretet
lelkesedésében.
Egyek voltak
benne és általa kicsinyek és nagyok, százezrek és százezrek, mindnyájan,
kiknek kedves a magyar szó és drága a magyar érzés.
Az irodalmi emlék, melyet lángelméje
alkotott, mindnyájunk
gyönyörűsége,
ereje és dicsekedése.
Nemzeti
életünk
körében,
művészi,
erkölcsi és hazafiúi fejlődésünknek
egyik leggazdagabb
forrása;
határainkon túl a magyar szel1emnek messze ragyogó
diadaljele.
Nemzeti kötelességünknek
érezzük, hogy nagy pályájának
emlékét
hozzá és magunkhoz
méltó műalkotásokkal
is megörökítsük.
Ha valakit,
úgy őt bizonyára
megilleti a tisztesség,
hogy a nemzetz' há la r a kjon
kö'veket pZhenőhelye fölé

és á llítsa

ér ca la kjá t

E kötelességünknek
mély és komoly
semmi bennünket.
Csak az az igazi erkölcsi
között
tisztán képes felismerni
és híven
Amily
bizonyosak
vagyunk
abban, hogy
hangoztat juk : ép oly
kö'telesség szavát
visszhangját.

a .jö·vő nemzedékek szeme elé.

érzésében
nem zavarhat meg
érzés, mely minden viszonyok
követni
a kötelesség
szavát.
e felhívásunkkal
a nemzetz'
bizonyosan
várjuk
szavunk

E nemzeti hálára hivatkozunk,
mikor emléket
kérünk
Jókai Mór
hamvai fölé, s neki, kiben az ország szíve dobogott, szobrot
az ország
szivében. "
Az adományok
akár közvetlenül,
akár valamely hirlap közvetitésével - a Ma gya r Alta lá nos Ta ka r ékpénztá r r észvénytá r sa sá ghoz
(Budapest, V., József-tér
14) küldendők,
mely intézet
a befolyó
összegek
költségmentes
kezelésére
és megfelelő gyümölcsöztetésére
hazafias készséggel vállalkozott.
A begyülendő
pénz felhasználása
módozatainak
megál1apítása
célannak idején országos
bizottságót
fogunk alakítani.
Esetleges
felvilágosításokat
a val1ás- és közoktatásügyi
miniszterium
elnöki hivatala nyujt.

jából

Budapesten,

1904.

december

havában.
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A . " T a n ító k é p z ő -I n té z e ti

T a n á r o k O r s z á g o s E g y e s ü le te "
k im u ta tá s a a z 1 9 0 4 -ik é v r ő l.

.bevételeínek és k ia d á s a in a k

B e v é t e le k :

1. Áthozat az 1903·ik évről
2. Államsegély 1904-re
_
3. Tagsági dijak 1901-re
I902-re
1903-ra
1904-re
1905-re

35 kor. 03 fill.
1600 "
"
14 kor. 70 fill.
79
50
689 "
93 "
1787 " 85 "
" 2651
80 "
98
"
"
"
"
4. A "M. Tanítóképző" kiadójától szerkesztői tiszteletdij fejében
-___
600"
"
5. Takarékpénztári időleges kamatok
39 " 69 "
ÖsszesenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
4 9 2 6 srqponmlkjihgfed
kor. 7 0 fill.
K ia d á s o k .:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A "M . Tanítóképző"

1904. évi kiadása
A"
"
""
17 ívtöbblete
Nyomtatványok
.
_
Irói dijak 1904-re
_
A szerkesztő tiszteletdija 1904-re _.._
A főtitkár
"
"
A pénztáros
"
"
Szerkesztői,
titkári és pénztárkezelési apróbb
adások
9. Vegyesek
10. Pénztári készlet mint átvitel 1905·re
Összesen

1977 kor. 22 fill.
816 "
"
345 " 95 "
697 " 20 "
600 "
"
200 "
"
100 ."
"
ki102 " 27 "
51 " 08 "
35 " 93 "
4 9 2 6 kor. 7 0 fill.zyxwv

J egyzet. Az egyesületnek kétszáz (200) kor.-nyi alaptőkéje az 1893.
ápr. 12. óta esedékes kamattal együtt, takarékpénztárban
van elhelyezve.
Budapest, 1904. december hó 31-én.
Horua y

Ede,

egyes. pénztáros.

Az egyesület 1904. évi számadásait az 1-403. tételek alatt átvizsa bevételeket 4926 korona 70 fillérben, a kiadásokat 4889 korona
70 fillérben s igy az 1904. évi pénztári maradékot 36 korona 98 fillérben
feltüntetve, helyeseknek és a nyugtatványokkal
megegyezőknek találtuk.
Budapest, 1905. január 23.
gáltuk,

Bzttenbz"ttder Mzklós

s. k-

P eres

a bizotts. tagj a

Sá ndor

s. k.

a pénzt. vizsg. bizotts. elnöke

Mzldós

Gergely s, k.

a bizotts. tagja.
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A "ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ító k é p z ő -I n té z e ti
T a n á r o k O r s z á g o s Egyesülete"
b e v é te le in e k
és k ia d á s a in a k e lő ir á n y z a ta a z 1 9 0 5 . é v r e .
(Elfogadtaiott

a választmány naksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
f. é. január 23-án tartott ülésén.)

B e v é t e le k :

1.
2.
3.
4.

Áthozat az 1904-ik évről
___
36 kor. 98 fill.
Államsegély 1905-re
___
2000 "
"
Folyó évi és hátralékos tagsági dijak
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A "M. Tanítóképző"

Budapesten,

1905. januar

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Horua y

Ede,

egyes. pénztáros.

V á la s z tm á n y i

ü lé s e k

je g y z ő k ö n y v e i.

1. Jegyzőkönyv.
Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának
május hó 13-án tartott ülésén.

1904. évi

Jelen vannak dr. Ková cs János elnöklete alatt Moha r József,
Na gy László,
Sztmzkó
Béla, Sna sei Ferenc, Lubz"nszky
Bittenbz'nder Miklós, Euner Milia, Németh Sándor.
1. Elnök az ülést megnyitván, szomoruan 'emlékezik meg
országos csapásról, mely Jókai Mór elhunytával hazánkat érte ..
nyozza, hogy Jókai szobrára, ki egyesületünknek tiszteleti tagja
majd a gyűjtés megindul, az egyesület is adakezzék.

Horua y

Ede,

Emilia,
arról az
Indítvávolt, ha
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Jelenti továbbá, hogy Dániel Márton orsz. képviselő, a képviselőház
közoktatási bizottságának tagja s ki ebbeli működésében
a tanítóképzés
érdekeit mindig buzgón támogatta, szintén elhúnyt.
A választmány a veszteségek fölött érzett fájdalmas részvétét jegyzőkönyvbe iktatja s elnök indítványát elfogadja.
2. Főtitkár jelenti:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
a ) Az egyesületbe
való belépésre jelentkeztek:
Vá gvölgji
Béla
(r. kath. tképző tanár, Esztergom), Sá frá ny Lajos (ev. ref. tképző tanár,
Debrecen), Réva i Ödön és Dz'vz'a czky Rezső (tképző tanárok, Sárospatak),
A választmány örömmel iktatja nevezetteket rendes tagjai sorába.
b) A kereskedelmi miniszterium a györi közgyűlés alkalmára kért
vasúti kedvezményt megadta .
. Örvendetes tudomásul szolgál.
c) Bemutatja a közgyűlésre vonatkozólag
az elnökség által szétküldött meghívókat.
d) Gamauf György eperjesi ágo ev. tképző-int,
igazgatót 25 éves
jubileuma alkalmából az elnökség táviratban üdvözöltel amit a jubiláns
meleg hahgu levélben köszönt meg.
e) A győr i közgyűlésen
leendő tárgyalásra kitűzött tételekre ~z
előadók felkérettek s az előadást el is fogadták.DCBA
f ) A közayűlésen
előterjesztendő összes határozati javaslatok közzététetnek a M: T. legközelebbi számában.
A c-f) alatti jelentések tudomásul szolgálnak.
g) Nagy László a gyermek-tanulmányozásra,
Guzsvenitz Vilmos
vonatkozólag előadói javaslatot készítettek.
az ifjúsági könyvtárakra
Elfogadtatnak a tárgyalás alapjául.
3. A tanárképesítésről
szóló javaslat véglegesen szövegeztetvén,
elé terjesztetik.
mint a választmány javaslata a közgyűlés
4. Az egyesület a VI. egyetemes tanítógyűlés rendezősége által a
tanítóképzési szakosztály megalakítására felkéretvén, elhatároztatik, hogy
a szakosztályt az egyesület megalakítja s ott tárgyalandó tételekül a
tanítók gyakorlati kiképzését és a tanítók továbbképzését
tűzi ki. Az
egyetemes gyűlés rendezősége által ide utalt tételt: a tanítók az egyetemen, a választmány fontosnak tartja, de nem tartja tanítóképzési
szakosztály keretébe valónak.
5. Mohar József indítványozza,
hogya
nép oktatási törvény reviziója alkalmából hasson oda az elnökség, hogy a tanítóképző-int. tanárvonatkozó törekvései érvényesüljenek.
képzésre és képesirésre
Elfogadtatik azzal, hogy a javaslat publikálása után még mindig
elegendő ideje lesz az egyesületnek a fentieket szorgalmazni, ha a javaslat
erre vonatkozó rendelkezéseket csakugyan nem tartalmazna.
6. Főtitkár bemutatja Beér Ferencnek a felekezeti tanítóképzők
tanterve továbbá a .képzők felügyelete tárgyában és Kovássy Zoltánnak
a képesitő vizsgálatoknak országosan leendő szervezése tárgyában beadott indítványait.
Minthogy e fölvetett kérdések a jövő ciklusban' a törvényjavaslat
Magyar

Tanitóképző.
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alkalmával úgyis napirendre kerülnek, a választmány
a beadott indítványokat nem tűzi napirendre.
7. Dr. Kovács János alapszabályaink értelmében az egyesület tiszteleti tagjaiul leendő megválasztásra ajánlja: Dr. Pauer Imre egyetemi
ny. r. tanárt, dr. Kiss Áron polg. isk. tképző intézeti igazgatót, Sebestyén
Gyula közokt. tanácsi titkárt, mint akik mindannyian kiváló érdemeket
szereztek a tanítóképzés ügyei körul.
A választmány az indítványt egyhangulag elfogadja s a közgyűlés
elé terjeszteni határozza.
.
8. Mohar József részletes jelentést tesz a választmánynak
azon
intézkedésekről, melyeket a Győrött tartandó közgyűlésre vonatkozólag
a rendező-bizottság szükségesnek látott.
A választmány örömmel veszi tudomásul Mohar J. jelentését.srqponmlk
tárgyalása

K. m. f. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

Dr .

Ka udcs

J á nos,

Németh

Sá ndor ,

titkár.ihgfedcbaZY

elnök.

II. Jegyzők ön yv.
Felvétetett

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete
junius hó 23-án tartott ülésén.

választmányának

1904. évi

Dr. Ková cs János elnöklete alatt jelen vannak: dr .. Ba ló József,
P a lá gyz' Lajos, P er es Sándor, Na gy László, Szta nkó Béla, F a r ka s Sándor,
Györ gy Aladár, Németh Sándor.

1. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli dr. Baló Józsefet, mint az
egyesület uj alelnökét.
Főtitkár jelenti:
a ) Guzsvenitz Vilmos alelnök az ülésről való elmaradását kimentette.
b) Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr az
egyesülethez köszönő
levelet intézett a győri közgyűlés
által küldött
üdvözlő táviratért.
c) Zirzen Janka szintén köszönő
levelet intézett az elnökséghez,
melyben a gyóri közgyűlés által neki 80-ik születésnapja alkalmából
küldött üdvözletért köszönetet mond.
3. Következik a népoktatási törvényjavaslat tárgyalása. Elnök előadja, hogy a törvényjavaslat kiadását megelőzőleg több bizalmas értekezlet tartatott a kultuszminiszteriumban.
Ezek egyikére szóló is meghívást nyert, fel is szólalt; felszólalása a javaslatban figyelembe is vétetett.
Az első nagy ankétre szintén meghívatott ; ahol szintén felszólalt. Kéri
a választmányt, hogy eljárását vegye tudomásul.
P er es Sándor köszönetet
mond a miniszternek, hogy a törvényjavaslat kibocsátása alkalmából a miniszteriumba összehívott tanácskozásra egyesületünk elnöke is meghívást nyert; másrészt sajnálja, hogy
a tanítók tanácskozása alkalmával képezdei tanárok nem voltak jelen.
Sajnálkozását fejezi ki továbbá azért, hogy dr. Kovács elnök a szaktanácskozáson a tanítóképzők felügyeletét illetőleg az egyesület álláspontjával ellenkező álláspontot foglalt el. Majd a javaslat egyes pontjaira
tesz észrevételeket. A felvételi Vizsgálat s a felső korhatár megállapítását
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a felvételnél törölni óhajtja;
a tanítási helyiségeket
kevésnek
tartja;
az
internátust
az iskolai helyiségektől
külön
választani
óhajtja;
anémet
s
a többi idegen nyelv tanítását
fakultative óhajtja;
a nem magyar tanítási
nyelvü képzőkben
a nemzeti tárgyak tanítását
magyar
nyelven
óhajtja,
sőt a reáltárgyak
tanításánál
is a legalább a beszédgyakorlatok
niveaujáig
a magyar nyelv nyerjen tért s tankönyvekül
csak hazafias
szellemben
írt .könyvek
használtassanak;
az igazgatót
a tanárkar
válassza
6 évről
6 évre; a gyakorlati foglalkozás a rendes óraszámbabetudandó;
a segédtanártóI, ha képzőtanárok szolgálati ideje megszabandó;
a kézépiskolai
intézeti
szolgálatba
lép, legalább
egy évi tanítói
gyakorlattal
birjon;
fegyelmi vizsgálaton
a miniszter
kiküldött je a felekezeti
képzöknél
is
legyen jelen; a két évi segédtanítóskodás
helyett
a nyolc
osztály
fölé
49-69.
§§-ait.zyxw
emelt két évi paedagógiai képzést ajánl. (L. a javaslat
P a lá gyi Lajos a javaslatot
elvben helyesnek
tartja,
csupán
egyes
részleteit kifogásolja.
A felvételi vizsgálat eltörlését
Peressei szemben
nem óhajtja. Szerinte az elnök helyesen járt el, hogy az ankéten a
szakfelügyeletre
vonatkozólag
saját nézetét mondta el, még ha az ellenkezett 'is az egyesület felfogásával.
A szakfelügyeletet
nem tartja szük-,
ségesnek,
ha a tanfelügyelőktől
a kellő
kvaIifikáció
megkivántatik
Elérkezettnek
látja az időt a- tanítónőképzők
internátusainak
megszüntetésére ; a végzett növendékek
jó része úgy sem lép a tanítónői
pályára
s az internatust csak olyan intézménynek
tekintik, mely egy bizonyos időre
a növendéknek
elhelyezést
nyujt s a kedély és erkölcs nevelése
szempontjából
amúgy se jók az internátusok.
Ezek megszüntetésévei
felszabaduló költségen talán a szakfelügyeletet
lehetne szervezni.
A német nyelvet
törölni óhajta. Kifogásolja
az 53. §. azon intentióját,
hogy egyik képző
a másik felett disponáljon.
Ellenrnondast
lát az 58. és 60. §§-ok közt,
az első az igazgató
kezébe
teszi le a tárgy beosztási
jogát, a másik
pedig azt kivanja, hogy az igazgató a testület tagjaival együtt határozzen
a szellemi ügyek fölött. A fegyelmi ügyekre nézve törvényes intézkedést
óhajt. Nem helyesli a képesítő vizsgálat két részre osztását.
Na gy László
óhajtja
a javaslat
megvalósulását.
Ugy látja, hogy
az az egyesület
munkálatain
nyugszik,
itt-ott az egyesület
mernorandumának még a szövegét
is átveszi.
Sajnálja, hogya
második
ankéten
tanítóképző-int-tanárok
nem vettek részt. A javaslatot
tárgyalni
óhajtja
s a módosításokat
feiterjeszteni
kivánja.
Dr . Ka vdcs János
helyesli Nagy L. felfogását.
A javaslat javarészben az egyesület
eszmeit
valósítja
meg;
pl. a vizsgálatok
kettéosztása az egyesületnek
is álláspontja.
A tanárképesítés
is szóló agitálása
következtében
vétetett föl. Csak a felügyelet kérdésében
más az egyesület
s más a javaslat álláspontja
s ezt nem is tartja megváltoztatandónak.
észrevételeire
saz
ankéten
való
Reflektál Peres és a többi felszólalók
részvételére
vonatkozólag
megadja a szükséges
felvilágosításokat,
hangsúlyozván,
hogy az ankéten
nem mint az egyesület
elnöke vett részt s
így a felügyelet
kérdésében
nem is érezte kötve magát
az egyesület
álláspontja
által. Kűlönben
az ankéten mindenki a maga egyéni nézetér
mondotta el.
Peres Sándor, Nagy László és Palágyi Lajos ismételt felszólalása utan:
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Szta nkó Béla indítványozza,

hogy a választmány a javaslatot tártegye meg rajta mindazon szükségesnek látszó módosításokat,
elsősorban
a szak felügyeletre, továbbá a tanár .képesítésre vonatkozókat,
melyek a közgyűlés által elfogadott s a miniszteriumba beadott szervezeti
javaslatunkkal nem ellenkeznek s módosításainkat terjesszük fel.
A választmány Sztankó Béla indítványát elvileg elfogadja s a részletes tárgyalást egy folytatólagos ülésre halaszt ja.
4. Főtitkár jelenti, hogy a VI. egyetemes tanítógyűlés tanítóképzési
szakosztályában "A tanítók gyakorlati kiképzése" c. tételt Simkó Endre,
"A tanítók továbbképzése"
c. tételt pedig Farkas Sándor vállalta el.srqpo
gyalván,

K. m. f.

Jegyezte:

•

Németh Sá ndor ,

Dr . Ková cs J á nos,

e. titkár.

elnök.

, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
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• VII. fizetési osztá ly.

5400 korona. fizetéssel:
1. Katonáné

Thuránszky

Irén 1890. augusztus

4800 korona fizetéssel:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Lenhardt Károly 1900. április 28. Modor.
Arányi Antal 1900. április 28. Igló.
Zajzon Dénes 1900. április 28. Losonc.
Somogyi Géza 1901. április 2. Znióváralja.
Szabó József 1901. április 2. Arad.
Margitai József 1902. február 3. Csáktornya.
Peres Sándor 1902. február 3. Budapest.
Láng Mihály 1902. február 3. Pápa.
Horváth Antal 1902. június 5. Temesvár.
Boga Károly 1902. december 18. Déva.
Orbók Mór 1904. december 13. Kolozsvár.

14. Budapest.
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VIlI. fizetést" osztá ly.
a ) csoport.

4000 korona fizetéssel:
. 1.
2.
3.
4.
5.

Scherer Sándor 1896. március 2. Baja.
Wollmann Elma 1896. július 25 Pozsony.
Heinrich Józsa 1896. szeptember 14. Kolozsvár.
Csepreghy Endre 1897. február 13. Félegyháza.
Kovásy Zoltán 1899. december 23. Máramarossziget.
3600 korona fizetéssel:

6.
7.
8.
9.
10.

Dúzs Mária 1900. november 14. Eperjes.
Steinitzor Vilma 1900. november 14. Hódmezővásárhely.
Ujvári Mihály 1901. december 15. Székelykeresztúr.
dr. Weszelyné Balajthy Ilona 1902. február 24. Szabadka.
Karsay Jolán 1902. március 3. Győr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
1 1 . Peth es János 1902. november 13. Léva.
4000 koróna

fizetéssel:

12. dr. Baló József 1904. június

6. Budapest.

3600 korona fizetéssel:
13. Pálrnay Lenke 1904. augusztus 2. Sepsi-Szt.-György.
14. Mohar József 1904. december 13. Csurgó.
T anárok.

VIlI. fizetési
b)

osztá ly.

csoport.

4000 korona fizetéssel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nagy F. Károly 1870. június 24. Budapest.
Berecz Ede 1879. május 18. Temesvár.
Oheroly János 1879. július 23. Budapest.
Nagy László 1881. szeptember 14~ Budapest.
Sándor Domokos 1894. január 1. Székelykeresztúr.
Mihalitska István 1898. május 28. Baja.
Miklós Gergely 1898. május 28. Budapest.
Hodinka Ágoston 1899. január 26. Sárospatak.
Lázárics János 1899. január 26. Déva.
3600 korona fizetéssel:

10. Molnár Leontin 1900. április 28. Budapest.
1 1 . Nagy Iván 1900. április 28. Losonc.
12. Szondy János 1900. április 28. Arad.
13. Horváth József 1900. április 28. Csurgó.

lJ8
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Kovács Sándor 1900. április 28. Félegyháza.
Belányi Tivadar 1901. április 2. Pozsony.
Kibédy Lajos 1901. április 2. Déva.
Bodrogi Gyula 1901. április 2. Máramarossziget.
Stankovics János 1901. április 2. Modor.
Gömöri Sándor 1901. április 2. Kolozsvár.
Pókász Imre 1901. áprrlis 2. Arad.
Bakos Kálmán 1901. április 2. Modor.
Kovács Béla 1901. április 2. Kolozsvár.
Geőcze Sarolta 1901. április 2. Budapest.
Bod Péter 1902. február 3. Ni-Szeben.
Bittenbinder Miklós 1902. február 3. Budapest.
Balázs Endre 1902. február 3. Znióvaralja.
Nádas Sándor 1902. február 3. Baja.
Exner Leó 1902. február 3. Hódmezővásárhely.
Versényi Gábor 1902. február 3. Kolozsvár.
Bodor Miklós 1902. június 5. Székelykeresztúr.
Krick Jenő 1902. június 5. Léva.
Veres Ferenc 1902. június 5. Sárospatak.
Thaisz Lajos 1902. június 5. Lesone.
Horvay Ede 1902. június 5. Budapest.
Sztankó Béla 1902. június 5. Budapest.
Stepankó Albert 1902. június 5. Budapest.
Kolumbán Samu 1902. június 5. Déva.
Menich Antal 1902. június 5. Pozsony.
Lubinszky Emilia 1902. június 5. Budapest.
Szöl1ősi István 1902. június 5 .. Arad.
Zoltai Mátyás 1902. december 18. Arad.
Nagy Károly 1902. december 18. Arad.
Beér Ferenc 1902. december 18 Eperjes.
Farkas Sándor 1902. december 18. Budapest.
Palágyi Lajos 1902. december 18. Budapest.
Kolbainé Fieba Izabella 1904. április 6. Pozsony.
Hódossy Béla 1904. április 6. Sárospatak.
Báthori József 1904. április 6. Máramarossziget.
Strauch Gyula 1904. április 6. Igló.
Glünkl Ágoston 1904. december 13. Modor.
Köveskúti Jenő 1904. december 13. Pápa.
Karoliny Mihály 1904. december 13. Igló.
Röszler Béla 1904. december 13. Temesvár.
Bellosics Bálint 1904. december 13. Baja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
IX, fizetési osztá ly.
a ) csoport.

2900 korona fizetéssel:
1. Amberg József 1897. augusztus
2. Niernsee József 1897. augusztus

29. Pápa.
29. Losonc,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Huzják Lukács 1897. augusztus 29. Baja.
Zrinyi Károly 1898. május 28. Csáktornya.
Tanfi Iván 1898. május 28. Máramarossziget.
Végler Gyula 1899. január 26. Székelykeresztúr.
Pataki Vilmos 1899. január 26. Budapest.
Irsa Béla 1899. január 26. Máramarossziget.
Sennyel. József 1899. május 25. Félegyháza.
Wagner János 1900. április 28. Arad.
Slajchó Mihály 1900. augusztus 30. Eperjes.
Párvy Endre 1900. november 2. Znióváralja.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Izák János 1901. április 2. Losonc.
Bobok Karola 1901. április 2. Pozsony.
Bergmann József 1901. április 2. Modor.
Kötse István 1901. április 2. Sárospatak.
dr. Katona János 1901. április 2. Léva.
Mészáros Jenő 1901. április 2. Temesvár.

2600 korona fizetéssel:

2900 korona fizetéssel:
19. Mihalik Lajos 1902. február 3. Csurgó.
2600 korona fizetéssel:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Staab Lénárd 1902. február 3. Gyór.
Gaál Imre 1902. február 3. Félegyháza.
Dékány Mihály 1902. február 3. Csák tornya.
Kardhordó László 1902. február 3. Sepsi-Szt.-György.
Tömör Boldizsár 1902. február 3. Csáktornya.
Fábián Károlyné 1902. június 5. Szabadka.
Amler Antal 1902. június 5. Igló.
Holczmann Ferenc 1902. június 5. Győr.
2700 korona fizetéssel:

28. Fülöpné

Sárgavy

Erzsébet

1902. július 9. Budapest.

2600 korona fizetéssel:
29.
30.
. 31.
32.

Horváth Adolf 1902. december 18. Igló.
Elekes Lajos 1902. december 18. Temesvár .
Répay Dániel 1902. december 18. Kolozsvár.
Kuzaila Péter 1902. december 18. Déva.
2900 korona fizetéssel:

33. Fodor Lajos 1903. január

21. H.-M.-Vásárhely.

2600 korona fizetéssel:
34. Kirchnerné Petrasevich Mária 1904. április 6. Budapest.
35. Révfy Géza 1904. április 6. Temesvár.
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36.
37.
38.
39.
40.
'41.
42.
43.

Kárpáti Károly 1904. április 6. Félegyháza.
Jankó László 1904. április 6. Léva.
Józsa Károly 1904. április 6. Pápa.
Marianné
Günther Anna 1904. december
13. Pozsony.
Kárpáti Ernő 1904. december
13. Máramarossziget.
Watzesch
Gizella 1904. december
13. Győr.
Grósz Ernő 1904. december
13. Csáktornya.
Szarka Lajos 1904. december
13. Znióváralja.zyxwvutsrqponmlkjihgfed
IX. fizeté sz' osztá ly.

b) csoport.
2900 .korona

fizetéssel:

1. Csiszár SándorDCBA
1 8 í O . október
30. Budapest.
2. Kún Alajos 1879. augusztus
7. Budapest.
X. fizetési

osztá ly.

a ) csoport.
2200

korona

fizetéssel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vákár Elia 1896. december
31. Győr.
Szerényi Anna 1898. május 28. H.-M.-Vásárhely.
Pasnáry
Győző 1899. július 26. Csurgó.
Sarudy Ottó 1899. július 26. Pápa.
Rónai Sándor
1899. szeptember
22. Temesvár.
Dittert Ferenc
1899. szeprember
23. Csurgó.
Sztodolnik
János 1899. augusztus
10. Félegyháza.
May Emilia' 1900. április 28. Kolozsvár.
Kirchmayer
Győzö 1900. augusztus
29. Znióváraljá.
Hrabetz Nándor
1898. augusztus
14. Ternesvár.ihgfedcbaZYXWVUTS
Győző 1901. április 2. Eger.
ll. Paksy
4000

korona

fizetéssel:

12. Mangesius
Mária 1901
13. Watzesch
Janka 1901.
14. Fuchs Vilmosné Eitner
2200

korona

15. Brunowszky
2000

Imre

2200
17. Kiss

1897.

szeptember

fizetéssel:
1901.

korona

A.

2. Budapest.

fizetéssel:
Rezső

korona

16. Juhász

április 2. Eperjes.
április 2. Győr.
Ludmilla' 1901. április

József

április

2. Pápa.

fizetéssel:
1900.

április

30. Baja.

30. Temesvár.
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2000 korona fizetéssel:
18. Makaí ' Jenő 1901. április 2. Déva.
19. Éber Sándor 1901. április 2. Baja.
20. Kraft József 1901. április 2. Pápa.
2200 korona fizetéssel:
21. Dienes Károly 1900. április 30. Csáktornya.
22. Keszler Károly 1900. április 30. Temesvár.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
.32.
33.

2000 kerorra fizetéssel:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
.
.
Mandula Aladár 1902. február 3. Modor.
Heves György 1902. február '3. Déva:
Barabás Endre 1902. február 3. Kolozsvár.
Kurucz Ernő 1902. február 3. Léva,
Moyzes Miklós 1902. február 3. Znióváralja.
Macskássy Zoltán 1902. február 3. Székelykeresztúr.
Desics József 1902. február 3. Baja.
Bocskay István 1902. február 3. Székelykeresztúr.
Szalatsy Rezső 1897. szeptember 24. Déva .
Ribiczey Erzsébet 1902. június 5. Budapest.
Szánthó Jolán 1902. június 5. Kolozsvár.
2200 korona fizetéssel:

34. H. GáIl Ilona 1900. április 30. Sepsi-Szt.-György

..

2000 korona fizetéssel:
35. Hegyesi Jolán 1901. március 27. Sepsi-Szt.iGyörgy.
36. Révay Ödön 1902. július 5. Sárospatak.
2200 korona fizetéssel:
37. Díviaczky Rezső 1900. április 30. Sárospatak.
2000 korona fizetéssel:
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Nagy Géza 1902. augusztus 14. Kolozsvár.
Zorkóczy Ede 1898. december 2. Losonc.
Nyakas József 1902. december 18. Székelykeresztúr.
Duschek Ernő 1902. december 18. Léva.
Szente Pál 1902. december' 18. Budapest. ,
Patyi István 1903. december 13. Szabadka.
Udvarhelyi Ilona 1904. április 6. Szabad ka.
Vlasatyné Kiss Mariska 1904. április 6. Győr.
Eber Rezső 1904. április 6. Csurgó.
Gsrrencsér István 1'904. április 6. Kolozsvár.
Beyer József 1904. április 6. Baja.
Wohlmuth István 1904. április 6. Baja.'
Forberger Árpád. 1904. április 6. Igló.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Lépesné Bauer Irén 1904. december 13., Budapest,
Kiss Ilona 1904. december 13.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Szabadká.
Héger Lujza 1904. december 13. Budapest.
Herezeg Kamilla 1904. december 13. Pozsony.
Urbányi Karolin 1904. december 13. Pozsony.
Udvarhelyi Etel 1904. december 13. Eperjes.
Békei Józsa 1904. december 13. Budapest.
Mikler Szerén a 1904. december 13. Eperjes;
Láng Mária 1904. december 13. Szabadka.
Kovács Dezső 1904. december 13. Baja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
X. fizetési
b)

osztá ly.

csoport.

2200 korona fizetéssel:
1. Bocskay Kristóf 1894. nov 13. Baja.'
2. Czöndör Sándor 1899. május 25. Temesvár.
3. Sztankovics Alajos 1899. május 25, Modor.
4. Lovass Gyula 1899. május 25. Csurgó.
5. Belle László 1899, május 25. Kolozsvár.
6. Svarba József 1899. május 25. Léva.
7. Somló Bertalan 1899. május 25. Máramarossziget.
8. · Hajtmann Pál 1900. április 28. Déva.
9. Belitzky Gusztáv 1900. április 28. Losonc,
10. Urhegyi Alajos 1900. április 28. Arad.
2000 korona fizetéssel:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kuszákné
Bánóczy Róza 1901. április 2. Gyór.
Özv. Bartókné Voit Paula 1901. április 2. Pozsony.
Gyarmathy József 1901. április 2. Igló.
Mogyoró János 1901. április 2. Félegyháza.
Ligárt Mihály 1901. április 2. Pápa.
Balogh Kálmán 1901. április 2. Sáros patak.
Hegedüs Paula 1901. április 2. Budapest.
Feketéné Hofbauer Izabella 1901. április 2. Eperjes.
Demjén Ilona 1902. április 2. Budapest.
Bocskay Emilia 1902. augusztus 27. Sepsi-Szt.-György.
Botos Imre 1902. szeptember 2. Székelykeresztűr.
Kristófcsák Lajos 1903. szeptember 2. Znióváralja.
Sinczky Julia 1904. okt. 25. Kolozsvár.
Xl. }i'izetési osztá ly.
a ) csoport.

1400 korona fizetéssel:
1. BalIóné Ludmann Paula 1899. július 26. Eperjes.
2. Springholtz Mária 1900. szeptember 5. Szabadka.
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3. Tomeskó Stefánia 1901. szeptember 19. Eperjes. .
4. W olszky Emilia 1902. június 5. Szabadka.
5. Méray Irén' 1902. június 5. Kolozsvár.
6. Borszékiné Nagy Julia 1902. június 5. Sepsi-Szt.iGyörgy,
7. Gerdenich Claudine 1902. június 5. Pozsony.
8. Lévayné Csukay Lujza 1902. július 9. Budapest.
9. Dúzs Erzsébet 1902. július 30. Eperjes.
10.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csipkés Ilona 1902. augusztus
14. Kolozsvár.
11. Imecs Irén 1904. április 6. Kolozsvár.
12. Gludovácz Emma 1904. április 6. Hódmezővásárhely.
13. Ujváry Ilona 1904. április 6. Budapest.
14. HausIrma
1904. december 13. Budapest.
15. Fábián Constantia 1904. december 13. Sepsi-Szt.-György.
XI.

F z"zetési osztá ly.

b) csoport

1400 korona fizetéssel:
1. Mezei József 1901. június 17. Znióváralja.
2. Schön István 1901. szeptember 28. TemesvárXI.

F izetési

/

osztá ly-

c] csoport.

1600, korona fizetéssel:

1. Péter Ferenc 1894. november 10. Székelykeresztúr.
2. Tarján Gyula 1898. március 12. Kolozsvár.ihgfedcbaZYXWVUTSRQP

A k é p z ö in té z e te k s z a k fe lü g y e le te .

A vallás- és közoktatásügyi miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Sebestyén Gyula kir. tanácsos,
a közokt. Tanács titkárához a f. é. február 14-én 14861. sz. a. a következő rendeletet intézte:
A tanítóképzés .munkájának eredményesebbé tétele és szakszerűségének emelése, valamint a tanítóképzés ügyének általános magasabb
fellendülése is, nagyrészben függ azon körülménytől, hogya tanítóképzőintézetek működésében, ami az általános szellemi színtájat, a tanítás
irányát és a nevelés szeIIemét illeti, lehetőleg biztosíttassék
azon. egységesség, amely-enélkül
sem a jövőben
magasabb célokra törekvő népiskola, sem pedig az ezen célok megvalósítására hivatott tanítónemzedék
nem fogná az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének
hazafias
munkájából a reá eső részt kellőképen megoldhatni.
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A tanítók
lésének

egyik

egységes
sarkalatos

képzésének

és a képzés

biztosítéka

és

szellemi

alapfeltétele

szintája

eme-

az,

hogy

azonban

a tanulmányi
felügyeletet
és ellenőrzést
teljesítő
közegeknek
körülmények
és eltérő viszonyok
között
legyen a különböző
hasonló

tanintézetek

hető eredmények
és megállapítani
egységes

munkájának

összehasonlítása

alkalmuk
működő

és az elért

és

elér-

egybevetése
által kijelölni azon irányt, amelyet követve
azt a mértéket, amelyet alkalmazva,
a tanítás és nevelés

voltának

biztosítása

mellett

is, az egyes

intézeteknek

a

helyi

viszonyok
által indokolt sajátos alakulásai
se enyésszenek
el. A kir.
tanfelügyelőségeknek
jelenlegi szervezete megfosztja a kir. tanfelügyelőket
intézetekben
folyó munkásság
összehasonlításának
lehea különböző
tőségétől.

körülménynekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
figyelembevételével
és mérlegelve azon mesz-

Ezen
szire

kiható

és nagy

tanítóképzés
tanulmányi
tétele

horderejű

intézményéhez
révén

kir. tan felügyelők

és nemzeti

elhatároztam,

és irányításának

ellenőrzésének

és annak

culturalis

fűződnek,

az általános

hatáskörének

. egységessé

szellemi

érintetlenül

érdekeket,

mik a

hogyatanítóképzés
és

intensivebbé

niveau

emelése

hagyása

méllett,

céljából,
az

a

1876.

évi XXVIII. t-c. 3. és 4. §§-aiban gyökerező
jogomnál
fogva , a tanitó-,
képző intézetek tanulmányi
ügyeinek
ellenőrzésére
és irányítására
szakfelügyelőket
is fogok alkalmazni.
Ezen

külön
szakfelügyelet
gyakorlásával
intézetekben
Cimedet bízom meg;

tanítónőképző

és tanítónőképző

kezet

tanító-

Ár on

kir. tanácsos,

kath.,

áll. polg.

intézeteinek

és
az állami
tanítóa két protestáns
fele-

szakfelügyeletét

isk. tanítóképző-intézeti

dr .

igazgatóra

Kiss

; a róm.

a grör.

kath., a gör. kel. román,
a gör. kel. szerb és az izr.
ta nítóképző-intézetek szakfelügyeletét
Lá ng Mihá ly pápai áll.
tanító~épző.intézeti
igazgató ra ; a róm. kath., a görög
kath., a görög
kel. román és a gör. kel. szerb felekezeti ta nítónöképző-intézetek
szakbajai áll. tanítóképző-intézeti
igazfelügyeletét
pedig Scher er Sá ndor
gatóra bizom. A tanítóképző
intézetek gazdasági és nŐI kézimunka oktatásának szakfelügyeletével
Végessné Bogya Róza egri áll. felsőbb leányiskolai tanítónőt
bizom meg.
felekezeti

Ezen

ideiglenes

és jelenlegi

minőségben

állásaikban

való

megha-

gyás mellett alkalmazott
utóbb megnevezett
szakfelügyelők
az egységesség elvének megóvása
és biztosítása
céljából,
az ezen
minőségükben
teljesítendő
"Utasítás"
nácsos

hivatali
alapján

és igazgató

eljárásukat
az irányítást
pedig,

szabályozó,
Cirntől

Cimmel

való

jelenleg

veendik;
közös

munka

dr. Kiss
megállapodás

alatt

levő

Áron kir. taalapján

fog

.
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eljárni szak felügyelői tisztében. A szakfelügyelők működésüket csak az
"U.ta&ítás" megjelenése után fogják megkezdeni.
Budapest, 1905. évi február hó 14·én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Dr .

Ber eeuicsy

Aiier t.

.

*
A hazai tanító képzés történetében korszakos
fordulatot jelentő
eme rendeletet lapunk zárta után kaptuk; ennélfogva méltatását a jövő
számra kellett halasztanunk.
Azonban nem mulaszthatjuk
el, hogy már
most is mélyen érzett örömünket ki ne fejezzük ezen intézkedés felett,
amely az egységes tanítóképzés eszméjének leghathatósabb
tényezőjét
teremti meg s hogy már ez alkalommal is ne tolmácsoljuk az egész tanítóképző tanárság mély háláját dr . Ber eeoicey .IJ -lber t miniszter iránt.ihgfedcbaZ

VEG YESEK .
M a rg ita y J ó zsef kltüntetése,
Ő Felsége a király Margitay Józsefnek, a csáktornyai állami tanítóképző-intézet
igazgatójának a tanügy terén szerzett érdemei
elismeréséül
a Ferencz- József-rendet
adományozta. Üdvözöljük tisztelt kartarsunkat. mert az ő kitüntetésével
a magyarság érdekében
kifejtett érdejutalmat. A horvát határszélen a csáktornyai
mes tevékenység nyert méltö
képző a vend vidék megmagyarosítására céltudatosan és szép sikerrel törekszik ..
Ezt a céltudatos irányt a csáktornyai
képző számára Margitay József inaugurálta
s lelkes, buzgó tanártársaival
együtt ő tartja fenn és fejleszti kitartó buzgalommal. Ezt a nagyfontosságu nemzeti ügyet Margitay József irodalmi munkásságával s társadalmi téren is lankadatlanul szolgálja. Ő valóban eddig is szolgalatokat tett a magyarság ügyének. Örvendünk, hogy ezen érdemeit a legfensőbb
helyen is elismerték.
K in ev ezések . A vallás és közokt. miniszter Hodossy Béla , sárospataki áll.
tanítóképző intézeti rendes tanárt a sárospataki áll. el. isk. ranítöképzö
intézethez a VIlI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illetményekkeJ igazgatónak
kinevezte. Szivből üdvözöljük jeles kartárs un kat vezető állásában. Kivanjuk, hogy
működését
kövesse fényes siker, mint nagynevüelődjéét,
Dezső Lajosét,
A miniszter 'tovabba Ha nva i Gyula tanító képző intézeti tanári tanfolyamot
végzett magán polgári iskolai igazgatót a esurgöi áll. el. isk. tanítóképző intézethez a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illetményekkel segédtanárrá
ideiglenesen megés Ber ényi Ir én· győri áll. el. iskolai tanltönöképzö-intézeti
bizott tanítónőt a XI. fizetési osztály 3. fokozataba rarntönöképzö-intézei.
segédtanítónőnek kinevezte.
Á th ely ezések .
A vallas és közokt. miniszter Miha lik' La jos csurgöi áll.
tanítóképző intézeti tanárt a kolozsvári áll. el. tanítóképző intézethez, Kolumbá n
Samut, a dévai áll. tanítóképző-intézet
tan árát pedig a budapesti II. ker. áll.
tanítönöképző-intézethez
áthelyezte.
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G y a k o rló isk o la i ta n ító k szü n id ei ta n fo ly a m a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Dr . Ber zeviczy Albert miniszter
egy most kiadott rendeletében értesíti a tanfelügyelőségeket, hogy af. 19°5.' év
nyári szünidejében
julius hő elején kezdődő négy hétre terj edő és főképpen
gya kor la ti irányu tanfolyamot fog rendeztetni Budapesten kizárólag a tanítóés tanítönöképzöintézetek gyakorloiskolai tan erői számára.
Ezen tanfolyamon előkelő hely fog biztosíttatni az idegen nyelvü népiskolai növendékek közt való ma IJ ya r nyelv ta nítá si módszer nek és gya kor la ti

eljá r á sna k.

Minthogy kivánatos, hogy ezen a tanfolyamon az á lla mi gyakorlo iskolák
tanítói és tanítónői kivétel nélkül va la 11lmnyien részt vegyenek, azért közli a
tanfelügyelőségekkel már most ezen elhatározását és felhivja, hogy az illető
érdekelteket ha la dé~ta la nul értesíte,
hogy ügyeiket idejekorán akként rendezhessék, hogy a tanfolyamon való megjelenésüknek és részvételüknek emberileg
"e őreIáthatóan semmi akadálya ne legyen.
A tanfolyamon résztvevők valamen~yien megfelelő államsegélyt fognak
élvezni.
V ita eg y k in ev ezés k ö rü l. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter
Ruppentha l La jos egyetemet végzett győri ;j.11. polg. leányiskolai okI. tanítot a

.győri áll. el. tanítónőképző intézethez a IX. fizetési osztály c-ik fokozataba
rendes tanárnak kinevezte.
Minthogy ez a' kinevezés a Nemzeti Iskolában erős támadtatásban részesüIt
s azt a hozzánk intézett levelek szerint több kartársunk s mi magunk is sérelmesnek találtuk a segédtanarok
elöléptetése
szempontjaböl
: szükségesnek láttuk a
kinevezés okairól illetékes helyen felvilágósítást szerezni. Az információ szerint
R. L. az elemi- és polgári iskolai tanítöképesítés
után tanulmányai kiegészítése
végett több évet töltött külföldön, ahol megszerezte a középfokú iskolákra
szelö képesítést, a strassburgi egyetemet elvégezte s abszolutoriumot kapott.
iskolában elismerésre méltö
sikerrel működött.
Itthon pedig a győri polgári
Ruppenthal Lajos tisztelt kartársunkat tehát eiőkészültsége, tanítói kvalitásai
.teljes mértékben
képesítik tanítóképző-tanári állásra, sőt benne a tanítóképzés
ügye jeles munkast nyert. Ami pedig azt a körülményt
illeti, hogy ő egyenesen
a IX. fiz. osztályba neveztetett ki, azt a felvilágosítást kaptuk, hogy R. L. ezzel
a kinevezésse] előbbi fizetéséhez képest nem részesült előléptetésben.
Még csak
azt jegyezzük meg, hogy jelenleg végzett s a lka lma zá s nélküli ta ná r jeló'lt nincs,
akivel ezen állást be lehetett volna tölteni. Ezek a Ielvilagositasok, amelyekért
e helyen is köszönetet mondunk, bennünket a kinevezést illetőleg megnyug.tattak, s bizonyára kartársainkat is megnyugtatjak.
A p o ro sz ta n ító k fizetése és a ta n ító h iá n y . Érdekes, de elszomorítö képet
nyujt a porosz kultusz miniszternek most kiadott kimutatása a tanítók fizetéséről.
Az utasítások arról szólnak, hogy mily öszegekre van szükség, hogya
tanítók
törzsfizetése 1000, IIOO, 1200, 1300 és 1350 márkára s akorpótlékok 120, 130
.I 40 és ISO márkára legyenek felemelhetők. A rendeletben kimutatja a miniszter,
hogy az egész államban 8880 tanítónak és 354 tanítónőnek a legkisebb fizetése
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900, illetve 700 márkát tesz ki. A fizetéstörvény szerint, ha a tanító négyévnél
kevesebb ideig szolgalr, akkorl törzsfizetésének csak 4/5 részét huzza, tehát
lOOO márk a törzsfizetés esetén
800 márkát. Ilyen tanító van keleti Poroszországban 4401 és Pomeraniaban 2683 és Brandenburgban 2094. Ha pedig a
tar ítónak 900 márk a. a. törzsfizetése, akkor, ha négy évnél kevesebb ideig
szolgált, akkor a fizetése 720 márkát tesz ki, amiből még 60 márkát levonnak
tüzelésre, úgy, hogya tenyleges fizetése 660 marka, havonkint 55 és naponkint
1'80 marka, És - teszi hozzá a berlini ujsag a porosz kultuszminiszter
(Studt) mégsem tartja szükségesnek a tanítók fizetési törvényének módosítását,
hanem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úgy a ka r a ta nítóhidnyon segítenz~hogy ta nítóképzőket a la pít, a melyekbe
stipendiumokka l ver bztZ'dlja a ta tzítóka t! ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A h a za i isk o lá k eg észség ü g y én ek
ism ertetése k ü lfö ld ö n . Az ujévtől kezdve
megjelenő «Internationales Archiv für Schulhygiene» szerkesztősége dr . Schuschny
Henr iket és Szuppá n Vilmost bízta meg azzal, hogy az iskolai hygiéne
köréböl
Magyarországon megjelenő művekröl összefoglaló évi jelentést szerkesszenek.
Ebből kifolyólag azzal a kérelemmel fordulnak olvasóinkhoz, hogy az ügy
érdekében mindazon műveikből és értekezéseikböl,
melyekben az iskolaépületek
és berendezések, a tanulok, a tan eszközök és a tanítás egészségügyi szempontból tárgyaltatnak, egy példányt beküldeni sziveskedjenek, még pedig az orvosi
irányuakat dr . Schuschny Henr ik orvos úrhoz (VI., Teréz-körut
32), a pedagógiai irányuakat .szuppá n Vilmos keresk. akadémiai igazgató úrhoz, (V., Alkotmány-utca II). Az ;:904. év folyamán megjelent műveket és értekezéseket legkésőbben 1905. január közepéig kérik.
A z á lla m i elem i isk o la i ta n u ló k . Az állami elemi népiskolakba,
félhivatalos
kimutatás szerint, az 1904/5. iskolai évben beiratkozott összesen 336.811 tanuló,
28.712-vel több mint az előbbi évben. A beiratkozott növendékek közül fiu
171.358, leány 165.453. Anyanyelvre nézve (zárójel között az előző tanévhez
viszonyított többletszám) : magyar 180.017 (14.978), nemet 55.495 (3652), roman
32.143 (2340), tót 44.110 (5078), szerb 3781 (791), horvát 542 (455), rutén
10.711 (I375), vend és olasz 5133 (23). Vallásra nézve: róm. katolikus 173.948
(15.496), görög katolikus 32.768 (3903), görög keleti 21.369 (1161), ágo evangélikus 19.996 (724), ev. református
57.905 (5359), unitárius 5563 (198), izraelita
25.234 (1880), egyéb 28. A mindennapi tanfolyam osztályainak létszáma:
I. osztály 79.216 (3422), II. osztály 64.586 (5523), Ill. osztály 55.229 (50II),
IV. osztály 42.247 (4379), V. osztály 22.595 (3079), VI. osztály 9981 (13e?7).
Összesen 273,854 (2278). Az ismetlő tanfolyam népessége: általános ismétlő
iskolába jár 17.4II (2303), gazdasági ismétlő iskolába jár 45.546 (3628),
összesen 62.957 (5901). Az állami elemi népiskolákban működő tanítók és
tanítónők összes száma 4900.
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K im u ta tá s
a f. évi febrpár hó I-éig befizetett tagsági dijakról.

1898-ra:
1899 re:
1903-ra:
1903. II.
1904-re:

Dr. Kármán Mór (8 korona).
Dr. Kármán Mór (6 korona 40 fillér.)
Schultz Imre (8 korona),
félévre: Bognár Károly (4 korona).
Margitai József, Duschek Ernő, Dr. Katona János, Krieck
Jenő, Pókász
Imre, Úrhegyi Alajos," Tomesko Stefánia, Kapi Gyula
(Eperjes), Kovalitzky Kornél, Mangesius Mária, Margócsy Gyula, Győrvidéki Tanítóegylet, VIaszaty Ferencné, Kozora Endre, Párvy Endre,
Mezei József, Szarka Lajos, Péter Ferenc, Sebestyén Gyuláné, Sebestyén
Gyula, Tóth József, Groó Vilmos, Dudinszky
István,
Volosin Ágost,
Sztára József, Balogh Kálmán, Hegedűs Paula, Eber Rezső, Kibédy
Lajos, özv. Szarvas Gáborné, Herczegh Kamilla, Mátray Gyula, Kozma
Ferenc, Versényi Gábor, Fuchsné Eitner MilIa, Keszler Károly, Dr. Kovács
János, Sándor Domokos, Zrinyi Károly, Sáfrány Lajos, Guttenberg Pál,
Macskásy Zoltán, Horváth Antal, Röszler Béla, Bertsch attó, Kirchmayer
Győző, Bittenbinder Miklós (8-8
korona), Keményffy Kálmán (6 korona
4 fillér), Beér Ferenc (2 korona 15 fiJlér), Kovács Béla (5 korona 40
fillér), Palágyi Lajos (5 korona), Sarudy attó (2 korona).
1904. I. félévre: Bognár Károly, Balázs Béla (4-4
korona).
1904. II. félévre
Bognár Károly, Sinay Vilmos, Heves György,
Moyzes Miklós, Mihalik Lajos, özv. Fábián Károlyné (4-4
korona).
1905"re: Nagy F. Károly, Áll. tanítóképző Pápán, Áll. tanítóképző
Félegyházán, Gondi Sándor, Gömöri Sándor, Guzsvenitz Vilmos, Kapi
Gyula (Sopron), Keszler Károly, dr. Kovács János, Köveskúti Jenő,
Kurucz Ernő, Nagy László, Mohar József, Nádas Sándor, Németh Sándor,
Sándor Domokos, Simkó Endre, Szőllősi István, Sztankó Béla, dr. Vángel
Jenő, Zrinyi Károly, Siketnémák kir. orsz. int. Vácott, Lázárné Kasztner
Janka, Léderer Ábrahám, Áll. tanítóképző Pozsonyban, dr. Walter Gyula,
Csepreghy Endre, Komáromy Lajos, Wollmann Elma, Haller József,
Kir. kath. tanítóképző Győrött, Steinitzer Vilma, Ev. ref. tanítónőképző
Szatmárt, Sztodolnik János, Tanítóképző
Csíksomlyón, Peres Sándor,
Érseki Tanítóképző Esztergom, Molnár Leontin, II. ker. áll. tanítónóképző
Budapesten (8-;:-8 korona), dr. Barcsa János (3 korona 60 fillér), Beér
Ferenc (3 korona 25 fillér), Dékány Mihály (7 korona 20 fillér), Farkas
Sándor (5 korona 40 fillér), dr. Gyulay Ágost (1 korona 80 fillér),
Mihály (7 korona 20 fillér).
Jankó László (7 korona 20 fillér), Karolíny
Moyzes Miklós (1 korona 40 fillér), Mihalik Lajos (50 fillér), Palágyi
Lajos (40 fillér), Sarudy attó (2 korona 50 fillér), Szente Pál (5 korona
40 fillér), Tömör Boldizsár (4 korona 50 fillér).
1905. I. félévre : Vashegyi népiskola (4 korona).zyxwvutsrqponmlkjihgfed
Hor ua v Ede,
egyes. pénztáros.
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Egész évre 16 korona.
Egyes szám ára 36 fill.

====== l\iadóhivatal======
B u d a p e s te n , A n d rá s s y -ú t

MU'A'VÁNYSZÁMO"NGYE~

H U N Q A R IA

KÖNYVNYOMDA

BUDAPEST.

1 0 . GFEDCBA

