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A május. 28-ikán lezajlott közgyülés nemcsak érdekfeszítő volt,
hanem bizonyára nagyjelentőségűvé lesz egyesületünk életében. Álljunk
meg egy pillanatra és vegyük számba a történteket.

Egyesületünk tagjai közöt: már triintegy .két esztendeje lappangó
elégedetlenség volt tapasztalható. Ez az elégedetlenség nyilt kitörésre
a szakfelügyelet kérdésében és a győri közgyülésen jutott. Sikerült
azonban ekkor az elégedetleneket legalább egyelőre lefegyverezni és
ezzel a közgyülés méltóságát, fényét megmenteni. ;: _; ,

Az ellentétek azonban csak rövid időre és azért pihentek el, 'hogy
mihamar újúlt és most már nagyobb erővel kitörjenek. Ugyanis mig
eddig a differencia csupánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvi kérdés körűt látszott forogni, addig ezentúl
szeme/r es' vonatkozások is élesztették azr. Uj jelszavak kerűl-ek forga,
lomba: melyek egytől-egyig a tanítóképző-intézeti tanársag faji öntudatát
és függetlenség utáni vágyát erősítették. Konkrét alakot e mozgalom
abban a kivánságban nyert, hogy "elemi' képzőintézeti tanárok ügyeit
elemi tanítóképző tanárok intézzék !" Ily viszonyok között jelent meg
távozó miniszterünknek a szakfelügyeletre vonatkozó nagyjelentőségű,
ber.nünket mély hálára kötelező ismert rendelete, amely az ellentéteket
a valságig fokozta. Egyesületünk - elnöke a szakfelüayelet' kérdésében
nemcsak az egyesület tagjaival jutott elteotétbe, hanem álláspontja e ren-
delet által kudarcot is \ altott. Nem habozott tehát tovabbi teendőiréMLKJIHGFEDCBA, \Y

nézve, hanem elismerve a felmerült törekvések elvi alapját és latván,
hogy ,,~zemélye miatt az egyesületet széthúzó törekvések' . fenyegetik,
magát pedig egy kétes helyzet várja," megrette azt, amit már Győrött
is meg akart tenni: lemondott az elnöki állásról .. Hogy lemondása
kornoly es, elhatározasa férfias volt, azt bebízonj ította azzal, hogy a
közgyülés nagy. többségének marasztalása 'dacára végleg távozott.
- Dr ., Kaudcs J á nos egy évtizeden át vezette' egyesületünk ügyért.
Ezen idő alatt egy.esüJetÜnk nemcsak lázas tevékenységet fejtett ki,
hanem megerősödvén és megizmosodván : tekintélyre és 'súlyra tett szert.
A megerősödésnek és külső tekintélynek tényezője kétségtelenül az

Mag;ar Tanítóképző, ,:, 22
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elnöknek páratlan tapintata, szinte művészi vezetőképessége volt. Az
egyesület ezalatt megaikotta a magyar tanító képzés ideáli" szervezetét;
a tagok csakugyan egyetlen törekvésben látszottak egyesülni: "a magyar
tanítóképzest súlyosan zi ralr , fejletlen állapotából kiragadni és egységes
irányú munkálkodás és európai színvonal felé terelni." Ebben a belső
munkában azonban az elnök nem tudta mindrg megtartani irányító és
döntő befolyását.

Az ellentétek és a válság igazi oka tehát nem az elnök szemé-
.lyében, hanem mélyen a tanítóképzés ügyének fejlődésében rejlik. A
'magyar tanítóképzés ideális szervezete ugyanis csupán papíron alakúlt
ki, maga az ügy a mostoha viszonyok miatt lassan fejlődött és a tanító-

'képző-tanárság által táplált ideáktói rnessze elmaradt. Különösen nagy
csalódás érte az egyesület tagjait a Berzeviczy-féle törvény tervezettel,
amely nem elégítette ki azokat a vérmes reményeket, amiket az egyesü-
let a maga tevékenységévei tagjaiban önkéntelenül is felébresztett. Miután,
a köztudat szerint, ezen törvény tervezet megalkotásába az egyesület
elnöke befolyt és az egyesület álláspontját nem érvényesítette (vagy
érvényesithette) az egész vonalon, megszü\etett a megerősödött faji öntudat
alapjan a jelszó: "vezérünk csak elemi tanítóképző tanár lehet!" Az
egyesületnek jórészt meddő munkássága és törekvései: ezek az' elége-
detlenség és egyesületi válság valódi és benső okai.

A magam részéről - bármily nagyrabecsüléssei viseltessem is
tiszteletbeli élnökünk kimagasló egyénisége és egyesületi munkássága
iránt, -a május 28-iki közgyülésben a tanítóképző tanárság nagykorú-
ságának erőpróbáját látom. Mert ki tagadhatná, hogy öntudat és erő
megnyilatkozása az, ha valamely testület ügyeinek intézését a maga
kezébe veszi? Lehetnek az erő és öntudat megnyilatkozásában szépség-
hibák, de akiknek a tanítóképzés tovafejlődése .szivén fekszik: a tanító-
képző tanárságot nagykorúsága kiállott próbája alkalmából bizonyára
örömmel üdvözlik. Mert nagy feladatok megoldása vár egyesületünkre
és általában a taníto képző tanárságra. Ha az elmult évtized az ideák
kijegecítésének ideje volt, akkor a ránk következő évtizednek az eszmék
megvalósítása idejének kell lennie. Ehhez pedig az erő és öntudat
nélkülözhetetlenek.

De még valami elengedhetetlenűl kell ehhez: a szilárdnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ·sszeta r tá s.

Egyesületi életünkben szekatlan az olyan élénk választási mozgalom,
amilyen most folyt le előttünk, szokatlan az a nagy érdeklődés, aminőt
e kérdésnél tapasztaltunk. Két táborra oszlott a tanítóképző tanárság
s mindkettőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilárd meggyőződéssel hirdette, vitatta a maga igazát. Ne
kutassuk ma már, hogy melyik. és miért volt erősebb; a sors P eres

Sándor t ültette egy szavazattöbbség alakjában az elnöki székbe és ebbe
mindnyájunknak bele kell nyugodnunk. De bele is nyugszunk, még pedig
azon gondolat alapján, hogy nincs itten győztes és legyőzölt fél, vagy
ha van, győztes egyedűl a tanítóképzés ügye és a taníróképző .tanárság
nagykorúságának eszméje. Mert a küzdelem nem dr . Ková cs J á nos ellen
és dr . Ba ló Józse( mellett folyt, hanem folyt az' öntudatra ébredt faji
erő alapján a tanítóképző-intézeti tanárság nagykorúságáért, teljes függet-
lenségéért. Ezt pedig P eres Sándorban is elértük, aki szintén húsunkból
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való hús és vérünkből való vér. Az új elnök első ténye, mellyel loyá-
lisan hajtotta meg zászlóját az ellenpárt és az ellenfél előtt, akivel
szemben szerinte a "véletlen" juttatta az elnöki székbe, megnyugtathatott
és megnyerhetett mindenkit.

Ne legyenek tehat tovább pártok, ne legyenek ellenfelek! Egyesül-
jünk valamennyien a magyar tanítóképzés szent ügyének szolgálatában.
Önállóságunkat és függetJenségünket kiví vtuk, nagykorúságunknak pró-
báját álltuk:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszolgáltass uk most már ezeknek döntő bizonyítékait a
további összetartásban. A tanító képzés ügyéért folytatott küzdelmünk
azonban ne lankadjon! Legyen a pink következő évtized valóban az
eszmék megvalósításának időszaka. En ezt nehezebbnek tartom az eszmék
termelésénél es mindenesetre oly nehéznek, hogy e nagy munkához
összetartás nélkűl a siker reményével hozzá se foghatunk. Ügyünk és
magunk ellen való bűnt követnénk tehát el, ha ezt a kedvező időt, leg-
jobb tehetségünk szerint, egyesűlt erővel a közös munkára fel nem
használnók.

Ha a május 28iki közgyülésen megnyilatkozott faji öntudatunkat
gondosan ápoljuk, erőnket tovább fejlesztjük és a közös munkában, a
magyar tanítóképzés tovafejlesztéséért folytatott küzdelemben mindnyájan
egyesülünk: akkor másodrendű kérdésnek fog valamennyiünk előtt tet-
szeni, hogynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP eres Sándor vagy dr , Ba iá : J ózse! áll-e az egyesületunk
élén; akkor ez a közgyülés nemcsak egyesüleiünk életében, hanem a
magyar tanítóképzés életében is fordulópontot fog jelenteni. Adja a
mindenható Isten, hogy úgy legyen! '

Moha r ' : J 6zsef,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanitóképző-intézeti Tanárok Orsz, Egyesületének 1905. évi május hó27-'én"

tartott közgyülési előér tekezletén.

Jelen vannak: Dr. Kovács János elnöklete alatt: Simkó Endre (Sopron),
Ba lá zs Endre (Znióváralja), Boga Károly, Ha jtman Pál (Déva), Sá frá ny

Lajos (Debrecen), Vágvó'lgyz' Béla (Esztergom), Brunovszky Rezső, Keseler

Károly (Temesvar), MargÚaz' József, Dékány Mihály (Csáktornya), Hodossy

Bela (Sárospatak), Scherer Sándor, Huzjá k Lukács (Baja). Láng Mihály,
Kó'vesk1fti Jenő, Sa rúdy Ottó (Pápa), P eth es János (Léva), Ruppentha l Lajos
(Győr), Somogyi Géza (Znióváralja), Ka rdhordó László (Sepsi-szt.-György),
dr . Ba ló József, F a rka s Sándor, Miklós Gergely, Sztá nkó Bela, Horvay
Ede, Nagy László, Bittmbmder Miklós, Kolumbán Samu, P a lá gyi Lajos,
Radó Vilmos, dr . Má lna i 'M ihály. P eres Sándor, Stepankó Albert, P a ta é»

Vilmos, dr . Weszely Ödön, Németh Sándor (Budapest) utóbbi jegyző.
1. Elnök az előértekezletet megnyitván üdvözli a megjelenteket.
2. Előterjeszti a rendkivüli közgyülés programmját, melyet a

választmány már' elfogadott a következőkben :
1. Az elnök lemondása.
2. Elnökválasztás.
3. Az alapszabál,vok módosítása. Előadó Farkas Sándor.
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elnök.

Jegyezte

Németh Sándor ,

e. titkár.
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4. A szakfelügyelet. Előadó Huzják Lukács.
5. Indítványok.
Az előértekezlet a közgyülés programmjára vonatkozó fenti javas-

latot elfogadja. .

3. Elnök az előértekezlet elé terjeszti lemondását, melyet már a
M. Tr-ben is okadatolt s a közgyülésen is bővebben fog okadatolni.
Lemondását visszavonhatatIannak nyílvánítja s kéri mindazokat, kik hozzá
e tisztség további megtartása iránt fordultak, álljanak el ez óhajuktól.

Jelenti továbbá, hogy a közgyülésen lemondásának előterjesztése
után az elnöki széket elhagyja s az uj elnök megválasztásáig az ülés
vezetésére Guzsvenitz VIlmos alelnököt kéri fel.

Az előértekezlet elnök elóterjesztéseihez hozzájárul.

4. Elnök indítványozza, hogy mivel az elnöki tisztségre két jelölt
van s ez ugyis mindenki által tudott dolog, az .előértekezlet kandidáló
bizottságot ne küldjön ki, indítványozza továbbá, hogy mivel pártok vannak,
a szavazatszedő bizottságba mindegyik pártból 2-2 tagot küldjön ki a
közgyülés s az elnök pedig a bizottság elnökét küldje ki.

Elfogadtatik.

5. Farkas Sándor utal az alapszabályok azon rendelkezésére, mely
szerint a rendkivüli tagok (el. isk. tanítók, tanítónők stb.) szavazati joggal
nem birnak sebből folyólag indítványozza, hogy mindazok, kiket az
alapszabály rendkivüli tagoknak minősít, a szavazáshoz ne bocsáttassanak.

Az előértekezlet Boga Károly, Láng Mihály, Nagy László, Radó
Vilmos, Scherer Sándor és Palagyi Lajos felszólalása után kimondja, hogy
akiknek tagsági minősége kétséges, a szavazásban ne vegyenek részt.

6. Elnök előterjeszti a közgyülésen teendő indítványokat, melyeket
a választmány már elfogadott s a közgyülés elé terjeszteni határozott.
Mint uj indítványt bemutatja a pozsonyi róm. kath. tanítónőképző indít-
ványát, mely azonos értelmű a kolozsvári tanítóképző tanártestületének
indítványávaJ.

Az előértekezlet az indítványokat tudomásul veszi s a közgyülés elé
terjeszteni határozza; a pozsonyi tanítónőképző tanártestület indítványát
tárgytalannak tekinti, mivele tárgyban a választmány más állást foglalt.

7. Peth es János indítványozza, hogya közgyülés Vaszary Kolos
hercegprimást, ki a napokban üli áldozópapságának50·ik evfordulóját,
üdvözölje.

Az előértekezlet az indítványt elfogadja s annak a közgyülésen
leendő előterjesztésével Somogyi Gézát bizza meg. .

8. Főtitkár jelenti. hogy az egyesületbe való belépésre jelentkeztek
Sá rosi István (tk. tanárjelölt, Bpest), BundZ Péter (tk. int. h. tanár, Sz.-
Keresztur) AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAválasztmány nevezetteket rendes tagjai sorába igtatja.

K. m. f.
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J e g y z ő k ö n y v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1905. évi május 28-án
tartott rendki vüli közgyütésén.

Jelen vannak:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Ková cs János, Guzsvenitz Vilmos, majd P eres
Sándor elnökJete alatt: Amberg József (Papa), Amler Antal (Igfó), Arányi
Antal (Igló), Ba ló József dr. (Budapest)" Ba lá zs Béla (Budapest), Ba lá zs
Endre (Zinóváralja), Ba logh Kálman (Sarc spatak), Bánóczi József dr.
(Budapest), Békei Józsa (Budapest), Bitlenbinder Miklós (Budapest),
Boga Károly (Déva), Brunovszky Rezső (Temesvár), Csepreghy Endre
(Felegyháza), Demjén. Ilona (Budapest), Dékány M ihály (Csák tornya),
Ditter t Ferenc (Csurgó), Divia czky Rezső (Sárospatak), Draghincescu
György (Déva), Dreisziger Ferenc (Kalocsa), Eber Rezső (Csurgó),
F a rka s Sándor (Budapest), Folenta Lajos (Budapest), Fuchsné Ertner
Milla (Budapest), Fölöpné Sargavy Erzsébet (Budapest), Gaá l Imre
(Félegynáza), Geöcze Sarolta (Budapest), Győry Tibor dr. (Budapest),
Gyula y Ágost dr. (Budapest), Ha jtmann Pál (Déva), Hanva i Gyula
(Csurgó), Hegedüs Paula (Budapest), Heves György (Déva), Hermann
Antal dr. (Budapest), Héger Lujza (Budapest), Hodossy Béla (Sáros-
patak),MLKJIHGFEDCBAH o ru a y Ede (Budapest), Huzjá k Lukács (Baja), Ir sa Béla (Mára-
marossziget), Ka rdhordó László (Sepsi-Szt.iGyörgy), Ka roliny Mihaly
(Igtó), Ka rsa y Jolán (Győr), Ka tonáné Thuránszky Irén (Budapest),
Kerezsy György (Losonc), Keszler Karoly (Ternesvár), Kirchnerné Petra-
sevics Mária (Budapest), ijj. Kiss Áron (Budapest), Klinda Károly
(Esztergom), Kolumbán Samu (Budapest), Komá romi Lajos (Budapest),
Koch Ferenc dr (Budapest), Kovács Andor (Budapest), Kouá sy. Zoltán
(Máramarossziget), Köveskuti Jenő (Pápa), Kún Alajos (Budapest), Kusza ila
Péter (Déva), Láng Miháty (Pápa), Lázá r ics János (Déva), Lépesné
Bauer Irén (Budapest), Léva i Edéné (Budapest), Lubinszky Emilia (Buda-
pest), Macská sy Zoltán (Székelvkeresztur), Maka i Jenő (Déva), Málna i
Mihály dr. (Budapest), Miha litska István (Baja), Miklós Gergely (Buda-
pest), Moha r József (Csurgó), Molná r Oszkár (Budapest), Nagy László
(Budapest), Nagy F. Kárelv (Budapest), Németh Sándor (Budapest),
P a lá gyi Lajos (Budapest), P a ta ki Vilmos (Budapest), P a sná ry Győzö
(Csurgó), P á rvy Endre (Znióváralja), P ethes János (Léva), P reszmeyer
Emilia (Budapest), Radó Vilmos (Budapest), Radna i Oszkár (Budapest),
Ribiczey Erzsébet (Budapest), Rohn József (Budapest), Rucsinszki Lajos
(Budapest), Ruppentha l Lajos (Gy5r), Sa rudy Ottó (Pápa), Scherer
Sándor (Baja), Sándor Domokos (Székelykeresztur), Simká Endre (Sop-
ron), Sna sel Ferenc (Budapest), Somogyi Géza (Znióváralja), Sá frá ny
Lajos dr. (Debrecen), Stepanká Albert (Budapest), Stra uch Gyula (Igló),
Szta nkó Béla (Budapest), Sza la isy Rezső (Déva), Szabó Gábor (Buda-
pest), Sza rka Lajos (Znióváralja), Szabá József (Arad), Szőllősi István
(Arad), Sztodolnik János (Félegyháza), Tha isz Lajos (Losonc), Ujvá r i
Ilona (Budapest), Ujvá r i Mihály (Sz.-Keresztur). Vágvölgyi Béla (Eszter-
gom), Vángel Jenő dr. (Budapest), Wagner János (Arad), Weszely Ödön

dr. (BUdapest), Zoltá n Géza (Budapest), Zorkóczy Ede (Losonc) stb.
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egyesületi tagok. továbbánmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMacská sy Sándor, Végh József, Horvay Edéné,
Józsa Mihály stb., stb. mint vendégek.

1. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket.
2. Elnök a közgyülés jegyzőkönyvének vezetésére Németh Sándor

titkárt, a felszólalások jegyzésére pedig Éber Rezső és Molnár Oszkár
tagokat kéri Jel. . .

3. Elnök felolvassa megnyitó beszédét. (L. a M. T -. jelen számát.)
A közgyülés mindvégig éber figyelemmel hallgatta s végeztével

élénk tapscai s éljenzésseI fogadta elnök előadását.
4 Elnök jelenti, hogy az elnöki székből visszavonúl s felkéri

Guzsvenitz Vilmos alelnököt, hogyazúj elnök megválasztásáig elnö-
köljön. .

5. Guzsvenitz Vilmos az elnöki- széket elfoglalván, üdvözli a köz-
gyűlést; azt óhajtaná, hogy Kovács János az elnöki tisztet. továbbra

. is viselje; mivel azonban úgy tudja, hogy az elnök lemondását vissza-
vonni nem hajlandó, szabad folyást enged a iárgyalésnak.

Arányi Antal fél az elnökválságtól ; azt hiszi, megrázó hatású
lesz az egyesület életére. Az elnöknek a szakfelügyelet kérdésében el-
foglalt álláspontját nem látja elég oknak arra, hogyamiátt az elnök-
.ségtől meg kelljen válnia. Azt indítványozza tehát, hogy a közgyűlés
kérje fel dr. Kovács Jánost az elnöki tiszt további megtartására.

Somogyi Géza hozzájárulArányí .inditványához.
Miklós Gergely úgy tudja, hogy az elnök lemondását nem fogja

. visszavonni s igaza is van: látja az ellentéteket, melyek közte s az
egyesület közt' felmerültek s ez lemondásának oka.

P a lá gyi Lajos indítványozza, hÚIlY küldöttség hí vja vissza a le-
mondott elnököt.

Elnök felkérésére Seta nko Béla előterjeszti a 'választmány hatá-
rozatát, melyszerint az az elnök lemondását elfogadja s érdemeinek a
közgyűlés jegyzőkönyveben való, megörökítését indítványozza s java-
solja a közgyülésnek dr. Kovácsnak riszteletbeli elnökké leendő meg-
választatását.

Elnök úgy látja, hogy ellentétes hangok merültek fel az elnök
visszahívását illetőleg, szavazást rendel el e tárgyban.' '

Aközgyülés nagy többsége felállással amellett szavaz, hogy az
elnök hivassék vissza.
. -ElÍÍÖk felkéri Arányi Antal, Simkó Endre és Somogyi Géza tago-

kat, hogy a lemondott elnököt kérjék fel az elnöki tiszt további meg-
tartására s hívják vissza. az ülésterembe.

Dr . Ková cs J á nos az ülésteremben megjelenvén, elnök eléje ter-
jeszti a közgyülesamaz óhaját, hogy az elnökséget továbbra is viselje.

pr. Kovács János amikor elhatározta lemondását, akkor is felté-
teJezte, hogy a többször tapasztalt ,s utoljára a győri közgyülésen nyil-
vánúlt bizalmat el nem vesztette. Epen azért a bizalom mostani meg"
nyitvánulásaj-> bár hálára kőtelezi - de új helyzet elé nem állítja.

- Komoly tárgyi okok __érlelték meg elhatározását, amelyek ,lehetetlenné
- teszik neki a vezetői áűas " megtartását. Készséggel áll ~ az egyesület
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szolgálatára mint egyesületi tag a jövőben is, de az elnöki állást nem
vállalhatja. Kéri a közgyülést, engedje meg, hogy megmaradhasson el-
határozása mellett.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lnök úgy látja; hogy dr. Kovács lemond~sa megmásíthatatlan;
kimondja, hogya közgyűlés a lemondást elfogadja, kimondja továbbá,
hogy a távozó elnök érdemei a közgyülés jegyzőkönyvébe igtattassanak
s végül d00vács J~no~Qak a közgyülés által egyhangúlag tisztelet-
beli elnökké történt megválasztatását határozatta emeli.

- 6. KÖvetkezik azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj elnök megválasztása.
A szavazatszedő bizottság tagjaiul Scherer Sándor elnöklete alatt

Farkas Sándor, Köveskúti Jenő, Stepankó Albert és Simkó Endre
küldetnek ki. Elnök az ülést a szavazás idejére felfüggeszti.

Szünet után:
Elnök az ülést újra megnyitja s felkéri a szavazatszedő bizottság

elnökét jelentésének megtételére. '
Scherer Sándor. mint a szavazatszedő bizottság elnöke, jelenti,

hogya szavazás veget érvén, az eredmény összegeztetett ; jelenti to-
vabbá, hogy a bizottság előtt utólag egy szavazó jelentkezett, a bizott-
ság azonban a szavazatot nem fogadta el s most kéri a közgyülést,
hogy döntsön e kérdésben. ,

Többek felszólalása után a közgyülés indokolva látván a szavazók
elkésését, kimondja, hogya még jelentkezők szavazásra bocsáthatók.
Erre még két tag adja le szavazatát.

Scherer Sándor kihirdeti a szavazás eredményét, mely szerint be-
adatott 108 szavazat, egy szavazó lap üres volt; a szavazatok közül
dr . Ba ló Józsefr e 53. P eres Sándor ra 54 szavazat esett.

P eres Sándor tehá t egy szótöbbséggel a z egyesület elnökévé meg-
vá la szta tott. '

Guzsveuitz Vilmos megköszöni a bizalmat, mellyel az ülés ideg-
lenes vezetésével meg bizatott, kőszönetet mond a vele együttműködő
tisztikarnak sMLKJIHGFEDCBAü d v ö z li az egyesület új elnökét, kire "a nagy előd után
nagy feladat vár." Nem érzi magát hivatva, hogya v o lt elnök, kiváló
érdemeit méltassa, de mégis kiemeli azt~a szerenesés tapintatot és böl-

~get, mellyel a legnehezebb körülmények -között is megtaláIta a he-
yes utat. Az új elnök nehéz időben került az egyesület élére, akkor,
am1d6n a magyar tanítóképzés forduló ponthoz ért. Óhajtja, hogy sze-
renesés kézzel oldja meg a reá váró nehéz feladatokat s jövő műkö-
désére Isten áldását kéri.

P eres Sándor (az elnöki széket elfoglalja) megköszöni az egyesü-
let előlegezert bizalmát s igéri, hogy a bizalomra rá fog szolgálni. Kéri
az egyesületet, hogy őt munkájában támogassa. Programm ot nem ad,
de nem is tartja szükségesnek adni. Hiszi, hogy az egyetértés', rnely
eleme volt az egyesületnek, továbbra is fenn fog maradni. Törekedni
fog, hogy egyesületünk a népiskolai paedagogiai ügyek vezetésében
elfoglalja a neki megfelelő helyet s hiszi, hogy egyéni jogaink érvényesí-
tése is sikerülni fog. Halás tisztelettel emlékezik elődjétől, dr. Kovács
Jánosról; tudja, hogy annak bölcs vezetése után nehéz lesz az -ő
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feladata; de elődénel nem kevesebb buzgalommal rendelkezve, hiszi,
hogya jó ügyet diadalra fogja vinni. Véletlennek tartja, hogy ő lett a
győztes; .i@z tisztelettel emlékezik meg ellenjelöltjéről ; bÍZIk azoknak
is nemes szivében, kik nem o reá adták 'szavazatukat; hogy az egye-
sület és mindnyájunk javát célzó törekvéseiben támogatni fogják. Ajánlja
magát az egyesület jóindulatába. (Éljenzés.)

7. Elnök előterjeszti a választmány által elfogadott azon indítványt,
hogy dr. Berzeviczy Albret vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úrnak a szakfelü~yelet megindításáért a közgyülés köszönetet mondjon.

A közgyülés elnök előterjesztését egyhangulag elfogadja.
8. Elnök előterjeszti továbbá ugyancsak a választmány által már

elfogadott azon indítványt, hogy dr. Neményi Imre miniszteri osztály-
tanácsos, a tanítóképzési ügyosztály vezetője, az egyesületnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtiszteletbeii
ia gjá vá választassék.

A közgyülés dr. Nernényi Imre osztály tanácsost egyhangula g a z
egyesület tiszteletbeli ta gjá vá választja.

9. Somogyi Géza indítványozza, hogy Vaszary Kolos hercegprirná «.
Magyarország bíboros főpapját, áldozópapságának 50-ik évforduló: '1

alkalmából az egyesület is üdvözölje.
A közgyülés az indítványt elfogadja s a jubiláló főpapnak távirat-

. ban leendő üdvözlését határozza el.
Guzsvenitz Vilmos a közgyülés e határozatában nemcsak. az

ország bíboros hercegprímásának megtiszteltetését látja. hanem úgy
tekinti azt, mint a kath. tanítóképző iránt tanusított figyelmet, azért
mint az ünnepelt nagy férfiú által fentartott intézet igazgatója a kath.
képzök nevében a közgyülésnek .e határozataért köszönetet mond.
- 10. Arányi Antal azt az indítványt nyú,tja be, hogy tekintettel az
idő előrehaladottságára, továbbá arra, hogya napirendre tűzött szak-
felügyelet kérdése fontosságánál fogva mindenoldalú figyelmet és érdek-
lődést követel s ez a mai nap ki van zárva: azért mondja ki a köz-
gyülés, hogy az elnökválasztással a mai napirendet kimerítettnek tekinti
s a hátra levő ügyeket a jövő közgyülésig elhalaszt ja.

A közgyülés az indítványt elfogadja azzal, hogy Huzják Lukács a
szakfelügyelerről szóló előadását tartsa meg a jelen alkalommal; az alap-
szabályok módosításának ügyét azonban átteszi a választmányhoz azzal
az utasítással, hogy a jövő közgyülésen ujra terjesztessék elő.

ll. Huzjá k Lukács a szakfelügyelerről értekezik.
A közgyülés élénk figyelemmel hallgata az előadást, melyért előadó-

nak köszönetet szavazott; az előadó által előterjesztett javaslatokat
elfogadja és átteszi a választmányhoz.

12. A közgyülés elfogadja azon, a választmány által is elfogadott
indítványt, hogya tanítóképző-intézeti tanárság úgy a közoktatási tanács-
ban, mint a közoktatásügyi miniszterium tanítóképzési osztályában kép.
viseletet nyerjen. .

13. A közgyülés jóváhagyólag veszi tudomásul a választmány azon
Intézkedését, hogy F a rka s Sándort Nagy László mellé társszerkesztőül
1. egválasztotta,
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14. A közgyülés végül hálás köszönetet mond Józsa Mihály kir.
tanácsos úrnak, a Tanítók Háza gondnokának, azon készségeért, mellyel
a Tanítók Háza nagy termét a közgyülés céljaira átengedni szives volt.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Guzsvenitz Vilmos.

P eres Sándor .

Németh Sándor ,
e. titkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . B e r z e y ic z y A lb e r t .

Amennyi jogos reménységgel fogadtuk és köszöntöttük mintegy
másfél évvel ezelőtt a köz oktatásügy élén dr. Berzeviczy Albertet,' éppen
annyi keserüséggel és sajnálkozással bucsuzunk ma a távozó nagy
államférfiutól.

Berzeviczy távozásával a magyar kultura mindennemű ágazata s a
magyar faj tudatos erősítésére vonatkozó nagyjelentőségü munkálat
minden képviselete mérhetetlen sokat veszített. Nem volt és nincs hazánk-
ban olyan férfiu, akit képességei, tanulmányai és egész élete annyira
praedestináltak volna a közoktatásügy vezetésére, mint ő; s csak kevés
olyan, aki annyira széles alapokon, egy nagy és egységes cél felé való
tudatos törekvéssel indult volna mindig egyenes s mindig biztos utjára.

Alig egy nehány hete, hogy Beszédek és Tanulmányok címen mint-
egy 1000 lapra terjedő hatalmas publicistikai műve megjelent s alig egy
pár napja, hogy lemondásával a lapok hasáb számra közlik alkotásait.
Mintha a legpontosabb deductio munkáját szernlélnők : előttünk áll az
elmélet általánossága a valóságra váltak összhangzatában, a filozófálás
a tényekben s az egységes cél a részletekben.

Avagy: Az á liam viszonya a nemzetZségekhez című parlamenti
beszéd a kisdedóvásról szóló törvényben, de különösen a népoktatátás-
ügyi törvény reviziójában nincs-e vpontosan megvalósítva ? Tá rsa da lmi
munká ssá g és nemzeti közművelődés, A n: :mzetz' szellem es a tá r sa da lmi

tevékenység fejlődése köZművelődésülZkben, Képzőművészeti viszonya ink és

teendőink stb. stb. című tanulmányok: a rnuzeumok rendezése, a nép- és
ifjus ági könyvtárak alapítása, a különböző művészetek istápolása, a tanuló
ifjuság testi nevelésének tervszerű gondozása, ifjúsági egyesületek tovább
fejlesztése tényeivel nem ugyanazonosok e? És mindeme dolgokon éppen
nem vörösfonálként huzódik, hanem annál' finomabban szövődik át a
parallel gondolat, hogy "Magyarországon a kultura csak egy faj typusát
viselheti magán és ez a magyar; mert ami kult urát a magyarországi
román, vagy szerb produkál, csak halvány visszfénye annak, amely
Romániában, Szerbiában honos!"

Berzeviczy tehát nem doktrinér. hanem olyan gyakorlati állam-
férfiu, kinél az elmélet is gyakorlati irányza tu s annyira praktikus, hogy
csak olyat mond, mit meg is valósíthat s amit meg is valósít.

E liberális, emelkedett politikusnak tervei nem egetverők s az egész
emberiség boldogítására vonatkozók, de neki nem is ez a célja: ő alapozni
akar s csupán a magyar nemzetet óhajtja emelni, gazdagabba, meg-
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elégedettebbé tenni. Alkotásai nem világra szólók, de Berzeviczy nem is
akart világot teremteni, mert az ő eszménye egy igazi s az azonos kultura
szálaival eggy é tett Magyarország s magyar nemzet. Módszere a körül-
tekintő, mindennel számotvető szivós igyekezet, melynek nincs füstje és
zaja s minden alkalom megragadása, mindennek a kellő méltánylása. Ugy
dolgozott, minthá minden percben meg kellett volna válni tisztségétől s
ugy dolgozott mintha, soha sem kellett volna eltávozni fényes állásából.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö k i búcsú.')

T. kartársak ! Szívből üdvözölvén az itt megjelenteket és meg-
köszönvén, hogy hivásunkat ilyen szép számmal követték, megnyitom
a rk. közgyülést.

T. közgyülés! Először történik, hogy kénytelen vagyok a magam
ügye-bajának a meghallgatására kérni ki a közgyülés szives türelmét.
Először és egyuttal utoljára is, amennyiben azt a nem éppen kellemes
kötelességet kell teljesítenem, hogy lemondásomat indokoljam.

Azzal az. óhajtással és azzal a reménnyel fogok ebbe, hogy okaim-
mal a t. közgyülést is meg fogom győzni arról. hogy ez elhatározásom
föltétlenül szükséges volt; sebelátás alapján bocsánatukat is remélem
azért, hogy az egyesületi életnek ez időnkivüli zavarás ával okot adtam.
Ez a mulékony zavar szükséges ahhoz, hogy az egyesületi életből előre
kiküszöböltessenek az olyan ellentétek, amelyek tovább harapódzva,
erősebb és tartósabh zavarok okozói lehetnének. Ezzel a kis zavarral
hárít juk el a továbbfejlődés biztos útjába felvetődhető akadályokat, meg-
előzzük a kisebb baj árán a nagyobbakat.

Amidőn számba vettem t. közgyülés, mostani visszavonulásom
okait, e mellé a kérdés mellé két másik kérdés tolta magát előmbe
vissza nem tarható módon: az egyik az, hogy miért maradtam· meg
eddig is az elnöki székben? a másik, még tovább visszamenő pedig,
hogy miért lettem én egyáltalában elnöke az egyesületnek?

Ez az utolsó kérdés kellene, hogy kulcsot adjon a belőle követ-
kezőkhöz is, de épen ez a kérdés az, amelyik mind e mai napig homá-
lyos előtte-o. Mert az előttern bizonyos, hogy annak idején sem az egye-
sület nem keresett engem erre az állásra, sem én nem igényeltem és.
nem kerestem ezt az állást.· Péterffy S., a mi nagy öregünk a meg-
mondhatója, hogynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmiér t hozott bennünket össze, én csak azt tudom
most utólag elmondani, hogy mikéP en csinálta.

Tíz évvel ezelőtt törtent, hogya boldogult Kozocsa kollégám el-
hunytával megüresedett egyik alelnöki állást - nem is a közgyülés,
hanem a választmány - rövid uton és tudtomon kivül rám ruházta.
Utólagosan ér tesítve, természetes, hogy köszönettel fogadtam a meg-
tiszteltetést, anélkül, hogy eszembe jutott volna vizsgálni akár azt, hogy

1) Az elnöki búcsúzó ama részéhez, mely a szakfelügyeletre vonatkozik. a kőz-
gyülésen résztvevők közűl számosan kivántak hozzászólani, a szerkesztőség azonban
formásabbnak tartotta, ha e hozzászólások a M. T. nem ezen számában jelennek meg.
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a választmány eljárása szabályszerü volt-é, akár pedig azt, hogy meg
tudok-e felelni a rám ruházott tisztnek, [mert hiszen tudvalevő, hogy az
alelnököknek rendszerint olyan minimalis functiójuk van az. egyesületek-
ben, hogy a leglelkiismeretesebb ember is elvállalhat akár egy tucat
alelnökséget anélkül, hogy félnie kellene, hogy nem tud nekik meg-
felelni.

Még akkor sem sejtettem semmit, amikor nemsokára egy választ-
mányi ülésen Péterffy S. felszólított, hogy mivel ő egy kissé "rekedt",
vezessem én az ülést. Hát vezettem. Péterffy végig ott volt, élénk részt
vett a tanácskozásban, még pedig olyan erőteljes hangon, hogy én bol-
dog volnék, ha olyan hangon tudnék beszélni bár akkor, amikor nem
vagyok rekedt. Azután rnind sürűbben előfordult, hogy hol azért, mert
nem maradhat végig az ülésen, hol pedig azért, mert a megelőző tár-
gyalást ugysem ő vezette, reám bizta a választmányi ülések vezetését.
Eleinte mindig úgy, hogy azért ő is jelen volt az ülésen; később azután
mindinkább magamra hagyogatott. Ha küldöttségek be kellett menni, ő

vezette ugyan a küldöttseget, de az ilyenkor szokásos mondókák elmon-
dását reám bizta; később azután az eféle functiókban is önállósitott.
Egyszóval: a mi nagy öregünk egészen módszeresen járt el: amint mi
tanítványainkat először próbatanításokkat, majd huzamosabb tanítási
gyakorlatokkal képezzük tanitókká, úgy vezetett be engem először próba-
elnöklésekkel. majd összefüggő elnöklésekkel az elnökség gyakorlatába.
Samikor már harmadféléven át így inaskodtam mellette, akkor ő elment,
hogy megépítse a Tanítok Házát, engem pedig itt nagyott az elnöki
székben. Es az ő kezéből az egyesület elfogadott engem. - Igy kerül-
tünk össze t. közgyülésl Később azután, amikor ismételt megválaszta-
tásomban az egyesület biz almát tapasztaltam, ez természetszerüleg meg-
hozta az önmagamban való bizalmat is s igyekeztem, hogy amennyire

.tőlern telik, meg is feleljek a bizalomnak.
Programrnot sohasern adtam, és - az igazat megvallva - program-

rnom nem -is volt. Keresni vagy csinálni program mot, sohasem tartottam
szükségesnek. Erről azt a hitet vallom', hogy elég irányító elv az, amit •
Jézus adott a tanítványainak, amikor elküldötte őket apostolkodni: "ne
legyetek szorgalmatosok mimódon és mit szóljatok: mert azon órában
megtaníttattok arra", meg fog tanítani a lélek. Aki igaz lélekkel adja
magát egy ügy szolgálatába, azt az ügyszeretet minden előforduló eset-
ben meg fogja tanítani arra, hogy mit cselekedjék. Aztán, nincsen-e
mindnyájunknak tanárembereknek közösen vallott meggyőződésünk arról,
hogy mik a szükséges dolgok iskolánk működésének sikeréhez? Ezek:
a külső keretet megadó jó tanterv és jó rendtartás és ami ebbe tartal-
mat önt: az iskola lelke: a dolgát értő s azt odaadással teljesítő tanár.
A dologhoz értés föltétele a sikernek minél több biztosítékával fölruhá-
zott tanárképzés, az odaadó munka föltétele pedig a tanári álláshoz illő
existentia biztosítása. Az egyesületet illetőleg pedig, már maga az egye-
sület fogalma ráparancsolja a vezetőre, í.ogy igyekezzék az egyesületet
együtt tartani, küszöbölje ki vagy legalább enyhítse a széthuzast okoz-
ható mozzanatokat,. óvakodjék attól, hogy az egyesületben elnyomók
és elnyomottak párt ja keletkezhessék, engedjen szabad érvényesülést és
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szerézzen- tiszteletet minden meggyőződésnek. Mindezek olyan önkényt
értetődő dolgok, hogy fölösleges lett volna őket programmba foglalni.

Amig a most fölsorolt dolgok körében mozgott egyesületi tevékeny-
ségünk, mindaddig, t. közgyülés, teljes volt közöttünk az egyetértés,
semmi sem zavarta működésünk összhangját. Ugylátszik azonban, hogy
ez a fölsorelás még nem tartalmaz mindent, ami a boldoguláshoz szük-
séges, ámbár, amit én így utólagosan programmomnak neveznetnék, ki
van azokban merítve.

Nincs benne abban a felsorolásban iskoláinknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelügyelete, amit pedig
az egyesület körében egy év óta megnyilatkozó közvélemény ama
többiekkel egyenlőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfontosságú föltételnek tart, sőt némelyek legelső sorba
helyezik mint életbevágó fontosságut, én pedig' - a magunk sikeres
működése szempontjából - alárendelt jelentőségűnek tartom. Ez rnélyre-
ható különbség a felfogásokban és amint ez a kérdés a kormány kez-
deményezése folytán napirendre került s az aktualitás előterébe lépett,
el hárithatatlan ná lett az összeütközés.

T. közgyülés! Mindaddig, amig az elnöki székben ültem, óvaked-
tam attól, hogy az egyesületi állásponttal szemben a felügyetetre vonat-
kozó nézetemet kifejtsem. Engedjek meg most, amikor lemondásornat
beterjesztem, hogy erről a kérdésről a vallott felfogásra terjeszkedhessern,
részint a magam igazolására is, részint azért is, mert az utóbbi válsá-
gos hetekben több barátom tisztelt meg arra irányuló capacitálásával,
hogy talán az ellentétek nem áthidalhatatlanuk és így nem lesz föltétle-
nül szükséges visszavonulnom.

Abban- a 'szerencsés helyzetben vagyok, t. közgyülés, hogya fel-
ügyeletról vallott nézeteimet nem most kell leleplez nem, mert épen ennek
az egyesületnek a kőrében már ezelőtt 9 évvel a legnagyobb nyilvános-
sággal közzétettem azokat.') Akkor sem a magam jó kedvéből foglal-
koztam ezzel az üggyel. Tudtomon kivül a választmány engem jelölt'
ki arra, hogy a Milleniumi Kongresszus tanítóképző szakosztályában
ennek a tételnek előadója legyek. Amikor erre legközelebb találkeztam
-a kongresszus főtitkárával : Nagy L. barátommal, eléggé tiltakoztam
ellene, hogy ne bizzák rám ezt a kérdést, amelyik engem soha életem-
ben nem érdekelt, aziránt semmi érzékem nincs, sőt ahelyett, hogy uj
felügyelet szervezésére tudnék javaslatot csinálni, inkább a meglevőt is
sokallom, rnert iskoláink belső életére semminemű hatást nem várok a
felügyelettől. Nagy László erre azt mondta, hogy: "az nem baj; add
elő azt, amit most elmondtál ; ez is elvi álláspont; majd keresünk egy
másik előadót, akinek pozitiv javaslatai is legyenek." Ilyen alapon aztán
készséggel vállalkoztam az előadásra, sőt örvendtem neki, hogy ezeket
a nézeteket egy országos kongresszuson elmondhatom, mert hiszen
már akkor is megvolt a tanárok többségében az az előttem teljesen
érthetetlen hangulat, hogy ? : lá gy ta k ra , hogy mz'nél ha tha tosa bban fet-
ügyeltessenek.

Kongresszusi előadásomnak a M. T.' ben előre is közölt rövid

1) Magyar Tanítóképző 1896: évf. i8!-185 lap. - Millen. Tanügyi Kongresszus
Naplója 697-699. lap.
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indokolása azzal kezdődik, hogy "Az iskolai felügyelet kétes értékű
intézmény", és az a végső összefoglalása, hogy "a tanítóképzők eredménye
és rendes működésének biztosításában a felügyelemek nagyon kevés
szerep jut. A megoldás nem a felügyelet szervezésében keresendő, hanem
olyan intézkedések létesítésében, amelyek a felügyeletet fölöslegessé
teszik". Ilyenekül megjelöltem indokolásom folyamán:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta ná rképzést és

képesítést, a szolgá la it" pra gma tiká t, és - rnivel ide a nemzetiségi kér-
dést is bele szokták elegyíteni - a ta nítóképesítés á tlamosítá sá t.

És t. közgyülés! Az azóta eltelt 9 év egy jottányi val sem módo-
sitotta akkori meggyőződésemet. Ma is azt vallom, hogy: ha a jól ren-
dezett tanár képzés és képesírés nem biztosít nekünk dolguk hoz értő
tanárokat, akkor a felügyélőtől sem fogjuk megtanulni, hogy hogyan
végezzük dolgunkat; - amelyik tanárt tanítványainak folyton rajtafüggő
tekintete, ez a leghathatósabb és legfolytonosabb felügyelet nem kény-
szeríti lelkiismeretes munkára, abban a felügyelőnek évenként egyszeri
parádés látogatása sem fogja Ielébreszthetni a nem létező lelkiismeretet;
- az egyes intézetek belső rendjének, egységes szellemének bőséges
biztosítéka van az igazgató hatáskörében; és hogy az egyes intézetek
hasznos tapasztalatai ne maradjanak hatás nélkül a többiekre, arravaló
épen ez az Orsz. Egyesület, amelynek épen az a legnemesebb feladata,
hogy. közvetítse az eszmecserét, közkinccsé tegye az egyesek eszmeit
és tapasztalatait s azokat általánosakká tegye nem kényszer, hanem meg-
győzés utján, ami egyedül gyümölcsöző.

Mindent benne látok ezekben, ami nekünk: tanároknak a mun-
kánkra vonatkozik az iskola belső. életére és sehol sem látom azt a
hézagot, amit egy külső hatalmasságnak kellene betöltenie. Erre alapítom
azt a meggyőződésernet, hogy nekünk tanároknak működésünk sikeré-
hez nincs szükségünk a felügyeletre. Ha valakinek szüksége van rá, az
a központt' kormányza t. A kormányra nézve a felügyelet kérdése lehet
igen fontos, sót elsőrendű fontosságu. A kormánynak érdeke és köte-
lessége is egyúttal, hagy az administratiól szervezze és ha e végett
szükségesnek látja, hogy 'önmaga és az igazgatók közé még egv közve-
titő forumot szervezzen, am szervezze. A hivatását átérző tanár amint
nem a felügyelő kedvéert dolgozik, úgy nem is fél attól, hogy dolgában
felügyeljék, hanem fagadja köieles tisztelettel, akit erre jogosított felsőbb-
sége hozzá küld. Es ha már nem lehetünk el felügyelet nélkül, akkor
is nem a tanárok erdeke és feladata, hogy megcsinálódjék a felügyelet,
hanem a korrnányé. De hagy a tanárok maguk kérjék. hogy országos
mazgalmakat indítsanak érte, hogy energiájukat arra áldozzák s talán
még nyugodt álmuk se legyen, mielőtt egy kis felügyelettel nem boldo-
gíttatnak, .- ez amilyen érthetetlen volt előttem ezelőtt 9 évvel, épen
olyan érthetetlen ma is. Azokat a barátaimat pedig, akik itt áthidalható
nézeteltéréseket képzeltek, biztosítom arról, hngy 24 éves tanári szolgá-
latom alatt soha még csak árnyalatát sem éreztem valami olyan vágy-
nak, hogy bár valaki jönpe, aki engemet felügyeinemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Az erre való érzék
teljesen hiányzik, belőlem, amint találóan utalt rá folyóiratunk egy cikkének
finom célzása. Es hiába szuggerálorn magamnak ezt az érzéket egy
esztendő óta, amióta ugyancsak volt alkalmam erről a kérdésről gon-
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dolkozni, csak nem akart bennem ez az érzék csirába hajtani. Ma is
úgy áll előttem a felügyelet kérdése, hogy azért a magam meggyőződése-
ből, a magam jószántából még a kis ujjamat sem vagyok hajlandó
megmozdítani.

Azt hiszem t. közgyülés, hogy most már senki előtt sem lehet
kétséges, hogy a dolgok mai állása szerint az ilyenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeggy őződés össze-
férhetetlen ezen egyesület elnöki állásával. A felügyejet kérdése most
már. napirendre került s előrelátható, hogy a közel jövőben az egyesü-
let actió.ának egyik főtárgya lesz. A kormány megtette a határozolt
kezdeményező lépést a külön szakfelügyelet szervezése irányában Hogy
ebből a kezdetből mi lesz, azt ma még nem láthatjuk. Most, kezdeti
stádiumában még nagyon távol van attól, amit az egyesület szervezeti
javaslata annak idején célba vett. Do: fejlődhetik a kezdeményezés ezzé
is. Hogy ezzé fejlődjék, arra nézve az egyesületnek elfoglalt álláspont-
jánál fogva az lesz a feladata, hogy minden kinálkozó alkalmat meg-
ragadjon és a testületi közvélemény erejével arrafelé terelje a fejlődést.

Ez a hadjárat áll most az egyesület előtt. És t. közgyülés, hogyan
festene ez a hadjárat. egy olyan vezérrel az élen, aki maga nem lelke-
sedik a célért?! Aki, ha kötelességszerüen megtenné is az egyesület
többi szerveitói rádiktált lépéseket, de hiányozni fog benne az érzék,
hogy a siker utjába kerülő akadályokat fölismerje, és hianyozni fog
belőle a mindig résen álló elszántság,. hogy a fenyegető akadályokat el-
hárítsa, vagy megelőzéssel kikerülje. Es mivel még a legelszántabb had-
járatot sem koronazza mindig a siker, ha ebben az ügyben az egyesü-
let mozgalmát sikertelenség kisérné, ki vehetné le rólam azt a vádat,
hogy a sikertelenséget a vezér lanyhasága okozta?!

És ha már most t. kartárs ak így látják a dolgot, amint én azt
látom, akkor azt hiszem, hogyelsősorban épen a legjobb barátaim lesz-
nek azok, akik azt fogják tanácsolni, hogy ne vállalkozzarn egy olyan
vezérnek a szerepére, akit hátulról kell előre tologatni. En magam pedig
sokkal jobb barátja vagyok ennek a szivemhez forrott egyesületnek,
semhogy ilyen felfogással megmaradjak az élén nyügnek. Kész vagyok
a jövőben is szolgálni az egyesületet minden olyan ügyben, amelyben a
magam meggyőződése szerint is hasznára lehetek, - de vezetni a most
előtte' álló harcban nem tudom, s úgy arra vállalkoznom nem is lehet
és nem is szabad.

Ezekben lemondásomat indokolván, hátra van még annak a fel-
világosítása, hogy ilyen nézetekkel hogyan maradhattam meg ennyi'
ideig az egyesület élén? Ez a kérdés az én szempontomból rövidesen
tisztázható.

A felügyelet kérdése az én elnökségem ideje alatt volt ugyan itt-
ott szellőzrerve, de az aktualitás előterébe, egészen a mult nyárig, nem
került. Még kevésbbé kerülhetett az én gondolkozásom előterébe, épen

. álláspontornnál fogva, amelyet fennebb kifejtettem. A kérdésnek az a
régibb tárgyalása, amikor én is kifejtettem teljesen negativ állaspontornat,
még elnökké választásom előtt történt, de már abban az időben, amikor
íPéterffy S. mellett inaskodtam. Most utólagosan örvendek neki, hogy
akkor akaratlanul is belesodródtam annak a negativ álláspontnak a ki-
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fejtésébe, s így megválasztásomkor már mindenki tudhatott róla, akit
érdekelt. Előttem nem lehetett akadály ez a kérdés a választás elfoga-
dásában, mert amint a kongresszuson elmondtam a mondókárnat róla,
azzal teljesen elvetettem a gondját, reám nézve azontúl ez a kérdés nem
létezett. Az egyesület re nézve lehetett volna akadály abban, hogy engem
elnökké válasszon. Isten mentsen azonban, hogy ezt azért hoztam fel,
mintha az egyesületet most meg akarnám számoltatni, hogy miért válasz-
tott meg akkor elnöknek, ha ismerte álláspontom at a felügyelet kérdé-
sében? Sőt hálás vagyok érte, hogy a C kartársak nem bolygatván a
kérdést amig aktuálissá nem lett, ezzel beigtatták életembe azt a szép
korszakot, amelyben az egyesület működéséhez vezető helyzetbenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjárul-
hattam hozzá. Amint most egy éve aktualissá lett a kérdés, ki kellett
derülniök az ellentétek nek. És én talán hosszasan is halasztottam mos-
tanig, hogy álláspontom consequentiáit levonjam. De kellett egy kis idő
rá, amig a felügyelet kérdése onnan a hátrérből, ahol még most egy
éve láttam, arra a jelentőségre emelkedett, amelyben most vagyok kény-
telen látni, s amely jelentőségre az egyesület állásfoglalása és a kormány
kezdeményezése emelte föl.

Talán felvetődhetile most a t. kartársak előtt az a másik kérdés is,
hogyha én a felügyelet iránt olyan kevéssé érdeklődtern, hogyan esett
az mégis, hogya mult évi népoktatási errqueten épen ebben a kérdés-
ben is fölszólaltam ? Bizony t. közgyülés, akkor sem a magam jószán-
tából foglalkoztam ez üggyel. Én legszivesebben hallgattam volna róla,
mert volt elég más fontos kérdés, amiben az enquéte türelmét igénybe
kellett vennem. De a győri közgyüléstől megbizast kaptam, hogy az
enquéten sürgessem a tanfelügyelők qualificatióját. Bár kedvem ellenére,
de kötelességem volt a megbizatást elvállalni, s ha vállaltam, kötelessé-
gem volt teljesíteni. Mondták ugyan utólag némelyek, hogy a győ ri
közgyülés erre vonatkozó zavaros vitájában a fóigazgatókról is volt szó
s nekem az enqueten is a főrgagazgatók mellett kellett volna kardosked-
nom, és én megengedem, hogy erről is volt szó és ezt kellett volna
tennem, de az bizonyos, hogy én a közgyülésnek arról tettem igéretet,
hogya tanf. qualificatiót fogom sürgetni, s az is bizonyos, hogy ezt
nem jószántamból, hanem Ielszó.ításra igértem s azért, egészen jónisze-
müleg, ezt tekintettem a közgyülés kivánságának s ennek az ígéretnek
feleltem meg.

Van aztán ennek az enquetenek még egy sokat hánytorgatott rnoz-
zanata, hogy t. i. én ott a fóigazgatók ellen, tehát az egyesület állás-
pontjával szemben agitáltam s a tanfelügyelőkért exponáltam magamat.
Ez így egy kissé nagyítva van tisztelt közgyülés. Nem exponáltam én
soha a világ semmiféle felügyelójéért sem magamat s így a tanfelügye-
lőkért sem. Az az u. n. exponálás egy pár odavetett frázis volt, amit
kénytelen az ember mindig közbevetni, amikor beszédje közben uj
tételre készül áttérni. Az én enq beszédem uj tételeüt a tan felügyelők
qualificatiója következett s ennek bevezetéséül helyeselt em azt, hogya
törvényjavaslat meghagyja. továbbra, is az ő kezükben a felügyeletet.
Azt hiszem t. közgyütés, hogy nagyon furcsán hangzott volna ahhoz a
tételhez egy ellenkező értelmü bevezetés. Azt bocsátani előre, hogy a

••
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tanítóképzőket nem kell a tanfelügyelők alá rendelni, s ennek alapján
aztán azt bizonyitgatni, hogy a tanfelügyelőknek olyan qualificatió kell,
hogy a tanítóképzőket is felügyelhessék, ez olyan logikai salto mortale,
amelyiknek a megtételére nem hiszem, hogy akármelyik kartársam is
vállalkozott volna egy olyarr-előkelő közönség előtt. Különben t. köz-
gyűlés, ahhoz az álláspontomhoz, hogy szükségtelen a felügyelet, köze-
lebb áll a tanfelügyelő mint a főigazgató. Mert akinek nem kell király
és mégis kénytelen királyt fogadni el, azt - az aesopusi mesével szólva
- inkább kielégíti a tuskó király, mint a gólyakirály. Kivált ha a tuskó-
király már megvan, mig a gólyakirályt még ki kell küzdeni, lelkes
energiával. .

Ugy vagyok t. közgyülés, ezzel az enquete-históriával, hogy az a
maga zavarosságával a legvilágosabb példáját szelgáttatja előttérn annak,
hogy milyen helyzetekbe juthat az ember, ha nem a maga meggyőző-
déset követi, hanem rádiktált feladatokat kell elvégeznie. Olyan ellen-
mondásokba kerül, hogy végül maga sem érti magát. Konkrét példája
ez annak a multban, amitől a jövőt féltem: a ferde helyzeteknek. Hasz-
náljuk fel tanulságul. En fölhasználtam. Maga ez az eset s mindaz, ami
azóta és annak folytán történt, felnyitotta a szememet, hogy megláthas-
sam a ferde helyzeteknek ama tömkelegét, amelyik a jövőben fenyeget.
Lekötelezettnek érzem magam mindazokkal szemben, akik barmi módon
hozzájárultak ahhoz, hogy a helyzetet fölismerjem és hogy e fölismerés
folytán erről a megtisztelő bizalmi állásról még olyan időben vonuljak
vissza. amikor a t. kartársaknak az irántam való bizalmuk még nem
vált terhükre, amikor még sokaknak változatlan jóindulatát és némelyek-
nek talán sajnálkozását is vihetem magammal. Hálát adok: érte a~ Isten-
nek, hogya multban a kartársakbizalmát felém fordította, és hálát adok
érte, hogy most megőriz attól, hogy ream unjanak.

Méty tisztelettel kérem azért a t. közgyülést, méltóztassék lern on-
dásomat elfogadni s engem az elnöki állástól kegyesen fölmenteni. Igé-
rem és fogadom a t. kartársaknak, hogy az egyesületnek hűséges és
munkás tagja akarok maradni a jövőben is, s ami kevés tapasztalatot
szereztem, azt készséggel fogom az egyesület rendelkezésere bocsátani
az uj vezér alatt.

Hátra volna még, hogy köszönetet mondjak a t. kartársaknak
ismételten megnyilatkozott bizal.nukért, ha képes volnék megköszönni
mindazt a sok Jóindulatot, amivel elhalmoztak. Csak ennek a jóindulat-
nak tudhatom be, hogy szép szin ben látták az én eléggé lanyha elnöki
működésemet. Pedig ha elnökségem idején az egyesület működésében
élénkség és rend rnutatkozott, az .nern lehet az én érdemem, akinek
ezek iránt sem sok érzékem van, hanem érdeme elsősorban az egyesü-
let ama régi, kipróbált két oszlopának: Nagv Lászlónak és Sztankó
Bélának, az élénkség es a rend képviselőinek. Nekik, akik velem együtt
az egyesület legrégibb tisztviselői, rnondok külön is köszönetet hosszu
és hűséges baráti támogatásukért, amidőn ismét megköszönöm az egép,z
tisztikarnak, a választmány nak és valamennyi 1. kartársamnak. Kérem,
tartsanak meg továbbra is oarátságukban lnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Kovács : J á nos.
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H o g y a n d o lg o z n a k német k o l l e g á in k 1

Anémet tanítóképzést bizonyára többször ismertették már e folyó-
irat hasábjain s ha én mégis közzéteszern ez ismertetésem et, amelyet
egyébként a Magyar Pestalozzi- Társasag pápai gyülésén föl is olvastam,
akkor erre az a mondás bátorít föl, hogy több szem többet lát és sok-
szor másképpen is.

Alaposan megnéztem három porosz (s egy osztrák) tanítóképzőt.
A többi nemet államok e tekintetben is igyekeznek Poroszországot követni
(kivéve talán Bajorországot), sőt egyesek, pl. Szászország, meg is előzik
azt, éppen azért - bár, mint mondom, csak porosz képzőket láttam -
mégis beszélhetek általában német képzőkről.

Mindjárt előre bocsátom, hogy anémet tanító képzés ugyan előbbre
van a mienknél, előbbre különösen két tekinte tben : 1. abban, hogy a
képzés hat évig tart, 2 abban, hogy a helyes nevelési s tanításinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvek

realizálását teljesebb mérrékben megteszik rnint rni, mindazonáltal akkora
különbség, amely miatt restelkednünk kellene, nincs koztünk. Sok szép
dolgot láttam ott, de valami különöset, ujat, amit mi nem ismernénk
vagy ami nálunk is jobb-rosszabb alakjában meg nem volna, olyat nem
láttam.

Lássuk" először anémet képzök szervezetét és a ta nir á st.

A nemet tanítóképző két tagozat ból áll, u. m. praeparandiából. elő-
képzőből és seminariumból, . tulajdonképeni képzőból. Mindegyik három
évfolyamu, az egész képzés tehát hat évig tart. .Szászcrszégban e két
tagozat már teljesen egybeolvadt, másutt azonban a praeparandia és a
semmarium még külön intézetek s mig a serninariumokat főként az
állarn tartja fönn, addig a praeparandiák nagyobb részt privát vallalatok.
nénol a képezdei igazgató vállalatai. PoroszországnakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApl. van k. b. 120
állami sernir-ariurna, de csak rnintegy 30 állami praeparandiája.

A fölvételi föltételek ugyanolyanok, mint nálunk. Megkivántarik a
14 életév betöltése s annyi előképzettség, amennyi négy középiskolai
osztálynak megfelel. Különbség az, hOIlY Olt a fölvételt tisztán folvételi
vizsgálat alapjan végzik. Növendékeiket a praepárandiák általában a
népiskolából kapják, csakhogy itt tudnunk kell, hog v a nérnet népiskola
8 évfolyamu, a 6 iktól a 14 ik életévig tart s e népiskola felső négy
osztálya megfelel a középiskola négy alsó osztatyának.

A praeparandiáne k és a seminariumnak egymáshoz szabott tan-
tervei vannak, a kettő együtt egy egységet alkot. Ismétlődés nincs benne,
a seminanumban folytatják a praeparandiában megkezdett tantárgyakat.
Az ifju legalább 20 éves, mikor a képzőt elhagyja s mivel csak 2 gyakor-
lati év .után tehetképesítőt, legalább 22 eves lesz, mire oklevelet

.kaphat.
Természetes, hogy 6 év alatt többet s ami fő: alaposabban lehet

tanítani, mint 4 év a-atr. Hogy az alaposan földolgozott, logikusan össze-
SZŐlt ismeretkör milyen előn , ösen hat a jellemalakulásra, azt nem szükséges
itt fejtegetnem Óvatosabbá tesz itéleteinkben, meggondotrabbá. szeré-
nyebbé, állan ióbbá cselekedeteinkben, mig a tudás sok mezőiről való
gyors nabzsolas íelületessé, ingadozóvá nevel.

Magyar Tanftóképzö. 23
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Összevetettem itt egy táblázatban a mi tantervünk óraszámait a
poroszéivel :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bizony itt nagy különbségek mutatkoznak. Igy pl. a hazai nyelv-
és irodalommal ott 5 éven keresztül hetenkintMLKJIHGFEDCBAb órán, a 6 ik évben 3
órán foglalkoznak, e tárgyra tehát 28 órát fordítanak, nálunk éppen a
a felét, 14-et; a mennyiségtannak szintén 5 éven keresztül heti 5, az
utolsó évben 1 órája van, e tárgyban tehát ott 26 óra áll a mi 10 órárrk-
kal szemben; a földrajzból nálunk 6, ott 12, a természettudományokból
nálunk 12, ott 19, ének-zenéből itt 16, ott 26, történet-alkotmány tan- ,
ból itt 10, ott 13, testgyakorlásból itt 8, ott 18, a paedagogiai elmélet-
'ből itt 9, ott is 9 a heti óraszám.

5 óra hetenkint 5 éven és 3 óra 1 éven keresztül a nemzeti
nyelvből és irodalomból! Igy már lehet valamire rnenni, ugyebár! De
az idő bősége még nem minden, hanem hozzájárul ehhez a Iegoksze-
rübb módszer. S itt eljutottam odáig, hogy példát mondjak ezen állítá-
somra, mely szerint a németek a helyesnek talált paedagogiai elveket
jobban realizálják nálunknál. Örömmel konstatálható, hogy ami tanter-
vünk is kimondja, hogy "az egész tanítás az irodalmi olvasmányon
nyugszik" és hogy "a nyelvtanról magára nyelvre, az irodalomtörténet-
ről az irodalomra, a műfajok elméletéről a magyar nemzeti szellemnek
a műalkotásokban való megnyilatkozására helyezkedik át a súlypont."
De mit tesz a német tanterv? Stilisztikai, poetikai és irodalomtörténetinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ta nkönyvek ha szná la tá t egyenesen megttltja . Ne a stilusról, ne az iroda-
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lomról tessék tanítani, hanem a stilust, az irodalmat tessék tanítani a
növendékeknek! Tehát a lehetősége is el van véve annak, hogy valaki
- a dolog könnyebb végét fogva - megtanulhassa a stilisztikai vagy
irodalomtörténeti tankönyvet, legfennebb mindegyik cikkre egy-egy pél,
dát hozva föl, hanem ott a jelölt a Niebelung-énektől kezdve Schilleren
és Goethén keresztül máig a tanítási órákon a tanár vezetése mellett
olvassa a német szellem termékeit. E dolgok elméletei eközben maguk'
tóI kialakulnak. Persze, azt is be kell látnunk, hogy az ilyen forma tár-
gyalás az ő sok idejük mellett könnyebben lehetséges, mint a mi kevesebb
időnk alatt. A nyelvtant a praeparandiában tanítják 3 éven keresztül
heti 5 órában; itt is azonban a kisebb részt teszi ki a. helyes beszéd
szabályainak tanulása, a főrészt pedig a helyes beszéd gyakorlása elő'
adásban, írásban és olvasásban. '

Amennyiségtant 5 éven keresztül tanulják szintén heti 5 órán. Az
, utolsó év heti 1 órával tisztán e tárgy módszertanának van szeritelve.

A növendék első sorban megtanulja levezetéssei vagy igazolással a
számtanimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabályt vagy számolási eljárást, de ez csak a kisebb munka;
a fődolog a való eseteken való alkalmazás, a példák on való begyakor-
lás, Hust és vért adnak a számtani formuláknak ; nem ötletszerüen elő-
kerülő, légből kapott példakat oldanak, hanem a gazdasági, ipari, keres-
kedelmi, állami, társaséletből vetteket, ellátva tárgyi magyarázatokkal a
nemzetgazdaságtan köréből. A fejszámolást, az öntevékenység e kitünő
iskoláját, bámulatos tökéletességre viszik. Jelen voltam egy ilyen órán:
reggel 8-9-ig, valamennyi ablak nyitva, pedig februári hideg van, 30
szempár nesztelen csendben feszült figyelemmel tapad a tanár szeméhez,
ez elmondja a feladatot, egy percnyi csend s azután egymásután repül-
nek föl a jelentkezők kezei, többnyire az egész osztályé, egyik gyönyörü
szabatossággal megoldja a feladatot és ujra kezdődik a Játék seltart
egy teljes óra hosszáig.

A többi tárgyaknál is mindenütt alkalmazást találnak a nálunk is
hangoztatott helyes methodikai elvek,

A természettudományokban nem a nagy terjedelemre törekesznek,
hanem a kevesebbnek teljes és módszeres feldolgozására. Ezt az elvet
nálunk js nagyon meg kellene szivlelni. A növendékeket a természeti
tünemények megfigyelésére és önálló megfejtésére szoktatják ; a .terrné-
szettörvényeknek a természet és az ember háztartásában való alkalma-
zódására különös gondot fordítanak. A magyarázatoknak rajzzal kiséíT
sét nagyban üzik. Az utolsó évfolyamon a növendékek kisérleteznek is.

A földrajzban és a történelemben a fősúlyt a térben. és időben
közelire fektetik; vagyis Németország földrajzára és történetére s az
utóbbiban az .ujkorra.

A paedagogia elméleti tanítására csodálatosképpen semmivel sem
fordítanak több munkát nálunknál; ott is 9 óra jut erre, mirit nálunk.
A praeparandiában semmit sem tanítanak ebből, a seminariumban az
1. oszt.-ban 3 órán lélektant, logikát és általános módszertant, a II.
oszt., ban 3' órán neveléstant és paedagogia-történetet, a III. oszt.-ban
szintén paedagogia történetet és szervezettant. E tekintetben tehát egyez-
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nek tanterveink, de Jgennagy az eltérés a paedagogiai gyakorlatban.
S ezzel ártérek a tanítóvá nevelésnek legfontosabb mozzanatáranmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyakor -
la ti kiképzésre.

A mi uj tantervünk a régihez képest egy nagy lépést tett előre:
az egyes szaktárgyak részletes módszertanának tárgyalását az illető szak-
tárgyak hoz csatolta s így a szaktanárok munkakörébe osztotta be. A
németek ennél tovább mentek; náluk a szaktanár nemcsak tanítja tár-
gyának módszertanát, hanem sa já t tá rgyából a ta nítáMLKJIHGFEDCBAs z " gyakor la toka t is

ő vezeti saját felelősségére. Az elméletnek és a gyakorlatnak eme kap-
csolata igen termeszetes ; ha valaki tanítja a módszertani elveket, akkor
ö gondoskodjék azoknak a gyakorlatba való átviteléről is. Ez az eljárás
azonban csak a gyakorJó iskolának a mienktől egészen eltérő szervezete
mellett lehetséges. A dolgot a köveikezőképpen tessék elképzelni. Először
is a gyakorló iskola erősen osztott, egyik helyen pl. 4 teremben, a másik
helyen meg éppen 8 teremben elhelyezve találtam a gyakorló iskolát.
A képző utolsó évfolyamán naponkint 8 -10 ig nincsenek órák, ekkor
csoportokra oszolva az összes végző-évfolyambeli növendékek agyakorló
iskolában vannak. Ez évfolyamnak - mondjuk _.: 30 növendéke fel-
osztatik pl. öt csopotra, az elsőt kapja a vallástanár, 2-ikat a hazai nyelv,
a 3-ikat a mennyiségtan és természettudományok, a 4-iket a földrajz-
történelem tanára, az ő-iket az énektanár. Ez csak példa, a fölosztás
lehet .más is. Mindegyik csoport elosztja magat a gyakorló iskola külön-
böző osztályai ba ; egy-egy növendék tehát kap egy, esetleg két tantárgyat
egy vagy több osztályban, óraszám szerint heti 4- 6 órai elfoglaltatast
a gyakorló iskolában és pedig folytatólagos tanítást. Mindegyik szaktanár
8, maga csoportjabeli növendékkel elkészíti 2-3 hónapra a neki jutott
tárgy ból a tanmenetet, tart hetenkint egy előkészítési-birálati órát, a
jelöltek irásban készülnek a taní ásra és ez irásbeli előkészülétüket minden
következő hétre előbb beadják a szaktanárnak. aki kijavítva visszaadja.
Igy kerül a sor már most a kivitelre. Ennél a szaktanár naponkint végig-
jarja a maga csoportját, meghallgatja a tanítást, közbeszól, utasítást ad,
példát mutat. Mozgalmas kép tanuivá leszünk, ha ez időben végig megyünk
a gyakorió iskola osztályaimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Mindegyikben találunk a gyermekeken kivül
egy kis csoport hospitáló növendéket, egyet aki tanít és sorjában egy
képzőtanárt. Gyermek, tanító növendék és képzőtanár szinte összeolvadnak
itt a közös- munkában. Ez a tanítás a jelölt részéről nemcsak produkció,
mint a próbatanítás, hanem igazán a tanítás tanulása. A tanár bármiker
közbe szól, kijavítja a jelöltet, átveszi a tanítást kis időre, megmutatja
a helyes eljárást, mindrárt utánoztatja a jelölttel s ezen sem a jelölt, sem
a gyermek nem. ütközik meg. Együtt dolgoznak Ilyen módon tart ez
bizonyos. csoport-beosztással 2-3 hónapig, akkor uj beosztás követ-.
kezik, amikor a jelölt más tanárhoz, más tantárgy hoz kerül. Előbb azon-
ban beszámol tanításának sikerévei vagyis formálísan vizsgálatot tart
osztályával az igazgató s a tanári kar jelenlétében. E vizsgálat alapján
bírálatot tartanak róla s 'ennek alapján. kapja osztályzatát. Agyakorló.
iskolai tanítónak tehát kisebb szerep jut a gyakort. kiképzésben.
mint. nálunk. fl). gyakorlo iskola vezetője egyéokent mindig egyik képezdei
tanár; ez külön tart hetenkint az egész végző évfolyammal egy órát,
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amelyen a jelöltek tanításával, berendezéssel, 'iskolaszervezettel, adrninisz-
trációval, fegyelmi esetekkel, gyermekek megfigyelésével stb. foglalkozik.

Látni való, hogya végző jelölt ott sokkal többet tanít, mint nálunk.
Hetenkint 4-6 órai tanítás egy egész éven át sokkal több, mint amennyi
a nálunk divatos félnapos tanításokkal egy-egy jelöltre jut. Azonban ez
csak ugy lehetséges, hogy 1. ott a gyakorló iskola erősen osztott, 4-5,
sót 8 tanteremmel bir, 2. a képezdei tanárok nagyobb része gyakorlott
elemi iskolai tanítókból kerül ki.

A képző-intézeti tanárok 70-80%· a elemi iskolai tanítókból lesz,
a többiek nagyobbrészt theológusok. Közbevetőleg szólván a képezdel
tanárokról. megjegyzem, hogy külön képezdei tanárképzés nincs Nérner-
országban.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ambiciózus elemi iskolai tanító két magasabb vizsgálatot
tehet, egy afféle' polgáriskolai tanárit és egy u. n. rektorátusi vizsgálatot,
amelyek utan képezdei tanárrá (vagy tanfelügyelővé) lehet.

A gyakort. kiképzés súlypontja az elóbb leirt folytatólagos taní-
tásokra esik. Azonkivül megvan nak ott is a' próbatanítások heti két órában,
amidőn egy jelölt az egész osztály jelenlétében egy mintatanítást tart,
utána biráiattai, úgy mint nálunk.
. Mindez az utolsó évfolyamon történik. Ezenkivül az előző - ő-ik -

évfolyamon is történik már valami; a képezdei tanárok ugyams már
-ekkor megkezdik a tanítasi gyakorlatba való bevezetést azáltal, hogy a
saját óráikon mintaleckéket tartanak tárgyaikból a gyakorló iskolából
fölhivott gyermekekkel, ily módon szemléletileg bemutatják a tanítás
különböző formáit s kellő előkészítés után próbatanításokat tartatnak ez
évfolyam növendékeivel az egész éven át.

Látnivaló ezekből, hogy a gyakorI. kiképzés anémet képzőkben
nagyon intenziv módon történik. Különösen ki van mondva, hogy egy
jelöltnek sem szabad a képzőt elhagyni anélkül, hogy az irva-olvasás
és a számtan kezdeteinek tanítását gyakorlatból vagy legalább közvetlen
szemléltetésből ne ismerné.

Ha összehasontitjuk a mi tantervünkben és anémet tanterv ben
kifejezett alapelveket, egy különbséget fogunk találni, azt, hogya nérne-
teknél az általános képzés és a szakképzés külön vannak választva,
nálunk pedig a tanítóképző szakjellegéből kifolyólag a kettőnek egybe
kell olvadnia vagyis nálunk "a közműveltségi tantárgyak épp oly lénye-
gesen hozzátartoznak a hivatásszerü kiképzéshez, mint a . pedagógiai
tantárgyak és a tanítói gyakorlat".

E tekintetben a mi tantervünk határozottan fölötte áll a németnek.
Közelebbről vizsgálva azonban a dolgot, látjuk, hogy a különbség tulaj'
donképpen csak az elvi kijelentésekben van. Ugyanis azt gondolom,
hogyaközműveltségi tárgy tanára a tanítóképző szakjeilegét 1. alkalmas
tananyagmegválasztással, 2. helyes tárgyalási módszerrel szolgálhatja.
Az első alatt azt értem, hogy anyagát nem csupán az illető tudomány
szempontjai szerint választja meg, hanem a népiskola szempontjait is
engedi érvényesülni, vagy legalább utal rendszeres tárgyalás közben a
népiskolai tárgyalásra is. A helyes módszeren pedig azt értem, hogy' a
növendék a tanár mindennapi munkásságában folyton szemlélhesseajé
tanítási elvek megtestesülését. Mármost az első kívánalomnak, amit helyes
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tananyagkiválasztásnak neveztem, - hiába mondja ki a tanterv a szak-
jelleget - nálunk éppúgy nem tesznek eleget, mint Németországban,
.legalább tankönyveinkben nem látom semmi nyomát ennek; a második
követelménynek, a módszerbelinek, pedig a német tanár is eleget tesz,
amennyiben anémet képzőtanár tanítói működése olyan, hogya növen-
dék annak hatása alatt önkénytelenül magába szivja a jó tanító tulaj-
donságait. A képzőkben látottnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz'skola z' életrO l akarok mo st szólani.

Közbevetőleg megjegyzem, hogyanémet iskolák ba külföldinek
nehéz bejutni A mi miniszteriumunktól vitt ajánlólevéllel folyamodni kell
az odavaló miniszteriumhoz engedélyért. Ha ezt az engedélyt megkaptuk.
akkor szivesen fogadnak bennünket a német kollegák. Persze a maguk
módja szerint szivesen, vagyis nem nagy hűhóval, hanem német flegmával,
amiből azonban sok meleg szivesség érzik ki. Elvittek családjaik körében
egy esti hangversenyre is, ahol előadás után körülvettek tanárok és
tanítónők s öblös sörös kancsók mellett sokáig vitáztunk. Élénken érdek-
lődtek dolgaink iránt, a lefolyt télen különösen politikai állapotaink iránt.

Fényes palotákat. luxuriosus berendezéseket nem láttam, pedig
jártam a berlini képzőben is. (A cötheniről mondták, hogy igen fényes.)
,A szertárak gazdagok, de nem mutatós dolgokban, hanem praktikus
készülékekben. Sok a tanár által gyüjtött szemléltetési anyag.

Meglépő a tanári karok harmonikus összeműködése, az egyöntétü-
ség az eljárásokban. Apróságokban úgy, mint fontos elvi dolgokban.
Reggel hét órakor bemenvén az- osztályba (télen hétkor, nyáron hatkor
kezdődik a tanítás), a tanár jó reggelt kiván növendékei nek, mit ezek
.,ló reggelt"-tel viszonoznak. Egyik növendék (hetes vagy állandó) feláll
és elsorolja az órára kihagyott teendőket. Kezdődik az ismétlés vagy a
kihagyott feladatok megoldása, melyben az egész osztály részt vesz;
mind oda hallgat a felelőre s amint ez egy hibát ejt, tárgybelit vagy
kifejezésbelit, rögtön jelentkezik kézfelnyujtással egy egész sereg kijaví-
tásra, sőt egyik helyen lábdobogással jelezték a hibát. Különősen a
beszédbeli szabatosságra roppant ügyelt minden tanár, ami ott nagyon
szükséges is, amennyiben minden vidék voltaképpen tájnyelvet beszél,
amelynek legyürése az irodalmi nyelvnek állandó küzdelmét kivánja,
Következik a tanítás, amely teljes mértékben szémleltető, koncentráló,
kérdve-kifejtő és az egész osztalvt foglalkoztató. A fizikában, a föld-
rajzban pl. a tanár megadta valamely jelenség feltételeit, a következte-
téseket a növendékek végezték s ami a szóban levő dologgal más isme-
retmezókről összefügg, az mind felujíttatik s hozzákapcsoltatik Különö-
sen mesterek a németek az egész osztály foglalkoztatásában. Egy· egy
kisebb mértani tétel levezetésében vagy faladat megoldásában is 10-12
növendék vesz részt. S ezt nem a vendég kedvéért csinálják így, az
.meglátszott az egész osztályon, meglátszott rajtuk, hogy ők ehhez szokva
vannak.

Itt mutathatok reá ismét arra, amit felolvasásom elején mondottam,
hogy t. i. a németek nemcsak ismerik a jó tanítás elveit, hanem reáli-
zálják is azokat. Tudjuk mi is, hogy összes növendékcink öntevékeny-
ségének felhasználásáyal kell tárgyunkat kifejtenünk, mert ha csak elő-
adunk vagy 'csak .egy-két növendékkel foglalkozunk, akkor megeshetik,
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hogy egész délelőttök az egész osztályra nézve szellemi munka nélkül
s így haszon nélkül telnek el, de mig közülünk sokan csak ünnepé-
Iyesebb alkalmakon követik ez eljárást, addig német kollegáinknál e
tanírási mód a mindennapi, közönséges, magától értetődő. .

Tanítási naplójuk vagy osztálykönyvük nincs, évi értesítőket nem
adnak ki, ezek a dolgok megvoltak náluk is, de elhagyták őket; szol-
gálati pragmatikájuk sincs, mert - amint mondották - ugyis tudja
mindenki, mi a dolga; osztály vizsgálatokat a praeparandiás osztályokban
nem tartanak, a semináriumokban igen. Ugy látszik, ők már azon a
magasabb fejlődési fokon vannak, amikor a formulás paragrafusok
kényszerítő hatására nincs szükség.

Dolgozni, igen sokat dolgozik mindenki. A képző tanárok heti
óraszáma 24 sEIdoradónak nevezték hazánkat, mikor meghallották tőlem,
hogy 18 az óraszám. Az osztályok órarendjében 38-40-42 heti órát
számláltam össze. A tanítás Eislebenben télen 7, nyáron 6 órakor kez-
dődik, 10·kor félóra szünet van. A túlterhelést ők is konstatálták, de
amint láttam, nem sok ügyet vetettek reá. Egy haszna bizonyára van e
sok munkának, az t. i., hogya fiatal ember lehető nagyenergiakifejtésre
szokik, ami egyébiránt a nérriet életben általános. Erre vonatkozólag
magarn is azt mondom, hogy 30·tól 50nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéves koromig szivesen tanítanék
heti 24 órát, hacsak a fizetés is valamivel jobb volna. Anémet képezdei
tanárnak - amint nagyjából összevetettük - körülbelül annyi a fize-
tése, mint a mi fizetésünk lakbérrel együtt, ezenkivül van persze meg-
felelő lakbérük is. Fizetés dolgában nagy különbségek, az előmenetelben
visszásságok vannak, amennyiben az egyetemi végzettségü tanárok (theo-
logusok) hamar és messzire elhagyják .a serninariumi képzettségűeket.

Az iskolai év husvét után kezdődik. A szünetet részletekben élvezik:
pünkösdkor 5 nap, a nyári szünet 5 hét, az őszi 8 nap, karácsonykor
14 nap és husvétkor ismlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 nap.

Internátusaik a németeknekis vannak, de nem nagyon lelkesednek
értök, ahol en jártam, ott 100 seminarista közül csak 30 lakott benn.
Az internátus berendezése spártai egyszerüségü. Egyik helyen a háló-
termekben kályhát egyáltalában nem láttam, az ablakok a nagy hidegben
is egész nap nyitva voltak, ilyen helven a növendékek természetesen
meleg dunyhával takaródznak. A fiuk általában igen edzetteknek látszot-
tak. Az óraközöket a nagy hidegben is mind künn töltötték az udvaron.

Amint látjuk, a némettanárok tanítási módszerüket s a növendékek
otthoni életében rejlő eszközöket eléggé felhasználják arra, hogy lelkes,
munkás, küzdésre ké sz tanítókat neveljenek. Nem láttam azonban a tanítói
jellern kialakulásánál jó szolgálatot tevő egyik fontos eszköznek alkal-
mazását. A tanítónövendék ott is sokat van a gyermekekkel, hiszen sok
tanítási gyakorlatot végez és az óraközökben is velük van, rendezi játé-
kukat, de külön intézkedést a gyermekekkal való bensőbb és önállöbb
Ioglalkozásra, u. n. gyermekmegfigyelés!ket nem láttam. E kérdéssel-nálunk
már foglalkoznak - a pápai tanítóképzőben is sokat ~ azonban sokan
vitatják a megfigyelések célszerüségét, sót lehetőséger. Én e kérdésról
így gondolkozom, Amint irodalomtörténetet csak az irodalmi termékek
ismerete alapján vagy természetrajzotcsak ti természeti testek szernlélete
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alapján, úgy lélektant is csak a konkrét lelki jelenségek szemlélete alap-
ján lehet helyesen tanulni és tanítani. Jó ideje annak, hogy a lélektan
levetette dogmatikus jellegét és empirikus tudománnyá lett. Ha valakit
a lélektan tanulására képessé akarunk tenni, akkor először is arra kell
őt képesíteni. hogy legalább az egyszerübb lelki tünemények lefolyását
önmagán és másokon meg tudja figyelni. Aki erre nem képes, annak
lélektani tudománya üres szótudomány. Mármost, ha a tanítónövendéknek
a pedagógia alaptudományaként pszihológiára szüksége van, akkor ő ezt
csak ilyen tapasztalatI alapon tanulhatja helyesen, Ha - amint sokan
mondjak - a, képezdei növendék még nem képes lelki megfigyeléseket
végezni, akkor még kevésbbé képes lélektant tanulni, tehát ezt el kellene
hagyni. Öntudatlan és rendszertelen lelki megfigyeléseket egyebiránt
mindenki tesz, a leendő tanítót azonban a lelki jelenségek helyes elem-
zésére kell megtanítanunk. Annyi bizonyos, hogy az induktiv módszer
alkalmazása itt nehezebb, mint bármely más tudománynál, a tanártói
tehát erős hozzéértést és nagy óvatosságat kiván. Vigyáznia kell, hogy
a növendékek a megfigyelésekben reálisok maradjanak és csak a rninden-
napi, könnyen magyarázható jelenségekre szorítkozzanak. De mindezektől
eltekintve egy haszna bizonyára lesz a gyermekmegfigyeléseknek, az,
hogy a leendő tanító hozzászokik a gyermekekhez, előre beleéli magat
leendő légkörébe s megtanulja, hogy leendő működésének középpontja

. a gyermek lesz.
Hogy anémet tanítóképzőkben még nem űzik a rendszeres gyer-

mekmegfigyelést, az talán, abból magyarázható, hogy ez az áramlat idegen
,talajon indult meg és a németek, mint nagy nemzetek általában, mások-
ról nehezen tanulnak.

Ezen hiányosság felemlítése után végül még egy igen nevezetes
jellernvonását akarom kiemelni anémet tanítóképzésnek s ez az, hogy
mélyen beleoltja a fiatal ember lelkébe aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönképzés vágyá t és a hiva tá s-
sseretetet, A hat évig tartó, mélyebbre hatoló képzés megadja az alapot
az önálló továbbképzésre és izelítőt adván a tudományok gyönyörüségé-
ből is, fölkelti a vágyat is irántuk, A német tanító nem egykönnyen
parlagiasodik el, hanem tovább tanul és pályáját nemcsakkenyéradó
foglalkozásként becsüli meg, hanem magasztos hivatásnak tekinti. Tanus-
kodik ezekről az a nagyon kifejlett egyesületi élet, mely kerekszámban
3000 tanítóegyesületben lüktet; ezek szövetsége teszi az általános német
tanítóegyesületet, melyben Németország 120,000 tanítója közül 105.000
állt össze egy- hatalmas testületté. A mondottakról tanuskodik továbbá
az egyesület többségének tavaly kimondott ama határozata, mely szerint
a német tanítók mostani kiképeztetésüket keveselik, és a tanítóképzést
az egyetemekre kivánják áttétetni.

Végig pillantva beszámolómon, kimondhatjuk, hogy ha egyben-
másban egy lépésben hátrább vagyunk is, él bennünk az előre törekvés,
élnek az ideálok és ha sikerülend sokat próbált nemzetünk egyetemes életét
váll vetett munkával fellendíteni, amint ez az elmult században anémeteknek
si került,' akkor nálunk is csakhamar fel fog emelkedni a népműveltség
.ur a a magaslatra, amelyen Európa legelső népeié áll. Adja Isten!

Pápa, Amberg József.
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Megelégedéssel tapasztaljuk, hogy vallás- és közoktatásügyi minisz-
teriumunk az uralkodó politikai zavarok közt sem feledkezett meg hazai
nevelés- és oktatásügyünk lelkiismeretes gondozásáról. Bizonyítja ezt a
többi között az; a sok továbbképző tanfolyam, miket tanárok és tanítók
számára rendezett most Budapesten. Minket közelebbről az a nagyszabásu
tanfolyam-sorozat érdekel, melyet a miniszterium az életbe léptetendő

uj népiskolai tanterv sikerének biztositása céljából rendezett tanítóképző-
intézeti rajztanárok, gyakorló-iskolai tanítók s elemi-iskolai tanítók és
tanítónők részére.

Most tartják e tanfolyamokat a budapesti Pedagogiumban s ezek
nemcsak tervszerű beosztásukkal, hanem már külső elrendezésükkel is
meglepő hatást gyakorolnak a tanfolyamok hallgatóira. Maguk előtt lát-
ják li Franke Agoston hallei iskola-telepét, ahol a kisdedóvótól kezdve
a nép oktatási intézetekeek csaknem minden fokozata képviselve van s
ahol gyermekek és tanítók - mintha egyetlen családnak tagjai volná-
nak - egész nap együtt vannak, együtt játszanak, együtt dolgoznak,
együtt tanulnak a legnagyobb szeretetben. Avagy maguk előtt látják a
tanfolyam hallgatói a jenai egyetemi szemináriumot, ahová a világ min-
den részéből összesereglenek nyarankint a legkülönbözőbb iskolák tanítói,
hogy a nevelés-tudomány ottani kútforrásából üdülést nyerjenek. Egye-
temi tanárok és a különféle iskolák tanítói, mindegyikük egy· egy apostol
lelkesedésével, részt vesznek ott a nevelés-tudomány elméletének megvita-
.tásában s a gyakorlat próbatüzében való megvizsgálásában.

Épen így' van ez most a budapesti Pedagogiumban. Az itteni
tarifolyamok finom pedagogiai érzékkel és nagy tudással biró szervezője
gondoskodott •.róla, hogy a nevelés- tudomány legujabb elméleteivel és az
egyes szaktudományok legujabb vívmányaival az összes népoktatási
intézetek tanárai és tanítói egyaránt megismerkedjenek. Nemcsak elmé-
letekkel ismerkednek meg, hanem alkalmuk van arra is, hogy azoknak
a gyakorlatban való alkalmazhatóságáról is meggyőződjének önmaguk.

Nagy sikerrel biztatnak e kurzusok már előre is s uj életet vannak
hivatva kelteni a hazai népoktatás és tanítóképzés terén. Reméljük, hogy
a magas miniszteriumnak e tanfolyamokhoz fűzött várakozása a legna-
gyobb mértékben megvalósul és e nagyszabású intézkedését siker fogja
koronázni.
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Bevezetés.

Miként előadásom címe mutatja, jelen fejtegetéseim célja, hogy rá-
mutassak nehány kapocsra, amely a gyermek lelki fejlődése és a gyer-
mekrajzok fejlődese között van. Szükségesnek tartom ezt a kitüzött

feladatot eleve jelezni, hogy megjelöljem azt az igen szerény és jelen-
téktelen helyet, amelyet dolgozatom azon gazdag irodalom ban elfoglal hat,
amely a gyermekrajzokról a külföldön, különösen pedig Amerikában ki-
fejlődött. A gyermekrajzokról készült értekezések és önálló művek ugyanis
három kategóriába sorozhatók.

Az első csoportba tartoznak azok a művek, amelyek a gyermek-
rajzokat a művészeti okta tá s kedvéért teszik tanulmány tárgyává. E mű-

vékben a szerzők nem annyira a lélektani, mint oktatástani eredményekre
törekesznek.· A gyermekrajzokról irt legtöbb mű ezt az irányt követi.
Különösen a németek tünnek föl ily irányu dolgozataikkal. Megemlíthető

közülök a hamburgi Gotze, továbbá Lange, Linde, P appenheim s mások.
Az angolok és amerikaiak közülMLKJIHGFEDCBAH ic k s , O-Shea , Leslie, Tadd, Watts s
mások foglalkoztak e témával.

A második csoportba azok a tanulmányok sorolhatók, 'amelyek a
gyermekrajzokat önálló fejlődéstani kutatások tárgyává teszik ugyan;
de a kapott fejlődéstani eredményeket a művészetek kifejlődésévei kap-
csolják össze. Végső céljuk, hogyagyermekrajzok vizsgálatával a művé-

szetek kezdetleges, ősi állapotára vessenek világot. Azon .művek közűl,

amelyek ilyen philogenetikai irányt követnek, a legkiválóbb Levinstein-nak

most megjelent nagy műve.") Szerzőt oly erős meggyőződés vezeti az
egyén- és a fajfejlődés teoriájában, hogy nem tartózkodik a gyermek-

1) Az Állami Tanítók Országos Egyesületének április 18-iki közgyülésén tartott

.előadés.

Az 1., II. és Ill. táblák eredetileg ceruzarajzok, amelyeket nagy gonddal másolt le

Nagy F . Ká roly budapesti tanítóképző-intézeti tanár.

. Az 1., 2. és 3. abrákat' Augusztiny Kornélia k, 'a. rajztanárnőjelött másolta eredeti

ceruzarajzok után.

Fogadják szives támogatásukért, amellyel a rajzok közlését lehetóvé tették, e helyen

is hálás köszönetemet.

2) Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr mit Parallelen aus der Urgeschichte,

Kulturgeschichte und Völkerkunde. Lipcse, 1905. Voigtlander kiadása. Ára 12 korona.
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rajzok és az ember embrionális fejlődése között analogiák állításától,

Felhívom e műre az érdeklődök figyelmét.

A harmadik csoportba sorolo n azokat a műveket, amelyek a gyer-

mekrajzokat tisztánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermeklélekta ni, tehát ontológiai szempontból tár-

gyalják. Ebben a nemben alapvetőnek s a leggazdagabb anyagra támasz-

kodó tanulmánynak ismerik el a Sully-ét, amelyet híres rnunkájában

tett közzé.l)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 tisztán objektív rendszer alapján vizsgálja a gyermek-

rajzok tárgyait, u. m. az emberek, állatok, fák, házak rajzait s össze-

hasonlításokból igyekszik megállapítani a gyermekrajzoknak a felnőtteké"

től elütő jellemző vonásait. Általános fejlődéstani fokozatok megállapítá-

sátóI azonban tartózkodik. Másik kiváló buvárunk ez irányban az ame.

rikai Lukens.2) Az ő tanulmányai annyiban térnek el a Sully-étől, hogy

ő általános fejlődéstani fokozatokat igyekszik megállapítani.

Az én tanulmányaim legközelebb állanak a Lukenséihez, arnennyi-

ten szintén törekszem az általános fejlődéstani fokozatok megallapítá-

sára. S e fokozatok sokban megegyeznek a Lukenséivel. Azonban ilyen

fokozatok felállítását nem tartom elegendő nek, hanem szükségesnek vélem,

hogy a ra jz fejlődésének fokoza ta i összekapcsolta ssa nak a gyermek fej-

lődésének ontologia i meneiéoel, Vagyis a gyermekrajzok fejlődésének ada-

tait fel kell használnunk arra, hogy a gyermek fejlődésének menetét

pozitiv alapokon állapíthassuk meg. Viszont az általános fejlődéstani

vonatkozásokkal megvilágíthatjuk a rajzok fejlődésének kérdését.

Az alább következő rövid és igen vázlatos fejtegetéseim korántse n

számíthatnak arra, hogy hozzájuk tudományos kétség ne férhetne. Habár

négy év óta gyüjtöm az anyagot s végzem vizsgálataimat, ezek mégis

hiányosságbsn leledzenek. Nem is akartam én elő· tanulmányaimat

közzé tenni. Erre csak azon kényszerítő ok indított, hogy az Állami

Tanítók Országos Egyesülete mélyen tisztelt Elnökségének megigértem,

hogy a közgyűlésen e tárgyról előadást tartok. Éppen ez okból a jelen

előadásom iránt tisztelettel kérem olvasóim szíves elnézését.

Az ösztönszerű gyermekra jzok foga lma , eredete s gyermekta nulmányi

ér téke. Lukens vizsgá la ta i.

A gyermekek ösztönszerű rajzai közé szűkebb értelemben soroz-

zuk aiokat, amelyek külső befolyástól menten, utasítás, előrajzolás vagy

1) Studies of childhood. Németre fordítottaMLKJIHGFEDCBAS t im p f l: Untersuchungen über die
Kindheit. Lipcse, 1897.

2) Értekezési részint a Pedagogical seminary-ben (1896 Worcester), részint a

Teachers Magazine-ban (New-York) jelentek meg. A németek kivonatosan közölték ezeket

1897-ben Jenában (Aus dem Universitatseminar} és Langensalzában (Kinderfehler 18~7.).
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minta nélkül, pusztán a gyermek saját sugallatából,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAötletszerűen készül-

nek. Gyermeklélektani szempontból ezek a rajzok legértékesebbek, mert

természetes megnyilatkozásai a gyermekek elmebeli ~s kedélymozgal-

mainak.

Tágabb értelemben az ösztönszerű rajzokhoz sorozzuk azokat a

gyermekrajzokat is, amelyek bár a felnőttek korlátolt beavatkozásával

készülnek, de a gyermekek elmebeli mozgalmait nem vetkőztetik ki ter-

mészetességökből, sőt bizonyos tekintetben előmozdítják e mozgalmakat.

Ez a beavatkozás nem állhat többől, minthogy témákat adunk a gyer-

méknek rajzán ak elkészítéséhez. A feladat a kisebbek, a 4-5 _.6 éve-

sek számára csak igen egyszerű lehet. Pí, : "Rajzoljatok egy embert,

, asszonyt, lovat, kutyát, házat, fat", kissé nehezebb feladat, hogy lovas-

katonát, kocsit, gőzöst, vadászt rajzoltatunk. Természetesen a gyermek-

nek' egészen a saját képzeletére bízzuk a rajzok elkészítését.

A felnőttebbekkel, a 6-12 évesekkel pedig úgy járhatunk el, hogy

elmondunk nekik egy mesét vagy történetkét s feladjuk nekik, hogy ezt

illusztrálják. Engedjük, hogy különösen a felnőttebbek szabadon válasz-

szák ki a mese vagy történet jeleneteit megrajzolásra; a kisebbek fan-

táziáján segíthetünk oly módon, hogy 'megmondjuk nekika jelenetet,

amelyet lerajzolhatnak. Ilyen feladatokkal még nem vetkőztetjük ki ter-

rnészetességéből a gyermek képzeletének mozgását; de az így készült

rajzok igen alkalmasak a fejlődéstani összehasonlításokra. Különösen ha

különböző korú és évfolyamú gyermekeknek ugyanazon feladatot adjuk.

Ilyen rr ódon szereztem értékes rajzgyűjteményt a budapesti II. ker. áll.

tanítónőképző elemi iskolájában, ahol mind a hat évfolyamnak 1903·ban

a "Piroska és farkas" meséjét s 1904-ben a "jávorfa" meséjét adtam

fel illusztrálás végett.

Az ösztön szerű rajzok igen alkalmasak a gyermektanulmányi vizs-

gálatokra. A gyermekra jzok ugyanis nem egyebek, mint a gyermek tuda t-

ta r ta lmának megrögzített. nyilvá nulá sa i. A gyermek a maga lelki tartal-

mát különféle külső mozgásokkal fejezi ki. Kezdetben sirással, majd

nevetéssel, azután raglejtéssel, arcjátékkal ; az egy éves koron túl pedig

beszéddel. A két éves koron túl; ritkán előbb, kezdődik a rajzolás. A

rajzolás közvetlenűl a kifejező mozgá sokból fejlődik ki.

Ismeretes a kis gyermek azon törekvése, ami a· kultura alacsony

fokán ál1ó népekben is mutatkozik, hogy gondolatait taglejtésekkel fejezze

ki. Elbeszélés közben folyton mutogat. Így megmutatja, hogy futott a

kutya, hogy táncolt a paripa, hogyan döfött a tehén, hogy dűlt fel a

szénás szekér, hogyan csúszott a kigyó. A mikor ezen kifejező mozgá-

sok a képzettartalom gazdagodásával megsokasodnak s amikor. hozzá-



365zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

juk bizonyos szociális hatások járulnak, megkezdődik a rajzolás; Ezek

amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszociális hatások egyrésztnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z utá nzá s, amelynél fogva a gyermek mások

rajzolását utánozni törekszik; másrészt ilyen az a törekvés, - hogy a

maga lelki tartaimát másokkal közölje,' különösen ingerli a gyermeket az

a gyönyörüség, amit a saját lelki tartalmának külső szemlélhető jelekben

va ló feltüntetése önmagának okoz.

Ha a gyermek, egyszer megizlelte a rajzot, csakhamar szenvedé-

lyévé válik az. Legnagyobb örömére szolgál, ha papirost és ceruzát

adunk a kezébe s firkálhat. Mohón huzogatja a vonásokat s gyorsan

veti a papirra az egyik alak után a másikat, amint hogy az ő képzetei

is gyorsan váltakoznak lelkében.' Egy óra alatt képes egész füzet et tele

firkálni. Egyik alak a másik után születik meg céruzájának hegye alatt, '

amelyek pillanatnyi fényképek gyanánt' mutatják a gyermek lelkében fel-

tünedező gondolatokat. Vannak rajzaim egy budapesti hat éves gyer-

mektől, aki igen szeret kis meséket, elbeszéléseket vagy amint ő nevezi

"vicceket" kitalálni. Ha módja van, akkor e meséket nem elmondja,

hanem lerajzolja. A meséi jelenetekből állanak: igy az egyik mese 10,

a másik 15, a harmadik 12 jelenetet mutat. Ilyen történetkét mutat a

Ill. táblán egy hat éves fiúcska rajza: "Lajoska fürdik, pocskol, a cseléd

álmélkodik, "

A gyermek általában a ta glejtést, a beszédet és a ra jzot használja

gondolatainak ösztönszerű kifejezésére. Ez a három' az ősi természetes,

kifejezés mód. És pedig a fejlődés menete szerint első a taglejtés, máso-

sodik a beszéd s a harmadik a rajz. Ahhoz, hogy a gyermek vagy

bárki más saját jószántából a z ír á st használja gondolatai kifejezésére,

már fejlettebb értelem, intelligencia szükséges, A rajzból tehát, ép úgy

mint a taglejtésból, a beszédből s irásból jogosan következtethetünk a

gyermek lelki jelenségeinek természetére, tartalmára, fejlettségére.

Azonban a rajz és a beszéd gyermektanulmányi értéke között

bizonyos különbség van, amit a vizsgálónak szeme előtt kell tartania.

Ugyanis a beszédszervek a velünk' született hajlandóságnál fogva sokkal,

hamarabb, könnyebben és biztosabban begyakorlódnak a képzetek ki-

fejezésére, mint a kéz a rajzra. A kéz mindig nehézkesebb marad. Innen

van az, hogy míg a gyermek csacsogó szájával lelki életének legkisebb.

mozzanatáról is beszámol, - sokszor arról is, amiről nem kellene;

addig nem mindent rajzol le. Gondolatai, képzetei között válogat s amit

értékesebbnek, különösen pedig vilá gosabbnak talál, 'csak azt rajzolja le.

Ezt azután nemcsak egyszer, hanem' számtalanszor lerajzolja. (L. a Ill.

táblát.) Igaz tehát, hogy a gyermek beszédjéből többet megtudunk, ami lelké-

ben végbe megy ; de a rajzból.megtudjuk énjének legjellemzőbb vonásait,
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azon főbb képzeteit, amelyek körül a többiek csoportosulnak; mondhatjuk

tehát, hogy megismerjüknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAénjének lényegét. A gyermek fába (kőbe) is vés

rajzot, éppen úgy mint az egyszerű nép ; de.ezeket a rajzokat már igen nagy

dolognak tartja magára nézve. Ilyen fába vésett, festett rajzot kaptam

egy 7 éves gyermektől különös kitünretés-: és kedveskedésképpen.

Ez okokból állítám fennebb azt, hogyagyermekrajzok igen becses

gyermektanúlmányi anyagúl szolgálnak.

A gyermekrajzok és 'a gyermek lelki tartalma közötti szoros kap-

csolat bizonyítására többféle irányban végezhetünk kutatásokat. Így pél-

dául vizsgál hat juk :

a természeti környezet és a gyermekrajzok viszonyát;

a társadalmi környezet és a gyermekrajzok viszonyát;

az oktatásnak a gyermekrajzokra való hatását s

a gyermek fejlődese és a gyermekrajzok fejlődése közötti kapcsolatot.

Mint a bevezetés ben kifejtettem, ezek közül jelenleg az utolsó

viszonyt teszem fejtegetésern tárgyává. Feladatomat, mint már említém,

csak igen vázlatosan, a részleteket nem érintve oldhatom meg. Mielőtt

azonban a saját vizsgálataim nehány eredményének felsorolásába fog-

nék, helyesnek vélem,· hogy röviden összefogva ismertessem Lukensnek,

a worcesteri Clark-egyetem tanárának a gyermekrajzok fejlődési fokozatai-

róI való nézetét.

Szerinte két fő tényezőrt alapul a művészi rajzolás kifejlődése; az

egyik, hogy a gyermek szeret rajzolni, a másik, hogy szerét a kész

rajzokban gyönyörködni. Ha a gyermek rejlődését figyelemmel kisérjük,

azt találjuk, hogy ez a két tényező nem fejlődik arányosan a gyermek-

ben, majd az egyik, majd a másik tényező vergődik felszinre a másik-

nak rovására, Az érdeklődésnek ezen 'hullámzása szerint a fejlődésnek

a következő korszakait lehet megkülönböztetni:

Az első korszakban, amikor a gyermek a rajzolás terén az első

próbálgatásait végzi, a kész produktumok iránt érdeklődik. Ez tart a

4-5 éves korig. Majd amikor a gyermek mindinkább több készséget

.szerez a rajzolásban, belép a második korszakba.

A második korszak az, amit Lange a művészi illúziók korának

nevez. Ekkor a gyermek nem elégszik meg a vonalak puszta karrnolga-

tásával, hanem minden rajzban az ő képzelete nyilatkozik meg. A gyer-

meket ekkor ellenállhatatlan vágy sarkalja, hogy mindent, amit látott s

elgondol, le is rajzolja. Ez az időszak a gyermek művészi fejlődésének

aranykora s tart a 10-12 éves korig. A gyermeknek e korban nyil-

vánuló rajzoló kedvét, amely valóságos kincsesbányája a rajztanításnak,

.a népiskola eddig kiaknázatlanul hagyta.
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A harmadik korszakban a gyermek értelme nyomul előtérbe. A

gyermek józansága, tárgyilagosságá s pontos megfigyelései elnyomják a

képzeleti képeket. Ez az értelmesség nyilatkozik meg a gyermek játék-

szerű rajzaiban is, amelyekben arra .törekszik, hogy híven és részletesen

tüntesse fel a valót. Minthogy azonban technikai és ismereti akadályok

lépnek fel, a sikertelen kisérletek miatt. rohamosan kezdi a kedvét elve-

szíteni a rajzoláshoz. Az előbbi művészi korszakból csak egy marad

fenn számára: a művészet érzéke, amely a tapasztalatok s öntudato-

sabb szemléletek következtében erőteljesen fejlődik. Tehát újra fellép

azon idöszak, amikor a gyermek inkább szeret kész művekben gyönyör-

ködni, mint rajzolni. Ez az idő eltart a 18-20 éves korig, amikor az

. ifjú művészi hajlamai ismét fölébresztik az alkotás kedvét. Ezen kor-

szak tehát, amelyen a középiskola terűl végig, a legveszedelmesebb a

rajzolás kedvére nézve.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Első ker sza k.

A gyermekrajzok fejlődésének első korszaka az a la kta la n, amor ph

vona la k kor sza ka . A gyermek szabálytalan vonalakat húzogat rendesen

rézsut fel- és lefelé a papíron vagy más tárgyon, a falon, a földön

(1. tábla). E vonalak részint utánzásai mások rajzoló kéz mozgásai-

nak, részint kifejező vonalak. Azonban e vonalak a gyermeknek

nem annyira az; értelmi, mint érzelmi, hangulati állapotait fejezik ki.

A gyermek a vonalak huzogatása közben gyakran sikongat s .mikor

nagyobbat kiált, jobban megnyomja az író szerszámot. Néha nem

is füz hozzájuk semmi jelentést; idővel azonban ezek a szabály-

talan vonalak jelentenek is már valamit. Csak lassanként kezdenek a

vonalak khaoszából egyes alakok kiválni a gyermek egyénisége szerint

. a kör-, háromszög-, spirális, kigyódzó vonal alakja. Az egyszer 'meg-

szokott alak hoz azután a gyermek összes firkálásaiban hű marad s

ugyanazon alaknak a legkülönbözőbb jelentéseket tulajdonítja. Pl. egy

háromszög alak, amelyből kigyódzó vonal fut ki, jelenthet embert, kutyát,

disznót s egyebet. (L. az 1., 2. és 3. ábrákat.) Ebből látjuk, hogy a

gyermek rajzaiban a sémák igen hamar mutatkoznak s uralmat nyernek.

Az alaktalan rajzolás a gyermek értelmi fejlődésének azon kor-

o szakára esik, amikor a gyermek érzékszerveivel felfogja már a mozgást,

sőt az alakokat is, de csak a mozgást képes utánozni. Ennek oka, hogy

a gyermek emlékezete az associ. ciós idegközpontok és utak fejletlen-

sége miatt gyenge; az alakok képzetei épen az agy társitó gépezetének

fejletlensége miatt nem tudtak még az önállóság és világosság azon

Iokáig emelkedni, ami a rajzoláshoz szükséges.



Ellenben igen élénk testi és szellemi tevékenységöknél fogva a ki-

fejező mozgásoknak már nagy sokaságát használják s képesek a rajzoló

és iró mozgásokat felfogni és utánozni. Ezért, a gyermek az 1-3 éves

korban már firkál, a vonalaknak jelentést is ad, de alakot adni nem tud.

A gyermekben a rajzolás közben végzett kézmozgások ösztönszerű

képzetkapcsolatokat támasztanak. Így származnak a kuszált vonalak

jelentései. A jelentések ilyen módon -a mozgásból - származását

bizonyítja az, hogy a gyermek az amorph vonalakat a rajz folyama

Egy·három éves leányka rajza Karánsebesról. Másolat. 1. ábra jelent fát; 2. ábra egyMLKJIHGFEDCBA
v o n a to t (a kigyódzó vonal jelenti azt, ,;amivel a vonatot huzzák"}: 3. ábra e m b e r t jelent;

fent van a fej, jobbról és balról a két kéz, középütt a láb.

368

1. ábra. 2. ábra. 3. ábra.

közben ruházza fel jelentésseI s a jelentést a rajzolás folyamán változ-

tatja. Példáúl egy három éves leánykának háromszög alaku rajza jelent

létrát, majd kötényt azután tyúkot. (L. az elébb idézett 1., 2. és 3.

ábrákat.

Az a körülmény, hogya kaotikus vonalakból csak idővel bonta-

kozik ki egy alak s ez alakot a gyermek állandóan rajzolja, mindenféle

jelentéssel ellátja s csak lassan tér át más alak rajzolására, élénk vilá-

got vet a gyermek alaki képzeteinek kifejlődésére. Úgy látszik, a gyer-

mek elvont alaki képzetei nem egyszerre, hanern egymásután fejlődnek ki.
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Második kor sza k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rajzolás fejlődésének második korszakát Lange a művészi illu-

ziók kor sza kának nevezi: Művészinek mondható e korszak azért, mert

ebben minden normális gyermek mutat hajlandóságot a rajzolásra; a

legtöbben oly nagy kedvvel űzik a rajzolgatást, amily mértékben később

nem nyilvánul az. Ebben a korban éli a gyermek művészkedése mind

a rajzolás terén, mind egyéb művészi irányban a virágzás korát. Ez a

korszak tart a 3. évtől körülbelül a 10-ikig. Lássuk ezen korszak rajzo-

lasának legjellemzőbb vonásait.

1. A 3 -10 éves kor a gyermek fejlődésének azon korszaka, amit

a gyermeklélektanban a csa pongó képzelet korának nevezünk. A csapongó

képzelet nyilvánul a gyermek erzelmeinek, tevékenységének, különösen

pedig játékainak nagy változatosságában, élénkségeben s főleg a gyer-

mek illuzióiban. Ami e korban a gyermek rajzain is leginkább szembe

tünik, az a csapongó képzelet működése. Ez a fő jellemvonása a gyer-

mekek rajzainak e korban.

1. Ez. a csapongó képzel et nyilvánul főleg a gyermek ra jza ina k

nagy vá ltozékonyságában. A gyermek különösen e kornak kezdetén, a

4-5-6 éves korban, idegenkedik a nagyobb kiviteíü témáktóI. Rende-

sen igen egyszerü gondolatot, például egy emberr, egy állatot, egy házat

vagy fát választ ki rajzának tárgyáúl ; azt nehány vonassal hamarosan

befejezi s más rajzhoz fog, mignem az egész papi rt tele firkálja. Egy kis

negyedrét iv papir egyik oldalara képes a gyermek 20-30 rajzot verm.

A kezeim közöit levő rajzgyüjteményben a halas- füzesi pusztai

iskola egy 8 éves tanúlója egy negyedrét iv papirra 23{ egy másik 28,

egy harmadik 30 önálló alakot rajzolt.

2. A csapongó képzelet abban is nyilvánul, hogy a gyermek raj-

zainak megalkotásában a va ló élettel nem tiirödlk, alakjait néha a Jeg-

képtelenebb vonásokból. fantasztikus módon állítja. össze. PI. egy hét

éves gyermek "Petőfi kocsisát" megrajzolja nagy csákó val, karddal az

oldalán, nyillal a hátán. Egy másik 7 éves gyermek a japán harcost

óriási csákó val a fején, karddal az oldalán, puskával az egyik kezében,

a másikban esernyőve', torzonborz bajusszal és valóságos bohóc ruhá-

ban rajzolja meg. Ilyen fantasztikus képzetkapcsolatokat tüntetnek föl a

mellékelt II. táblán a 4. és 5. rajzok .

. 3. A csapongó képzelet szabad játékábel magyarázhatók meg a

.gyermeki rajzok, némely jól ismert tévedései. E tévedések legnagyobb

része azon kategóriába tartozik, amely szerint a targyakat s részeiket

nem úgy rajzolja le, amint egymáshoz való viszonyok szerint lá tsza nak,

Magyar Tanítóképző. 24
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hanem amint ezek a gyermeknek eszébe jutnak. PI. a házba bele raj-
zolja a butort, mintha a falak átlátszók volnának, a szoknyába, a nad-
rágba bele rajzolja a lábakat, az állat bőrébe az állatot, a szájba a foga-
kat, a tyúkba a tojást, a lóra úgy' rajzolja a lovast, hogy mind a két
lába látszik, az asztal mellett ülő embert az asztalra rajzolja (1. a II.
táblán a 8. rajzot), a lónak a két lábát a hasára, a másik két lábát a
hátára rajzolja. Igen érdekes példája ennek a tipusnak az 1. tábla 7, rajza,
.amelyen a 4 éves leányka a kávéházban Cn billiárdszobába ") úgy rajzolta
.az embereket, hogy lábaik a kávéházból kilógnak.

II. A csapongó fantázián kivül a második fő jellemvonása a gyer-
mekrajzoknak a 4-10 éves korban:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ra jzok vá zla tossá ga . Ez abban
áll, hogya gyermek az ő rajzait a legegyszerübb mértani alakokból, pl.
körből, négyszögből, háromszögből állítja össze. S ezen egyszerű mér-
tani alakok konturjait nem részletezi, nem idomítja, alkalmazza a ter-
mészeti alakok sokfélesége, változékonysága szerint, hanem megmarad
az egyszerü vonalak mellett. Innen van az, hogyagyermekrajzok alakjai
sematíkusak, mozdulatlanok, merevek, miként a hieroglifák rajzai. CL. az
1. II. és Ill. táblákat.)

Ennek a tulajdonságnak megfejtése, hogy a gyermek ebben a kor-
ban a képzetkapcsolatok, az emlékezet fokozódó világosságánal és hatá-
rozottságánál fogva képessé válik az alakok világos elképzelésére. De
ugyanakkor, amikor az alakokat abstrahálja, meg is egyszerüsítz', vagyis
visszavezeti az úgynevezett tör zsa la kokra . S ezen törzsalakokat fejletlen
fantáziájánál fogva nem képes a részleteknek, a változásoknak azon
véghetetlen sokféleségével ellátni, mint a felnőtt. Nagy tévedés a zt hinni,

mintha a gyermek fa ntá ziá ja ga zdagabb, vilá gosa bb volna , mint a fel-

nőtté. Sőt ennek éppen az ellenkezőjét, a szegénységet, a korlátoltságot
bizonyítja a gyermekrajzok fejlődése. Ez az egyseerüsités egyébiránt
nemcsak a gyermekrajzokban, hanem a gyermek kézimunkáiban, játé-

kaiban, a családi, erkölcsi s a társadalmi viszonyok felfogásában is nyil-
vánul. Természetesen a rajzok vázlatos készítése összefügg a gyermek-
nek fejletlen technikai készségével is.

Ezen törzsalakok használatát jellemzi, hogy a gyermek egy és
ugyanazon alakot nem csupán" ugyanazon tárgyakra alkalmazza, hanem
az összes hasonlókra, sőt a rajzfejlődés kezdetleges fokán igen eltérőkre
is á lta lá nosítja . Például az emberi és állati arcot egyformán rajzolja,
az emberek és állatok derekát ugyanazon négyszöggel vagy háromszög-
gel, lábakat ugyanazon páros vonallal, a házat, a kocsit, gőzkocsit, szek-
rényt ugyanazon négyszöggel rajzolja. Ez az egyformasága a rajzoknak
a gyermek elébb említett azon sajátságából következik, hogy az alakok
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változatosságát sem felfogni, sem technikailag visszaadni nem képes.

Ennélfogva kifejlődnek az alakok azon általánosításai,' amelyeketnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsémák-

nak neveznek.

A különböző gyermekek nem ugyanazon sémákat használják. Min-

den gyermek rajzaiban az egyéniség szerint vagyis a szem és agy ideg-

zete, a kar- és kézcsuklók s az izmok alkotása s mozgása szerint más

és más sémák fejlődnek ki. A legfőbb sémák

Köralak (körtipus ). L. az 1. tábla 7. rajzát.

Négyszögü tipus.

Háromszögü tipus.

Ezen sémák a kor szerint fejlődésen mennek keresztül. Mind onto-

genetikai, 'rnind philogenetikai szempontból igen gyümölcsöző fáradság

a sémák fejlődésének tanulmányozása, mert világosságot vet a gyermek,

az ember értelmi fejlődésére, sőt a művészetek fejlődésére is. Érdekes

is volna ezt nekünk megismernünk. De mivel az itt felmerülő kérdések

külön beható tanulmányt kivánnak, azért csak néhány részletet emlí-

tek meg.

Megjegyzendő, hogy a sémák fejlődésének módja és gyorsasága

egyénenként rendkívül különböző. Mindazonáltal vannak általános voná-

sok is. Ilyen általános vonások:

1. A gyermek eleinte az egy és két dimenzió szerint rajzol s csak

fokozatosan nagy nehézségekkel küzdve tér át a ha rmadik dimenzió

megrajzolására ; legvégül s önmagától csak ritka esetben fejlődik ki a

tárgyak tá vla ti rajza.

Az egy dimenziós rajz részint a gyermek hibás térbeli megfigye-

léséből, részint az egyszerüsítésre való törekvéséből származik. Az ember

kezének, lábának, szájának, orrának, szemének, ujjának egyetlen vonás-

sal való rajzolása nem más, mini a hosszukás testek ir á nyának ab-

stractiója s lehető egyszerü formában való' kifejezése. Tehát éppen úgy

származnak ezek az egy dimenziós kifejezések, mint az egyszerü törzs-

alakok rajzai. Ezt az egyszerüsítést, t.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, az egy dimenziós rajzot a

gyermek eleinte ösztönszerüleg használja, majd a fejlettebb korban ön-

tudatosan is, oly esetekben" amikor gondolatait gyorsan akarja pa-

pirra vetni. (L. a Ill. táblán a 2., 3. és 4. rajzokat)

Az egy dimenziós rajzból könnyen és gyorsan fejlődik ki a két

dimenziós rajz, vagyis aza fejlődésfok. amelyen a gyermek nem elég-

szik meg a hosszúkás tárgyaknak egy vonású rajzolásával, hanem azo-

kat két párhuzamos vonással jelöli meg. Azonban az egy és két dimen-

ziós rajznak külön való fellépése határozottan konstatálható annak bizony-

ságául, hogy a gyermek elóbb abstrahálja a z ir á nyt s csak azután aMLKJIHGFEDCBA

I
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pá rhuzamosságot vagyis azt az alaki jelenséget, hogy két vonal iránya
azonos.

A gyermeknek az a törekvése, hogy a testeknek a harmadik
dimenzióját is megrajzolja, már sokkal több nehézségbe ütközik. Ehhez
már magasabb intelligencia kell s igen sok gyermek önmagától soha-
sem jut el ezen fokig. A három dimenzió feltüntetése az alakok komp-
likált összetételévei jár, ami magasabb kompoziciót kiván. S kénytelen a
gyermek a lá tsza tta l is számolni; a látszati észrevételekhez pedig ala-
pos, nyugodt s biztos megfigyelés kell, ami ellentétes a gyermek csapongó
fantáziájával. Valóban a gyermek a három dimenziót kezdetben a tá v-

la t nélkül próbálja feltüntetni. A háznak két" vagy három oldalát úgy
rajzolja egymás mellé, mintha egy sikban feküdnének. A gyermek inkább
követi a tapintás, mint a látás törvényét. A, látás függetlenítése a tapin-
tástói vagyis a látás tökéletes uralma a megfigyelésekben csak az oktatás
vagy kiváló tehetség eredménye.

2 Az ember i test sémájának kifejlődése is igen érdekes. A gyer-
mekrajzokban az emberi alak eleinte meztelen s csak lassankint válik
ruházottá. Az átmenetnek számtalan változata van. Kezdetben igen fur-
csán ruházza fel a gyermek ~ testet. Korántsem a fő, a lényeges ruha-
darabokat, hanem az aprólékos kellékeket tünteti fel. Példáúl egy öt
éves gyermek csak kalapot, egy másik csak csizmát, egy hat éves ezen
kivül gallért is, egy hét éves pedig bokrétás," tollas csákót és kardot
rajzol a meztelen testre. A legtöbb gyermek a kabátból eleinte csak a
gombokat rajzolja meg. (L. az I. II: és Ill. tábla rajzait.)

A gyermekek eleinte a férfi és nőalakokat egészen egyformán raj-
zolják; közöttük semmi különbséget nem tesznek. Csakhamar fellép
azonban a kétféle alak közti különbség, de a megkülönböztető jelek
igen .meglepőek, Ilyen jel példáúl, hogy a férfi szájában pipa vagy a

kezében bot van, a nőnek fején pedig konty van. A nadrág és a szoknya
csak idővel jelenik meg. A termet beli különbség feltüntetése pedig csak
a fejlettebb fokon mutatkozik. Különben a ruházati, különösen pedig a
női ruházati cikkek rajza iránti érzék, úgy látszik, a leánygyermekek-
ben sokkal korábban mutatkozik, mint a fiúgyermekekben.

Érdekes az is, hogy a gyermek az embert eleinte mindig a homlok-

látszat szerint rajzolja s csak lassankint tér át az olda lr a jer a . Ez a
jelenség a törvényszerüség erejével bir annyira, hogy ha a négy éves
gyermeknek oldalt rajzoljuk elő az emberi alakot, azt nem utánozza.
A homlokrajzról az oldalrajzra való átmenetnek oly sok meglepő és
érdekes változata van, hogy az méltó a külön tanulmányra. Ilyen át-
meneti alakok:
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A fej már oldalrajz, de az arcon ott van mindakét szem; sőt egy
hat éves leánygyermek még az orrot és szájat is rárajzolta az ilyen
oldalrajzra, úgy hogy az embernek két orra és két szája volt.

A fej és törzs homlokrajz, a láb oldalrajz.
A fej homlokrajz, a törzs és láb oldalrajz.
A fej és láb oldalrajz, a törzs homlokrajz (éppen úgy, miként az

egyptomi obeliszkek) stb. (Ez esetek legtöbbjére találhatók példák a
mellékelt ábrákon.

Ilyen irányú beható vizsgálatok igen becses adatokat nyujtanak
a gyermek apperceptiv képességének fejlődésére nézve.

3. A sémák fejlődésének tanulmányozása érdekes világot vet még
az emberi gondolkodás két irányának, aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszefogla ló (syntheticus) és
elemző (analiticus) elmének kifejlődésére· a gyermekben. A gyermekrajzokon
ugyanis nyomról-nyomra lehet követni a syntheticus elme fejlődésének
centrifugális haladását, amely szerint a téri szemléletek mind nagyobb
és nagyobb körben foglaltatnak össze képzetegységekké. Másrészt tapasz-
talhatjuk, hogy az elemző elme haladása inkább centripetális, amely
szerint a részletek elemzése és feltüntetése inkább a külső tagokon
kezdődik s ezektől halad befelé.MLKJIHGFEDCBA

a j A gyermek a rajzolás kezdetén a felnóttek szemében egy egy-
séget alkotó téri szemléletek elemeit egymástól elválasztja, függetleníti s
öná lló egységekként tünteti feJ.' Az összetartozandó részeknek ezen ön-

á llósítá sa általános vonása a gyermekrajzoknak. Kezdetben a gyermek
az annyira összetartozó képzetegységet is, mint az emberi test, úgy
tünteti fel, mintha egymástól független részekből állanának. A kar vagy
a lábak nem függenek össze a törzzsel, külön van a fej is. A lovat
úgy rajzolja meg, hogy egymástól elszakítja a négy lábát, a derekát. a
farkát, fejét, mintha a ló eme részei önálló életet élnének.

Később már nem követ el a' gyermek ilyen hibákat. Embert, álla-
tot egy egésznek rajzol. Azonban akkor, mikor a gyermek a különböző
tárgyakat egy.:máshoz viszonyítja, ugyanazon nehézségek merülnek fel.
A tárgyakat nem rajzolja .Ie lá tsza ti összefüggésük szerint, hanem mint
önálló egészeket. Ismeretes pl. a gyermek azon sajátsága, hogyakalapot
nem rajzolja a fejr e, hanem a fej és a haj fölé, mint önálló tárgyat.
A lovast csak úgy tudja megrajzolni, hogy az ember a lovon áll vagy
mellette van, de az embert mindig egészen rajzolja meg. Az asztal mel-
lett ülő embert szintén egészen megrajzolja, mintha állana az asztalon.
(L. a II. táblán a 8. rajzot.)

Később a gyermek már nagyobb körét foglalja össze a szemléle-
teknek. Szám os alakból s tárgyból álló jelenetet rajzol le, anélkül azon-
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ban, hogy ez alakoknak térbeli összefüggést adna. A ház, az ember,
a kutya, a fa, mint a jelenet részei, egymás felett vagy alatt vannak,
de ezek az alakok látszólag egymással mit sem törődnek, nem függenek

össze, egymáshoz nem viszonylanak. A rajzolás ezen foka megfelel a
beszédfejlődés azon fokának, amelyen a gyermek a szavakat tagok és
mondatszerkezet nélkül rakja össze.

Az összefoglaló elme magasabb fejlettségére mutat azon rajzolás,
amikor a gyermek az alakok alá megrajzolja a földet és föléjük az eget.
Ezzel létrejön a térimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemléletek nagyobb egysége és bensőbb össze-

függése.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Amilyen hiányos a gyermeknek összefoglaló elmebeli működése

kezdetben, éppen oly nehézséggel jár a szemléletek elemzése.' A gyer-
mek eleinte az össze nem tartozó dolgokat nem különíti el egymástól.
Például egy három éves gyermek egy szánnak farkat és fejet rajzolt;
máskor meg a szekérnek szarvat és tőgyet. Az ilyen hiba szerfölött

. hiányos és homályos elemzésre mutat s úgy tekinthető, mint az alak-
talan rajz és az alakrajz közötti átmenet jelensége.

Határozottabban lehet követni a gyermeki elme elemzésének mene-
tét akkor, amikor az alakrajzolás föllép, habár igen egyszerű, de világos
törzsalakok formájában. Mindamellett messze vagyunk még attól, hogy
az elemzés menetét határozottan megállapíthatnók. Ha sikerül is vala-
mikor fokozatokat megállapítani, bizonyára nem lesz azoknak törvény-
szerű erejük; mert az ilyen fejlódésmenetek lényegesen függnek az
egyéni sajátságoktól. Hogy valamely témáról milyen részleteket rajzol
meg a gyermek, függ a pillanatnyi ötlettől, a figyelem irányától és függ
azon előrajzoktói, amelyeket a szülők és felnőttek szoktak rajzolni a
gyermekek számára

Amennyiben egyáltalán lehetséges bizonyos irányt észrevenni, úgy
látszik, hogy az elemző részletezés, ellentétben a syntheticus működé-
sekkel, kivülről halad befelé.

Példa erre az emberi alak rajzának fejlődése. A gyermek, amint
az alaktalan rajz korszakából kikerül, kezdetben úgy rajzolja meg, hogy
az embernek csak feje, lába és keze van; a lábak és a kezek a fejből
nőnek ki, a törzs hiányzik. Igy rajzolja le az állatot is; a házat pedig
úgy, hogy annak ablaka és kéménye van, amely füstöl, a teteje hiány-
zik. Látjuk, hogy a gyermek eleinte az extremitásokat rajzolja le. Ez
könnyen magyarázható a gyermek azon sajátságából, hogy a tárgyakon
neki leginkább és legelőször a kiálló és mozgó Fészek tünnek föl.

Igen korán, már va kezdetleges fokon megtörténik a fej és a kéz
részlétezése. A fejen ott vannak a szemek, orr, száj, igen sokszor a
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a haj is; a fül ellenben eleinte gyakran hiányzik. A kéznek és a lábnak
végére pedig oda rajzolja az ujjakat.

A kéznek további részletezése: igen korán rajzolja meg a gyermek
a kézfejet; ellenben az alkarnak és felkarnak, különösen pedig a vállak-
nak, mint közbeeső tagozatoknak megkülönböztetése csak a magasabb
fokon lép fel. Hasonló fejlődést látunk a lábakon, azzal a különbséggel,
hogy a lábujjak megjelölése korán elmarad, amelyeket a lábfej rajza pótol.

A törzs a gyermekrajzokon eleinte mint egy egész: egyetlen kör ~
négyszög vagy háromszög jelenik meg. Első tagozat gyanánt a nyak,
idővel pedig a mell és has válnak ki.

. A ruházatból is először, miként arról már fentebb szó volt, a kalap

4., 5. és 6. ábrák. Eredeti tollrajz. Kisebbítve.

9 éves gyermek rajza. Az eredeti nagyság harmadrésze. Eredeti tollrajz lenyomatai.

és csizma vagy cipő jelenik meg, továbbá a pipa, a bot, esernyő; a
törzsön pedig a gomb, a kard. Később mutatkozik a nadrág, a szoknya,
a kabátujj ; még később a kabát, ruhaderék és egyéb ruhadarabok.
Azonban még egyszer hangsúlyozom, hogy ezekben a fejlődésekben
az egyéniségtől igen sok függ. Például a leánygyermekekben, különösen
pedig a városiakban, nagyon korán mutatkozik a ruhacikkek rajza iránt
érzék.

Habár ezek a fejlődéstani elemzések nem tartanak igényt a két-
ségtelen tudományos igazságra; mindamellett nem tartottam fölöslegesnek
ezeket leirni; ha egyébért nem, azért, hogy ráirányítsam a figyelmet az
elemző elme, a téri szemléletek fejlődésére. Már ezek ez észleletek is
bizonyítják, hogy kétség fér a régi. elmélet egyedüli érvényességéhez,
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amelyet a pedagógusok Comenius óta dogma gyanánt fogadtak el, hogy
a szemléletek fejlődésének logikai menete van, amely szerintmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil szemtélet
az egészről halad a fő részekhez, ezektől a kisebb részekhez s így
tovább.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnnyi ma , má r kétségtelennek lá tszik, hogy a szemléletek fejlő-

désének psychologia i és nem logika i menete van.

Ha rmadik kor sza k.

A IO-től 15. évig tartó korszakot általában jellemzi az emlékezetből

va ló ra jzolá s ir á nti ha jla ndóság csökkenése .

.5. ábra. Eredeti tollrajz. Kisebbítve,

Ennek főoka azon gyökeres változás, amelyen e korban a gyer-
mek szellemi=tevékenysége keresztül megy. A gyermek egész törekvése
oda irányul e korban, hogy a való élethez közel jusson. Cselekvései

. elé gyakorlati' célokat \űz s a világot a maga valóságában egész az
apró részletekig megismerni akarja. A játékösztönt lassankint felváltja
a ta pa szta la tszerzés s a csapongó képzeletet a reá lis emlékezet. A művészi
kerszak helyébe lép a reális korszak s a gyermek művésziIlluziéi las-
sankint szétfoszlanak.

Ha a gyermek emlékezetből rajzol e korban, akkor az már nem
képzeleti, hanem' iga zi emlékezeti r a jzolá s. A~yermek 'megfigyeli a tár-
gyakat s jelenségeket s rajzolás közben igyekszik azokat a legapróbb
részletekkel hiven visszaad ni.

Az elébb vázolt szellemi fejlődésnek folyománya az is, hogya
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gyermek az előtte lévő tárgyakat a közvetlen szernlélet után kezdi raj-

zolgatni. Vagyis megkezdődiknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa természet utá n va ló ra jzolá s.

Kiegészitendők e meghatározások még azon jelenséggel, hogy a

gyermek ezen törekvéseinek t.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. az emlékezetből való reális rajzolás-

nak és a természet után való rajzolásnak útjába nagy értelmi és tech--

nikai akadályok lépnek, minek következtében s a sikertelen kisérletek

általában csökkentik a ra jzolá s ir á nti kedvet. A legtöbb gyermek föl-

hagy ezen kedves művészi foglalkozásával.

A vázolt szellemi átalakulás magyarázza meg mindazon sajátságo-

kat, amelyek e korban a gyermekek rajzain mutatkoznak,

1. Ilyen sajátsága e kor rajzainak a pontos részletezés. Ez a saját-

ság a gyermek azon törekvéséből származik, hogy a külvilágot lehető-

6. ábra. Eredeti tollrajz. Kisebbítve.

leg hűen adja vissza. Ezt oly módon veli elérni, hogy az apró részle--

teket feltünteti. Azon elemzésre, amely ezen részletezéshez szükséges,

számos szernléleténél, éles megfigyelő elméjénél fogva képes. Érdekes

megfigyelni azt a kínos gondot, amivel a gyermek a ruhán minden fed-

rot, a háztetőn minden cserepet, a falon minden téglát, a falombon min-

den levelet megrajzolni törekszik. (L. a 4. ábrát.)

2. Jellemzik e korszak rajzait a nagyobb összefogla lá sok. A gyer-

mek e korban az egyes alakokat már nem szigeteli el egymástól, hanem

csoportosítja kisebb-nagyobb jelenetekké s megrajzolja már a földet is,

mint az összefüggő csoport alapját s a z eget, mint a csoport hátterét,
Ezekre az összefoglalásokra azért képes a gyermek, mert a kitartóbb

figyelemnél, a rendszeresebb szellemi tevékenységnél fogva nagyobb

fejlettséget ér el a z ő synthetika i elméje.
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3. Ami anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsémáka t illeti, ezek még mindig uralkodnak; különös en

az emlékezeti rajzokon nem tud tőlük megszabadulni a gyermek.

Azonban a sérná c körvonalai kezdenek engedni merevségökből;

si mulni kezdenek a természethez s a gyermek az alakok nagy változa-

tosságát kezdi létrehozni. Különösen élénk a gyermek azon törekvése,

hogy a végtagok mozgását feltüntesse. (L. a IV. tábla rajzait.) De csak

az igazi művészi tehetségü gyermek emelkedik azon magaslatra, hogy

az érzelmeket, jellemvonásokat is vissza képes tükröztetui.

A sémák fejlődéséről még csak azt említem meg, hogy a legtöbb

gyermekben, aki gyakorolja magát, kifejlődik a harmadik dimenzió meg-

rajzolására való törekvés, azonban a legtávlat feltüntetéseig csak a leg-

tehetséges ebb ek emelkednek.

Érzem s tudom, hogy mindaz amit a gyermekrajzok s a gyermek

lelkének fejlődése viszonyáról eme rövid tanulmányomban elmondottam,

7. ábra.

Egy II éves leány rajza. Fényképlenyomat az eredeti ceruzarajzról.

sok hiányosságban szenved. Sok kérdést nem taglal, sőt nem is érint.

Nem oldja meg különösen a rajzfejlődés azon jelenségét, ami egyúttal

nagy fontosságú didaktikai probléma, hogy a 10-12 éves kor lól fogva

rohamosan hanya tlik a gyermek a zon kedve, hogy a ra jzot s festést

gondola ta ina k, ér zelmeinek, a természet utá nzá sá nak kifejezésére ha sz-

ná lja . A rajz megszünik nyelv lenni, anélkül, hogy a művészet eszkö-

zévé válnék. A rajz és festés csak a művészek s iparosok, technikusok

kizárólagos tulajdona marad. Mint általános kifejező eszköz elveszíti

értékét. Hogy ez a visszafejlődés természetes-e vagy mesterségesen elő-

idézett jelenség; s hogy mik ennek a visszafejlődésnek okai: ez meg-

határozásra vár. Ez nem csupán érdekes fejlődéstani' kérdés, hanem a

pedagógiai tudomány előhaladásának kérdése.

Erre a kérdésre különösen a rajzfejlődés magasabb kerszakának

tanulmányozása fog alapos felvilágosírást nyujtani. Én, mint aki rajz-
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oktatással szakszerüen nem foglalkoztam, a fejlődés magasabb kersza-
kainak tanulmányozása közben éreztem oktatási tapasztalataimnak hiányos-
ságát. Sok jelenség megoldatlan vagy félig megoldott rejtély maradt
előttem, amiket talán, ha rajztanítói tapasztalataim volnának, sikerült
volna teljesen megoldanom. Amikor azonban a puszta lélektani, vizsgá-
latok elégtelenségére utalok, ugyanakkor szükségesnek tartom, hogy a
rajztanítással foglalkozó szakférfiak az egyoldalúságot kerüljék. Ne elé-
gedjenek meg a rajznak, mint puszta művészi és technikai gyakorlatnak
didaktikai műveletével, hanem figyeljék meg munkájokat gyermeklélek-
tani szempontból is. Ne hagyják figyelmen kivül a gyermeki lélek
ösztönszerű megnyilatkozásait.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALegyenek a mi ra jzta nítóink gyer !!lek-

pszihologusok is / A gyermek csak azokat a nevelői s oktatói hatásokat
tartja meg, amelyeket lelke tartalma s erői szerint átidomított. Amelye-
ken ilyen átidomítást nem végzett, azokat mielőbb kiveti lelkébő!. Ebből
következik, hogyagyermekfejlődés vizsgálatának két tényezője van: a
gyermeklélek ismerete smlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nevelői és oktatói tapasztalat. Ha csak az
utóbbi van meg bennünk, könnyen egyoldalúságba esünk s munkánk
kétségessé válik.

Budapest. Nagy Lá szló.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z 1 8 0 6 - ik i R a t io E d u c a t io n i s 1 0 0 é v e s j ú b i l e u m a .
(Folyt.)

E ls ő szakasz. Á z a n y a n y e lv ü e le m i i s k o lá k .

I . R é s z . A t a n u lm á n y o k m e g v á la s z t á s á r ó l és b e o s z t á s á r ó l .

I. F ejezet. Az anja nyelvü elemi iskolá k ta nítá sá ról á lta lá ban.

1. §. Ezen iskolák tanítási anyaga nemcsak a gyermekek korának
megfeleljen, hanem a tanítók tudását és műveltségét is mérlegelje. Azért
a tanítók hivatásuknak megfelelő alapos tárgyi ismereteket szerezzenek
és médszeres kiképzést a primarius iskolában, mint gyakorlóiskolában,
nyerjenek.

2. §. A közérdek szempontjából kivánatos, hogy a tanítás általános
elvei a különböző hitfelekezetekre egyformán kötelezők legyenek. A vegyes
vallásu lakosokra való tekintettel, de minden sérelmet kizáróan, ilyen
helyeken kó'zó"siskolá k állítandók.

A közös iskolákban:MLKJIHGFEDCBA

a ) a kézikönyvek tartalma a lelkiismereti szabadságot ne illesse;
b) minden felekezetü gyermeknek külön kötetben saját katekizmusa

Jegyen;
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c) szerdán és szombaton, a közös tanítási órák után, külön helyiségek-

ben tanítják az egyes felekezetek lelkészei a maguk növendékeit hittanra;

d) a róm. kath. lelkészek növendékeiket hétköznaponleint egyszer

az iskolaépületben, vasárnapon és ünnepnapon pedig a templomban

oktatják a hittanra;

ej mindenféle iskolai elöljáróságnak és a tanítóknak szigoruan

parancsoltatík, hogy növendékeikkel - válláskülönbség nélkül - ember-

ségesen, pártatlan szeretettel, művelt módon bánjanak és a vallási villon-

gások szításától tartózkodjanak;MLKJIHGFEDCBA

f l általános megnyugtatásul szolgáljon, hogy ezen közrendelkezés-

nek nem célja közös iskolákat általában behozni, azokban különböző

vallásu tanítókat alkalmazni s ezzel a mult idők visszavonásait felélesz-

teni (értsd ez alatt II. József közös iskoláit, Hegedüs), hanem a józan

közérdek szempontjából parancsoljuk, hogya katholikusok anyanyelvümlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

elemi iskoláiban más vaIlásu gyermekek is az általános műveltséghez

tartozó ismereteket minden felekezeti aggodalom nélkül elsajátíthassák.

Csak ez a célunk ..

3. §. Minden magyar alattvalónak érdeke, hogy a magyar nyelvet

tudja. Azért Magyarország iskoláiban gondoskodni kell arról, hogy a

tanulóifjuság ezen nyelvet minél előbb elsajátíthassa. Ahol a lakosok

túlnyomó része magyarul tud, ilyen helyen a tanítási nyelv a magyar

legyen; n~n:t magyarajku vidékek tanítói szintén kötelesek magyarul

tökéletesen tudni.

4. §. Amennyiben az anyanyelvü elemi iskola növendékeinek nagy

része latin iskolába készül, azért a latin nyelv alapja itt vetendő meg.

Erre való tekintettel a tanítóktol a latin nyelvnek tudása követelendő.

5. §. A latin iskola érdekeire való tekintettel, az elemi iskolában

a gyermeknek a helyes- és szépirást el kell annyira sajátítania, hogy

azt a grammatikai tanító tökéletesíthesse és ékesirássá fejleszthesse. Mivel

azonban az elemi és latin iskolák tanítóinak irása bár helyes és csinos,

de nem egyöntetü, az irási modor ezen különbözősége a tanulókban

némi zavart és félreértést támaszthat. Azért ezen kellemetlenségek nek

elkerülése céljából latin, magyar és más anyanyelvü írásminták fognak

kiadatni (t. i. az egyetemi nyomda által), melyek az elemi iskolák által

megfelelő példányban beszerzendők, Ezeknek másolása révén gyakorolják

be a növendékek a betük egyforma képzését és a helyesirást ; \ ezek

után helyesbítsék a tanítók is a maguk kézvonásait. Hogy ezen irás-

minták ne csupán alaki formák elsajátítására szolgáljanak, hanem az

ifjuságra tartalmilag is hassanak, ezen irásminták erkölcsi mondások és

megfelelő polgári ügyiratoknak gyüjteménye is lesz.
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6. §. Ezeknek célja az ifjuságot azon ismeretek birtokába juttatni,

melyeket a köznépnek mindkétnemü gyermekei nem nélkülözhetnek.

Mint minden iskolában, itt is a hz'tokta tá s első helyen áll. Ezt a lelkész

látja el, ki meghatározott napokon az összegyüjtött ifjuságnak a hit-

tételeket, az evangeliumokat és kánoni leveleket fejtegeti. Törekednie kell

a lelkésznek arra, miszerint vasárnapok on és ünnepnapokon a szülők

is jelen legyenek a hitoktatáson, hogy a hallottakat ismételhessék a

gyermekeknek a családi. körben és egyidejüleg kiegészítsék a maguk

hiányos ismeretek

7. §. Az elemi iskola többi tárgyai két csoportra osztatnak. Az

egyiket minden gyermek tanulja, a másikat csak a kiváltságosak.

Minden gyermek tanítandó:MLKJIHGFEDCBA

a j a betük' ismeretére, a szótagok kapcsolására, nyomtatott és irott

szöveg olvasására;

bJ a helyes- és szepirasra ;

ej a számolás elemeire és ezeknek a falusi ügyletek alkalmazására;

d J az uralkodó, a hatóságok, földesurak, a hazai alkotmány iránti

kötelességekre és az iIledelem szabályaira.

A nemesek és az eszesebb parasztgyermekek, kik előreláthatólag

latin iskolákba kerülnek, a latin nyelv elemeire is tanítandók.

8. §. A falusi és kisvárosi iskolának egy tanítója van és a ki-

szabott anyag elvégzésére rendesen három év kell. Hogy a tanító fárad-

ságos és terhes kötelességének jól megfelelhessen, megengedhetlen, hogy

a kántorságon kivül, bármilyen templomi vagy parochiális teendőt (sek-

restyéskedés, harangozás, ostyasütés stb.) eJlásson. Ilyen rendellenes-

ségek rögtön megszüntetendők. Az iskola túlnépessége vagy a tanító

iörődöttsége esetében az iskolafentartó köteles segédet (praeceptor) al-

kalmazni.

9. §. Kivánatos, hogy a gyermekek, mig a mezei munkára alkal-

masakká lesznek, egész éven át iskolába járjanak. Miután azonban. a

szülők már öt- hat éves gyermekeiket házi munkára fogják és a köz-

felfogás szerint a testi munkára való szoktatást és edzést általában igen

korán kezdik, az ifjuságnak állandó iskolába járatásának elve nem lesz

foganatosítható. Azért az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik a

szorgalmi időt és szünetet megállapítani, kihirdetni és intézkedéseit a

királyi tan felügyelőnek bejelenteni.

10. §. A földművelést űző szülők érdekeire való tekintettel, a nyári

időben a félnapos iskoláztatás is követhető ugy, hogy délelőtt a nagyobb,
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délután a kisebb gyermekek terelendők az iskolába Népes iskolában a

félnapos rendszer egész éven át követhető. Hogy a gyermekek fél- vagy

egész napos tanításban részesüljenek-é, ez a szülők többségének, illetve

a községnek akaratától függ.LKJIHGFEDCBA

11 . §. Mivel a közérdek szempontjából szükséges, hogya paraszt-

fiatalság helyzetének megfelelő tanításban részesüljön és az Isten, a

fejedelem, az uralkodóház, a haza és a szülők iránti kötelességei felől

kioktattassék, azért a plébánosok és vármegyék láttassák be a lakosokkal

az iskolázás hasznát; a tudatlansággal járó veszedelmeket és buzdítsák

őket iskolák állítására és fentartására. Gondoskodjanak arról is, hogy

a gyermekek hat éves koruktól kezdve, (a fejlettebbek még korábban)

iskolába járjanak; akik pedig betegség okából sokat mulasztottak, azok

az iskolát 12-ik évükig látogassák. Támogassa a vármegye egész súlyá-

val a királyi tanfelügyelőt hivatalos eljárásaiban, a szülőket pedig vegye

reá, hogy természetes kötelességeiknek eleget tegyenek. Ha jóakaratu

figyelmeztetései, megrovásai a gyermekek rendes iskolába járatását nem

eredményeznék, kényszerítse a szülőket büntetés terhe alatt arra, hogy

mindkétnemü gyermekeiket legalább hitoktatásra járassák a plébánoshoz,

hogy így lelki gondozásuk némileg biztosirtassék.

12. §. Kivánatos, hogy a plébános által megtartott hitoktatási óra

után vagy a vasárnapi hittanítást követőieg, a tanító a növendékekkel

ismételje a tanultakat, hogy azokat emlékezetükbe vésse.MLKJIHGFEDCBA

I l f .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ejezet. A nagyobb mezővá rosi és kúebb vá rosi elemi úkolá k ta nterve .

13. §. Ezen helyeken a tanításnak, a gyermekek számára és minő-

ségére való tekintettel, terjedelmesebbnek kell lenni, azért ezen iskolák-

nak két osztálya külön-külön tanító vezetése alatt áll.

14.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. Itt is keresztény hittan a főtárgy, mely a falusi iskolánál

hangoztatott rendelkezések szerint látandó el. A plébános és a segédje

az osztályokat külön-külön tanítja.

15. §. Ezen iskolának általános kötelezett tárgyai:

a j ugyanazok, mint a falusi iskolában;

b) a számolás, bezárólag a hármas- és társaságszabályig és ezek-

nek alkalmazása a háztartásra és a helyi iparágakra illetve kereske-

delemre;

c) a közéleti fogalmazványok. és kereskedelmi számvitel;

d) a polgári kötelességek és erkölcstan;

ej' az ó- .és ujszövetség története.

Fakultativ tárgyak:

Magyar Tanítóképző. 25
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V .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ejezet. Az anyanyelvü prz'ma rz'us iskolá k ta nterve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22. §. Ezen elsőrendű elemi iskolák tananyaga nemcsak terjedelme-
sebb az eddig tárgyalt iskolákénál, de ezekben nyernek a jövendőbeli

a j a latin irást és olvasást azok tanulják, kik a grammatikai isko-
lába készülnek;

b J a rajzot és geometriát ha külön rajziskola van - azok
tanulják, kik ipari pályára lépnek.

H3. :§. Ezen iskolák órarendi mintája a tanítás kezdetét illetőleg nem
kötelező, mert hiszen ez az évszak és a helyi körülmények szerint
médosulhat , de meghatározza a napi foglalkozás tartamát ésmegállapítja
az egyes tárgyaknak heti óraszámát. A tanítás általában a korai reggeli
órákban kezdődik, de egyhuzamban sehol 21/2 órán felül ne tartson.

IV. F ejezet. A nagyobb vá rosok elemz' iskolá ina k. ta nter tr e,

17. §. Ezen iskolák három osztályuak, minden osztálynak - a
hitoktaton kivül - saját tanítója van, mert a polgári rendnek az isme-
retek iránt nagyobb az igénye.

18. §. -A.hitoktatás a plébánosnak és segédeinek teendője. Ezen
munkában a szerzetes rendek is osztozkodnak. A plébános köteles segé-
deinek jó példával előljárni. A gyermekek anyanyelvükön részesüljenek
a hitoktatásban; ha pedig a többnyelvü hitoktatást egy lelkész képes
ellátni, az esetben az órarend ugy módosítandó, hogy az egyféle nem-
zetiségü gyermekek külön csoportokba állhassanak.

19. §. Az általános műveltséghez tartozó tárgyakat a tanítók tanít-
ják, nevezetesen:

a j a már többször említett olvasást és irást;
bJ a számolást, tekintettel a helyi igényekre;
e ) a háztartás, mezei gazdálkodás főbb elemeit;
d J bibliai törénetet.
20. §. A latin iskolába készülők latin nyelvet is tanulhatnak. Akik

mesterségre, kereskedelmi pályáramennek vagy gazdálkodni fognak, azok
a 3-ik osztályba soroztatnak, hol a már tanultakat, jövendő élethivatá-
sukra való tekintettel, gyarapítják. Nevezetesen gyakoroltatnak a helyes-
rásban, a kÖzéleti fogalmazványoknak anyanyelvükön való kiállításában,
a számolásnak különböző alkalmazásában; tanulnak vallás- és erkölcs-
tant, a geometriát, az építészet alaptételeit, természetrajzot, technológiát,
kereskedelmi földrajzot és áruismét. .

21. §. Az egyes tárgyak anyagát ugy osztják szét a tanítók között,
hogy ezek rátermettsége a célt lehetőleg biztosítsa.
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elemí iskolai tanítók is útmutatást aziránt, hogya különböző anyanyelvü
elemi iskolákban helyesen tanítsanak és hivataluk más teendőit jól el-
.lássák, Azért ezen iskolákatnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmirua - vagy norma lis iskolá knak is hivják.

23. §. A gyermekekkel elsajátítandó anyag ugyanaz, minta városi
iskolában. Ennek is három az osztálya, három a tanítója. Amennyiben
-ezen iskolának azon tanulói, kik latin iskolákban tovább nem tanulnak,
hanem ipari pályára lépnek, mint iparostanoncok rajzot, geometriát,
rnechanikát, hazai történetet és zenét is tanulnak, azért a három osztály-

tanítőn kivül egy rajztanító és egy zenetanító is alkalmaztatik. Hang-
-súlyczzuk, hogy a régi szokásnak és törvénynek megfelelően, most is
-elrendeljük, hogy azon ifjak, kiknek mesterségéhez a rajzolás ismerete
.szükséges, az inasságból addig fel nem szabadíthatók, mig a rajziskola
utján a rajzolásban való jártasságukat nem igazolják. A normális iskola
'legfelső osztályában ott, hol magyarul vagy németül nem tanítanak, a
magyar és német nyelvtan kötelezően tanítandó.

24. §. A tanításra szánt idő a IV-ik számu órarendben (el van
tüntetve. A.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszün- és ünnepnapok ugyanugy tartandók meg, mint a latin
.iskolákban.

25. §. Hogy a különböző nyelvü és tantervü elemi iskolák alkal-
mas tanítókkal elláthatók legyenek, gondoskodni kell arról, hogya tanító-
jelöltek nemcsak a majdan tanítandó ismereteket sajátítsák el, hanem
meg kell ismerkedniök a gyermeknevelés elveivel és tanítás módszerével

is. Ezen ismeretek folytonos gyakorlás által: készséggé fejlesztendők .
Általában tanítandók a tanítójelöltek a helyesirásra, fogalmazásra, raj-
.zolásra, különféle szerszámok ábrázolására és készítésére, a geometriára,
-de különösen az orgonálásra.

VI. F ejezet. Az anyanyelvü elemi iskolá k kijnyveirőt.

26. §. Az egységes tanítási rendszer elvének érvényt szerzendő,
megállapít juk az egyes tárgyak tanításánál használandó könyveket és
-ezek terjedelmét. Az összes kézikönyveket a kir. egyetemi nyomda fogja
előállítani és ezek a vidéki könyvkereskedőktől beszerezhetők.

27. §. A falusi és kisebb mező városi elemi iskolák kézikönyvei :

a ) katekizmus;
b) A-B-C-és könyv, melynek anyanyelvü szövegévei szemben annak

magyar fordítása áll; a városi A-B·C-és könyv. függelékében erkölcsi
mondások vannak;

e) nyomtatott szépirási mintalapok' ;MLKJIHGFEDCBA

d ) számtani könyv az egész számokkal való. alapműveletek gyakor-
dására ;



VI. F ejezet. A leá nyiskolá król.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31. §. Az állam gondja a nőnem nevelésére is kiterjed, azért a
leányok jövendőbeli hivatásuknak és társadalmi helyzetüknek megfelelő
ismereteket szerezzenek és erkölcsösen neveltessenek. Ott, hol azt a
pénzügyek engedik, a leányok iskolái a fiukétól teljesen elkülönítendők.
Általában óvni kell a leányokat korukkal össze nem egyeztethető nyil-
vános összejövetelektől ; a lelkészek pedig komolyan figyelmeztessék a
szülőket természetszabta nevelési kötelezettségeikre.

, 32. §., A köznép leányai tanuljanak hittant, olvasást, irást és a
'számolás elemeit s emellett állandóan gyakorlandók a nékik megfelelő
kézimunkában.

34. §. A polgárok és szegényebb nemesek leányai a fentieken kivül

tanulják a bibliai történetet; az evangeliumokat, magyar nyelvet, hazai
történelmet, helyesírást és megfelelő kézimunkát.
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ej reálismereteket tárgyaló olvasókönyv, mely latin nyelvu függe-
lékkel bir.

28. §. A nagyobb mezővárosok és városok elemi iskoláiban a most
elősorolt könyveken kivül használandó még:

a j részletes katekizmus;
bMLKJIHGFEDCBAJ bibliai történet;
e) számtani könyv, mely az alapműveleteken kivül a hármas- és

társaságszabályi számításokkal és azoknak gyakorlati alkalmazásával
foglalkozik;

d ) latin olvasókönyv ;

ej a geometria és szerkesztőrajz elemei.
29. §. A nagyobb városok elemi iskolái számára készült még:
a ) a természetrajzi kézikönyv;
b ) kereskedelmi földrajz;
e) általános áruisme.
30. §. A primarius iskolában még a következő könyvek is hasz-

nálandók:
a j a Il-lk- osztályban egészségtaní szabályokat tartalmazó magyar

és német nyelvtan;
, b); a III-ik osztályban a közéleti fogalmazványok gyűjteménye,

megpótolva magyar-német szótárral ;
e J ugyanezen osztály részére készült geometria;
d) ipari mechanika;
e) Magyarország története, melynek különös célja a hazaszeretet

ápolása.
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33. §. Az előkelő szülők leányai tanulnak: hittant, bibliát, illem-

tant, magyar, német és francia nyelvet és irodalmat; helyesirást, számo-

lást és a magyar királysághoz tartozó országok történetét és földrajzt,

végül rangjuknak megfelelő kézimunkát.

35. §. A nyilvános leánynevelő intézetek közvetlenül a királyi tan-

felügyelő felügyelete alatt állanak, de a házirendet és a fegyelmi sza-

bályokat a szerzet előljárósága állapitja meg. Azonban komolyan figyel-

meztetnek az apácarendek, hogy a tanítást necsak képzett rendi tagokra

bízzák, de már az apácajelöltektől is követeljék a magyar nyelv tudását.

36. §. Nem zárdai leányiskolákban mindkétnemü tanítók alkalmaz-

hatók. Hogy azonban világi tanító nőkben hiány ne legyen, azért királyi
akadémiák mellett tauítónőképzőintézetek állítandok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . R é s z . Az iskolai i g a z g a t á s r ó l .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII. F ejezet. Az anyanyelvü elemz' zskcJ lá k zga zga tá sa .

180. §. Mivel az anyanyelvü elemi iskoJákba a társadalom vala-

mennyi gyermekei járnak és az ismereteknek alapját itt szerzik meg,

azért az elemi iskolák gondozása közös érdeke az egész társadalomnak.

Azért itt a tanítási és erkölcsi fegyelmezés a leggondosabb körültekintést

kivánja. A vezetésben tehát törekedni kell arra, hogy a gyermekekben

az ismeretek utáni vágy a tanítás megkönnyítése által felébresztessék és

ők rövid idő alatt a hasznos és szükséges ismereteket elsajátíthassák.

Különösen kivánatos, hogy a tanítók a tanítási módszertanban alapos

képzettséggel birjanak. Nyilvános tanításra különben csak szakképzett,

erkölcsös, magyarul tudó tanítók alkalmazandók.

181. §. Az elemi iskolák felett a felügyeletet a tankerületi főigaz-

gató a királyi tan felügyelő utján gyakorolja. A királyi tanfelügyelői

állásra v.aló jelölés joga a tankerületi főigazgatóé. Minden primarius

iskolának saját igazgatója van. Ezen állásra való 3-as jelölés' a királyi

tanfelügyelőt illeti. A primarius iskolai igazgatót király nevezi ki. Amennyi-

ben a primarius is kb la osztályai és a tanítójelöltek a hitoktatót teljesen

elfoglalják, azért ezen iskolának külön, rendes fizetéssel biró hitoktatója

legyen. Ezen állásban végzett fárasztó munka a legjobb egyházi java-

dalmakkal jutalmazandó.

182. §. A városi iskola élén a rector áll, akinek a város nyelvén

kivül magyarul is kell tudni. 6 vezeti és példájával irányítja a tanítók

munkáját. Felettes hatósága a királyi tanfelügyelő. FizetésétmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil városi

pénztár szolgáltatja.
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183. §: A kisebb várösok, rnézővárósok 65 falvak iskoláinak -

anyagi okoknál fogva - a plebános az igazgatója, ki ezen hivatalánál

fogva és ezen minőségében a. királyi tan felügyelő alantasa. A püspökök-

nek az anyanyelvi elemi iskolák feletti azon ellenőrzö és felügyeleti jogát,

mely az ifjuság nak vallásos és erkölcsös nevelésére kiterjed, ezen sza-

bályzat nemcsak érintetlenül hagyja, hanem meg is erősíti.

. 184. §. A falusi és tanyai iskolák állításának szabályai:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Plebániai helyeken mindkétnemü ifjuság részére elemi iskola

állítandó.

b) Filialis helyeken, ha a község egyáltalában birja, akkor is állí-

tandó elemi iskola, ha nincs is 50 iskolás gyermek.

c) A félórányi távolságban fekvő, szegény falvak közös költséggel

állítsanak iskolát.

d) Ha az előbbi módon állítandó iskolát a gyermekek járatlan utak,

folyók, mocsarak stb. miatt nem látogathatnák, alkalmazzanak vándor-

tanítót azon kötelező igérettel, hogy 3 évi kitartó működés után, jobban

javadalmazott tanítói állást fog kapni. A vándortanító megbizhatlansága

esetében az előljáróság fenti igérete nem kötelező.

e j Ha a község tanítótartásra egyáltalában képtelen, akkor a gyer-

mekek legalább a hit- és erkölcstanra tanítandók, ami különben a plebános

kötelessége. .

f) A tanítói állás a falusi jegyző ség gel összeférhetlen. Ha a tanító-

nak' azonban segédje van, akkor mindkét hivatalt ellát hat ja.

g) Falusi és kisebb városi elemi iskolák tartására első sorban a

helyi földbirtokosok és a templomok kegyurai kérendők fel, kiknek em-

berszeretetére az állam első sorban számíL

h) Iskolaállitási szándékok a királyi tanfelügyelőknekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm índ ig be-

jelentendők, kik a tervezőket erkölcsileg támogatni fogják.,
VIlI. F ejeze t. Az a nya nyelvü e lemz' isko la z' ta n ítók vá la sztá sa és e lbocsá tá sa .

185. §. -A primarius iskola osztálytanítóitói a többi között a helyes-

és szép irás ban való jártasságot meg kell követelni.

186. §. A rajztanító, ki ~z Ipari pályára készülő gyermekeken kivül

az összes tanítójelölteket tanítja, művészetében való teljes jártasságot

köteles igazolni.

187. §. A zenetanító, kitől a tanítójelöltek külőnösen az orgonálást

tanulják, tudását szintén igazolja. .

. A primarius iskola összes tanítóit - főigazgatói megerősítés mellett

- a királyi 'tanfelügyelő nevezi ki.

188. §. A városoknak iskolaállítási és fen tartási készségét méltány- .
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landó, az elemi iskolai osztály tanítói és igazgatói állások betöltéseker a

3-3·as jelölés joga a városokat illeti; a kinevezés és megerőskés ténye

azonban itt is a királyi tanfelügyelőt, illetve főigazgatót illeti. Az iskola

belső és fegyelmi ügyeibe azonban fentartó városok semmi tekintetben

nem avatkozhatnak. Mezővárosokban és falvakban a fentartót szintén

csak a jelölés illeti; de tanfelügyelői hozzájárulás nélkül, tanító sem nem

választható, sem el nem mozdítható.

189. §. A tanító' elleni panaszok az igazgató utján vagy kőzvet-

lenül a királyi tanfelügyelő elé terjesztetnek, ki a fegyelmi esetet az

igazság szigoru követésével megvizsgálja és ennek eredménye szerint a

tanítót vagy hivatalvesztésre itéli vagy valami enyhébb büntetéssel sújtja.

A fegyelmi eljárás szabályai:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Ha a tanító hivatalos teendőit öregsége vagy hosszabb betegsége

miatt ellátni képtelen, akkor méltányos, hogy melléje vagy segédet fogad-

janak vagy' nyugdijazzák.

b) Ha a tanító kötelességét megfelelő szakképzettség hiányában

ellátni nem tudja, akkor póttanfolyamra küldendő. Ha ezután sem felel

meg a várakozásnak; elbocsátandó.

e) Hivatali hanyagság esetében az előljáróság komolyan felhívja

a kötelességek lelkiismeretes végzésére, esetleg kilátásba helyezi az

elbocsátás veszedelmét. A megrögzött hanyagságot a királyi tan felügyelő

hivatalvesztéssel bünteti.

d) Erkölcsbe ütköző,' botrányos életmód (részegeskedés, az ifjuság-

gal való durva bánásmód, mások kárával járó részrehajlás, uzsoráskodás

stb.) előbb komoly dorgálással, majd hivatalvesztéssel sujtandó.

e) Biróilág büntetendő cselekmények illeték es helyen bejelentendők ;

a letartóztatott tanító helye azonban azonnal betöltendő.

Második szakasz. A tankerületi föigazgatók, tanfelügyelök, igazgatók,

tanárok és tanítók kötelességei.

J I . F ejeze t. U ta sítá s a ta nker ü le ti (o iga zga tók szá má r a ,

191. §.-200. §. A tankerületi főigazgató kerülete összes iskoláinak

(a tudományegyetem et leszámítva) legfőbb vezetője és ellenőrzője. Az,

elemi iskolák felügyelőjének felterjesztéseit a királyi tanács elé juttatja.

Különös figyelemmel kisérje a primarius és városi 'iskolákat. valamint a

leánynevelő- intézeteket. Ezeknek alapítványi helyeit számon tartja, be

töltésüket közvetíti. A képesített tanítónők neveit kerületeben kihirdetteti.

Minden iskoláját két évenkint legalább egyszer meglátogatja és erről a királyi

tanácsnak részletes jelentést te.sz. Az iskolák részére irásbeli utasításokat ad.
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IX, F ejeze t. A kir á lyi ,ta n fe lügyelő u ta sítá sa i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

246. §. A királyi tanfelügyelőnek kötelessége az elemi iskolákat

lehetőleg fejleszteni és az utasításoknak érvényt szerezni.

Kötelességének rövid foglalata:

a ) Hivatalos ténykedésében a tankerületi főigazgatónak van alá-

rendelve; az összes elemi iskolák igazgatói, tanítói és segédtanítói azon-

ban az ő közvetlen felügyelete alatt állanak. Kövessen el mindent, hogy

az igazgatók és tanítók közti egyetértés ápoltassék és a tanítási elvek

egységes alkalmazásának lehetősége ezáltal is biztosíttassék. A köteles-

ségek példás ellátására különös gondja legyen.

b) A tanítói kinevezésekben a jelöltek nek szakképzettsége és a magyar

nyelvben való jártasságuk döntsön. Emellett gondoskodjék a tanítók

kellő ellenőrzéséről is. Azért a helyi előljárók kötelessége nemcsak a

szokásos vizsgálatokon jelen lenni, hanem törekedjenek a tanítók évközi

munkáját minél gyakoribb iskolalátogatással megfigyelni és a tapaszta-

latokról a királyi tanfelügyelőknek jelentéseket tenni.

e) A királyi tanfelügyelő ellenőrzi a tanítói járandóságoknak pontos

kiszolgáltatását és a segédtanítóknak, állásuk nak megfelelő, ellátását.

Gondoskodik az iskolai épületnek célszerü elhelyezéséről. Nyilvántart ja

a kiválóbb tanítókat, hogy érdemeik jővedelmezőbb és kényelmesebb

állásokba való előléptetés által elismerést nyerjenek. . .

d) Két évenkint meglátogatja kerületének nagyobb iskoláit és tapasz-

talatairól a tankerületi főigazgatónak részletes jelentést tesz. Legalkal-_
masabb erre az évzáró vizsgálatok ideje és ilyenkor buzdítsa és szorítsa
a közönséget uj iskolák állítására, a tanítói jövedelmek biztosítására, a
meglevő hiányok megszüntetésére,

e] A királyi rendeleteket és felettes hatóságainak parancsait az
érdekeltekkel haladéktalanul közli és végrehajtásukat sürgeti.

f) Félévenkint táblázatos kimutatást készít a tanítójelöltekről és
részletesen informálja a tankerületi főigazgatót a tanítóképzőknek mód-
szertani, rajzi 'és zenei munkájáról. A többi elemi iskolák igazgatói által
a második szemesztris végén beküldött jelentések alapján szintén referál
a tankerületi főigazgatónak. A tanítónőképzők működéséről szintén félévi
jelentéseket készít és la tanítónójelöltek módszeres kiképzésére, valamint
a női kézimunka tanítására. különös gondot fordít.

g) Ha az iskolaigazgatók félévi illetve évvégi jelentései hiányosak
va gy sürgetése dacára be nem érkeznek, gondoskodik a bajok orvos-
Iasáról, eredménytelenség esetében a fóigazgatónak jelentést tesz.

h) Nagy figyelemmel ellenőrzi a tanítójelöltek ösztöndijainak fél-
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évenkinti pontos kiszolgáltatását, Ugyancsak ellenőrzö hatáskörébe tar-

toznak a nőnevelő intézetek alapítványi, helyeinek nyilvántartása is.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i) Bekivánja a tanítójelöltek segélydijairól, az egyetemi nyomda

által kiosztás végett leküldött ingyenkönyvekről szóló kimutatásokat. Az

iskolák segélyezését célzó, megfelelőerr okmányolt beadványokat a tan-

kerületi, főigazgate útján felterjeszti a királyi tanácshoz.

k) Az anyanyelvü elemi iskolákat illető ügydarabokról a tankerü-

Ieti főigazgatónak hetenkint referál,

1) Rendes iktatót vezet ..

X. F ejeze t. A jJ r ima r iu s isko la iga zga tó ina k u ta sítá sa i.

247. §. a ) A helyes tanítási mód betartásáról gondoskodnak, az

órák pontos megtartását, a fegyelmezést ellenőrzik. ,

b) Az osztály tanítók tanításait gyakran meghallgatják és a hiányok

megszüntetésére alkalmas eszközöket elrendel nek. '

e) Táblázatos kimutatásban minősítik félévenkint a tanító jelölteket

és melléklik az általuk készített rajzokat; 'a többi ifjuságrói a tanév végén

készítenek jelentést. Az évvégi jelentés külön utasítás szerint készü!.

d) Őrzik az iskola pecsétjét.

e) Az iskola felszerelését leltár mellett nyilvántartják" az iskola

céljaira adományozott pénzről minden év október. havában okmányolt

számadást készítenek és ezt, a királyi tanfelügyelőnek beküldik.

f) Az elrendelt tanácskozásokat vezetik és ezeken a leérkezett

rendeleteket kihirdetik, végrehajtják. A tanácskozásról jegyzőkönyv

vezetendő.

g) Az árvaházakat és tanítónőképzőket gyakran meglátogatják,

vizsgálataikat vezetik.

h) Legfőbb. kötelességük a tanítójelölteket a kiszabott tudományokra

minél alaposabban megtanítani. Azért ne kiméIjenek fáradságot, hogy a

tanítójelöltek elméleti, mű~é~zeti és' gyakorlati képzettsége hivatásuknak

megfelelő legyen. Csak ,a valóban szegény, jó erkölcsű és szorgalmas

tanítójelölteket részesítik pénzbeli segélyben.

XI: F ejeze t. E gyéb qnya nyelvüe lemi isko lá k r ekto r a ina k u ta sitd sa i,

248. §. a ) Gondoskodnak a szorgalmi időnek szakadatlan' betar-

tásáróI és az előírt kézikönyvek tartalmának módszeres feldolgozásáról.

b) E célból a tanításokon bejelentés nélkül megjelennek, a 1/2 évi

vizsgálatokat vezetik és a növendékhez kérdéseket intéznek.

e) A félévi vizsgálatokról jelentést tesznek a kir, tanfelügyelőnek.
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d) Az egyöntetű módszer követését ellenőrzik.

e) A leérkezett rendeleteket végrehajtják. A tanítókról információkat
készítenek és ezeknek egy példányát saját irattárukban őrzik, a másikat
a királyi tanfelügyelőnek beküldik.

f) A tanítói járandóságok pontos folyósítását ellenőrzik, az épüle-
teket és ezeknek butorozatát, felszerelését jókarban tartják. Gondoskod-
nak arról, hogy a gyermekeknek kézikönyveik legyenek.KJIHGFEDCBA

Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR é s z . A z i s k o lá k a n y a g i f e n n t a r t á s á r ó l .

M á s o d ik szakasz.

1 V. F ejeze t.

288. §. Az anyanyelvü elemi iskolák első sorban azon községek
és földesurak által tartatnak fenn, akik azokat létesítették. A Felség
azonban saját tetszése szerint a jövőben is fog a tanulmányi alapból
egyes iskolákat segélyezni.

V. F ejeze t. A nyugd íjsza bá lyza t és a nyugd íja /a p .

289. §. Még azokról kell gondoskodni, akik erejükben megfogyát-

kozva és kerban előrehaladva kényszerülnek a tanítás teréről vissza-
vonulni. Könnyen beláthatja mindenki, hogy a tanítók (tanárok) még a
legnagyobb takarékosság mellett sem szerezhetik meg maguknak fizeté-
sükből azokat az eszközöket, amelyekkel egész életüknek, különösen
aggkoruknak nehézségeit megkönnyíthetik (hogy a szükségtől magukat
megóvják). Amiért is különösen kell gondoskodni arról, hogy azok a
férfiak, kik életüket reászánták, hogy a tudományok tanítása közben
annyi bajt viseljenek el, a' jövőjükben előrelátván a nélkülözést, el ne
kedvetlenedjenek és hogy ezen szomoru gondolat őket kötelességeik
teljesítésétől el ne vonja. Bizonyosan nem közönséges hálátlansággfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbűnébe

esnék" a társadalom, ha elnézné, hogy azok a nagy érdemeket szerzett
polgárok: vagy özvegyük, vagy árváik, miután már többé keresni nem
tudnak, nélkülözéssei nyomoruságosan küzdjenek. És ezért mindazok-
nak, akik életüket és munkásságukat önként a köznevelés javára szen-
telték, biztosaknak és nyugodtaknak kell lenni, hogy a társadalom" köte-

lességét velük szemben elmulasztani nem fogja, hanem a nyugdíjazás
azon módját, mely alább következik, .meg fogja tartani és pedig azzal
a feltétellel, hogy egyes kiváló esetekben, amint mostanáig is tette, még
nagyobb kegyességnek is helyet ad.

290. §. Az elaggott tanárnak nyugdíja, - ha róla valamely maga-
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sabb papi. állás Vagy jövedelmezöbb hivatal adományozása által, vagy
bármilyen más módon királyi rendelet vagy kegyelem útján nem gon-
doskodtak, - az egyetemen, akadémián vagy gimnáziumban eltöltött
10 évi tanítás után, fizetésének harmadrésze lesz, 20 évi tanítás után
pedig fizetésének fele. Aki pedig teljes 30 évet töltött el tanítással az.
iskolában, bizonyára megérdemli, hogy teljes fizetéssel vonuljon nyuga-
lomba s nyugdíját azon alap jövedelméből h: zza, amelyből eddigflzeté-

sét kapta. Az anyanyelvü elemi iskolák igazgatóit illetőleg a szabály
ft. következő: akik fizetésüket a tanügyi kincstártóI (tanulmányi alaptóI)
húzzák, nyugdíjukat is onnan nyerik. Mások, kiket városok és rnező-

városok vagy a lakosság más közössége (bármily erkölcsi testület) tar-
tott, ezek igazságához és gondoskodásához tartozik, az ő szolgálatukban
érdemeket szerzett kiérdemülteket eltartani. A primarius . iskolák tanítói-
nak, t: i. a normalis iskola osztály tanítóinak van már nyilvános iskolák
tandíjaiból gyüjtött készpénz-alapjuk, mely a nyilvános pénztáraknát
van kamatozás végett letéve, mely ha elég nem lenne, az illető nyug-
díjnak pótléka a 'tanulmányi-alapból adatik azon összeg kiegészítéséig,

melyet valaki, míg tanított, fizetés cimén kapott. Özvegy nőket, hacsak
egy évet éltek házasságban tanítóval, általában megilleti azon fizetésnek
harmada, melyet elhalt férjeik állásuknál fogva húztak.

Ha pedig valaki ezek közül nyugalomba helyezve hal el, az özvegy
nyugdíja azon fizetés szerint állapítandó meg, melyet férje akkor élve-
zett, mikor nyugalomba vonult.

Ha a Ratio ezen utolsó paragrafusának most bemutatott szövegét:
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 35111/1879. számu, hiva-
talos fordításával összehasonlítjuk, lényeges eltéréseket konstatálhatunk,

melyek abban foglalhatók össze, hogy: a hivatalos tolmács a Ratio
intencióját a szervezet rendelkezéseinek megfelelően ki nem dombori-
totta. Következménye ezen szabados fordításnak az lett, hogy a vallás-

és közoktatásügyi minisztérium 31460/1899, számu körlevelében adatokat
kivánt gyüjteni arra nézve, hogy voltak-e a tanítóképzőintézeti tanárok-
nak a multakban egyáltalán nyugdíjellátási igényeik és ha ilyeneket
szereztek, ki szabta meg nyugdíjuk nagyságát és ki viselte a nyugdíj-
terheket ?Ezen megdöbbentő tájékozatIanságról a "Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesülete" tudomást szerzett és a kérdést az 1900.
évi junius 3-5. napján Kolozsvárt tartott közgyülésén tárgyalta (lásd
a "Magyar Tanítóképző" 1900. évi 5-ik füzetét), a bizonytalanság meg-
szüntetése dolgában a minisztérium hoz felírt és a Ratio 290·ik §·ának
újragfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva ló lefordítását még 1899. évi április havában szorgalmazta. De a.
közoktatásügyi -rninísztérium a kérdés elől kitért. Pedig az 1894. évi
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27-ik t-c, lagymatag rendelkezései mellett kár volt a kérdést opportuni-

tásból elposványítani és a katholikus tanítóképzők ezen nyílt sebét

továbbra is figyelmen kivül hagyni. Nem érdemelték ezt ezek az intézetek.

Kassa.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH egedüs J á nos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a r k e r e z r e d e s .

1837-1902.

Katona és nevelő! Mily ellentétes fogalomnak látszik e kettő
európai szemüvegen át nézve. Pedig, ha kissé elmélkedve tekintjük a
dolgot, azt látjuk, hogy mindkettőnek célja ugyanaz: a védelem. Az
egyik védi a hazát a külellenség ellen, a másik a nem kevésbbé veszé-
lyes belellenség- a tudatlanság ellen. E tétel igazságát mi sem igazolja
fényesebben, mint Parker ezredes példája, aki épp oly vitéz katonája volt
a veszély idején hazájának - mint eszes és lankadást nem ismerő neve-
lője népének.

Ha egy futó pillantást vetünk az É. A. Egyesült-Államok nevelésügyi
viszonyaira, azt fogjuk találni, hogy annak ujabbkori nevelői küzött egy
sem volt, kinek hatása oly sok oldalú lett volna, mint éppen Parker
ezredesé. Voltak kiváló nevelő bölcselői, mint Dr. W. T. Harris, egyes
szakokban korszakot jelző észlelői, mint Stanley Hall, de olyan, akinek
hatása oly minden oldalú lett volna, talán egy sem. Parker hatását hazá-
jára nagyon szépen fejezi ki Dr. W. T. Harris, az Egyesült-Allamok
nevelésügyi biztosa, midőn így nyilatkozik: "Parker ezredes egy nevelő
hűs (educational hero) volt, aki életét egészen a népiskola módszerének
előbbre vitelére szentelte .. ' Szeretetreméltósága, ügybuzgalma és elragadó
természetü lelkesültsége a személyes barátok ezreit és a tanítványoknak
más ezreit szerezték meg számára, kik halálát gyászolni fogják." (L. Rep.
of the Com. of Ed. 1902. 271. 1.)

Ez a nemes férfiú 1902. március 2-án lehelte ki nemes lelkét.
Szenteljünk mi is néhány sort emlékének. Lássuk röviden élettörténetét
s törekedjünk kimutatni munkásságának azon mozzanatait, melyek nevét
a hír szárnyára kapták.

Parker Wayland Ferenc Piscatagnoy községben (mely most Man-
chester városába van bekebelezve) 1837. évi okt. 9-én született. A
család, melyből származott, a legrégibb időktől kezdve tanító és lelkész
nemzetség volt. Még anyja, férjhezmenetele előtt, több éven át tanítással
foglalkozott s módszerében sok eredetiséget tanusított. Már mint kis
gyermeknek minden gondolata és dicsvágya az volt, hogy egykor ő is
tanítóvá lehessen. A sors azonban e vágyának egyáltalán nem kedve-
zett; mert atyja már hatéves korában meghalt ; , anyja, a kényszerűség
által hajtatva, az alig nyolcéves kis Ferencet tanoncul egy földbérlőhöz
(farmer) adta. Itt volt Ő egész 13 éves koráig; amidőn természeti haj-
lamai által ösztönözve, minden pénzgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés pártfogó nélkül vándorbotot vett
kezébe s négy éven át különböző foglalkozásokkal töltötte idejét s fel-
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használt minden alkalmat arra, hogy tanuljon. Első tanítói állomása a
Corser 'halmon.· Boscawenben (most Webster) volt. Itt sikerrel működvén,
a következő télen, 19 éves korában, Auburn városától kapott meghívást,
boi is az "Over the Brook"-on (patak fölött) tanított, havi tizenhét
dollárért, 1859-ben már a .Carrollton-i (Ill.) osztott iskola igazgatói állá-
sán találjuk, ahol is mindaddig működött, míg 1861. tavaszán, az északi
és déli államok között, a háboru ki nem ütött. Időközben az alton-i
iskolához kapott meghivást ;gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő azonban ezt visszautasította s helyette az
éppen alakuló félben lévő negyedik New-Hampshire ezredbe lépett be,
melyben az egész háborut átküzdötte s fokról-fokra hadnagy, százados,
alezredes s végre ezredes lett. 1864-ben a Deep-Bottom-í ütközetben
(aug. 16,) megsebesült s mint ilyen a szövetségesek fogságába jutott s .

csak akkor szabadult ki, midőn a béke megköttetett.
A béke helyreállta után katonai előléptetéssel, állami hivatallal,

kitünő ügyviteli állással kinálták meg. Ő azonban mindezt visszautasí-
totta, mert lelke egész ereje a tanítói pályára - mely egyes kérdéseivel
még akkor is foglalkozott, midőn a táborban virrasztott - késztette.
Elfogadta a manchester-i északi középiskola (grammar school) (N. H.)
igazgatói állását. Innen három év mulva, 1869-ben Daytonba (Ohio),
jutott, ahol nemcsak a közép, de elemi iskolák felügyeletét is magára
vállalta. Parker népnevelői munkája tulajdonképen itt kezdődik, mert
nagy munkáját a lélek fejlődéséről itt alkalmazta először. Az év végén
már a dayton-i tanítóképző vezetője, két év mulva pedig a városi iskolák
segéd-tanfelügyelője lett. Ezen állásában felette érezte előkészültségének
hézagosságát és fogyatékosságát, nemkülönben tapasztalta azt is, hogy
e készültség tanítótársai előitéletének leküzdésére nem elégséges. Ez volt-
az oka, hegy az 1872. év végén, tehát 35 éves korában, tanulmány-
utra ment Európába és a Vilmos király egyetemen Berlinben két evet
töltött bölcsészetet, történelmet és nevelés-tudományokat hallgatván.

Berlinből hazájába való visszatérése után Parker Quiney-be (Mass.),
kapott meghivást. A meghivásra indító okul az iskola-bizottságnak azon
szomoru tapasztalata szolgált, miszerint 'a gyermekek nyolcmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi iskola-
látogatás után "sem könríyüséggel írni, sem folyékonyan olvasni nem
tudtak s wég saját anyanyelvüket sem tudták helyesen beszélni és
kiejteni". Következtetésük az volt, hogy "az egész fennálló rendszer
rossz és olyan, amelyből az élet kihalt". Nehogy a szíves olvasó ebből'
azt következtesse, mintha a Quincy-iskolák a többieknél rosszabbak
lettek volna, csakhogy más iskoláknak nem voltak ily belátással biró
bizottságal. E bajok orvoslására hivatott meg Parker ezredes, mint az
iskolák felügyelője. Itt alkalmazza ő azon rendszert, mely azóta az
Egyesült- Államokban "Quincy' módszer" név alatt Ismeretes. '

Hogy mily eredménye volt ezen módszernek, rni sem igazolja'
fényesebben, mint az· · iskola-bizottság azon jelentése, melyet az Parker
eltávozása után, öt év mulva tett: "A város öt éven át részesült az ő

buzgó, belátó és lelkesült szolgálatainak áldásában. Ő ezen idő alatt
á ta la k íto tta iskoláinkat : gépeknek találta azokat s mint élő szervezeteket
hagyta el; az idomirást (drill) fejlődés váltotta fel és 'a terhes fogház az
öröm lakóhelyévé alakult át, Mint mesternek átható belátása, mint férfi.
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nak megvesztegető delejező hatása képezte iskola-munkáját. Életet, fej-
lődést és boldogságot lehelt a mi iskola-helyiségeinkbe", (L. Talks on
Teaching. Parker. 1896. Előszó. 9. 1.)

Lássuk már, mi hát az a Quincy. módszer? Akik azt hiszik, hogy
.a következőkben valami oly különleges exotikus dolgot találnak, azok
.legjobban teszik, ha a mondandókat nem is olvassák. Tudjuk mi azt
.itt Európában is, amit Parker hirdetett, talán vannak köztünk sokan,
.akik azt nála jobban rendszerbe is tudnák foglalni. A különbség köztünk
-és Parker közt az, hogy ő nem annyira rendszert kivánt alkotni, mint
inkább az, hogy az egyszer helyesnek talált eljárást gyakorlatilag meg-
valósítsa. Az ő hatásának titka a tettekben, nem pedig elvek felállításá-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.b an rejlett.

Ha mindazonáltal szavakba akarnók foglalni az ő munkálkodásának
.,alapelvét, úgy ezt a "fokozatos haladásban" (progressive movement)
találha tjuk meg. "Ha azt mondanád nekem", szól ő, "hogy az eredmé-
-nyeiben legjobbat nevezzem meg, azt felelném. hogy az a kicsiny néppel
való legemberibb bánásmód. Iparkodjunk azokat nem "mint növendékeket,
vagy gyermekeket, de mint emberi lényeket" tanítani. Minden gyermek-
nek meg van a maga egyénisége, gondolatmenete, vágyai, reményei,
'félelmei, gondjai és örömei, Az iskolában a gyermeknek igen gyakran
külön gondolatmenete van, mely néha mintegy álló mocsár s egészen
-eltér annak való életétől. A gyermek életének egynek kell lennie, egész-
ségesnek és teljesnek s az otthoni és iskolai életnek kölcsönösen ki kell
egészítenie egymást. Bármily szeretetreméltó is a tanító, a tanítás mód-
-s ze re ritkán fakaszt mély rokonszenvet, még ha az a legjobb is, ami
egy tanítóban lehet. Törekedjünk a gyermekeket boldogokká termi, oly
boldogokká, hogy azok szívesen menjenek az iskolába. A vessző teljesen
kiküszöbölendő. .. A fenyíték azon hitnek egyenes következménye, hogy
a gyermek eredetileg rossz és a jóságot bele kell verni. Mi tudjuk, hogy
.a gyermek jó,: ha történetesen a jóság környezi. .. Az emberiesség
emberiességet (humanity) szüL.. Az önzésnek a megvesztegetés által
való - fillér (cent), anyagi jutalmak és díjak - rendszeres fejlesztése
számkivetendő . .. A gyermekek emberies bánásmódia valamely különös
módszer által nem létesíthető;' a mély rokonszenvből kelJ annak fa-
kadnia ... A semmittevéssel párosuló teljesen csendes ülés kínzása kikü-
szöbölendő s a munka rendje, mely minden suttogással és zümmögésseI
megfér, a legjobb eredménnyel köszörtt be. A gyermek kezdi érezni,
hogy neki magamagáért kell valamit tennie, hogy ő a társadalomnak tagja,
mindazon felelősséggel, mely egy ily fontos helyzettel jár." (Rep. of the
Com. of Ed. 1902. 240. 1.)

Hogy mily nagy súlyt helyezett Parker a felelősség érzelm ének
kifejlesztésére; mi sem igazolja inkább, mint az, hogy miként szokta
gyakran tanítását befejezni. "Mi az a nagy szó ?" kérdi ő, mire azonnal
az egész iskola részéről boldog robajjal a következő válasz szokott fel-
hangzani: "Felelősség!" Erre ő előre hajolva, hallgató helyzetben így
szokott szólaní i ' "Alig hallom; mondjátok ismét". A szót két, sőt három-
szor is ismételni kellett, mindig fokozódó erővel. Mire ő így szokott
válaszolni: "Igen, ez az; ezen kis fiu jobbra előttem, azon kis leány,
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-mindegyik felelős az egész iskoJáért ma." S minden gyermek kebele
-dagadt, önérzete emelkedett. ,

Nagyon helyesen jegyzi meg Dr. Harris: '"A legjobb, ami Q'Uincy-
-mozgalomról", . mely a fokozatos fejlődés következménye, hogy az "az
'iskola növendékei között egészséges egyéniség (individualism ) létesíté-
-sére irányul."

A Quincy-módszer az oktatást is gyökeresen átalakította. Ezen
rnódszer mindenek előtt a tarikönyvek rabszolgai használatát, mely a szó
emlézéssel annak igazolása nélkül, hogy vajjon az értelemmel jár-e, meg-
-szüntette. "A kutatás módszere helyett, mely a növendéket lépésről-lépésre
vezeti a feltaláláshoz. a birálat eljárása helyett, mely az ismeret minden
tételét kikémli és minden ujat azzal hoz kapcsolatba, mely már a gyer-
mek tapasztalatai körén belül ,esik, a tekintély módszere volt érvényben,
mely a gyermek számára a holt eredmények hallgatag elfogadását, véle-
mények emlézését annak indító okaiba való minden belátás nélkül irta
elő. Hogy egy ily módszer butító, azt már rég tudjuk. Elnyomja az
értelmet; elnyomja az egyéniséget. A tanító puszta jóslóvá, a növendék
annak követőjévé válik, a tanító előrnondóvá, a növendék engedelmes
ismétlő lesz ... Ha csak a növendék az uj ismeret tevőleges magya-
rázójává, saját tapasztalata körébe eső kifejezésekkel, nem lesz: az iskola
szellemi rabszolgaságot teremt". (Dr. Harris 1. fent)

Ha pedig nekem erre valaki azt mondaná: Hisz ezeket mi már rég
tudjuk; ezért ugyan nem kell Amerikába mennünk. Nagyon jól tudjuk,
hogy már dr. Dittes több mint két évtizeddel megmondta, miszerint a
tankönyv a növendéket a figyelmetlenségre, a tanítót restségre csábítja ;
a jó tanítónak kezét megköti, a rossznak kellő felvilágosítást nem nyujt;
a növendék figyelmét a tárgyról a betűre tereli és igy utjában áll a
valódi tárgyismeretnek semellett önhitté teszi azt, mert szentül meg
van győződve, hogy ha valamiről, szajkó rnódra riz percig bármit is el-
hadar, akkor a világ bölcseségének birtokában van; a fő pedig, hogy
oda furódik a tanító a tanítvány közé s köztük oly válaszfalat képez,
melyet mi sem lesz képes később lebontani.

Ha mindezt jól tudjuk, mért nem követjük hát? Mért állnak hát
'be tanférfiaink tankönyvgyárosoknak, hivatalos közegeink pedig a könyv-
kereskedők agenseinek ? Szóval, tanulni senkitől sem szégyen. Eltekintve
Parker ezredesnek azon tevékenységétől, melyet a különböző tárgyak
módszere javítása 'terén kifejtett, itt még csak azon törekvéséről kivánok
megemlékezni, mellyel -ő az olvasástanítást szándékozott gyökeresen át-
alakítani s az olvasást megkedveltetni. Bizonyára Parker álláspontját
fejezi ki dr. Harris azon beszédjében, melyet a Quincy-mozgalom huszonöt
-éves évfordulója alkalmával 1900. év április 20-án tartott. Álljanak
ebből itt a következők :"A nyomtatott lap a mult tapasztalatának ered-
ményeit őrzi s a jelen följegyzett észleleteit és elmélkedéseit tárja fel.
De minden egyest, ki olvasni tud, képesít arra, hogy a legbölcsebb és
legjobb gondolatok és vélemények birtokába jusson közelről és távolról ...
Egy határszéli országban sokkal fontosabb, hogy a gyermek az olvasás
rmkéntjét tanulja meg, mint oly régi országokban, melyek a polgárisultság
rninden emlékének birtokában vannak. Itt minden gyermeknek ép ugygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/
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szemérzéküvé, mint fülérzéküvé kell válnia. Ép ugy kell tudnia a nyelvet
annak nyomtatott szavaiban a szem által, mint beszélt szavaiban a fm
által.. Világos,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy a szemérzékűségnek egy határozott előnye van a
fülérzéküség felett, mivel a nyomtatott laP1'az olvasó nak szabad időt enged,
hogy megálljon és egy fontos itéletet mindaddig mérlegeljen, mig az
oly világos nem lesz, mint a napvilág ... Ami mély és műszaki, ritkán
tanítható élő szóval. Az egyén a tudományok és mélyreható. kutatások
eredményeit .nern tanulhatja meg, ha pusztán fülérzékű. Csakis a szem-
érzékűség bir azon képességgel, hogy atermészeth,ldományokat és
bölcsészetet s a rendszeres értekezéseket ép ugy, mint az irodalom egészét,
saját erejével birtokba vegye .... Egy népet az irás nem tudás állapotá-
bólaz irás megérzésére • vezetni, a fülérzéküségből szernérzéküvé változ-
tatni, az élő .tanitótól - kinek segélyére nem mindenki támaszkodhatik
--:- való függésből az öntámogatás azon függetlenségébe juttatni, mely
csakis a szemérzéküség által létesül: volt eleitől fogon az amerikai
iskolák célja ... E célt oly sikeresen senki sem szolgálta mint Parker.
(L . Rep. of Com. of Ed. 1902. 246. L ) Ezen' elvet Parker "Talks on
Teaching" (Beszélgetés a tanítás fölött 1896.) cimű módszertani munkájá-
ban kivánta gyakorlatilag életbe léptetni. Messze vezetne a részletre való
kiterjeszkedés, Álljanak itt pusztán e munkának az olvasásra vonatkozó
fejezetei: Olvasás. A szó. A mondat. Az- irás. A hangoztatás. Az elvek
alkalmazása. A kiejtés .. Az egyéniségre való helyes képzés. Beszéd az
irónnal. Fogalmazás. .

, Amint ezen címekből látjuk, Parker az irás és olvasás egész mezejére
kiterjeszkedik. .

Bizonyára Parker hatásának - legalább közvetve '- tulajdonítható,
hogy midőn az Egyesült Államok u. n. "Tizeriötös bizottsága" (Commettee
of Fifteen) 1895·ben Clevelandban (febr.) a népiskolai oktatásban bizonyos
egyöntetüséget törekedvén létesíteni, a nyolc' osztályu népiskola, heti 184
vagy a mellék, illetőleg fakultatív szakokat is hozzá számítva, 230 tanítási
idejéből, '94 leckét az anyanyelvre - irás, olvasás, kiejtés, fogal-
mazás - fordítandónak állapított meg. (L. Rep. of the Com. of Ed. 1893/4.
469. 1.) .

Es csakugyan, ha elfogulatlanul tekintjük nevelői és oktató munkán-
kat, lehetetlen be nem látnunk, hogy mindazok közül, melyeket növen-
dékeinknek az élet számára utravalóul adhatunk, legbecsesebb ,a helyes
olvasni tudás- és az olvasás megszeretése. Mert ha ez utóbbi hián lép, ki
a növendék az életbe: lenne. bár az a világ összes -bölcseségének
birtokában,' azt csakhamar elfelejtené és oly parlagivá .válnék, mint az,
aki életében sohasem tanult valamit és semmiféle nevelésben nem részesült ;
mig az aki olvasni szeret, fogyatékos ismereteit igen könnyen bővítheti.

Parker ezredes életének hátra lévő részét ....:....egy év kivételével,
melyet mint tanfelügyelő Bostonban töltött - a County Cook tanítóképző-
intézetnek (Chicagó mellett) szentelte. Ez állását,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi ötezer dollár fize-
téssel, 1882, október havában foglalta el. .Itteni működéséről, '1883-tól
1899-ig maga számol be akkor, midőn az Emmons Blaine által alapított
pedagógiai iskolának (Chicago Institute) igazgatását elvállalta; ezen állását
akkor is megtartotta, midőn később ezen intézet a chicagói egyetembe,
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mint annak egy része, bekebeleztetett. Ezen beszámolójában Parker beszél
az intézet tantestületéről (faculty), gyakorló iskolájáról, fegyelméről,
gyermekkertjéről, a kézügyességi oktatásról (manual training), a természet
tanulrnányozásáról, a földrajzról, az emberről, - mint a nevelés alanyáról
- az összpontosítás és vonatkoztatásról (concentration and correlation),
a nyelvről, a gyermektanulmányról (child study). .

Messze vezetne mind é pontokat egyenként részletesen ismertetni;
csakis annyit kivánok felemlíteni, hogy azt, amit Parker Quincyben inkább
kissebb körben létesített, itt nagyobb méretekben fejlesztett tovább.

Ezen tanítóképző hatásának jellemzésére, legyen szabad Fitzpatrik
·A. Frank emlékbeszédének erre vonatkozó részét idezzern: "A Cook-
County-ranitóképző, noha különböző módon korlátolva s más tekintetben
tartományi, a legkitűnőbb iskola volt. A felvétel mértéke, Parker ezredes
vezetése alatt, emeltetett; a látogatók száma, kik a nyugoti államok majd-
nem mindenik éből ide sereglettek, tekintélyesen szaporodott. A tanítás
minősége az iskolában, mindazon elemek ben, melyek a lelkes és tudo-
mányos oktatast hivatvák létesíteni, állandóan javult. Bizonyos, hogy a
számban nagyban növekedő iskolával, amely hatasát oly mértékben
terjesztette ki, ahirneves és kiváló képességű oktató tanítók testületét
magához vonván, hogy az valójában nemzetivé vált, annak fenntartási
költségei is állandóan emelkedni fognak. Ezen tény és Parker ezredes-
nek az iskola emelésére irányuló szándéka külön állása miatt, ő ép ugy
a conservativ, mint a reactionarius tényezőkkel oly érintkezésbe jutott,
hogy az bármely kisebb reményü, kisebb lelkesültséggel biró és termé-
szetében csekélyebb szivósságu férfiut is lehangolt volna: de az ő kiváló
egyénisége, mind ezen bajokkal szemben is, melyek körülötte tornyosulni
látszottak, az iskolát fejlődésében és hatásában, mind inkább és inkább
fellebb és fellebb emelte, mig azt az egész nyugat a tanítók szak-
iskolájának elismerte". (Rep. of the Com. of Ed. 1902. év 283. 1.)

És ezzel elbucsuzunk Parker ezredes emlékétől ; ezt azonban nem
tehetjük anélkül, hogy azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő példájából és működésébőllegalább egy pár
tanuságot le ne vonnank. Ezek elseje az, hogya valódi tehetség, a sors
minden szeszélye ellenére is, megtalálja a maga legmegfelelőbb munka-
terét ; a második, hogy ha másokat lelkesíteni akarunk, magunknak kell
előbb lelkesednünk Legyen áldott emléke közöttünk is!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Somogyz· G éza .

Magyal' Tanltóképző. 26
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.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e c k e t e r v e k a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészettudomanyokböl.

N ö v é n y t a n .

1. Búza.

A gyakorló iskolai tanítók szünidei tanfolyama számára

összeállította: Nagy László.

V-VI. osztály anyaga.

Speciális körülmények: egy-egy lecke tanítása félóráig' tart. A gyermekek még nem
részesültek természettudományi oktatásban.

I.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATermésze tes szemlé le t. Kirándulás a mezőre. Vetés, tarló, esetleg
aratás megtekintése. Mezei virágok gyüjtése.

II. Ta pa szta la tok e lemzése : 1. A gyüjtött növények felsorolása.
Mindegyiknek az előfordulása s valamely jellemző sajátsága.

2. A búzaföldek leírása. A lábon álló vetés. Kéve. A búzakereszt.
I

Tarló. Hordás. Asztag. Cséplés. Szántás. Vetés.
Ill. A ta pa szta la tok kz'egészítése . A búza növény szemléltetése, alaki

és élettani leirása. A tömött rostos gyökér. Cső alaku, vékony, gyenge
szár. A hosszu levélhüvely, mint il. szár szilárdítója. Aszalagszerű és
hosszu levél, mint tápláló szerv s mint védő szerv a szél ellen, A súlyos,
tömött kalász a szár végén. A szem. Az őrlés. A liszt. A korpa. Kemé-
nyítő. Sikér. Statisztikai adatok Magyarország búzaterrneléséről.

IV. Ö sszefog la lá s . A búzanövény összefoglaló alaki és élettani le-
írása. Termelése. Betakarása. Felhasználása.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. Irásbeli feladat: a kirándulás leirása.
Az aratás vagy egyéb mezei jelenet lerajzolása. Kézi foglalkozás: szalma-
fonat készítese.

Szemlé lte tő eszközö ·k. Mezei növények. Friss példányok.
Búzanövény gyökerestül és kalászostul. Búzaszemek. Liszt. KüIön-

éle malmok képei (utánzatai).
Kúér /e t: Búzalisztet átgyúrunk egy zacskón. Búzakeményítőt és

sikért kapunk.

2. Kerti szegfű .

. I. 1ermesse tes szemlé le t. Kirándulás a kertbe, amikor a gyermekek
a kertben nyiló virágokat és a virágokon működő rovarokat figyelik meg.

II. A ta pa szta la tok ie ir d sa , A szines virágok. Az illatos virágok.
Az egyes és a tömeges virágú növények. A rovarok működése a virá-
gokon.
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Ill.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ta pa szta la tok kiegészítése . A kerti szegfű leirása. Az elágazó
gyökér elég mélyen nyúlik a földbe a táplálék fölvétele végett. Egyszerü
szár, de a szárak csoportosan nőnek. Kicsiny levelek, amelyek nem
terelik el a rovarok figyelmet a virágtóI. A virág részeinek pontos szem-
léltetése. A csésze mint védő szerv. A szirmok, mint a rovarok csalgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 -

gatói. A méz a csésze tövén, mint csalétek. A porzók. A termő. A mag-
ház a rügyekkeI. A megtermékenyülés. A rovarok, mint a megterméke-
nyülés eszközlői. A termés (tok). A tok föIrepedése. A mag kihullása.
A mag mesterséges összegyüjtése.

IV. Ö sszefog la lá s . A szegfű rövid leirása. A szegfű lerajzolása.
Szárított növények gyüjtése. A szegfű összehasonlítása a búzával a
beporzás módjára nézve. A beporzásnak kétféle módja van: a szél által
és a rovarok által.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. A gyermekek irásbelileg felelnek a
következő kérdésekre: Mely növények virágai élénk szinüek? Melyek
élénk ilIatuak? Mely virágok vannak ellátva mindakét tulajdonsággal ?
Melyeknek virágai, nincsenek ellátva egyik tulajdonsággal sem? Mi haszna
van a gyümölcsfáknak abból, hogy virágaikat méhek látogatják? A virág
mely részéből lesz a gyümölcs?

Szemlé lte tő eszközö 'k. Szegfű bimbóval. Szegfű kinyilott virággal.
Szegfű elhervadt virággal és toktermésseI.

3 . A gyümölcsérés.

1. Természe tes szemlé le t. A gyümölcsös kert megtekintése. A gyü-
mölcsök érettségének megfigyelése. A faiskola megtekintése.

II. Ta pa szta la tok e lemzése . A látottak s egyébkor tapasztaltak leirása.
A különböző gyümölcsfák felsorolása és megnevezése. A különböző

gyümölcsök .érettségi fokának megjelölése. A gyümölcsök felhasználása.
Izük. Húsos részük. Magjuk.

Ill. A ta pa szta la tok kiegészítése . A gyümölcsök botanikai leirása.
Képződésüle a virágból. A gyümölcs tartalma éretlen és érett korában.
A keményítő átalakulása cukorrá. A gyümölcs értékesítése. Élelmi szer,
egészségszabályok. Piaci cikk. Elrakás, Statisztikai adatok

IV. Ö sszefog la lá s . A gyümölcsök osztályozása. A képződés foko-
zatai. Értékesítés módjai.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. Irásbeli feladat. Felsorolandóka
gyümölcsök a következő csoportosítás szerint : Csonthéjas gyümölcsök.
Almagyümölcsök. Bogyógyümölcsök. Továbbá feleljenek a tanulók irás-
belileg a következő kérdésekre: A kerti kirándulás idején mely gyümöl-
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csök értek? Melyeken volt észlelhető az érés kezdete? Melyek voltak
még egészen fejletlenek?

A cseresznyefa lerajzoltatása emlékezetből.
Botanikai gyüjtemény 'összeállítása a gyümölcsfák leveleiből.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szemlé lte tő eszkózók. A különböző gyümölcsfáknak egy-egy gyü-

mölcsös és leveles galyacskája.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á l la t t a n .

4. A mezei n y ú l .

1. Természe tes szemlé le t. Erre alkalom lehetett a mezei kiránduláson.
II. A ta pa szta la tok e lemzése . 1. A mezőn élő emlős állatok felsoro-

lása. Életmódjuk, különösen tartózkodáshelyük s táplálkozásuk valamely
jellemző vonásának emlékezetbe idézése.

2. A nyúlról tapasztaltaknak emlékezetből való leirása. A nyúl
tartózkodáshelye. Táplálkozása. Azck a károk, amelyeket a mezőn tesz.
Vadászata. A nyúl védekezése szin éveI. Menekülése. Mozgása.

Ill. A ta pa szta la tok kiegészítése . A nyúl szemleltetése. Az egyes
szervek leirása az életmóddal kapcsolatosan. A lábak és a mozgás. A szőr

szine és a védekezés. A szőr' alkotása és a nyúl telelése, A fogazat és
a táplálkozás. A gazda védekezése a nyúlkárok ellen. A nyúl fejlődése
és a vadászat ideje. A nyúl húsának és bundájának házi és piaci érté-
kesítése. Házi nyúl.

IV. Ö sszefog la lá s . A mezei nyúl rövid alaki és élettani leírása. A
nyúl mezei állat. A nyúl növényevő állat. A nyúl rágcsáló állat. A nyúl
emlős állat. Más mezei, növényevő, rágcsáló állatok.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. Egy nyúl vadászat tetszés szerinti
leirása és lerajzolása. Utasítások a házi nyúl tenyésztésére.

Szemlé lte tő eszkó"zó 'k. Kitömött mezei nyúl. Nyúlkoponya. Nyú-

bőrből készült cikkek.

5. A veréb.

'1 . Természe tes szemlé le t. A tanítást megelőzi a verebek megfigyelése

a kertben.
,II. A ta pa szta la tok e lemzése . A veréb leirása emlékezetből. Hernyót

fog, viszi a fészkébe. Gyümölcsöt, szemet, .kenyérmorzsát szedeget.
Ugráló mozgása. Repülése. Csiripelése. A veréb fészekrakása. Kicsinyei.
A veréb télen.

lll. A ta pa szta la tok kiegészítése . A veréb szernléltetése, A szervek-
kel együtt leirandó a' veréb életmódja. Tollazata. Szárnyai és repülése.
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Lábai és ugráló mozgása. esőre, emésztő szerve és táplálkozása. Fészek-
rakás, tojásrakás, fejlődés. Gazdasági fontossága.

IV.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ sszefog la lá s . A véréb alak- és élettana. A veréb rovar- 'és
mag evő madár. Hasznos, de kárt is tesz. Éneklő madár. Állandó madár.
Fészeklakó.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. A gyermekek saját tapasztalataik
alapján irásbelileg felelnek a következő kérdésekre: Nevezzetek éneklő
(szép hangu) madarakat. Magevő madarakat. Rovarpusztító madarakat.
Költözködő madarakat. Rajzoljátok le a verebeket, amint morzsát sze-

'\

degetnek. Amint repülnek a fára, '
Szemlé lte tő eszkózb 'k. Kitömött him és nőstény veréb, A veréb fészke.

Tojása.

Ásvány tan.

6. Vas.

1. Természe tes szemlé le t. A tanítás előtt egy lakatos- vagy kovács-
műhely megtekintése. ,

II. A ta pa szta la tok e lemzése . A kovácsolt vas feldolgozása. Tulaj-
donságai.

Ill. A ta pa szta la tok kt'egészítése . Vasfajták. Vasrozsda. Vasipar.
Statisztikai adatok.

IV. Ö sszefog la lá s . A vázlatleirása és leiratása.
V, Begya k01 iá s és a lka lma zá s. Játékszerü alakítások puha vas-

drótból. Irásbeli feladat.
Szemlé lte tő eszkó 'zó 'k. Vas tárgyak kovácsolt vasból, acélból, öntött

vasból. Rozsdás vas.
Ktsér le tek. Vasdrót tüzesítése, kalapálása. Vékony vasdrótra súlyok

akasztása.

7. Agyag.

1. Természe tes szemlé le t. A tanítást megelőzi egy fazekas-műhely
(agyagedény- vagy kályhagyár) megtekintése.

II. A ta pa szta la tok e lemzése . Az edénygyártás leirása. Az agyag.
tulajdonságai. '

Ill. A ta pa szta la tok kiegészítése . Agyagedények fajtái. Vályog, Tégla.

Cserépedény. Statisztikai adatok az agyagiparról. A~yagtalaj. Az agyag
előfordulása. ' .

IV. Ö sszefog la lá s . A tanultak vázlatos leiratása a füzetbe.
V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. Agyagtárgyak játékszerü alakítása.

Irásbeli feladat.
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Szemlé lte tő eszközö 'k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAgyagföldek Magyarország különböző vidé-

keiről. Fazekas-agyag. Agyagedények, amelyek az edénygyártás fokoza-

tait feltüntetik. Cserépedény. Kőedény. PorcelIán. Fazekas korong. Vályog,

téglafajták, fedél cserép. Egyéb agyagáruk : pipa stb.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM é s z k ő .

1 .' Természe tes ssemle ie t, Egy építésnél a vakolatkészítés megtekintése.

II. A ta pa szta la tok e lemzése . Égetett mész. Mészoltás. A vegyülés

tüneményei, Oltott mész, Meszelés. Vakolatkészítés. A vakolat felhasz-

nálása.

Ill. A ta pa szta la tok kiegészítése . Mészkő. A mészégetés. A vakolat

megkeményedése. Cementvakolat. Márga. A mészkő és márga' mint

termőtalaj.

IV. Ö sssefog ia ld s. A tanuItak vázlatos leiratása a füzetbe.

v.. Begya ko r /á s és a lka lma zá s, Rajzfeladat : mészkőhegyek rajza;

mészégető kemence rajza. Irásbeli feladat: a mészégetés és vakolat-

készítés leírása.

,Szemlé lte tő eszközök. Budai mészkő. Márga. Égetett mész. Homok.

Cement. Vakoló kanál. Mészlapát. Meszelő.

Kisér /e tek, Mészoltás. A mészkő égetése Bunsen-lángban.

Vegy tan.

9. Levegő a lk o t ó r é s z e i .

1. Beveze tő e lemzések. Ezek azt bizonyítják, hogy az üres edények-

ben, a szobában s a szabadban mindenütt levegő van; lélegzéskor levegőt

szivunk be; a tűznek levegőre van szüksége. A tűz a levegőt elfogyasztja.

II. Kér dés: elfogyasztja-e a tűz a levegőt egészen?

Ill. Kiser ie t. Foszfor égetése zárt üvegharangban viz felett. A viz

a harang egy ötödrészét elfoglalja ; a harang négy ötödrészében levegő

maradt. Ez a 'megmaradt levegő nem táplálja az égést.

IV. Induktiv té te lek. A levegő áll élenyből (oxigénból) és légenyből

(nitrogénból). Az éleny az égést táplálja, A nitrogén nem táplálja. A levegő

egy ötödrésze oxigén, négy ötődrésze nitrogén.

V. Begr a ko r lá s és a lka lma zá s. A kisérlet lerajzolása, leírása.

Kz'J ér /e tek. Üvegpoharat szájával lefelé vizbe állítunk.

Retortát szintén. A retortából melegítéssel kihajt juk a vizet.

Az égő gyertya az üvegpalackban elalszik.

A foszfor égetése az üvegharangban, viz felett. Mikor a foszforsav

eltünt, égő gyertyát teszünk az üvegharangba.
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10. A viz alkotórészei.

1 . Beveze tö e lemzések. A levegő vegyi összetétele. A levegő össze-
tett test. A viz. Előfordulása a földön és a levegőben. Halmazállapot-

változásai.
II. Kér dés. Összetett test-e a viz is, miként a levegő?
Ill. Kiser le t, A viz felbontása. A felbontó készülék. A villamos

áram. Az áramfejlesztő telep. A hydrogén kimutatása. Az oxigén ki-
mutatása.

IV. Induktiv té te lek. A viz összetett test. A viz áll két légnemü
testből, u. m. a hydrogéniumból és oxigéniumból. A hydrogén kétszer
annyi, mint az oxigén. A hydrogén meggyujtva ég. Az oxigén az égést
táplálja.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. A kisérlet leirása. A vizfelbontó
készülék lerajzolása.

Kúér /e t. A viz felbontása a felbontó készülékkel. Kisérlet a hidro-
gériiummal és oxigéniummal.

11. Az égés.

1. Beuese td e lemzések. Ismétlő leiratása azon kisérletnek, amellyel
a levegő alkotórészeit meghatároztuk. A foszfor égett, fehér füst kelet-
kezett. A foszfor elaludt.

AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtű z . Haszna. Pusztító hatása. Oltás.
Il. Kér dések, Ill. kúér /e tek és té te lek. 1. szakasz. Meggyu jtá s . M!

szükséges ahhoz, hogy a test meggyuladjon ? Meggyujtása a foszfornak
(kanálban), kénnek (kanálban), gyertyának, spirituszlámpának, világító
gáznak. Ahhoz, hogy valamely test meggyuladjon, szükséges, hogy
fö Jmeleg ítsük (ok).

2. szakasz. E lo ltá s . Mi szükséges ahhoz, hogy az égő testet el-
oltsuk ? Égő foszfort, ként, gyufát vizbe mártunk. Ahhoz, hogy az égő
test elaludjon, szükséges, hogy lehű tsük (ok).

3. szakasz. Az égés fo lya ma ta . Bemutatandó egy más módja az
eloltásnak. Égő spirituszlámpát, gyertyát, gyufát kupakkal eloltunk. Az
égő gyertya zárt palackban lassan elalszik. Mi ennek az oka ?

A levegő alkotórészeiből s előbbi kisérletekből deduktive megálla-
pítandó a következő ok: az égő test egyesül a levegő oxigénjével s
ha az oxigén elfogy, az égő test elalszik. .

IV. Téte lek. A szakaszonként kifejtett tételek összefoglalása és
leiratása.

V. Begya ko r lá s és há zz" fe la da t. Példák adandók fel irásbeli meg-
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fejtésre. Miért alszik el a gyertya, ha reá fujunk? Miért alszik el a pet-

róleumlámpa, ha lecsavarjuk? Miért alszik el a tűz, ha locsoljuk ? Miért

szükséges, hogy jól szeleljen a kályha? stb. Egyúttal utasítás adandó

a gyermekeknek, hogy mely kisérletet próbál hatnak meg otthon.

Az égett sebek kezelése.

12. .A gyertya égésének termékei.

1.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeveze tő e lemzések. A mult órán tanultak ismétlő összefoglalása.

Az égés oxigénnel való egyesülés. Az égő test a levegötöl elzárt helyen

elalszik.

A elégett testről azt szokták mondani: megsemmisült. Arról lesz

szó, hogy igazán megsemmisül-e? Foszfort égetünk. Fehér füst képződik:

foszforsav. Ként égetünk. Fojtó gáz képződik: kéngáz.

Il. Kér dés: a gyertya égésekor keletkezik-e uj test?

Ill. Kisér le t. Zárt edényben, palackban, égetünk gyertyát. A látszó .

lag üres palackba mészvizet öntünk. Megzavarodik. A mész oly palack-

ban, amelyben gyertyát nem égettünk, nem zavarodik meg. Ez a zava-

rodás a szénsavtói származott.

Égő gyertya vagy spirituszláng fölé főző üveghengert tartunk.

Elhomályosodik. AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv íz tő l homályosodott el.

IV. lnduktiv té te lek. A testek égésekor új testek keletkeznek: a

foszfor égések or foszforsav; a kén égésekor kéngáz ; a gyertya égésekor

szénsav és vizgőz.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. A gyertyával való kisérlet házi fel-

adatul adható.

A gyertya égése és a lélegzés összehasonlítandó.

13. .A testek súlya.

1. Beveze /ó e lemzésék. Számos test súlyának próbája emeléssei,

toJássaJ, huzással, tartással. Összehasonlítások. Előzetes tételek: a nagyobb

testek súlyosabbak, a kisebbek könnyebbek. A ritkább testek könnyeb-

bek, a sűrűbbek nehezebbek. A súlyt az erőkifejtés és a kezemre (bőrre)

kifejtett nyomás szerint határozom meg. Ez a meghatározás nem pontos.

Il. Kér dés. Miként történik a testek súlyának pontos meghatározása?

Ill. Kisér le tek. A kereskedői mérleg pontos szemlélete. A mérő

súlyok (súlyegységek). A pontos mérés. A mérleg egyensúlya.
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a j Különböző testek ·szabadmerese.

b) 1 ern.", 10 ern.", 100 cm." fa mérése.

e j 1 ern." fa, mészkő, vas, réz s egyéb testek merese -.

IV. Téte lek. Ha a két csészében egyenlőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsú lyo k vannak, akkor a

mérleg két karja egyensúlyban van. Az egyensúly jele, hogy a karok

vizszintesek, a mutató pedig függőleges. 1. A testek súlya függ a testek

na gysá gá tó l. Ugyanazon anyagu test minél nagyobb, annál nagyobb a

sú lya . 2. A testek súlya függ anyagjuk sűrűségétől is. Ugyanazon nagy-

ságu testek minél sűrűbb anyagból vannak, annál súlyosabbak.
,

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. A gyermekek a mérlegen 100 gm.

pontossággal különböző te s te k súlyát meghatározzák. Épp így meg-

határozzák a következőket: Melyik sűrűbb, a viz-e vagy a borszesz ?

A vas-e vagy az ólom? A fa-e vagy a kréta? stb. Házi feladat: egy

egyszerű mérlegnek házi szerszárnokkal való elkészítése. A mérleg rajza.

Kisér /e tek. A kisérleteket jelzi maga a leckevázlat.

J egyze t. Egy másik félórás tanítás tárgyául felvehető: az egyenlőtlen

karu mérleg (mázsáló), a tizedes mérleg, a rúgós mérleg ismertetése.

14.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z e r ő .

I. Beveze tő e lemzések. Szám os nyugvó testet, golyót, labdát, kocsit,

nyílvesszőt, parafadufót vagy vesszőt (játékpuskával) megindítunk s

valamely akadállyal feltartunk.

II. Kér dés. Milyen irányban mozognak a megindított testek?

Ill. Kisér le tek. Egy vizszintes csőből egy szemközt levő lapra sörétet 1

fujunk, A viz szintes irányt egy léniával szernléltetjük, Egy játékpuskából

hasonló módon kilövünk egy veszőcskét.

IV. Téte lek. A nyugvó testek maguktól meg nem indulnak. A mozgó.

testek maguktól meg nem állanak. Azt, ami a nyugvó testet megindítja

vagy ami a mozgó testet megállítja, er őnek nevezzük. A testek mindíg

a megindító erő irányában mozognak.

V. Begya ko r lá s és a lka tma zá s. A gyermekek maguk mondanak

példákat a mozgató erőkre, a mozgást megszüntető erőkre, az erő és

mozgás iránya közötti összefüggésre.

Házi feladat. A gyermekek irásbelileg felelnek a következő s egyéb

kérdésekre: A fö'dön elgurított golyó (a gyermekek golyózása értendő)

látszólag önmagától is megáll. Mi ennek az oka ( A kilőtt nyil vessző,

puskavessző, puskagolyó látszólag önmagától is megáll. Mi ennek az oka?

Kézi foglalkoztatás. A gyermekek az iskolában és otthon célba

lőnek.
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15.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA f ö l d vonzóereje.

1.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeveze tő e lemzéuk. Labdát, krétát, golyót s egyéb tárgyakat
e le r esztünk a kezünkből. Azok leesnek a földre. A fonálra felfüggesztett
golyó fonalát elvágjuk s a golyó leesik a földre. Egy golyót s más
tárgyakat kányapapirral falemezről letolok. Ezek leesnek a földre. Ezek-
ről a tárgyakról azt szoktuk mondani, hogy maguktól vagyis sza ba don

esnek a földre.
II. Kér dés. Milyen irányban esnek a tárgyak a földre?
IlL Kz'sér le tek. Egy zsinórra egy súlyt felfüggesztünk. A zsinór

mellett különböző tárgyakat ejtünk le.

Az iskolatáblára vizszintes vonalat húzunk (az alsó szélével pár-
huzamosan). A függő ón megkrétázott fonalának irányát megrögzítjük a
táblán. A származott szöglet szemléltetése.

IV. Téte lek. A szabadon lévő testek látszólag maguktól is leesnek
a földre. A testeket a föld vonzó ereje indítja meg. A szabadon eső
testek függőlegesen esnek a földre. A föld vonzó erejének iránya függő-
leges. Azt a szögletet, amelyet a függőleges irány a vizszintessel alkot,
derékszögletnek nevezzük.

A fölfüggesztett test nem mozoghat lefelé, de kifeszíti a fonalat:
súlya van. Az alá támasztott test nem mozoghat lefelé, de nyomja az.
alatta lévő testet: súlya van. A súlynak is a föld vonzó ereje az oka.

V. Begya ko r lá s és a lka lma zá s. Kézi fog la lkozá s. Függő ón készítése.
A falnak és különféle függőleges tárgyak irányának meghatározása függő
ónnal. Vizszint mérő készítése. Az asztallap és más vizszintes tárgyak
irányának meghatározása a vizszintmérővel.

Feladatok : Miért esik le a háztetőről az eltört cserép? Miért zuhan
le a lavina a hegyről? Miért kell megkötni a kocsi kerekét a hegytetőn?

I R O D A L O M .

K Ö IIYvis mer tet é s e k .

E g y e t e m e s T ö r t é n e t . Tanító- és tanítónőképzők számára két
kötetben irta: F a r ka s Sa ndo r . A történelem tanításának módja, mint azt
dr. Witzmann fejtegeti, gyakorlati tapasztalaton és gyakorlati megfigyelése-
ken alapul. Nem a tanuló alkalmazkodik a tanítási anyag hoz, hanem az
anyag módszeres feldolgozása a tanítóhoz. Ily gyakorlati tapasztalatok és
megfigyelések indítottak arra, hogy a tanítóképző-intézeti történettanítás-
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ról s ezzel kapcsolatban az uj tanterv alapján a tanító- és tanítónőképzők
számára 1903. évben kiad ott "Egyetemes történet" -ről általánosságban
véleményt mondjak.

Az uj tanterv szerint a történettanításközéppontja : nemzeti törté-
nelmünk. Erre vonatkozólag Márki Sándor megjegyzi, hogy "nincsenek
a tudomány követeléseinek megfelelő jogo, alkotmány-, egyház- és had-
történeteink. Történetünket pedig csak ilyen, a dolgok természete, azaz
a tudomany theóriája szerinti vizsgálat on alapuló szakmunkák megjele-
nése után illeszthetjük be teljesen az egyetemes történelembe". Az orszá-
gos közoktatásügyi tanács 1898. április 26·iki emlékirata is panaszkodik,
hogy az utolsó középiskolai tantervekhez kötött utas ítások a világtörténet
anyagának részletezésében nem mulasztják ugyan el korszakonkint a
magyar történeti vonatkozások közbeillesztgetését; de a tapasztalat meg-
mutatta, hogy a nemzeti történet ily módon egészen háttérbe szorúlt, sót
mel1őztetett Pedig a magyar történet a világtörténetbe organikusari beillesz-
rendő, hogy egyénisége ez által kidomborodjék".

Ezek után kérdés, vajjon a feldolgozott anyag elrendezése a tanító-
képző-intézet számára irott tankönyvben megfelel-e a támasztható követel-
ményeknek? A használatban levő tankönyv első kötetében, mely 230
oldalra terjed, csak 13 oldal foglalkozik a hazai történelemmel; a második
kötetében, mely 209 oldalból áll, kisebb vonatkozásokon kívül 28 oldal.
Ezzel szemben Franciaország történelmét a második kötet 58 oldalon
ismerteti. Igaz, hogy nálunk a világtörténelem tanításában a világtörténelmi
események ból többet kell ismertetni, mint amennyi a hazai történet meg-
értéséhez szükséges, mindamellett hazai történelmünket külföldi vonatkoza-'
saival a világtörténet keretében ki kell emelnünk. E tekintetben idéZZÜK
Márki Sándornak ide vonatkozó fejtegetéset: "Már az ókor történetében
is alkalom van, legalább annak megvilágítására, hogy hazánk földjének
őslakó: miképen lépnek ki a praehistorikus idők homályából és miképen
kerülnek a római birodalom révén a világtörténeti fejlődés áramlatába.
A rómaiak történetében: A Magyarországba költözött gallusok harca
Rómával; Julius Caesar háborúja Burivista dák királlyal; a Flaviusok
alatt Pannónia szervezése és fontos középponti szerepe; az investitura
korában VII. Gergely és Szt. László meg Kálmán viszonya mind megannyi
kapocs a' haza s a külföld történelme között". Ilyen kapcsolatot a világ-
történeti eszmék és intézmények képeznek s a kölcsönös hatás, melyet
mi a külföldre, vagy amelyet az reánk gyakorol. Ezért szükséges, "hogy
a historikusnak érzéke legyen az általánosság, egyetemesseg iránt pl.
hogy a kis nepek hogyan érintkeztek egymással, hogyan érvényesültek
a világtörténelemben s a nagy népek milyen küzdelmek közt hatottak
környezetükre". Minthogy pedig a szláv hatás nálunk erősebb, mint pl.
az angol, természetesebb és érdekesebb volna reánk nézve, ha avval foglal-
koznánk bővebben. E kivánalomnak azonban az intézeteink. számára enge-
délyezett tankönyv nem mindig tesz arányosan ereget. amennyiben pl.
Anglia történelmét 31 oldalon, mig Oroszországet csak 14 oldalon tárgyalja.

E tárgyalás is főleg agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhábo rú k ra szorítkozik. A tankönyv mintegy
igazolni látszik Rousseau vádját, hogy a történelem sokkal többet mond
az emberek rossz, mint jó oldalairól. Forradalmakról· és csatákról beszél,



4t2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mig a békésen élő nemzetekról alig szól. "Megismerteti azoknak a népek-
nek történetét, melyek egymást tönkretették. de elhallgatja azokat, kikgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

béke műveiben segítették egymást. PI. a keresztes hadjáratok lefolyását
is hosszasan tárgyalja, de hatásuknak, eredmé-nyeiknek megismertetésévei,
ami tanulságosabb, alig foglalkozik.

Nagy fontosságú az egyes korok műveltségének, társadalmi képének
az áttekintése is. Erre a tankönyv 1. kötete kellő gondot fordít is; de
már a II. kötetből teljesen hiányzik, holott itt még inkább szükséges volna.
Szükség volna nevezetesen arra, hogy minden egyes kor rendszeresen
megállapított szempontokból ismertettessék. Salamon Ferenc mondja: "A
nemzeteknek nyelv, faj, intézmények, szokások tekintetében való össze-
hasonlítása az egyetemes történelemnek elsőrangú kötelességei közé
tartozik" .

Más történetíróink is az ethnografikus és csoportosító rendszer alkal-
mazását kivánják, t. i., hogy az emberi élet -minden tevékenységének
nyilvánulását, mint művelődés-tőrténet keretébe tartozót fogjuk fel. A tan-
könyv hazai tőrténelmünkből jobbára csak a háborúkat hozza kapcsolatba
a külföldi eseményekkel ; ae pl. a Magna Charta és az Arany Bulla össze-
hasonlítása, a pápai befolyás Imre és II. Endre idejében, IV. Béla össze-
köttetése a béke idején a külfölddel, Nagy Lajos intézkedéseinek hatása
a szláv nemzetekre stb. mind hiányzik. Pedig a társadalmi es művelődési
vonatkozásokat, különösen az uj korban a világtörténet keretében kellene
tárgyalni. Es pedig azért, mert annak eseményei által a hazai vonatkozá-
sok jobban kidomboríthatók, de másrészt azért is, mert az ui tanterv a
Ill. osztály anyagául a magyar nemzet történeténekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö 'ssze jog la ló áttekin-
tését jelöli ki. Minthogy pedig az előbbi tanterv szükségét érezte annak,
hogyam. osztály hazai történeti anyagát a szatmári békével végezze;
nagyon természetes, hogy ugyanoly óraszám mellett az egész hazai törté-
neti. anyagnak, főleg a legujabb kornak behatóbb ismertetése .csak ugy
esz közőlhető, ha külföldi vonatkozásaiban már ismert adatokra támasz-
kodik. Ezeknek az adatoknak s a világtörténeti eseményeknek elrendezé-
sétől, feldolgozásától, felosztásától, szemléltetésétől függ nagyrészt a taní-
tás sikere. Es pedig azért, mert még a tanterv is a lényegesebb történeti
eseményeket - néha - látszólag. mint szervesen össze nem függő része-
ket, nevezi meg. Pl.: Spanyolország hanyatlása. Az ellenreformátió
Magyarországon. Vagy" A tengeren túli felfedezések. Magyarország a
J'agellók alatt". Egy jó tankönyvnek azonban a különböző részeket ugy
kell tárgyalnia, hogy szerves egységet képezzenek, egymásból folyjanak,
egymást kiegészítsék. Igy kell tárgyalnia, mert a történelem tanulása, főleg
leánytanulóknál. nagyrészt csak az emlézés dolga. Nem akadtam még oly
tanulóra, aki magyarázat nélkül, önállóan, pusztán tankönyve alapján a
történelmi részleteknek szerves egységét, az uralkodó eszmék kapcsolatát,
az események okainak és következményeinek logikus levezetését tudta
volna. A tankönyvnek tehát - mint Rousseau mondja - értele-nképzés
szempontjából ugy kell előadni az eseményeket, hogy azok felett a tanuló
gondolkozzék. Belássa azt, hogy a kü lső események mögött változhatlan
törvények uralkodnak. S ha valakinek, ugya leendő tanítónak van erre
legnagyobb szüksége, Nem a tények nagy mennyiségének ismeretére,
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hanem arra, hogy a jelentékenyebb események tanulságait miként lehet
és kell a gyakorlatban felhasználni s az idők próbaköve.által jóknak bizo-
nyult társadalmi eszméket megfelelőerr alkalmazni Nagy hasznát vehetnék
ily irány ú tudásuknak nemzetiségi helyeken működő tanítóink. Nagy
hasznát vehetnék hivatásuk körében a tanítónők is, ha figyelmüket terv-
szerűen a történelem erkölcsi igazságaira terelnők. ~ e részben szükséges
volna, hogy a tankönyv a kiválóbb nóalakokat méltassa. Ne Pompadour
marquisnér és Dubarry grófnét, hanem inkább Roland asszonyt vagy
Staél Annát emelje ki. Mert igaza van Lockenek, hogy fontosabb a jellem
és személyiség fejlesztése, mint pusztán az értelem rnűvelése.

A tankönyv ilyen kivánalommal több helyen ellentétbe jön. Pl. hogy
Miksa Burgundiát házasság által szerzi meg, ezt négy helyen mondja el;
de a lengyel politikai élet hatását Magyarországra nézve, vagy a magyarok
külföldi tapasztalatait Zsigmond korában mellőzi s nem szól az Anjouk
ismertetésénél Magyarországnak középponti helyzetéről. IV. vagy szép
Fülöp, francia király pedig három helyen, részletekben van ismertetve.
A bécsi kongressus után történő események elrendezésenél nem volna
jobb, ha a tanterv szerint kijelölt részletekre szorítkoznék és Ausztria-
Magyarországot tárgyalná utoljára? Utoljára ismertetné azért, hogy a
többi állam államéletének nyilvánulásait és hatását itt, mintegy földrajz-
történelmi középpontban összefoglalhassa. De ily egymásutánban: Nemet-
ország, Olaszország, Spanyolország, Oroszország, Belgium, Hollandia s ,

legvégűl Anglia, ilyen egymásutánban a tanuló bajosan lát rendszert,
nehezen talál kapcsolatot.

Ami pedig a magyar történelmi résznek beolvasztását illeti, a termé-
szetes, okozati összefüggés és a világos áttekintés megkivánja, hogy a
magyar történelmi rész a világtörténeti eseményeknek ne függeléke, hanem
szerves kiegészítő része legyen. I

Ez az okozati összefüggés kivánja, hogy a tankönyvben pl. a keresz
tény egyházról és a szerzetes rendekről szóló rész vagy a középkor-
jellemzeséhez vagy Kis Pipin méltatasához csatoltassék s ne következzék
közvetlen az arabok ismertetése után. Jobb volna továbbá, ha a 'hűbéri
társadalom keletkezése a középkort bevezető általános jellemzésben tár-
gyaltatnek. Igy Nagy Károly birodalmának története szerves egységet
nyerne s nem volna, mint most, két részre szakítva. Helyesebb volna,
ha Géza, magyar fejedelemről (993 ) ne V. Henrik (l106-1Il5) után,
hanem előtte lenne szó.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAva gy Svájc története nem függ-e szervesebben
össze a Habsburgok történetével, mint VII. Henrik angol királyéval ?

Ami az anyag feldolgozását illeti, lehetőleg minden eseményt meg
kell indokolni. Meg kell indokölni a helytelen itéletek elkerülése végett.

A tanuló a cselekmény eredetét, okát nem látja, nem tudja s igy itélete-
homályos s ily itéletet visz át a gyakorlati életbe. Meg kell indokol ni az
eseményeket a helyes következtetés gyakorlása szempontjából is. PI~
mikor a tankönyv a perzsákról azt mondja, hogy azok "ép úgy, mint
rokonaik, régebben földműveléssel foglalkoztak és törzsszerkezetben éltek" ,..
a tanuló nem tudja, miiyen rokont értsen, mert a médekról az va n mondva
"igen kezdetleges m ű veltségüek voltak, baromtenyésztéssei foglalkeztak
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s nomád életet éltek".' Az egyes királyok neve előtt vagy után álló jelzők
(tehetségtelen; e romlott ember feslett erkölcsével, pazarló udvartartásával
s képmutató természetével csakhamar a romlás szélére vitte az országot)
gyakori használata is kéte 5 értékű. Jellemeznek ugyan; de mert nincsenek
megindokolva. illetve a cselekményekból levezetve, a logikus gondolko-
dást, a jellemképzést nem fejlesztik. Ily hezagos jellemzés pl. "A Balkán
félszigetnek igen kedvező, egyenletes éghajlata van;" - a földrajzban pedig
azt tanulják, hogy' Spárta környékén nyáron a meleg 45 -500 C., télen
pedig a hideg - 120 C. "A középkor mindaddig tunya, álmos és tudatlan,
mig meg nem ismerte a rómaiak által közvetített élet örök alkotásait" .
(A posinvista Comte szerint a középkor társadalmi, erkölcsi, művészi és
értelmi tekintetben végtelen haladást mutat az. ó világgal szemben. Hitet,
hazát, eszményt adott.) "Magyarqrszágban a feudalizmus kétélű intéz-
ménye ismeretlen maradt s a főurak nem ösztozkodhattak a felségjogok
gyakorlásában". (Miért?) »Hadriánus a Salvius Julianus jogász által össze-
írott törvényeket az egész birodalomra érvényesek nek mondotta ki. E
híres gyüjtemény (az Edictum Perpetuum) a mai jognak is alapját képezi".
Marcus Aurelius volt az, ki az Edictum Perpetuum erejét az egész rómaigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b iro da lom ra kiterjesztette". (Ki volt tehát?) "Nagy LajosmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö r vénybe igtatta
az ősiséget, mely az öröklés módját szabályozta". (Kinek az. öröklési
módját?) "Nagy Károly hatalmas birodalmának kü!önösen erős alapját
képezte a közös vallás, a keresztény hit; nem csoda, ha ilyen egyöntetű
és nagy hatalomnak a birtokában" stb. "Kétségtelen, hogy Nagy Károly-
nak is csupáncsak személyes kíválóságai kapcsolták össze a földrajzilag
és néprajzilag különféle országokat. Mihelyt e nagy uralkodónak félelmes
ereje megszünt, a birodalom népei egységesebben igyekeztek tömörülni".
'Tanitóképző-Intézetekben, ahol a tanuló a tankönyv alapján tanít is, nem
homályos, hiányos, hanem világos. egybehangzó, rendszeres adatokra
van szükség.

A világtörténelem felosztását illetőleg az a tapasztalatom, hogy a
könnyebb áttekintés céljából a francia forradalommal uj kort kellene nyitni
t. i. legujabb kort. Ami pedig a világtörténelem szemléltetését illeti, tanító-
képző-intézetekben mindazokat a módokat és eszközöket ismertetni kell,
.amelyek ezt a célt szolgálják. A történettanítást minél több és jobb szemlél-
tetéssei kell élénkíteni és könnyebbé tenni; nemcsak azért, hogya tanu-
lónak legyen könnyebb, hanem hogy leendő tanítványainak is könnyebbé
tudja tenni. Padderatz azt kivánja, hogy az események lehetőleg ne mint
megtöréntek,' hanem, mint történők mondassanak el, vagyis kútfők olvas-
tatását sürgeti. Sürgeti főleg azért, mert a történeti elvont eseményeket
ez által konkréttá akarja tenni. Erre kevés segédeszköz áll rendelkezésünkre.
Kivánatos volna tehát 1. hogy a történet tanítását, egy a tanítóképző inté-
zeti tanárok számára irott segédkönyv támogassa. Oly vezérkönyv, mely
a jelentekenyebb. eseményeket órák szerint mintaszerüen feldolgozná s ez
által a tanítás egységét részben biztosítaná. Oly vezérkönyv, mely esetleg
formailag tökéletes vázlatokat is tartalmazna, minőket pl. Dr. Witzmann
közöl. Ezek hazai viszonyainkhoz alkalmazva jó szolgálatokat tehetnének.
Nagy csoportokat alkotnak s nemcsak chronológiai szempontból rendezet-
tek, hanem különválasztják a lényeges eseményeket a kevésbbé fontosak-
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tól. Ez által a gyakorlati tanítás anyagának kiválasztását, céltudatos fel-
dolgozását előmozdítják. De támogatják az emlékezet munkáját is.

2. Kivánatos volna, hogy a tanitóképző-intézeti történettanításhoz
megfelelő olvasmányok és kútfők gyűjteménye szerkesztessék.

3. Kivánatos volna s a célt sikerrel szolgálhatnák a "Tanítóképző"-
ben időnkint megjelenő s tervszerüen kidolgozott gyakorlati mintatanítások ..
A szemléltetés nem kevésbbé fontos eszközei a térképek és képek. Tan-
könyvünkben - egy térkép sincsen. Képek pedig csak az első kötetben
vannak; a második kötetben, ahol pedig még nagyobb értékük volna,
hiányoznak. E hiány annál nagyobb, mert magyar kiadásu történeti, fali
szemleltető tábláink alig vannak s a meglevőknek vagykülföldieknek
megvan az a hátrányuk, hogya tanuló csak időközönkint látja őket.
Mindeme hiányt és nehézséget a jól iIlustrált tankönyvvel pótolni lehetne.

Egyes megfelelően készített, összeállított táblázatok pl. a középkori
államok táblázatos kimutatása különféle szempontokból szemléltetve, szintén
jó szolgálatokat tehetnének. A tankönyv végén egyes nevezetesebb európai
nép folytatólagos története a főbb eseményeket jelző vázlatokban volna
feltüntethető, Ezzel jelentékenyen megkönnyíthetnénk az áttekintés, össze-
foglalás munkáját. '

A tanuló munkáján könnyíteni kell is, mert a történelem nagyszámu
adatával ugyis eléggé igénybe veszi szellemi erőit Ezt akarja Acton lord
is, midőn a történelem becsét inkább adatai megbizhatóságában, mint
gazdagságában találja. Nem kell foglalkozni mindenféle jelentéktelen néppel;
a háboruk tárgyalásánál is az a lényeg, használtak-e vagy ártottak-e az
emberiségnek? Túlterhelő a tanulóra, midőn pl. tankönyvünk alapján a
görög gyarmatoknál 16 sorban 18 helynevet, vagy XIV, Lajos uralkodá-
sának ismertetésénél 67 különféle helység- és személynevet kellene meg-
jegyeznie. Vagy pl. kell-e tudni Mexikóban a xochicalcói sziklába épült
gula templomot, Tizoc király nap kövét ? Kell- e tudni, hogy az é k írá s o s

emlékek abc-jét Khaldeában Grotefend György fejtette meg, mikor annak
teljes megfejtéseben résztvettek: Beer, Hitzig, Holtzmann, Oppert, Rawlinson
stb. is? A Notitia Dignitatum nevét; Kylon és Megakies küzdelrnét. tudni
okvetlen szükséges? Szükséges-e, hogy a tanulók Róma hét dombjának
a nevét ismerjék, hogy a francia köztársaság mind a hat elnökének a
nevét tudják? Vagy pedig e helyett a történet paedagógiai jelentőségére,
gyakorlati alkalmazására hivjuk fel fígyelmét.

A történelemmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelő hatását emeljük, ha - mint W éber mondja -
a mult nagy, dicső eseményei a tanuló lelkét megragadják, Megragadják
pedig akkor, ha a tankönyvek élénk elbeszéléseket, leirásokat tartalmaz-
nak Vagy mint Comte Ágost kivánja, hogya történet ne okoskodjék,

. hanem elbeszéljen, ne itéljen, hanem előadj on. A történeti tankönyvnek
tehát hivatása az is, hogy a tanuló előadó-képességet fejlessze. Nincsen
a stylusnak oly formája a legszelidebb érzelmek egyszerü megnyilatkozá-
sától a szónoki hév szenvedélyes kitöréseig, melyet a történelem kereté-
ben megszólaItatni ne lehetne s ne kellene. Nagyon fontos az előadási
képesség nevelése s a szép, magyaros beszédre való szoktatás, különösen
leendő tanítóknál, nevelőknél. Ezért a tankönyveknek nyelvi szempontból
valóban tökéleteseknek kell lenniök. E tekintetben is van hibája mostani
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tankönyvünknek, Pl. a többek között: '"A rómaiak sorra vették el a púnok
szigetbeli gyarmatait" ; "Magyarország nagyhatalma a Jagellók alatt vissza-
csökkent". "Igy zü!1öttek le végképpen a lovagok". "Mint a keresztény-
ségnek képzelt feje, később a pogányság ellen indított irtó háborut
Fülöp". "Nem Rel! azonban azt hinnünk, hogya, renaissance készen s
.egyszersmind elszigetelten pattant ki a középkor izzó kohójából ; nem,
mert e nagy szellemi mozgalom ép oly lassan, de egyszersmind termé-
szetesen fejlődött, érett tovább, mint amily lassan és temészetesen fejlőd-
tek belőle az uj kor mozgalmai ; nem kell tehát azt hinnünk, hogy a
renaissance a közép s az uj kor közé, körülhatárolt térben és időben
van beékelve; nem, mert ez ujjászületés tulajdonképen az emberiség azon
összefüggő, egységes eszmevilágának, melyet az első embertőlmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezdve

érlelünk, csak egyik mozzanata, szerves része, évszámhoz nem köthető
születéssei ". "Pompejus meg is felelt a bizalomnak: Három hónap lefor-
gása alatt egészen megtisztította a Földközi-tenger medencéjét".

Ilyen stylus nem könnyíti meg a tanulást, másrészt a tanulók nyelv-

érzékének a fejlesztésére sem alkalmas, Pedig a történettanítás nagyban
támogathatja az irodalom tanítását is.

Az előadottakban bár vázlatosan, igyekeztünk azokat a főszempon-
tokat, elveket összeállítani, amelyek a hazai tanítóképző-intézeti célirányos
történettanirás javára szolgálhatnak, Megjegyzéseink gyakorlati tapasztala-
tokon alapulnak. Mint általában az a célunk, hogya kölcsönös eszme-
cser éve l közös érdekü munkánkon javítsunk s eljárásunknal egyöntetü-
séget állapírsunk meg. E cél érdekében vontuk be fejtegetéseink keretébe
egyik használatban levő tan könyvünket is. Ugyanis a tankönyv az főkép-
pen, amely hányt szab a tanítas- és tanulásnál, Tehát célunk nem kriti-
zálás volt, hanem csakis positiv és negativ szempontok kiemelése, ame-
lyeket követni vagy kerülni vélünk. Csupán ily szándék késztetett a fel-
szólalásra. S ha szerény fejtegetésünkkel a történettanítás iránti érdeklődest
csak fölkelteni is sikerüIt, ugy az ügynek tettünk szolgálatot.

Budapest.
Kir chner né P etr a sevich Má r ia .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c s á k t o r n y a i áll, t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e f e n n á l l á -

s á n a k X X V . é v é b e n . ( 1 9 ° 3 / 1 9 ° 4 . ) Huszonöt esztendeje, hogy a
csáktornyai áll. tanítóképző-intézet a magyar kultura érdekeit szolgálja.
Kettős hivatás jutott ez iniézetnek : a tanítóképzés és a magyarság
védelme s a hor vá t ajkú nép közt a magyar nyelv terjesztése.
Magasztos feladat mind a kettő; kitartó, odaadó munka Arán valósít-
ható meg csak az egyik feladat is, a tanítóképzés ; mennyi önzetlen
fáradozás, hazafiui hév, sokszor áldozat kell tehát még, ha a másik
célt is el akarjuk érni. S hogy e kettős feladatnak mily eredménnyel felelt
meg az intézet, mindnyájan tudjuk; tanuságot tesz erről az intézet az
1903/4. isk. értesítője is, mely a rendes évi beszámolón kívül az
intézet fennállása óta eltelt huszonöt év munkájával is foglalkozik.

A diszes kiállítású 157 lap terjedelmű értesítőt az intézet igazgatója,
Ma r g lta t' J ózsef szerkesztette. Az első rész az intézet történetét írja le,
mely az intézet 25 éves fennállásának jubileumi ünnepén (1904. szept, 6.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
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felolvastatott. Az intézet tanulságok ban gazdag múltjából megtudjuk,
mennyi küzdelemmel, mennyi kitartó munkával járt, míg ott a nemzeti-
ségi vidéken a maga s munkája iránti tiszteletet, becsülést kivívta s
vezetőinek mennyi fáradságába kerűlt, míg céljainak legalább egyelőre
megfelelő épületbe jutott. De célját elérte, nemcsak a 'vidék magyar
közönségének érdeklődését vonta mindinkább magára, de a muraközi
horvát lakosság is tisztelettel nézett a kultura e hajlékára, sőt a Dráván
túliak figyelrnét is sikerült felköltenie; tanügy i férfiak gyakran látogatták
meg onnan túlról is.

o A II. fejezet az intézet telkének leírását adja; a telek 12· magyar
hold terjedelmű; egy része diszkert, másik része gazdasági célokra
szolgál, a harmadik játéktér. Ugyane fejezet foglalkozik az intézet épü-
letének, 'belső helyiségeinek leírásával, az egyes helyiségek méreteit
táblázatban közli.

AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ll. fejezet az igazgatótanács, a IV. fejezet pedig az 1879 -1904.
években működő tanárokat sorolja fel. A jelenlegi tanártestület 1 0
tagból áll.

Az V. fejezetben az 1903/4. tanévbeli növendékek névsorát talál-
juk ; az intézetnek az említettmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévben 111 növendéke vo lt, az intézet
fennállása óta 302 egyént képesített.
. A VI. fejezet az internatussal foglalkozik; 61 bent lakó növendék
volt, a többi bérelt lakásokban lakott. Közli az intézeti rendtartási
szabályokat, melyek ellen úgylátszik a növendékek nem igen vétettek,
amennyiben fegyelmi esetekről nem találun k értesítést.

A VII. fejezet az oktatás ügyéről ad számot. A végzett tananyag
megfelel a miniszteri tantervnek. Van ifj. önképző kör, mely igen szép
működést mutat fel. Van tanári s ifjúsági könyvtár; az elébbi 1340
kötetből, utóbbi 340 műból áll; van ezenkívül 167 kötetből álló gazda-
sági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár állományát nem tartjuk elegendőnek.
A gazdaságtani oktatás, mint a szaktanár jelentéséből kitünik, eléggé
intenziv; a terjedelmes kert s jól berendezett gazdaság nagyban elősegí-
tik sikerét A gyako rlo iskola szinten megfelelt feladatának.

A VIlI fejezetból m eg tud ju k . hogy az intézet a lefolyt évben a
dologi kiadások fedezésére 31404 kor. államseaé'yt kapott.

A IX. fejezet a Tanulmanyi kiránuulásokrót sz ól, Az ifjúság tanárai'
veze téséve l 1902-ben Stájerországba, 1903-ban a Balaton vidékére a
következő évben pedig a muraközi petróleum-forrá-ok vidékére tettek
kirándulást A petreleum-forrásokról Dékány Mihály tan ar bő ismertetést
is kőzöl. .

A X. fejezet a gyakorló iskolát ismerteti, IV osztályú, egy tanító-
val biró iskola, tanulói horvát ajkuak.

A XII. fejezet (XI. fej. nincs) a szünidei továbbképző tanfolyamról.
a XlII. a képesítő vizsgálatokról szól s felsorolja az 1882. óta képesí-
tett tanítókat. .

Végül a XIV. fejezet a jubileumi ünnepélyt írja le s a XV. a fel-
vételi lurcetést- közh.

Az értesítör több csinos kivitelü kép diszíti; különösen sikerültek
az intézet diszkertjének egyes részleteit ábrázoió képek.

Magyar Tanítóképző. '27
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Ismertetésemet az intézet igazgatójának ama szavaival zárom,
hogy "ez intézetnek mas feladata nem lehet, mint amelyet öntudatos
céljaiban eddig is szolgált: a Muraköz és a Vendvidék. valamint a
horvát-szIa vonországi magyar iskolák számára hazafias tanítók neve-
lése." Ez volt a törekvése a lefolyt 25 évben s ezt tűzi ki a jövő cél-
jául is. Adja Isten, hogy ez intézet élén hivatása magaslatán álló tanár-
karával minél tökéletesebben érje el e célt s a horvátok közt juttassa
teljes diadalra a magyar kulturát.

Budapest.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-th .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é p i s k o la i n e v e l é s - é s o k t a t á s t a n ; a tanító- és tanítónőképző-
intézetek Ill. osztálya számára; az új tanterv figyelembevételével írta
dr . Balo J ózse!, a budapesti állami tanítóképző igazgatója. Ára 2 korona
50 fillér.

A n e v e l é s t ö r t é n e t e ; tanító- és tanítónőképző-intézetek IV. osztálya
számára. Az új tanterv figyelembevételével szerkesztette dr . H a ló : J ozsef,

a budapesti állami tanítókepző-intézet igazgatója.
Hírt adunk e két könyv megjelenéséről, amelyek szerző pedagógiai

tankönyvsorozatának két utolsó s egyszersmind befejező tagját alkotják.
Az első összesen 187 lapori tárgyalja a nevelésta n t, okta tá sta n t és mód-

seer ta n t S e Japszámban benne van két, jókora hosszú tanmenet is; a
második pedig 154 lapon értekezik a neveléstörténet alakjairól és kor-
szakairóI. Ennek alapján letagadhatatlan érdernük e könyveknek, hogy
nem túlságosan nagyok.

Szerző mind a két könyvében fogékony az újabb irányzatok iránt
s fóelve volt a magvas rövidség; az elvi magaslat; erős, de nem kizáró-
lagos meggyőződések keltése; a neveléstörténetben pedig több tartalom
és kevesebb szó és név alkalmazása.

Javára irandó e könyvnek, hogy mint egy ugyanazon szerző mun-
kái, a növendéket az I. osztály tói kezdve a IV. osztályig egységesen,
következetesen nevelik, ami nem csekély szolgálatot tesz a növendékek
tiszta felfogása érdekében.

Addig is legalább ennyit e tanítóképző új könyvekről, amig
behatóbban foglalkozhatnánk velük.

F i l l é r e s k ö n y v t á r . Az iskolai vizsgálatok közelednek és eszünkbe
jut mindaz, ami kapcsolatban van a vizsgálatokkal. Eszünkbe jutnak a
jutalmul szánt ifjusági könyvek, melyekből ilyenkor nagyobb mennyiség
terem, hogy ösztönözzék, serkentsék a gyermeksereget a tanulásra, az
olvasásra. Pósa Lajos is ilyenkor bocsát ki egy- egy ujabb sorozatot a
Filléres Könyvtárból, melyeknél olcsóbb és alkalmasabb vizsgálati jutalom-
könyvet nem is képzelhetünk. A Filléres Könyvtár köteteiből, melyek leg-
nagyobb része felvétetett a Népiskolai Ifjusági Könyvtár tipusába, eddig
több mint kétszáz szám jelent meg, melyekben Jókai, Mikszáth, Herczeg,
Bársony, Malonyay, Sebők, Gárdonyi, Krudy, Pósa, Herman Ottóné, Egri
György stb. írásművészetén kivül még egy csomó ismert író szórakoztatja
az ifjuságot, formára kerek érdekes szövésü, tartalmas, tanulságos és
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mulattató történetekkel.,..A legujabb sorozatban 19 kötet jutott piacra és
köztük meséket találunk Benedek Elek, Pósa Lajosné, Havas István,
Dingha Béla, Gaal Mózes, Krudy Gyula, Egri György tollából, elbeszélés
Lengyel- Laurától, Sas Ede Tompa Mihályról írt tanulságos életrajzot
"Virágok kőltője" címmel, "Kurucok csillaga" cimmel pedig II. Rákóczi
Ferenc életrajzát mutatja be a magyar gyermekvilágnak. Havas Mihály
"Hősök" cimű történeti elbeszélése is érdekesen illeszkedik a sorozatba,
melynek minden száma 50 fillérért kapható. E helyen említjük még fel,
hogy Rákosi Viktornak gyönyörű könyve a "Hős fiuk" mo-t jelent meg
II. kiadásban. Ára diszkötésben 6 korona. Ugy ezt, mint a Filléres Könyvtárt
a Singer és Wolfner ceg adja ki, Budapesten, VI. Andrássy-ut 10ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
E L E T .

F e l e l e t K o lu m b á n S a m u u r n a k .

Rövidre foghatom a dolgot.

Neveléstanomnak t. birálója egyik szavában beismeri, hogy kifogásai
többnyire "igen kevéssé fontos dolgok", számuk ból is enged tisztességesen;
másik szavában azonban minden kifogását fentartja. Bírálata ugyszólván
egyebet sem tett, mint hibát keresett s mégis azt akarná, hogy elfogulat-
lannak tartsam. A Herbart-Rein rendszerbe fülig szerelmes, az én ujításaimat
pedig lekicsinyli, ócsárolja mind, de azért az ujítástól nem idegenkedik.
Még elvégre kisütné azt is, hogy voltaképen azért írta meg birálatát,
mert meg akart dicsérni és nézetei 'll terjesztésére vállalkozott. De más-
részt állítja, hogy mert az egyéniséget nem fogadom el célnak; mert,
mint a legujabb social-pedagógusnak, én is a közösségben látom az egyén
célját elérhetőnek és mert én a magyar nemzet nevelésében a keresztyén

. erkölcsi világnézet -uralrnát hirdetem: hát maradi vagyok s ő a haladó,
ó a reformátor.

Legyen neki logikája és gusztusa szerint.
A legkülönösebb azonban, hogy a támadó fél érzékenykedik. Neki

szabad bőbeszédüségről, zavarosságról, össze-vissza beszélésról. Jogikár-
lanságról és sok egyébről beszélnie; neki szabad nyiltan elmondania,
hogy azért írta meg birálatát ugy, ahogy megírta, mert munkámról túlzó
dicséreteket olvasott: de nekem, a megtá-nadottnak..a legnagyobb higgadt-
sággal sem szabad egyéni igazairnat elmondanom, mert a támadónak
zokon esik a szó. Ő sebet csak osztani bir, kapni nem.

Hát ezt nem firtatom tovább.
Kettőt azonban jó lesz megjegyeznünk ebbői a vitából.

. Az egyik ez: Ne kezdjünk heves vitatkozást olyan dolgokról',
melyekről rövidesen belát juk magunk is, hogy nem lényegesek, hogy
igen kevéssé fontosak.
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A másik pedig ez: A támadó legyen elkészülve rá, hogy vissza-
ütnek s ha megkapta a magáét, ne érzékenykedjékgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő sem.

Különben béke velünk.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P er es Sá ndo r .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e g y e s ü l e t d í s z o k l e v e l e in e k á t n y u j t á s a .

Az Egyesület folyó évi május hó 28-án tartott rendkívüli közgyűlésén
dr . Neményi Imr é t, mint a tanítóképző intézeti szakosztálynak minisztériumi
vezetőjét tiszteleti taggá, dr . Ková cs J á nost pedig, mint az egyesületnek
távozó elnökét, tiszteleti elnökké választotta. E választásokról szóló okleve-
leket nyujtotta át e hó 18 án Peres Sándor egyesületi elnök vezetése alatt
az egyesületnek vidéki és fővárosi tagokból álló népes küldöttsége, mely
először dr . Neményz' Imr e osztály tanácsost kereste fel hivatalos helyiségében.
Ez alkalomból Peres Sándor a következő beszéddel üdvözölte a máris
nagy szeretetnek s egyre fokozódó tiszteletnek örvendő osztályfőt.

"Nagyságos Urunk! Közgyűlésünk Nagyságos Urunkat a Tképző-
int. Tanárok Orsz. Egyesületének tiszteletbeli tagjává választotta. Ebben
az egyetértő választásban elisrnerésünk, tiszteletünk, szeretetünk és bizal-
munk nyilatkozott meg Nagyságod iránt. Elismerésünk és tiszteletünk
azért az évek során át végzett hagy és bölcs irodalmi és gyakorlati
rnunkásságért, melyet Nagyságod a magyar népoktatásügy 'S közelebb
az ifjúsági irodalom értékesítésére és főként a tanítóképzésügy érdekében
kifejtett. Szeretetünk azért a szeretetért, melyben bennünket egyenkint
és egyetemesen részesített úgy is, mint hivatalfőnk és úgy is, mint a
mi anyagi és erkölcsi érdekeinkért velünk együtt küzdő vezetőmunka-
társunk, aki erkölcsi erőink gazdagítására nemes szivének teljes melegét
árasztja reánk. És megnyilatkozott bizodalmunk Nagyságod iránt, akivel
egy célért dolgozunk: a nemzeti népnevelés ügyét felvirágoztató magyar
tanítóképzés előhaladásáért s akiben megvan bölcseség, erély és kitartó
munkakedv, melyek a sikert biztosítják. Fogadja, kérjük, szívesen a mi
tiszteleti tagságunkat, melynek értéke ott van abban a kiváló és sikeres
munkában, melyet Nagyságod végzett s ott van abban az igaz szere·
tetben és tiszteletben, mely a nemeslelkü vezér iránt mindnyájunk lelkét
betölti. Édes megelégedéssel tekintünk a multra, amely mikor megtaní-
'tett Nagyságodnak, a vezérnek megismerésére, bizalmat önt belénk
ügyünk jövője iránt. Adjon a jó Isten Nagyságodnak egészséget, örömöt,
bo ld ogságo t ; tartsa meg munkakedvét és erejét, hogy valóra váljanak
a magyar tanítóképzés jövőjéről táplált közös eszményeink! Isten álldja,
Isten éltesse Nagyságodat!"

D r . NeménJ Iz' imr e osztály tanácsos a küldöttségnek meg-megújúló,
lelkes éljenzés közben, az ügyszeretetének izzó tűzével, magas szem-
pontokkal szerkesztett s az egyesületi életnek egész filozófiáját tartal-
mazó beszéddel fogadta a tiszteleti tagságról szóló okiratot. Az ünnepelt
osztályfő először is gondos szeretettel az első helyre minősítette az őt
ért kitüntetések kőzött 1az egyesület dísztagsági helyét. Majd kijelen-
tette, hogy az okiratot úgy tekinti, mint az egyesület részéről adott
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fogla lót, melynek eszmei tartalmáért lelke egész erejével fog mindenkor
munkálkodni, mert az ügy. a tanítóképzésnek belső becsben páratlan
fontosságú ügye, egész lényévei, életével összeforrott. A beszédnek
érzelmi része után avval a mind mélyebbrehaió szernlélődéssel tért át az
egyesületi életnek lezajlott mozgalmas napjaira, amelynek praemissai gyanánt
egyfelül csakugyan az érzelmek, másfelől pedig a tapasztalatok hosszu
sora, a bölcselkedés és emelkedettség igazságai szolgáltak. Az egyesület
belső életére, a belső életben való szoros és sz ívós összetartásra, a jól
meggondolt és szertelenkedésektől távol álló, higgadt és komoly mun-
kára vonatkozó fejtegetések, az egyesület elé tornyosúló munka, a már
kijegecesedett nagy célok kő rvona lo zá sa s rrundezek a sz ívbő l jövő leg-
nagyobb s nekihevűlt melegséggel előadva. azt az elhallgatott, de annál
jobban érzett gondolatot keltették a küldöttség tagjainál, hogy van
immár program munk, van vezérünk s van az ügynek apostola. Azt a
gondolatot, hogya" tömörülés és összetartás" nemcsak az egyesületben,
hanem a tanítóképzés ügyének aegise alatt meg lesz felfelé is, meg az
egész vonalon s eljött a vállvetett munka ideje!

A küldöttség ezutánmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Ková cs 'J á nost kereste fel hantosúti laká-
sán. Miután Peres Sándor meleg szavakkal méltatta a távozó elnöknek
az egyesület felvirágoztatása körüli érdemeit, a jelenvoltak lelkes éljen-
zése közben átnyújtotta az ünnepeltnek a diszelnökségról szóló diplomát.
Kovács János meghatottan hárí.otta el a neki tulajdonított érdemeket s
igérte, hogy az egyesületnek, melyhez őt annyi kedves emlék fűzi,
továbbra is szorgalmas munkása marad. -f.-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á l a s z t m á n y i ü l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i .

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1905. május hó 22-én
tartott vátasztmányi ülésén.

Jelen vannak dr. Ka udcs János elnöklete alatt: Na gy László, dr . Ba ló

József, H or ua y Ede, P a ta ki Vilmos, dr . Má lna z' Mihály, Stepa nko Albert,
G yór gy Aladár, P er es Sándor, Ra dd Vilmos, F a r ka s Sándor, Ka tona ne :

Thuránszky Irén, Németh Sándor.
I Dr. Kovács János elnök az ülést megnyitván, köszönetet mond

dr. Baló József alelnöknek a korábbi vál. ülések vezetéseért.
2. Sztankó Béla főtitkár távollétében Németh Sándor titkár jelenti,

hogy az egyesületbe való belépésre jelentkeztek: H a us Irma, U jvá r y

Ilona, dr . Léva y Edéné, D emjén Ilona, P r essma yer Emilia (tnőképző-int.
tanítónők, Budapest); Czeg lédy Tivadar (áll. tk. tanár, Csurgó) H a nva z

Gyula (áll. tk. tanár, Csurgó); dr . G yőr y Tibor (áll. tk. int. orvos Bpest).
A választmányajelentkezetteket rendes tagjai sorába iktatja.
3 . Ra dó Vilmos, mint a mult választmányi ülés által az alap-

szabálymódosítás végett kiküldött bizottság elnöke, jelenti, hogy a
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bizottság e tárgyában két izben tartott ülést sa, módosítással teljesen
elkészült. FelkérimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a r ka s Sándort, a bizottság jegyzőjét, a módosításra
vonatkozó javaslatot terjessze elő.

4. Farkas Sándor előterjeszti a bizottságnak a módosításra vonat-
kozó javaslatait.

A választmány a javaslatot beható vita után, melyben a jelenlevők
mindannyian részt vettek, elfogadja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz.· Egyesülete választmányának 1905. évi
junius hó 14-én tartott ülésén.

Jelen vannak P er es Sándor elnökléte alatt: dr . Ková cs János, Ra dó

Vilmos. Lub inszky Emilia, Stepa n lu j Albert, Ka ioná né Thuránszky Irén,
Bittmb inder Miklós, Na gy László, F a r ka s Sándor, Szta nkó Béla, Németh

Sándor.

1. Elnök üdvözli a választmányt abból az alkalomból, hogy mint
elnök ez alkalommal vezeti először a választmány tanácskozásait. Az
egyesület ügyeinek vezetését demokratikus szellemben óhajtja s azt szeretné,
ha minden határozata közvélemény kifejezője lenne. A közgyülés határoza-
tainak végrehajtásat hűségesen fogja végezni. Az egyesületi életben békét
óhajt,' mely eddig is egyik éltető eleme volt annak; a maga részéről
mindent megtesz ennek elérésére, de viszont másoktól is elvárja az erre
való törekvést. Ápolni fogja a kartársi szerétetet ugy az egyén javáért,
mint a közös cél érdekében "Tiszttársait kéri,' hogy nehéz munkájában
támogassak, ha kell, buzdítsák. .

A tanítóképző a népiskoláért van, azt kell tehát néznünk, hogy ez
utóbbinak céljáért minél tökéletesebben muokálkodjunk. Ne a mult számára
kijelölt munkát folytassuk időben, hanem dolgozzunk a jelennek a jövő
célja érdekében. De nekünk nemcsak lj. célok által elénkbe szabott fel-
adataink vannak, a magunk számára is vannak kivánni .valóínk. Töreked-
nünk kell,· hogya tanító képzés munkásai ugy szellemileg, mint anyagilag
kellően honoráltassanak; ez irányban haladást látunk. Folytassuk tehát ez
irányban is a munkát.: A népiskola érdekében· folyó munkálatokból ne
késsünk részünketkivenni. A tanítóképzés szinvonalának emelése, minél
szakszerübbé tétele s végül akadémiai rangra emelése szintén képezze
célunkat. Mint eddig, ezentúl is foglalkozzunk tisztán paedagogiai kérdé-
sekkel is, dc ne hagyjuk figyelmen kivül a szervezeti kérdéseket sem, a
kettő közt azonban törekedjünk helyes arányra. A gyermekmegfigyelés,
a gyakorlati kiképzése a jelölteknek, a rajzoktatás kérdése stb. mind meg-
oldásra várnak. Midőn a felsorolt dolgokra irányuló munkák s törekvések
sikerét óhajtja, kéri, munkálkodjunk közösen s az ülést megnyitja. (Éljenzés.)

D r . Ková cs János üdvözli az uj elnököt ki egyesületünk élén 'uj,
közéleti működésében. azonban nem uj ember, mert ez a munkálkodása
ugyszólván együtt kezdődött az ő iskolai működésével. Szóló állandó
figyelemmel kisérte az iskolai közéletet, Peres Sándort mindig a komoly
munkások közt látta, azoknak első sorában. Hivatott elnök s hiszi, hogy
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a tanító képzés ügyeiben is eredményeket fog elérni. Az egyesületi élet
békéjének garanciáját látja Peres Sándor gyengéd .3S nemes lelkületében,
határozott egyéniségében, bölcs tapintatában. (Eljenzés.)

2 Főtitkár jelenti:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Vaszary Kolos biboros hercegprímás az elnökséghez levelet

intézett, melyben a közgyülés üdvözletéért köszönetet mond. (Felolvastatik.)
Köszönettel tudomásul vétetik.
bJ Sebestyén Gyula hasonlóan köszönő levelet intézett, az elnökség-

hez tiszteletbeli taggá történt megválasztásáért. (Felolvastatik.)
Tudomásul szolgál.
3. Elnök fájdalommal jelenti, hogya minden magyar ember által

tisztelt S' szeretett József főherceg, ki nemzeti kulturánk .minden ágában
munkás volt, elhunyt. .

A választmány a főherceg elhunyta fölött érzett fájdalmát s őszinte
részvétét jegyzőkönyvbe igtatja.

Elnök jelenti továbbá, hogy Nogely István nagyváradi kanonok, egye-
sületünk választmányának volt tagja, elhunyt. Elhunyt továbbá Bodor
Miklós, székely-kereszturi áll. tképző-int. tanár.

A választmány nevezett tagtársak halála fölötti részvérét jegyző-
könyvbe igtatja.

4. Elnök jelenti, hogy a közgyülés több oly határozatot hozott,
melyeknek végrehajtásával a választmány bizatott meg.

a j A sza kje lügyele tr e vonatkozólag (Na g )' László és F a r ka s Sándor
felszólalása után) kimondja választmány, hogya kérdés szeptemberben
tüzessék napirendre s felkéri Nagy Lászlót és Farkas Sándort, hogy e
tárgyban memorandum-tervezetet készítsenek.

b) A közgyülés dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszternek a szakfélügyelet megindításáért köszönetet szavazott, melynek
átadására nézve határozta tik, hogy az alkalmas időben küldöttségileg
történjék.

e j Az alapszabály-revisio a közgyülés napirendjéről levétetvén, a
váiasztmány elé utasíttatott. A választmány Ra dó Vilmos, Ková cs János dr ..
F a r ka s Sándor, Na gy László felszólalása után kimondja, a közgyülés elé
leendő terjesztés re szánt javaslat küldessék szét az egyes tanártestülétek-
nek; a jövő választmányi ülésre Nagy László dolgozza ki a vidéki körök
szervezésére vonatkozó javaslatot s az is küldessék szét vélernényezés végett.

5. A választmány a rendkivüli- tagokra nézve a közgyülésen fel-
merült vita kapcsán, hogy az alapszabályok értelmében az egyesületbe
belépett s felvett mindazon tagok, kiknek tagsági minősége a felvétel aíkal-
rnával nem konstatáltatott, e határozattal az egyesület rendes tagjaiúl
nyilváníttatnak.

, 6. A tankönyvbirálókra vonatkozó javaslat-tétellel a választmány az
elnökséget bízza meg.

7. A választrnányi ülések jegyzőkönyveinek a jövőben' leendő hitele-
sítésére vonatkozólag akként határoz a választmány, hogy a hitelesítést
az elnök által kiküldött két vál. tag teljesítse.

Ennek kapcsán a jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Lub inszky

Emilia és Bittenb lnder Miklós kéretnek fel.
•



424

8. A közgyülés elfogadván azon indítványt, hogya közoktatásügyi
miniszteriumban, valamint a közoktatásügyi tanácsban az egyesület kép-
viseletet nyerjen, az e tárgyban benyujtandó memorandum elkészítésével
a főtitkár bizatik meg; a memorandum alkalmas formában való benyuj-
tásával a választmány az elnökséget bizza meg.

9. Elhatározza a választmány, hogy kérni fogja, küld essék az egye-
sület részéről is a népiskolai- könyvtár-bizottságba képviselő.

I .

K.KJIHGFEDCBAm . f. JegyeztemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Németh Sá ndo r ,

e. titkár.

P er es Sá ndo r ,

elnök.
Hitelesítjük :

Bittenb inder M ikló s.

Lub in szky Emz'lia .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A T a n í t ó k é p z ő - I n t é z e t i T a n á r o k O r s z á g o s E g y e s i i l e t é n e k

a la p s z a b á ly a i .

- A választmány javaslata. -

(A dőlt betükkel szedett betoldások a módosításokat tartalmazzák.)

1. SZAKASZ.

Az egyesü le t c ime; székhelye , cé lja és pecsé tje .

1. §. Az egyesület címe: "A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orszá-
gos Egyesülete."

2. §. Az egyesület székhelye: Budapest.
3. §. Az egyesület célja: a tanító képzés s általában a népnevelés

ügyét figyelemmel kisérni és fejleszteni; a tanítóképző-intézeti tanárok,
tanítók és tanítónők szellemi és anyagi érdekeit védeni s előmozdítani.

4.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . Az egyesület eszközei: az egyesillet céljainak elérésére köz-
gyüléseket tart, amelyeken a tagok a tanító képzés és népnevelés felme-
rülő ügyeiről, tudományos és gyakorlati tételeiről értekeznek, vitatkoznak.
Az egyesület saját érdekeinek előmozdítására és a tagok esetleges
véleményének -nyilvánítására közlöny kiadásáról, szerkesztéséről gon-
doskodik

5. §. Az egyesület pecsétje: a magyar címer a koronával és ezzel
a felirattal: "A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete. 1889.
Budapest. "

IL SZAKASZ.

Az egyesü /e t ta g ja i, a ta gok kö te lessége i és joga z·.

6. § . Az egyesület tagjai ötfélék: tiszteletbeliek, alapítók, rendesek,
rendkivüliek és pártolók.

7. §. Tiszteletbeli tagokul a választmány ajánlatára a közgyülés
•
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oly férfiakat vagy nőket választ meg, akik a hazai tan ügy terén kiváló
érdemeket szereztek.

8. §. Alapító tagok azok, akik az egyesület alaptőkejének gyara-
pítására legalább kétszáz koronát adományoztak. Az alapító taggá be-
iktatást a választmány eszközli s erről az elnök a közgyülésnek
jelentést tesz.

9. §. Rendes tagokká lehetnek: 1. a magyarorsz igi összesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító -

és tanítónőképző, valamint a kisdedóvó- és tanárképzőintézetek alkal-
mazásban levő vagy nyugalmazott tanárai, tanítói s tanítónői. továbbá a
hazai kir. ra n fe lü g ye lő k és segéd-tanfelügyetők ; 2. a hazai tanítóegye-
sületek és testületek, amelyek egyesületi tagsági jogaikat elnökük vagy
igazgatójuk által gyakorolják.

10. §. Rendkivüli tagokká lehetnek: a hazai nevelő- és tanítóinté-
zeteknél működó vagy nyugdíjat é lve ző összes tanárok, tanítók
s tanítónók ; a tan ügy terén irodalmilag vagyegyébként érdemeket
szerzett egyének; a tanári, tanítói, tanítónői pályára. képesített jelöltek.
A választmánynak jogában áll a rendkivüli tagok közül rendes tagokat
választani. .

11. §. Pártoló tagokká lehetnek: a hazai nevelő- és tanító-
intézeteknél működó vagy nyugdíjat élvező összes tanárok, tanítók és
tanitónők, a tanári, tanítói és tanítónői pályára képesített jelöltek, tanító-
testületek, ifjusági s más egyesületek, általában a tanügy iránt
érdeklődők.

12. §. Aki az egyesületbe be akar lépni, ebbeli szándékát a
titkárság utján a választmánynak irásbelileg jelenti. A fölvétel ügyében
a választmány szavazattöbbséggel dönt s a titkárság a föl- vagy föl nem
vételról az illetőt értesíti. Visszautasítás esetén a jelentkezőnek jogában
áll ügyét a közgyülés elé terjeszteni. A fölvett tagokat az elnök a köz-
gyülésnek bejelenti.

13. §. A rendkivüli és pártoló tagokat a választmány egy rendes
tag ajánlatára választja meg.

14. §. Minden rendes és rendkivüli tagnak tagsági kötelezettsége a
belépés idejétől számított három évig tart. Aki az egyesülétből ki akar
lépni, köteles ebbeli szándékát a titkárság utján a választmánynak a
harmadik év október 1-ig irásbelileg bejelenteni. Aki ezt nem teszi, ugy
tekintetik, mint aki kötelezettségét ujabb két évre hallgatag elvállalta. A
pártoló tagok tagsági kötelezettsége csak egy évre szól.

15. §. A választmánynak jogában áll az olyan tagokat, kik akár
a polgári életben vagy irodalmi téren nyilvános botrányt okoztak, akár
másnemű működésükkel az egyesület célját, tekintélyét és érdekét veszé-
lyeztették, az egyesülétből kizárni. Kizáró határozat hozatala előtt a
szavazat minden választmanyi tagtól bekérendó. Ezen ügyben a szava-
zatok kétharmada dönt; a szavazás ilyenkor mindig titkos. A kizárás
ellen a közgyüléshez lehet felebbezni.

16.· §. Minden tagnak kötelessége az egyesület céljait tehetsége
szerint előmozdítani. Mind a rendes, mind a rendkivüli és pártoló tagok
az egyesület pénztárába polgári évenkint 8 (nyolc) koronát fizetnek s
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ezen kötelezettségük nek tartoznak minden év október 15-ig eleget tenni.
Október l ő-én túl a tagdíjhátralékok az illetők költségén posta útján
hajtatnak be. Akik tagsági díjaikat december végéig sem fizették le, birói
úton kötelezhetők tartozásaik megfizetésére. A biráskodásra illetékes a
budapesti egyik járásbiróság.

17. §. Minden rendes, alapító és tiszteletbeli tagnak jogában áll a
közgyülésen megjelenni, tanácskozni, indítványt tenni, szavazni, válasz-
tani. Tisztségre és választmányi tagságra csak rendes tag választható.
A rendkivüli tagoknak szintén van tanácskozó és indítványozó joguk,
de nem szavazhatnak és nem választhatók. A pártoló 'tagoknak azonban
sem tanácskozó, sem indítványozó joguk nincsen.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ll, SZAKASZ.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyesü le t kó ·zló 'n '}'e .

18. §. Az egyesület saját céljainak elérésére, illetőleg előmozdítá-
sára közlönyt ad ki, amely az egyesületi tagoknak külön díj nélkül jár.
A közlöny szerkesztőségét a közgyülés az egyesület rendes tagjainak
sorából két évre választja.

IV. SZAKASZ.

Az egyesü le t ügyvivő i.

19. §. Az egyesület ügyeit: a ) a közgyülés, b) a választmány, e)

a z iga zga tó sá g s d) az elnök intézi.

A) A kózgyü lés.

20. §. Az egyesület legalább minden két évben egyszer közgyülést
tart. A közgyülés helyét, idejét, tárgyait és napirendjét a választmány
állapítja meg és az elnök hirdetteti ki legalább hat héttel előre. Sürgős
esetekben a z zga zga tó sá g rendkivüli közgyülést hívhat egybe.

21. §. A közgyülés tárgyai: a ) A főtitkár jelentése a z iga zga tó sá g

s a választmány két évi működéséről, a .tanítóképzés és népnevelés terén
felmerült nevezetesebb mozzanatokról, b) A szám adások és a tagok
nyilvántartó naplójának felülvizsgálása. e) A költségvetés megállapitása.
d] Az zga zga tó r á g á lta l kitüzó 'tt s a választmány gyülésén megvitatott
tanügyi tételeknek, továbbá a tanítóképzés és népnevelés körébe vágó
szabadon választott, de a z iga zga tó sá ghoz legalább két hóval előre be-
jelentett értekezéseknek megvitatása. e) A közgyülés előtt az elnökség-
hez írásban benyújtott inditványok tárgyalása. f) Az egyesület választ-
mányának, a z iga zga tó sá gba kikü ldendő há r om ta gna k s a tiszti karn ak
megvalasztása. g) Tiszteletbeli tagok választása. hj Az alapszabályok
esetleges módosítása. i) Fellebbezési ügyekben határozathozataJ.

22. § A közgyülés határozatra képes, ha legalább 30 rendes tag-
ból áll. A határozatok szótöbbséggel hozatnak, kivéve az alapszabályok
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módosításait, amelyekhez a jelenlevő tagoknak legalább kétharmadából
álló többsége kivántatik. A választásoknál a szavazás mindig és tiz tag
irásbeli kivánatára bármely ügyben. titkos. Csak a jelenlevő tagok
szavazhatnak.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B )mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vá la sztmá ny.

23. §. A választmány 72 tagból áll. A tagok egy-egy harmada
két évenként oly rendben sorsolandó ki, hogy az egész választmány
hat év alatt ujra választandó. Akisorsolt választmányi tagok ujból
választhatók. A választmány székhelye Budapest.

24. §. A választrnányi tagok feladata a felmerülő ügyeket a választ-
mányi gyüléseken megvitatni, az elnöktől vett megbizásokon eljárni és szük-
ség esetén az elnök felszólítására a szerkesztői, titkári vagy pénztárosi-
teendőket elvállalni.

25. §. A választmány teendői a következők: a j az igazgatóság
munkálatai alapján előkészíti a közgyülésre terjesztendő tételeket és azok
előadásával egy-egy tagot megbíz. b) Tá r gya lja a z iga zga tó sá gna k a z

egyesü le t ügyvZte lé r ő l szó ló je len tése it. c ] E lvi fe len tő ségü do lgokba n sü r gős

ese tekben , a közgyü lés jóvá ha gyá sa fe lté te lébm in tézkedz·k. d ) A választ-
. mányi gyülések tárgysorozatára felolvasó és vitatkozó tételeket tüzhet
ki. A választmánynak ezen szakülései nyilvánosak.

26. §. A vá la sztmá ny a z z'sko la i év fo lya má n a szükséghez képest

töM gyü lést ta r t. E gyü lések vidéken is ö sszehz'vha tók.

27. §. A választmány csak akkor hozhat határozatot, ha az igaz-
gatóság tagjain kivül legalább tz'z választmányi tag van jelen.

C) Az iga zga tó sá g .

28. §. Az iga zga tó sá g á ll a z e lnö 'kbó l, a le lnö 'kö 'kbó l, a szer kesztő ség -

bó l, a ké t titká r bó l, a jJ énziá r o sbó l s a közgyü lés á lta l a buda pestz' r endes

ta gok so r á bó l vá la szto tt há r om iga zga tó sá g i ta gbó l.

29. §. Az iga zga tó sá g teendd i a kö 've tkezők: a ) zga zga tja a z egye-

s: ile tnek összes mzya g i és sze llemi ügyeit; b ) megá lla p ítja a z egyesü le tnek

közgyü léstő l kö igyü lész'g te r jedő munka p r og r a mmjá t ; e ) e lőkészíti a vá la szt-

má ny és a közgyü lés tá r gya it; d ) sü r gős ese tekben , a vá la sztmá nyna k

u tó la gos jóvá ha gyá sa je lté te lében , in tézked ik e lvi je len tő ségü do lgokba n .

30. §. Az iga zga tó sá g a z z'sko la z' év fo lya má n Buda jJ esten lega tá bb

ö i iga zga tó sá g i ü lést ta r t,

3 1 . § . Az zga zga tó sá g i ü lésekm r észtvevő vidéki ta gok u ti kö ltsége it

a z egyesü le t meg tér íti.

D ) Az egyesü le t /z'ss tzlz'se lö i.

32 § . Az egyesület tisztviselői: az elnök, négy alelnök'; szerkesztő
(vagy szerkesztők), főtitkár, titkár és pénztáros.

33. § . Az elnök vezeti agyüléseket és kiutalványozza a z iga zga tó -

sá g által megállapított költségeket. Képviseli az egyesületet egyesek és
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hatóságok irányában, évközben megvizsgálja az egyesület pénztárát. Aka-
dályoztatása esetén mindenben az alelnökök egyike helyettesíti.

34. §. A szerkesztő (vagy szerkesztőség) az egyesület közlönyét
szerkeszti és a lap irányáért felelős azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzga zga tó sá gna k. A szerkesztő évi
tiszteletdíjban részesül, amelyet az igazgatóság javaslatára a közgyülés
állapít meg.

35. §. A főtitkár kezeli az irodaügyet. Nyilvántart ja a tagok számát,
evégből iktató- és anyakönyvet vezet; a választmányi ülésen s a ren-
des közgyülésen jelentést tesz az egyesület működéséről. A titkár segíti
és helyettesíti a főtitkárt.

36. §. A pénztáros beszedi a tagdijakat, kifizeti az elnöktől aláirt
utalványokat, az zga zga tó sá g által meghatározott időközökben számot
ad az iga zga tó sá gna k az egyesület vagyonáról és gondoskodik, hogy az
egyesület készpénze az iga zga tó sá g által gyümölcsözőleg elhelyeztessék
és végre minden év végén átadja az elnöknek az évi részletes 'szám-
adást; a közlöny expediálására felügyel.

V. SZAKASZ.

Az eJ {yesü le t ügyvite le .

37. §. Az egyesü le ti ügyvite lr ő l a z zga zga to sá g ssa od ivea zo t készít.

E sza bá lyza to t a kifzgyü lés ha gyja jóvá .

VI. SZAKASZ.

Az egyesü le t fe lo szlá sa .

38. §. Ha az egyesület feloszlanék, a közgyülés határozza el, hogy
az egyesület vagyona mily célra fordittassek. A feloszlás érvényes el-
határozásához az összes tagok háromnegyedének jelenléte és általános
szótöbbség szükséges.

VIl. SZAKASZ.

Zá r a dék.

39. §. Ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott célját,
illetőleg hatáskörét meg nem tartaná, vagy amennyiben működésének
folytatása által az állam, vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszé-
Iyeztetnék, a magyar kir. kormány által, haladéktalanul felfüggesztetik.
A felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez
képest az egyesület vagy végleg feloszlik, vagy esetleg az alapszabályok
legpontosabb megtartására feloszlatás terhe alatt köteleztetik.

Kelt Budapesten, 1905. május havában.
A fenti javasiatra vonatkozólag elhatározza továbbá a választmány,

hogy az terjesztessék a közgyülés elé s az ott megjelentek közt való
szétoszthatás végett nyomattassék ki. A vidéki körök alakítására nézve
pedig akként határoz a választmány, hogy a közgyülésnek javasolni
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fogja, bízza meg a választmányt, hogy e tárgyban részletes javaslatot
dolgozzon ki. Előadóul Farkas Sándort kéri fel.

5. Elnök jelenti, hogy a szakfelügyelet cimű tétel közgyülési elő-
adójául az elnökség Huzják Lukács e. tagot kérte fel, ki azt elfogadván
beküldte határozati ja vaslatait

A választmány a javaslatot, mint a szakfelügyelet dolgában elfog-
lalt álláspontjával megegyezőt, elfogadja s a közgyülés elé terjeszteni
határozza.

6. A választmány a közgyülés előértekezletének idejéül május
-27 kének esti 7 óráját tüzte ki s erről a tagokat értesíteni határozza.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . Ková cs J á nos,

elnök.
Jegyezte: Németh Sá ndo r ,

e. titkár.

,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T A R .

A r a j z t a n í t á s u j t a n t e r v e és a z u t a s í t á s o k .

A közel jövőben életbéIéptetendő elemi népiskolai uj tantervnek a
rajztanításra vonatkozó része anyag és módszer tekintetében tetemesen
elütő irányt követ azon alapelvekkel szemben, amelyeknek alapján az
1902. évi 40181. sz. a. kiad ott tanító- és tanítónóképző intézeti tanterv-
nek ezen tantárgy anyagára és tanítására vonatkozó része egybeállíttatott. .

Minthogy a népiskolai tantervnek a rajztanításra vonatkozó részé-
ben inkább ervényesül, a modern paedagógiai felfogás és ezzel együtt-
járóan a gyakorlati élet követelte irányzat, ennélfogva szükségesnek
találtam, hogy a két, egymástól el nem választható tanterv, a tanítóképző-
intézeti rajztanírásra vonatkozó tantervi résznek átdolgozása által egymás-
hoz közel hozassék.

A mondott okból eredőleg átdolgoztattam a tanítóképző-intézeti
tantervnek a rajzoktatásra vonatkozó részét és intézkedtern arra nézve
is, hogy a hozzávaló végrehajtási utasítások is kidolgoztassanak. E
munkálatok elkészültekés akadálytalanul életbeléptethetők : annál is
inkább, mert gondoskodtam egyidejüleg arról is, hogy az e célból rendezett
tanfolyamon a tanítóképző-intézeti rajztanárok az uj tanterv szellemébe
bevezettessenek.

Az 1903. évi január hó 3-án 40181/902. sz. a. kelt rendelettel
életbe léptetett tanítóképző-intézeti tantervnek a rajztanításra vonatkozó
részét tehát ezennel hatályon kivül helyezem és elrendelem, hogy az
1905/6. iskola év elejetől kezdve a rajztanítás az állami tanító- és tanitónő-
képző-intézetekben az uj tanterv szerint eszközöltes.sék.

Erről a tan felügyelő urat tudomás és megfelelő további eljárás
végett azzal értesítem, hogyatantervnek ide csatolt példányai közül
egy a tanfelügyelő ur irattárában helyezendő el; egy-egy pedig az intézeti
igazgatónak és a rajztanárnak kézbesítendő. '
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Ezt kiegészíti a miniszternek az egyházi főhatóságokhoz intézett
következő rendelete:

A kir. tanfelügyelőkhöz a tanító-· és tanítőnőképző-intézeti rajz-
oktatási uj tanterv életbeleptetése tárgyában kibocsájtott rendeletemnek
másolatát, az uj tanterv 3 példányának, csatolása mellett oly tisztelet-
teljes kérelem kapcsán van szerenesém a főtiszt. főhatóságnak megküldeni,
hogy az uj tantervet a főtiszt. főhatóság bölcs fönhatósága alatt álló
képző-intézetek használatára is elrendelni és ez irányu nagybecsü elhatáro-
zásáról engem értesíteni méltóztassék.

Budapest, 1905. évi junius hó 26-án.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Luká cs G yör gy s.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk .KJIHGFEDCBA

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n t e r v .

Cél,' A rajztanítás célja, hogy a növendék a szemtélet és emlékezet
után való értelmes rajzolást megtanulja avégből, hogy mint tanító a nép-
iskolában is e célnak szemmel tartásaval helyesen taníthassa a rajzot s
általában képes legyen arra, hogy a többi tantárgyak tanításában is rajzzal
egészítse ki magyarázatait.

Emellett még következetesen arra is kell irányulnia a rajztanításnak,
hogy megértesse a művészet nevelő feladatát s ezzel a tanulókat arra
képesítse, hogy majdan a vezetésökre bízott ifjuság lelkét fogékonnyá
tegyék a természetben és az emberi munka alkotásaiban megnyilatkozó
szépség iránt.

1. Osztály. Heti 3 óra.

Síkformáknak szemlélet és emlékezet után való rajzolása, egybe-
állítása és színezése. Térformáknak szemlélet és emlékezet után való
távlati rajzolása és időnként mérés alapján derékszögű vetületekben való
ábrázolása.

Gyakorlatok a fali táblán való rajzolásban szemlélet és emlékezet után.

II. Osztály. Heti 3 óra.

Természeti, ipari és művészeti tárgyaknak szemlélet és emlékezet
után való rajzolása és festése. Néprnűvészeti tárgyaknak (cserépedények,
varrottasok, .szőttesek stb.), valamint diszítéseiknek rajzolása és feslése.
Tervezési gyakorlatok ezek szellemében.

Egyszerű tárgyaknak mérés alapján való fölvétele és vetítő
.ábrázolása.

Gyakorlatok a fali táblán mint az I. osztályban,

Ill. Osztály. Heti 2 óra,

Az előbbi évfolyam anyagának folytatólagos gyakorlása fokozatos
menetben. Kisérletek élő állatok rajzolására nyugvó helyzetben. A többi
tantárgyak tanításában alkalmazható magyarázó rajzok.

Gyakorlatok a fali táblán mint az előbbi osztályokban.
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IV. osztály. Heti 2 óra.

Az előbbi évfolyamokban feldolgozott anyagnak folytatólagosgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgya -

korlásán felül, ebben az osztályban még felvehető az emberi alaknak és
élő állatoknak különböző mozdulatokban való vázolása. Az elemi nép-
iskola rajztanítási tervének módszeres ismertetése.

Gyakorlatok a fali táblán mint az előbbi osztályokban.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ r , J egyze t. A ja li tá b lá n való nagyméretű rajzolást, a rajzolás e

módjának fontosságánál fogva, folytonosan behatóan kell gyakoroltatni.
Időnként pedig mindegyik osztályban alkalmat kell adni a növendékek-.
nek, hogy magukat a min tá zá sba n gyakorolhassák.

2 . J egyze t. A ta n ítóképzőkben a síkformák egybeállítása és a nép-
művészeti munkák forrnakinesének felhasználása közben különös tekin-
tettel kell lenni a női kézimunkára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z u t a s í t á s o k .

Az új népiskolai tantervneki a rajzolásról szóló része sokkal többet
követel a népiskolai tanítótóI, mint az eddigi tanterv. Ezért múlhatlanul
szükséges, hogy a tanítóképző-intézeti rajztanítás ezzel a körülménnyel
számot vetve, oly rajzbeli készültséget adjon a tanitójelölteknek, amellyel
a népiskolai tanterv követetményeinek megfelelhetnek.

A népiskolai új tantervben ajánlott rajzolási mód az öntudatos ité-
letnek és a művészi élvezetnek legsarkalatosb követelményére : a helyes

la td sr a vezet.
Emellett fokozatosan képesíti és rászoktat ja a gyermeket, hogy a

látott dolgokat szemlélet után vagy emlékezetből értelmesen és érthetően
megrajzolja, s ezzel a kifejezésnek" egy olyan új módját adja meg neki,
amelynek mindannyiszor hasznát veheti, valahányszor az előszó vagy
írás nem ad elég tiszta képet arról, amit közölni vagy megértetni akar.
Az ilyen alapon nyugvó rajztanítás fejleszti az egész nép itélő és kifejező
képességét, semellett forrasává válik a lelki gyönyörűségek sokaságá-
nak, mert arra is rávezeti a gyermeket, hogy környezetének, első sorban
pedig magának a természetnek szépségeit lássa, felismerje és élvezze.

Látnivaló tehát, hogy a tanítónak magának is kell tudni szemlélet
után és emlékezetből értelmesen rajzolni, hogy a gyermeket erre jól
taníthassa ; szükséges az is, hogy a rajzolást mint a kifejezésnek egyik
becses eszközét maga is minden alkalommal használja, de tisztában kell
lennie a művészet fontos nevelő feladataival is, s képesnek lennie a termé-
szet és a művészet szépségeinek fölfogására, élvezetére, hogy a gond-
jaira bizott gyermek lelkében is fölkelthesse és ébren tarthassa a szép
érzést. .

A tanítóképző-intézetek sajátos rendeltetésénél fogva nagyon fontos,
hogya tanítás módszerére gondot fordítsunk, mert ha a tanítójelöltek
éveken át maguk helyes módszer szerint tanulnak rajzolni s tanítás
közben őket minden alkalommal külön is figyelmeztetjük a rajzbeli
ismeretek közlésének módjára, a főbb szempontokra és gyakorlati eljárá-
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sokra, amelyeknek alkalmazásával a maguk és mások rajzát helyesen ítél-
hetik meg: megvetettük alapját annak, hogy ők is ily szellemben való'
sítsák meg ~a rajzolás tantervének kivánalmait a népiskolában.

A képzelet elevenségét és határozottságát csupán közvetlenül a
tárgyak után való rajzolás fejles-zti, s ezt semmikép sem pótolhatja a
róluk készült rajzok másolása. Ennélfogva az oktatás egész. rendje a
testek és tárgyak rajzolásán arapúl. Rajzolt minták alkalmazásának
csupán korlátolt mértékben az előkésziiő' oktatásban van helye s csak
ott, ahol az ábrázolás és előadás különböző módjainak szernléltetéséről
van szó. . \

A színérzéket is első sorban nem, az' elméleti színtan, hanem a
természet és a színben harmonikus műalkotások szemlélése és tanul
mányozása fejleszti. Az ily gyakorlatra alkalmas tárgyaknak és szemlél·
tető segédeszközöknek helyes megválasztása és egybeállítása különösen
fontos.' '

(Folyt. köv.) .

Klmutatas
agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi junius hó ro-éíg befizetett tags-lgi~Iijakról.

1904-re: Snasei Ferenc, Csemez József (8-8 kor.);
1904. IL félévre : Kraft József (4 kor.); "
1905·re: Somogyi Géza, Röszler Béla, Sz. Szabó -Géza, . Fuchsné

Eitner Milla, Dreisziger Ferenc, Slajchó Mihály, Répay Dániel, Beszterce-
Naszódmegyei Ált. Tanító-egylet, Pataki Lajos, Pintér Rafael, . Gál Ilona
(8-8 kor.); .

1905. 1. félévre: Staab Lénárd, Kra:ft József, Mogyoró János
(4-4 kor.).mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H or ua y Ede ,

egyes. pénztáros,

A fogak ápolása elkerülhetlen szegénynél, gazdagnál egyaránt,
mert a fogak romlását a szájüreg elhanyagolása okozza. Minden étkezés
után ki kell öblögetni szájunkat s legalább reggel a fogakat, fogközöket
fogkefével s erre kent ártalmatlan fogpéppel le kell dörzsölni. Nemcsak
ártalmatlan, de a fogakban s ezek között esetleg erjedó bomlási anyago-
kat fertőtlenítő és kellemes szájizt kölcsönző a dr . E gger -fé le kló r ká lz'um-

fogpéP . Egy nagy eredeti tubus ára 70 fillér Budapesten a "Nádor-gyógy-
tár"-ban V., Váci-körut 11. szám alatt.



A h a j h u l l á s o k a

é s m e g a k a d á ly o z á s a .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ha j k ih u llá sának so k fé le

-o ka le he t.· O ka le h e t: fe r-

tő z ő b e te g s é g , v é rs z e g é n y -

s é ~ , id e g e s s é g . L e g g y a k o -

r ib b o k a a z o n b a n a fe jb ő r

m e g b e te g e d é s e . A fe jb ő r-

n e k p e d ig k ü lö n ö s e n a z a

b e te g s é g e , m e ly e tmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkor pá -

zá sna k n e v e z n e k . A fö l-

s z a p o ro d o tt' k o rp a ö s s z e -

n y o m ja , e ls o rv a s z tja a h a j-

s z á la k a t. A k o rp á s fe jb ő rö n

a z o n fe lű l b a k te riu m o k is

te le p e d n e k m e g , m e ly e k

u g y a n c s a k p u s z tit já k a h a j

g y ö k e ré t. H a te h á t a h a j

k ih u llá s á n a k e le jé t a k a rju k

v e n n i, fe jk o rp a k é p z ő d é s é t

k e ll m e g a k a d á ly o z n u n k .

H a p e d ig a m á r m e g in d u lt

h a jh u llá s t m e g a k a rju k 4 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
litani.: a k o rp á tó l k e ll a

fe jb ő rt m e g tis z tita n u n k .

L e g 'o b b n a k b iz o n y u lt e rre

a c é lra P e tro tKJIHGFEDCBAEgge r. A k i

re n d s z e re s e n h a s z n á lja e z t

a h a js z e s z t, a n n a k s o ~ a

fe jk o rp á ja n e m le s z é s ig y

n e m is fo g s o h a h u lla n i a h a ja . A k in e k p e d ig k o rp á s a b ő re é s

a z é rt h u ll a h a ja ; a z . c s a k d ö rz s ö lje b e p á rs z o r a fe jb ő ré t e z z e l

a s z e s z s z e l é s rö v id e s e n e l fo g tü n n i fe jé rő l a k o rp a é s e l fo g

á lla n i a h a já n a k a h u llá s a . A P e/r o t E gger m in d e n m á s e re d e tü

h a jh u llá s t is m e g s z ü n te t, m e rt e rő s iti, e d z i a fe jb ő rt é s a lk a l-

m a s s á te s z i a rra , h o g y u j h a js z á la k a t n ö v e s s z e n .
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f g t i s z t i t ó s z e r
az, amely a fogakat alaposan megtisztitja, a

zománcnkat azonban nem bántja. A legjobbak

között is első helyen áll a Dr. EGGER·féle

Chlorkáll-fogpaszta.
Ez nemcsak gyökeresen tisztitja és a leg ..

kevésbé sem rongálja a fogakat, hanem ala ..

posan fertötlenlti és szagtalan itja a száj üreget

is, miáltal elejét veszi annak, hogy bomló étel ..

maradékok és bakteriumok rontsák meg a

fogakat. Aki ezt a fogpépet állandóan használja,

annak mindig vakitó fehér és ép marad a foga.

Főraktár :gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yógysze rtá r

a .Nádor' ..hoz
Budapest, VI.
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