
MAGYAR TANÍTÚKÉPZŰzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ' !

XXV. ÉVFOLYAM. ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BUDAPEST, 1910.

NEGYEDIK FÜZET. KÖZLÖNYE ÁPRILIS HÓ.
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Sikerűlt; nagyon szépen sikerűlt!
A "legnagyobb magyar" eszméinek megelevenedése és ünne-

peltetése idejében ezt nyugodt önérzettel kimondhatjuk, mert XI.
közgyűlésünk arról tett tanubizonyságot, hogy Egyesületünkben
megvan a nemzeti kulturát is és külön a szakszerű munkákat is
előbbre vivő erő.

Tanítóképző-intézeti tanárok annyian voltunk együtt - három
napi, komoly tanácskozásban, mint eddig soha, Magyarországon,
s a harmadik napizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszaktanári ér tekezleten, s a közgyűlés bezárása-
kar is voltunk oly számmal, amennyivel kezdeni' is lehetne -
statusunkhoz képest - egy szép közgyűlést, Tehát nemcsak meg-
jelentünk a felvonulásra. de agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n k á o a n is kitartottunk. -

Felvonulásunk éppen 'díszes volt. A vármegyeház nagy terme
zsufolásig telve volt a közgyűlés megnyitásán, s aki jelen volt,
szíve, lelke a magyar tanítóképzés fontosságával. nagy nemzeti
hivatásával telt még, mintha vendégeink is beállottak volna szak-
szerű sorainkba ; erőink megkétszereződtek ; "a kisded makk merész
sudárba szökkent", s bizonyosnak látszik, hogy akkor összes ven-
dégeink hallgatagon fegyverbarátságra léptek Egyesületünkkel. '

Ezt azonban sok 'ékes szó is kifejezte; s ehez igen kedves,
értékes keretet nyujtott Temesvár város hatalmas, kulturális élete,
melynek levegője nagyban hozzájáruIt, hogy a szfnvonal három
napig meg se inogjon.

A minden értéket észrevevő és súlya szerint méltányoló
elnöki üdvözlés ek után dr. Te/bisz Károly udv, tan. polgármester és a
miniszter képviselője szólt azon a hangon, amely' igen alkalmas
volt arra, hogy Temesvár városának e nagy tehetségű vezérét, a
magyar kultura Maecenását, úgy személyében, mint a város kép-
viseletében - rögtön éles vonásokban ismertesse meg velünk.
Nagyon természetesnek látjuk, hogy e kiváló alkotó a: közgyűlés
programmjából leginkább a szociális kérdést érintette beszédében,
melIyel a miniszter nevében is melegen üdvözölte a közgyűlést.
Dr. Csernoch János, r. kath. püspöknek az, üdvözlésre.' nyujtott
válasza is teljes örömmel töltötte el a közgyűlést, mert azt mutatta,
hogyanépnevelés, népművéItség centrumáról, .a tanítóképzésről
igen szépen .gondólkozik, azt nagyrabecsüli, sőt annak rokon-
szenvét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Temesvárott végleg
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szervezett segítő egyesületünknek másnap küldött 200 koronával
alapító tagjáva lett.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A közgyűlés méltóságai közt üdvözölhettükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Létics Gyö'rgy,
gör. kel. szerb püspök urat is.

E személyi kiválóságok mellett hasonló örömmel töltött el
bennünket a különböző iskolák, egyesületek és a nagy művelt
közönség élénk részvételében nyilatkozó szívessége: dr. Vertessv
Gyula , poéta, tanfelügyelő beszéde rokon-lélek emelkedett nyilvánu-'
lása, a középisk. kartársak nevében Dancs Ferenc szavai a kar-
társi kapcsolat kifejezője, dr. Metzner beszéde, a helybeli társ. tud.
kör. részéről a méltánylás hangja, Schenk Jakab, a Délmagyar-
országi Tanítóegyesület részéről a tanítványnak a tanárhoz intézett
közvetlen, meleg, s annál értékesebb szava volt.

S noha vendégeink elfoglaltságuk mellett végig nem lehettek
ott mind a három napi közgyűlésünkön, időnként megjelentek
köztünk, amikor gyakran hallottam részükről az elismerést, a
nagyrabecsülést - már a tárgysorozat iránt is, de még inkább
a tartalmas tárgyalások iránt.

A gyűlések keretein kívül állandóan velünk volt Bellay,
városi közművelődési tanácsos, aki azért is, mert eredetileg tanár-
nak készűlt, kedves egyéniségénél fogva is teljesen szivünkhöz forrt.

A közgyűléseken kívül eltöltött idő' sem esett teljesen kívül
komoly ügyeink határain, amiről bizonyságot tesznek a város által
adott banketten elhangzott beszédek, amikor a miniszter úr, kép-
viselője dr. Telbisz polgármester úr úgy összeolvadt velünk,
mintha kolléga volna, Más közebédek és közvacsorák is a szoros
összetartozásra és erőink, kedvünk emelésére szolgáltak.

Szép mozzanata volt a közgyűlésnek az első napon, a
városi menedékház javára rendezett hangverseny, amely ugyan
anyagiakban deficittel végződött, de erkölcsiekben piusszal. Ezen
Palota ine Békei Józsa és Héger Lujza kartársaink mint előadó
művészek komentálták zenei színvonalunkat, Révfy Géza temesvári
kolléga pedig, mint zeneszerző, 'a temesvári magyar dalárda mint
finom és párját ritkító férfinégyes szerepelt, s végűl ott ünnepel-
hettük S.zabolcska Mzhály költőt, aki kedves, izig magyar költe-
ményeivel volt szíves közgyűlésünk sikeréhez hozzájárulni. Hála
e helyen is mindazoknak, akik szívesen közreműködtek XI. köz-
gyűlésünk sikerében.

Egyesületunk négy tiszteleti taggal is gyarapodott Ternes-
várott. Dr. Telbisz polgármester, dr. Csernoch püspök, dr. F ináczy
Ern;; és dr. Bánóczz' diszitik e címen és újabban sorainkat. Érde-
meik köztudatúak, s örvendetes, hogy az utóbbi mint régi rendes
tag vitte el a tiszt. tagság pálmáját. .

Az eddigiek többnyire felvonulásunkra vonatkoznak, de a
közgyűlés munkásságát is jellemezhetjük, s leginkább Bellay tanácsos
szavával, aki csak azért volt- elégedetlen velünk, mert igen sokat
dolgozunk, mind a három nap folyton dolgozunk; idő sincs rá,
mint mondá, hogya 'városnak, s az ő szívességüknek időt szen-
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teljünk. Ilyen forma panasszal állt néha előzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmberg József kol-
légánk s barátunk, -aki a tanárkarral együtt a legnagyobb elisme-
résünkre, hálánkra méltó. Mi eddig is tudtuk, hogy értékes, kedves kar-
társak ők, de most mégis mintegy felfedeztük bennük azt az erőt,
mely értelemben, \ lelkesedésben és szivósságban rátermett, ha
ügyünkért harcba kell menni. De azt is tudom, hogy boldogok
abban a .tudatban, hogy sikerűlt, amit közgyűlésünk érdekében
Temesvárott kezdeményeztek. .

Ők is mondták, hogya városnak kevés időt szenteItünk. Mi
azonban azzal nyugtat juk meg magunkat, hogy ha mindent, ami
lelkünk gyarapodására szolgált volna, nem hozhattunk el Temes-
várról és tőlük, ám valamit közös ügyünk érdekében ott hagy-
hattunk, mert első sorban ez volt célunk.

Közgyűlésünk munkájában három pont emelkedik ki: a
ssocidiis kérdés gerincének megragadása , segítő-egyesületünk meg-
a lapítása s a ssabtandri ér tekezletek sikere.

A szociális kérdésben az a megállapodás, hogy e problema
nem más, mint a nemzetnevelés munkája. '

Segítő.egyesületünk alapvető munkája kedvező auspicimokkal
indult. Dr. Csernoch püspök úr adománya 200 K. Emellett az
elnök a 80 K-ba kerűlt jelvényekből 147 K-t szedett be, amiből
tiszta haszon 67 K. Az alap ott helyben tehát 267 koronával
gyarapodott.

A szaktanári ér tekezletek életrevaló, s igen fontos kezdemé-
nyezésnek bizonyúItak, amelyek további kialakulásában e reform-
mozgalomban szép teendő vár még egyesületünkre.

Részletes eredményeit a jegyzőkönyvek közlik.
Agyakorla ti kiképzés egységesítésében csak a szempontokat sze-

geztük le, de ez ne bántsa e kérdés nagy szorgalmú előadóját és
ne bántson bennünket, a választmányt. Eredmény a hozzászólások
iránya, eredmény a javaslathoz hozzászólások sora, eredmény az,
hogy ez a kérdés ezen terjedelemben feldolgozva csakhamar köz-
gyűlési tárgyúl nem szolgálhat. S már ez a tájékozódottság érté-
kes, ami arra indít bennünket, hogy három részre tagolva, három
közgyűlésen vigyük tető alá e nagyfontosságú kérdést, melyre
nézve bővebb propozicióval a választmány elé viszem. Mert az
előadó s a választmány által elhintett magválc nem kősziklára estek.

A közgyűlés impozánsan csak szűkebb körű s egyszerre
kevesebb szernpontú tételekben nyilatkozhatik, amikor határoza-
tunkra is juthatunk. Ezért kell ide is élesebb taglalat. De minden-
esetre hasznos volt itt is a gyak. isk. kollégák állásának közvéle-
ménycsináló érintése is. Szép volt közgyűlésünkben, hogy anyagi
érdekeink tárgyalás ával sok időt nem töltöttünk, de amit határoz-
tunk, azon a választmány érdekeinkben mindent megtehet. Kon-
gresszusunk alapvető felfogásait megerősítettük, s a legteljesebb
mértékben áll egyesületunk felekezeti kollégáink szelgálatára is,
mert sta tus-egységre törünk, s mert ez erőnk is.
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Meg is érdemlik felekezeti kollégáink ezt az egyesülettől,
mert míg állami intézeteink közűl három tündöklött távollétével,
egy éppen a közelben, addigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza tmár-németi'z', nagyenyedi, debreceni
felek. kollégáink szinte tüntetőleg . számosan voltak' Temesvárott.
Széchenyi eszméivel kezdtem, kedves Tagtársaim és Barátaim!
Szép dolog tagnak lenni egyesületünkben, mert aki nem tag, annak
közügyeink iránt érzéke sincs, s arra ráháramlik az utód vádja is,
hogy mikor tehette volna, az utód útját nem egyengette. De tag-
nak lenni, s két évenként a közgyűléseken érintkezni, az az igazi
érdeklődés és szemmel látható gyarapodás. Az írás sohasem csinál
oly közvéleményt, mint a személyes találkozás és sohasem edz
annyira. ,

Kérünk írásbeli véleményt tőletek és szívesen meg is adjá-
tok, de csak akkor értjük meg egymást igazán, ha találkozunk.
Ezért a jövő közgyűlésünkre, amelyre máris két meghívó igér-
kezik, . mindnyájan jőjjetek el. , '

Úgy érzem, hogy erősödünk számban,'<écő.b'én? Temesvári
közgyűlésünk a tanúja. Szereplésünk ott igen szép volt - azt
mondják, de nekem az hizelgett legjobban, mikor itt is, ott is azt
hallottam, hogy szorgalmas, munkás egyesület vagyunk és sze-
retjük pályánkat s egymást. A magyar tanítóképzés bizton fel fog
virágozni, mert felettes hatóságunk is azt akarja, s mi munkások
is erősen akarjuk.

Adja Isten, hogy úgy legyen! Dr. Balo :József
elnök.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö k i ,m e g n y i t ó .

Tisztelt közgyűlés. I

A tisztelet komolyságával s a szeretet melegéveI köszöntöm
együttesen és egyenként mindazon kartársaimat, akik XI. köz-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I gyűlésünkre a helybeli kartársak kezdeményezésére és e nemes
város lekötelező és vendégszerető meghívására közelről és távolról
megjelentek. S nem olyan száraz, sablonos üdvözlés ez kartársaim,
amint talán elmondom, mert örömem most, a közgyűlés helyén
megsokszorozódott, megsokasodott, látván az ügyünk iránt hű kar-
társak tömegét, a tanügy más munkásainak kartársi érdeklődését,
hisz mindnyájan tanítók vagyunk a magyar nemzeti eszmék szolgá-
latában, és látván e nevezetes város intelligenciájának minden rétegét
a legkitűnőbb képviselőikkel. Halad tehát a magyar tanítóképzés,
amelynek előbbvitelére mindnyájan életünket szenteljük. A kisded
makk merész sudárba szökkent. Látják már hazánkban, hogya'
magyar tanítóképzés érdeke a magyar kultura első rendű érdeke.
S már közgyűlésünk legelején szegezzük le e jelenséget, mely még
inkább acélozni fogja ereinket a közgyülés sikerére. De egyúttal
már legelején hajoljunk meg mindnyájan Temesvár közönsége előtt,
hogy XI. közgyűlésünk eme szép keretben indulhat, amelyből kiin-
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dulva úgy érzem, hogy nekemgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o s t,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz életre zJa ló nevelésből és
tanításból kell bokrétát fonnom Temesuár tiszteletére, melynek
virágai és világos igazai mai közgyülésünk és ez előkelő város
életének kölcsönös vonatkozásaiban, mint talajban fakadtak.

E nemes város alkata általában a magyar nemzeti nevelés,
nevelődés, ismeretszerzés, szociális alkotások kijegecedése. Ott látjuk
a százados bástyákat, amelyek hol az idegen beözönlés védelmei
voltak, hol pedig az idegen kultura támasztékai. A város hármas
beosztása pedig a magyar nemzet és kultura régebbi szétszakadott-
ságát jelképezi. A leggazdagabb termőföld közel és távol, amely
ontja a gabonát is, de annyi balszerencse után is olyan hűnek-
mutatkozik Árpád véréhez, mintha tudat, eszmélet volna itt a holt
földben is.

Amilyen megpróbáltatások az előbb említett jelenségek, olyan
Isten áldása maga a föld s a kulturára képes nép, amely azt elfog-
lalja, és céljáúl vallja a magyar nemzeti kulturát, de egyszersmind
olyan érdem e terület vezérférfiaira és józan érzékű polgáraira.

Adomány, körülmények, vezetés, mint a nevelődés tényezői:
ime e város multjában és jelenében.

A jó föld bőven adta. a kenyeret birtokosának, annak a
tehetsége i~art és e kettő kereskedelmet teremtett e városban, hol
mind a három ágnak tiszteletre méltó jeleit látjuk. E körülmény
arányositja a nép foglalkozását s mindenkinek megvan a kenyér-
keresete. Es ez nagy szó, Ha a kenyér biztosítva van, szabadabb
az elme, a szív, s tárgyilagosabban megtalálja a kultura irányát,
amely itt a magyar nemzeti állam szempontjából is oly kedvezően
fejlődik.

Józan elme s hazafi szív alkotásai teremtik meg az egész-
séges szociális életet, melyben a tömegek boldogságáért mindenki
harcba megy, mert a szocializmus legtermékenyebb talaja, kerete
a nemzet. Megszületik a közérdek józan felfogása, a közvélemény,
a közérzelem, amikor az egyén nemcsak a magáé, de a másoké is,
hogyannál jobban munkálhassa a maga érdekét is. Mert akár-
hogy értelmezzék a ssocia liemust, az az anyagi és szellemi javak-
nak, az én és a köz oiseonyla ta i szerint va ló megosztásán sarka lNk.

Ha nincs meg ez az arányos megosztás, amint Madách mondja;
"Ha a tagadás lábát. megveti, világodat meg fogja dönteni." Ellenben,
ha a becsület és munkaerő vetheti meg a lábát, mint a szoczialis
rendezkedés legjobb alapja, ahol ez a kettő lábát megveti, világodat
fe! fogja építeni. És ez nem oly gondolat, melyet valami híres
szociológus vetett volná fel, hanem eredeti pszichológiai ténye min-
den egyénnek és emberi társadalomnak.

Ebből kifolyólag a seociá iismus legelőször a felfogás, a meg-
értés, azután az érzelem s végül a cselekvés kérdése. Aki csak ért
és érez, de nem cselekszik, az passive szociológus. Aki csak cselek-
szik, az tudattalan s azért tökéletlen szociológus. Az a jO seocio-
lógus, aki jól ér t, érez és aszerint cselekszik. Ilyenné kell nevelnünk
a magyar tanítót, hogy ő közvetlenül ilyenné nevelje a magyar népet.
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'A nemes ssocidlismus .tehd: tényezők soroza ta és azoknak seer-
ves cselekvő egységbevaló á llítása ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamely első sorban a magyar nemzeti
társadalomra nézve üdvös produkciókra tör. Ennél nemesebben
az egyénre és a közre vonatkozólag nem tudom a szocziológiát
meghatározni. S nemzeti lelkem ebből nem tud engedni.

Nem tudok engedni, mert a szociálizmusban is benne van
a nemzeti géniusz, pedig ez úgy hangzik; mintha ez contradictio
in adjacto volna. Ugyanis másnak látom az angol, francia s másnak
a belga, ném et, magyar szociálizmust.

Ami közös az emberiség mozgalmaiban, mint pl. voltak a
francia forradalom eszméi, a!fok csak rombolásra szolgá ltak kezdet-
ben, amik után a nemzeti a lkotások következtek~ Igy vagyunk, azt
hiszem, a szociálizmussal. A lelki és nemzeti dispozzúók törvényé- .
nek minden egyes, minden emberi mozgalom alá van vetve. Tehát
a szociálizmus sem kivétel ez alól. Nekünk pedig a társada lmi,
mz'nt az egyéni lélekben is a term. tud. törvényekhez hasonlo reá lis
a lapokon kell építenünk.

Nos, itt a magyar nemzeti társadalom egyik részletének, e
városban agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű képe. Egy gazdag, művelt város, hol minden öreg,
keresetképtelen polgára is nyer havi 24 koronát a köztől. Ime a
köznek és az egyénnek viszonyiata. Az egyének naggyá teszik
a várost s a köz felsegíti az egyéneket, de produkál is egyéneket.
A közgyűlés nevében köszönöm ez impressziót Temesvár városá-
nak, szociális vitáink napján.

És midőn a nemes közzel, Temesvár várossal szemben egy
másik közösség a T. 1. T. O. E. áll vállvetve, mi is készülünk
egy értékes impresszióval a városnak. Az a hitem és meggyőző-
désem, hogy hazánkban főként temesvári közgyülésünk után a leg-
hatalmasabb szociális testület a "T. 1. T. O. E.". Ám ki az,
aki ebben kételkedni merne? Itt most 100-an vagyunk, tanítóképző
tanárok, de összesen több százan. Kibocsátunk évenként sok száz
tanítot és hazánk 33 ezer tanítóját irányít juk, akik viszont vezérlik
a pár millióra rúgó népiskolai tanuló gondolkozását, érzését és
cselekedetét.

Ez emeli, tisztelt közönség, a mi önérzetünket, de fokozza
kötelességszeretetünket is, mert ez önérzetünkhöz képest jó magya-
rokat, szociális érzékű tanítókat kell nevelnünk és e munkára nevelt
nemzedékekért felelősek vagyunk.

Amily értékes, kedves nekünk Temesvár impressziója, oly
súllyal maradjon e közönség lelkében a T. 1. T. O. E. munkál-
kodásának e rövid jellemzése.

Amit t, közgyülés még programmunkba vettünk, mind az életre
való nevelést szolgálja, mert aki a célt akarja, annak eszközöket
kell keresnie. Eszköz a lelki világ megismerésének reális kutatása,
eszköz a tanító helyes gyakorlásának megállapítása. Ma~asra
tűzzük a célt, de fegyverkezünk is a munkára l Közös cél ArPád
hazájának és nemzetének ereje, boldogsága; közös eszköz nemzeti
és a művelt világ színtáján járó kulturája. Ha e nemzet eszerint dolgo-
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zik,az egész emberiség iránt is megtette kötelességét, mert egy nagy
műveltségű nemzet sarkára áll, az magát nem hagyja, de amellett
mindenkit kebelére ölelhet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMert igazán nemes értelmű nemzetközi·
seocidlismuscsak a nemzeti szociáft"zmusok alkotásán épülhet fel.

Istenem! Adj áldást e nemzetre, hogy e célt érhesse el, adj
áldást ránk, hogy e közgy.ülésünk munkájával is szolgáhassuk a
magya,r nemzet és állam üdvét.

Es ezzel a. közgyülést megnyitom. Dr. Baló József,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö z g y ű lé s jegyzőkönyve~.

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a T. I. T.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo . E. temesvári közgyűlésének 1910 .. március 21-én tartott
előértekezletérő1.

Jelen voltak dr. Baló József elnöklete alatt: Mészáros Jenő,
Köveskúty Jenő, Amberg József, dr. Harmos Sándor, Farkas Sán-
dor, dr. Gerencsér István, Hodossy Béla, Scherer Sándor, Sarudy
Ottó, Pálmay Lenke, Entz Jolán, Ribiczey Erzsébet, Demjén Ilona,
K~r~áti Er~ő; Jankó .~ás~ló<,Ka~dray Géza, B~rab,ás End,re, ,Fábi,án
Szilárd, Revesz Györgyiké, Milakovszky Laszlo, Berényi Iren,
Szondy János, Barcsay József, Kötse István, Maurer Mihály, Dékány
Mihály, Kardhordó László, Wagner János, Guzsvenitz Vilmos,
Horvay Ede, Urh egyi Alajos, Szőllősy István és Karoliny Mihály.

1. Dr. Baló József elnök szívesen üdvözölve a tagokat, az
ülést megnyitja és rendkívül meleg hangon köszöni meg Amberg
József igazgatónak és a temesvári tanári karnak azt a nagy figyel-
met és körültekintést kivánó munkát, amellyel lehetővé tették, hogy
a közgyülést Temesváron tarthassuk meg. Dr. Baló üdvözlésére
Amberg József a saját s a tanári kar nevében köszönettel felel s
üdvözli a közgyűlésen megjelent tagokat.

2. Elnök javasolja, hogy az elő értekezlet a közgyűésne k a
választmány által már úgyis alaposan átgondolt programmját vál-
toztatás nélkül fogadja. el.

Az előértekezlet a programmot teljesnek minősiti selfogadja.
3. Elnök jelenti, hogy bár a programm külön nem tűzi ki

megbeszélésre a tanító képzés reformálását, azt oly fontosnak tekinti,
hogy a közgyűlésnek ezzel a kérdéssel, ha röviden is, foglalkozni
kell. Azért azt javasolja, hogy a közgyűlés második napján, délután
6 órakor, ennek megbeszélésére gyűljünk össze.

Az előértekezlet az elnök indítványát egyhangúlag elfogadja.
4. Elnök indítványozza, hogy különböző tekintetek szempont-

jából a közgyűlés kedden 9 órakor, szerdán és csütörtökön 8 órakor
kezdődjék.

Tudomásul szolgál.
5. Elnök rendkívül fontosnak tartja, hogy az egyes kérdése-

ket minél alaposabban megvitássuk. E célból az előadók közlerné-
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nyei nyomtatásban is megjelentek, úgy, hogy mindenki tájékozód-
hatik a kérdésekről. Javaso.!)a tehát, hogy az előadók előadásai
lehetőleg rövidek legyenek, hágy annál több idő maradjon azok
megvitatására. _ ' .

Az előértekezlet hozzájárúl, csupán Nagy László előadására
vonatkozólag Szőllősy István hozzászólása alapján azt mondja ki
az előértekezlet. hogy miután a psychologiai laboratóriumok ra vonat-
kozó előadás teljesen új, az időre való tekintet nélkül, módot nyújt
arra, hogy az előadó az elméleti előadásahoz gyakerrlati demon-
strációkat fűzhessen.

• 6. Elnök ismerteti a lévai tanítóképző-intézet tanári karának
a gyakórlati kiképzésre fordítottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ óra díjazására vonatkozó bead-
ványát. Egyúttal jelenti, hogy ezt a választmány felszínen tartotta,
foglalkozott is vele s most a közgyűlés elé fogja terjeszteni.

Tudomásul szolgál.
7. Elnök ismerteti a miniszteriurnnak az egyesülethez küldött

27,878. számú átiratát, melynek tárgya az.rhogy az egyesület foglal-
kozzék azon kérdéssel, vajjon a képzőintézeti tanár köteles legyen-e
a megy ei tanítóegyesület tagjai közé belépni? Maga az elnök úgy
véli,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.h o g y igen-igen sok szempontból kivánatosnak tekinti a belépést,
de kötelezővé tenni nem tartja szükségesnek. Bár e kérdés első
sorban a választmány elé tartozik, mégis, ha nem is dönté~ cél-
jából, felveti e kérdést az előértekezleten s kéri annak tagjait, hogy
szóljanak hozzá. • -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:Jankó szerint e gyűléseken vagy nem érvényesül a képző
tanár, vagy ha érvényesül, éppen ezzel leszorítja a tanítókat. S erre
szükség nincs. Javasolja, hogy ne tekintessék a belépés kötelezőnek.

Dr. Gerencsér rendkívül fontosnak tartja a képző tanárok
hatását s irányítását s ezért a belépést kötelezőnek véli.

Bergmann és Kozse dr. Gerencsér véleményét pártolja.
Szőllősy és Karoliny szerint a belépés úgy sem viszi előbbre

az ügyet. Aki buzgó ezen a téren, úgy is megteszi, akit pedig
kényszerítenek, annak a munkája már a kényszer miatt nem
sokat ér. .

Kó'veskúty fél, hogy ha nem kötelező a belépés, sokan távol
tartják magukat a tanítógyülésektőI. Ugy érzi, hogy ez a belépés
szoros nexust támaszt a tanárság és tanítóság között,

Dr. Baló József a kérdést a választmány elé viszi.
. 8. Elnök felolvassa anagyenyedi ref. tanítóképző tanári kará-

nak két beadványát, melyben a képesítő vizsgálat reformálásának,
a tanítóképzés reviziójának, a fizetésrendezésnek, a nem állami
tanárok helyzetének megvitatását kérik.

Ugyancsak felolvassa a nagyváradi ref. tanítóképző tanári
karának a felekezeti tanárok rangsorára vonatkozó beadványát.

Elnök javasolja, hogy bár ezek mind részben a választmány
előtt állandóan napirenden levő, részben a múlt közgyűlésihatáro-
zatban már meglevő kérdések, mindazonáltal tüzes sen ek ki tárgyalás
céljából. .
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Az előértekezlet hozzájárúl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Karolt'ny Mihály javasolja, hogy a közgyűlés foglalkozzék

azzal a kérdéssel, hogy az óradíj ne 100, hanem 120 kor. legyen.
Az előértekezlet hozzájárúl.
10. Kotse István kéri az előértekezletet, hogy a közgyűlésen

szóvá tehesse 'azt, hogy míg a' középiskolai tanároknál az üres
helyek betöltése megtörtént, addig nálunk az előléptetés fennakadt.

Az előértekezlet hozzájárú1.
Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést

Dr. Baló Józse! ' K. m. f.
elnök.

bezárja.
Úrhegyi Ala jos

h. titkár.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a «Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesiileté»-nek 1910. év
marc, 22-én, Temesvárott a vármegyeház tanácstermében tartott XI. közgyülésérő1.

Jelen vannak: Dr. Baló József elnöklete alatt Zichy János gróf
kultuszminiszter képviseletében dr. Te/bisz Károly udvari tanácsos"
polgármester, Csernoch János dr. csanádegyházmegyei püspök,
Lettes György dr. gör. kel. szerb püspök, Kabdebó Gergely nyug.
főispán, Bauer György kanonok, Pacha Ágoston püspöki titkár,
Zubkovics György dr. szerb püspöki titkár, Vertesy Gyula dr. tan-
felügyelő, Nemes Gusztáv segédtanfelügyelő, Metener Mór pénzügyi
tanácsos, Bella i József városi kultúrtanácsos, Járosy Dezső szemi-
náriumi direktor, Benó József, Ferch ,Mátyás, teológiai tanárok,
dr. Lévay Ede, a középisk. orsz. egyesület képviseletében, Dancs
Ferenc a Középisk. Tanáregyesület temesvári körének elnöke,
Schenk Jakab aDélmagy. Tanítóegyesület elnöke, La ey Mátyás dr.,
Pfezffer János iskolaigazgatók, Bereese» István dr., a helybeli közép-
iskolák tanárai közül számosan, mint vendégek, továbbá a követ-
kező egyesületi tagok: ,

Kessler Károly, Láng Mihály, Marci"y Kornél, Szentgyö'rgyi
József, SzölMsy István, Wagner János, Zolta i Mátyás (Arad);
Barcsa i József, Kdrig' Emil, Scherer Sándor, Utohlmuth István, dr.
Jankulov Boriszlav (Baja); Demjén Ilona, Dékány Mihály, Entz
Jolán, Farkas Sándor, Harmos Sándor .dr., Herrmann Antal dr.,
Héger Lujza. Horvay Ede, Imre Sándor dr., Lévay Edéné, Mészáros
Jenő, Nagy László, Palota iné Békei Józsa, Pataky Béla és neje.
Quint József, Répay Dániel. Snasei Ferenc, Schmidt Gyula, Strauck
Gyula, Semetana József, Úrhegyi Alajos (Budapest); Grész Ernő,
Tó'mör Boldizsár, Ró;tcÍi Sándor (Csáktornya ) ; Mohar József.
(Csurgó); Kiss Albert, Kiss György, Tóth Lajos, Tóthné Zalai
Paula (Debrecen); Kandray Géza, Kovács Ernő, Sarudi Ottó,
Ssala tsy Rezső (Déva); Feketéné Hofbauer Izabella (Eperjes);
Guzsvenz'tz Vilmos, Mzlakovszky László (Esztergom); Berényi Irén,
Karsay Jolán (Győr); Ribiczey Erzsébet (Hód mező vásárhely) ;
Karolz'ny -Mihály; Nagy, Ferenc (Igló) ; László Árpád, Móczár
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Miklós,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVízhányó Károly (Kassa); Gaál Imre, Katona János dr.,
Pinkert Zsigmond, Szondi János (Kiskunfélegyháza); Barabás
Endre, Gerencser István dr., Goc'kler Lajos dr. (Kolozsvár) ; Kooes-
kúti Jenő (Léva); Zorkóczy Ede (Losonc); Kárpáti Ernő, Taufi
Iván (Mármarossziget) ; Bergmann József, Terpinszky Vilmos,
Szz"geti V. László (Modor); Fe/es Áron, Felméri Sándor, Elekes
Viktor, Hegedűs Zsigmond (Nagyenyed); Jankó László,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK r a f t

József (Pipa); Hodossv Béla, Kozse István, Lechnitzky Gyula
(Sárospatak) ; Fábián Szilárdka, Kardhordó László, Pálmay Lenke,
Révész Györgyike (Szepsiszentgyörgy); Aczél Ilona, Bakesyné
Korbuly E., Demjénné Molnár Ilona, Bánhidiné Nagy Teréz,

. Possueé Irén, Tie{entha ler Etelka, Martz'niné Scheint Lujza (Szatmár-
németi) ; Amberg József, Barcsa i Károly, Bocskay István, Buschmann
Gyula, Elekes Lajos, Feedter István, Maurer Mihály, Révry Géza,
Rőszler Béla, Schö'n István, Vz·ckel Gyula (Temesvár) ; K tu «

Antal, Margüay Antal (Znióváralja).
Elnök felkéri a vall. és közoktatásügyi minisztergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 Excellen-

tiája képviselőjének meghívására Amberg Józsefet, dr. Katona
Jánost és Scherer Sándort, továbbá Móczár Miklóst és Nagy Ferencet
a jegyzőkönyv vezetésére. Tudomásul van.

A kultuszminiszter képviselőjének Telbisz Károly dr. udv.
tan., Temesvár sz. kir. város polgármesterének megérkezésekor a
közgyülés kezdetét veszi. .

1. Dr. Baló József elnök szép és tartalmas beszéddel nyitotta
meg a közgyülést, amely egész terjedelmében olvasható a közlöny-
ben. A megnyitó beszéd után sorban üdvözli Telbisz Károly dr.
u d v , tan., polgármestert egyrészről, mint a kultuszminiszter kép-
viselőjét, és kéri, hogy tolmácsolja a miniszter úrnak ezen intéz-
kedéseért a közgyülés hálás köszönetét, másrészről mint házigazdát
melegen és köszönettel ünnepli. Üdvözli továbbá Csernock János dr.
róm. kath. püspököt, mint a volt országgyülés közoktatásügyi
bizottságának lelkes, tevékeny tagját és a népnevelés hatalmas
pártfogóját, Lettes György dr. gör. kel. szerb püspököt ; a távol-
levő Ferenczy Sándor dr. alispánt; Vertesy Gyula dr. tanfelügyelőt ;
Metzner Mórt, a Magy. Társ. Tud. Társaság helybeli körének kép-
viselőjét; Leuai Edét, a Középisk. Tanáregyesületi Közlöny szerkesz-
tőjét ; Dancs Ferencet, a Középis. Tanáregyesület temesvári köré-
nek képviselőjét ; Schenk Jakabot, aDélmagy. Tanítóegyesület
elnökét; a helybeli tanító- és tanítónőképző-intézetek igazgatóit és
tanárait s a nagy számban megjelent tagokat és vendégeket. Felol-
vassa Sebesztha Károly nyug. tanfelügyelő .üdvözlő táviratát, melyet
a közgyülés örömmel vett tudomásul.

2. Az elnök által üdvözölt méltóságok és képviselők a követ-
kezőkben válaszoltak:

Telbisz Károly dr. udv, tan. polgármester megköszö.ii az
üdvözlést és a tanítóképző-intézetek tanárait úgy a maga, mint a
város közönsége nevében a legszivélyesebben üdvözli Nagy meg-
tiszteltetésnek és szerenesémnek tartom, - úgymond, - hogy a

/



vall. és közokt. miniszter úr Őnagyméltósága nevében az őérdek-
lődéséta Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének tagjai
és a közgyülés, valamint tanácskozásaik tárgyai, tevékenységük és
működésük iránt kifejezhetem. Szerenesének tartom, hogy a minisz-
ter úr nevében üd vözölhetem a közgyülést és szerencsét kivánha-
tok tanácskozásaikhoz. A tanítóképző tanárok nevelték legnagyobb-
részt az ifjúságot úgy, hogya népek soha nem szünő küzdelmei-
ben helyt tudjon állni és a magyar nemzetet tiszteletreméltó pozi-
cióra emelje. Nem üres szólamokat, hangzatos kijelentéseket,
amelyek pillanatnyi, hamar keletkező és gyorsan eltünő hatásokat
idéznek elő, nem ezeket kell a magyar ifjúság lelkébe csepegtetni,
hanem fáradtságos, kitartó, nehéz munkára való törekvést és józan
erkölcsöket, hogya jövő nemzedék vértezve legyen a jövendó
veszélyei ellen. A város közönsége nevében mély tisztelettel üdvöz-
löm a közgyülést. Közhasznú működésükhöz Isten áldását kérem
és sikert kivánok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csernoch János dr. csanádegyházmegyei püspök mondott
köszönetet ezután az .üdvözlő beszédért. Mindenekelőtt szivern mélyé-
ból mondok köszönetet, - úgymond, - azon szives vszavakért ,
melyeket az elnök úr hozzám intézett. Megemlékezett az én szerény
működésemről is, amelyet annak idején az országgyűlésen kifej-
tettem. En akkor is csak hű maradtam elvemhez, amelyet műkö-
désern kezdetétől fogva vallottam. Ez az, hogya tanítók munka-
társaim. Vallom, hogy a tanítók a magyar kuItura hadserege és ha
ez áll, aKkor a tanítóképző-intézetek annak hadiiskolái. Akik a tan-
üggyel foglalkoznak, azoknak el kell ismerni, hogya mi tan ügyünk
az utóbbi években óriási haladást tett és ennek fokmérőjet nem
abban keresem, hogya mi ifjúságunk művelődik lélekben és szív-

- ben, magyarosodik nyelvben és érzésben, hanem abban, hogy
tanítóinknak áldásdús működésökkel sikerült megtörni a közönynek
azt a vastag rétegét, mely a nép lelkét borította. A mi népünk az
iskolát egy sorba hozza a templommal és ez a helyes. Ez a tanító-
képző-intézeti tanárok érdeme. Az .intézetek olyan nagy víztartá-
lyok, amelyek növendékeik révén öntözik a művelődésre termé-
keny talajt. -Kedves kötelességet teljesítek, amikor Csanádegyház-
megye nevében tiszta szívből üdvözlöm a kongresszust és kivá-
nom, hogy folytassák azt a munkát, amelynek alapjait valamikor
ezen a vidéken Szent Gellért fektette. le. Isten áldását kérem a
kongresszus működésére.

Vértesr Gyula dr. tanfelügyelő, Metsner Mór pénzügyi. taná-
csos, a Magy. Társ. Tud. Egyesület nevében, Dancs Ferenc a
helybeli középiskolák, Schenk Jakab aDélmagy. Tanítóegyesület
elnöke és Amberg József a tanító- és tanítónőképző-intézetek nevé-
ben mondottak köszönetet az üdvözlésekért és szerencsét kivántak
a kongresszusnak működés éhez.

3. Elnök áttér a közgyülés első tárgyára s felkéri dr. Gerencser

Istvánt, hogy olvassa fel dr. Kiss Áron, megboldogult tiszteleti tag
felett tartandó emlékbeszédét.
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Dr. Gerencsér kegyeletes szavakkal, meleg vonzalommal és
ragaszkodással megírt beszédét a közgyülés mély megilletődéssel
hallgatja. Elnök indítványozza, hogyafelolvasónak a közgyülés
jegyzőkönyvileg mondjon köszönetet. Örvendetes tudomásul szolgál.
_ Folytatólag a közgyülés tisztelettel veszi tudomásul, s egy-'
hangulag hözzájárul az elnök azon [avaslatához, hogya közgyülés
táviratilag üdvözöljezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgróf Zichy János vall, és közokt. minisztert
és dr. Neményz' Imre miniszteri tanácsost.

Elnök agyülést öt percre felfüggeszti.
4. Elnök felkéri Nagy László tanítóképző intézeti c. igazgatót,

hogy "Psychologia i labora torium a tanítóképző-z'ntézetekben"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű

előadását tartsa meg.
Előadása kezdetén elméleti résszel foglalkozik. A lélek tant-

úgymond - a tünemények tanának is lehetne nevezni s mint
ilyent úgy tanítsuk" mint a fizikát, 'azaz kisérleti alapon. Kiemeli,
hogy nem minden vizsgálódás történik műszerekkel s különösen
nem drága műszerekkel. Majd egyszerü műszerekkel töob kisérletet
mutat be.

Az elnök a tartalmas előadásért elismerését és köszönetét
fejezi ki az előadónak s ajánlja, hogy a közgyülés külön jegyző-
könyvileg is mondjon hálás köszönetet Nagy Lászlónak. A köz-
gyülés örvendetesen járul hozzá az indítványhoz.

5. A seocidiis pedagógia kz"vánalmai a ta tzítóképző.intézetben.
Elnök felteszi a kérdést: elfogadja-e a közgyülés a szociális kérdés
vitájának ama kereteit, amelyeket a választmánynak is bemutatván,
előzetesen közzétett? A közgyülés az elnök által megállapított öt
tételt a vita kereteiül elfogadja.

Elnök felkéri Snasei Ferencet a szociális kérdés első tételére
vonatkozó javaslatának előterjesztésére.
, Az előadó szerint a szociális irány ú tevékenységre való neve-
lés feladata: a j a növendékekben a s z o c iá lis érzés felkeltése, a
szociális gondolkodás kifejlesztése és a szociális tevékenység meg-
ismertetése; b) a tanítás anyagának és módszerének a gyakorlati
élet szükségleteihez való megválasztása ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc J a társadalmi élet jelen-
ségeinek és az ezekben mutatkozó törvényszerüségeknek a növen-
dékekkel való megismertetése, A szociológiának, mint külön tárgy-
nak tanítását a közgazdaságtani meglevő órák keretében szüksé-
gesnek tartja s e tárgy keretében főleg a mai társadalom gazdasági
berendezkedését és az ebben mutatkozó törvényszerűségeket,
melyek tudományos alapon már megállapíttattak, nem a történeti
fejlődést, kivánja megismertetni. Ajánlja javaslata elfogadását.

Elsőnek Kessler K. szól hozzá. Szerinte a szociológiának,
mint külön tárgynak a tanítása nem szükséges. Az egyes tárgyak
keretében a szociografia tanítását hangsúlyozza. A társadalmi ala-
kulat fejlődését is kivánja megismertetni. Kö'veskúti csatlakozik
Keszler felfogásához. Gerencsér dr. a növendékek fe lfo g á s á n o z ,

érettségéhez való alkalmazkodást tartja szükségesnek a szociális
kérdés taglalásánál. 6 sem kivánja külön tárgyként tanítani a
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szociológiát, hanem a humán tárgyak, történelem, földrajz, köz-
gazdaság keretébe kivánja beiktatni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImre Sándor dr. szerint a
kérdést a nevelés nézőpontjából kell tárgyalni s ezzel fölibe emel-
kedik az egyesület mindazoknak a tekinteteknek, melyek e kérdés- '
ben közönségesen érvényesülni szoktak. Szükségesnek látja világos
kimondását annak, hogy szociális nevelésről beszélve mindig a
közösség individuális alakulatát, a nemzetet tartsuk szem előtt,
tehá t szociá lis nevelésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= nemzetnevelés, . a nemzeten mindig az
ország minden lakosát értve születési, nyelvbeli különbség nélkül.
A nemzetre vonatkozik mindaz, amit a nevelésben szociális vonás-
nak látunk s a szociális nevelés szava a nevelés egészét foglalja.
így magában. E felfogást bővebben fejtegetve, végül csupán elvi
döntést javasol: kimondását annak, hogy Snasei javaslatának a);
by, c] pontját a közgyülés magáévá teszi. Külön tárgyként a' szo-
ciológiát nem kivánja a tanítóképzőben, mert ott van nemzetgazda -
ságtan is, a történelem tanítása pedig éppen a társadalom mai
állapotának fejlődésében való megértését tartozik szolgálni s az
egész tanítóképzést kell áthatnia a szociális felfogásnak, mert . a
szociális nevelés nem merülhet ki egy tanár munkájában, aki éppen
a szociológiát tanítaná. Kotse 1., Mohar J. hozzászólásai után
Kessler K. és SnaseI F. félreértett szavaikat igazítják ki.

Elnök is csatlakozik Imre dr. felfogásához s felkéri őt, hogy
felszólalása lényegét röviden megfogalmazva irás ban terjessze a.
holnapi közgyülés elé elfogadás végett. '

Az idő előrehaladottsága miatt elnök il közgyülést berekeszti.

Dr. Baló József K. m. f. Móczár Miklós,
elnök, Nagy Ferenc

, jegyzők.

•

Jegyzőkönyv,

Felvétetett a T. I. T, O.' Egyesületének 1910. március hó 23-án Ternesvárott, a
vármegyeház tanácstermében tartott második napi közgyüléséről .

Jelen vannak: Dr. Balo József elnöklete alatt dr. Telbisz
Károly, udv. tanácsos, polgármester, mint gróf Zichy János kultusz-
miniszter képviselője; - az előző napon tartott közgyülésről felvett
jegyzőkönyvben megnevezett egyesületi tagok és számos vendég •.

1. Elnök a folytatólagos közgyülésre megjelent tagokat és
vendégeket üdvözölvén, felolvassa gróf Zichy János vallas- és köz-
oktatásügyi miniszternek és dr. Neményi Imre min. tanácsosnak a
tegnapi üdvözlő táviratra érkezett válaszait, melyek a következők:

"Szivélyes üdvözlésüket viszonozva, munkásságuk eredmé-
nyességét hőn óhajtja Zichy János."

"A magyar nemzeti kultura győző ereje eljövendó nagyságá-
nak fundamentumait odaadóan buzgó és fáradhatatlanul Ielkeskítar-
tással munkáló. tanítóképző-intézeti tanároknak munkájukban és
törekvéseikben való meleg együttérzéssel küldörn a legszivélyesebb
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üdvözletemet és azt a hő kivánságomat, hogy Isten termékenyító
áldása tegye gyümölcsözővé, önzetlenné nemes irányú munkájukat.
Neményi."

Tudomásul szolgál.
2. Guzsvenitz V. jelenti, hogy Csernoch János dr. csanád-

egyházmegyei püspök a Segítő Egyesület javára kétszáz koronát
ajánlott fel.

Az elnök felkéri Guzsvenitzet, hogy a legelső találkozáskor
tolmácsolja a püspök úrnak a közgyülés hálás köszönetét addig is,
míg ezt más úton meg nem teszi az elnökség. A közgyülés egy·
hangú lelkesedéssel fogadja a felajánlott alapítványt.

3. Elnök ajánlja a tisztújítás idejére korelnökül .Scherer Sán-
dort; a kandidáló bizottság tagjaiul Amberg J. elnöklete alatt
Elekes L., Katona S. dr., Sarudi O. és Szőllősi J.-t; a szokásos
pénztárvizsgálat megejtésére kiküldendő bizottság tagjaiul pedig
Pálmai L. elnöklete alatt Barabás E. és Röszler Bélát. A közgyü-
lés hozzájárul az indítványhoz.

4. Elnök az előző napon be nem fejeződött szociális kérdés
felett a vitát megindítja, egyben az idő rövidségére való tekintettel
javasolja, hogy óvakodjunk a túlságos részletezésektől, majd sor-
ban felkéri Keszler Károlyt a szociális kérdés második, Kó"tse Istvánt
a harmadik, Barabás Endrét a negyedik és LechnÜzky GyulátgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z

őtödik tételére vonatkozó javaslataiknak előterjesztésére .• (Lásd a
Magyar Tanítóképző 1910, februári és márciusi számait 1) Az elő-
adók röviden indokoljak javaslataikat s ajánlják azokat elfogadásra.
Lechnitzky az idő rövidsége miatt V. tételének csak az első felét
fejthétte ki.

Elnök a közgyülés nevében megköszöni az előadóknak tar-
talmas javaslataikat s felhívására a közgyülés a javaslat részletes
tárgyalását a következőleg végzi el:

Imre Sándor dr. szerint az előadások azt mutatják, hogy a
-szociális nevelés a tanítóképzőkben ma is folyik s így csupán az
általánosításról és rendszeressé tételéről van szó. E célra való
tekintettel elfogadja azokat az elveket, melyek az előadások magvát
teszik: r. Keszler előadásában abban látja ezt, hogyatantervet
át kell dolgozni, jobban mondva a szociális szempontból egységesen
újra felépíteni, ami az értéktelen foldozást és túlzsúfolást kizárja;
2. Kötse javaslatai (és Lechnitzky munkálatának előadott részei)
arra mutatnak rá, hogy az egyének nevelésében hogyan lehet a
szociális célt érvényesíteni; 3. Barabás előadásából a társadalom
életének megfigyeltetésére és a megfigyelés eredményének tudatossá
tevésére irányuló alapgondolatot nagy jelentőségűnek tartja; 4.
Lechnitzky tételei arra vonatkoznak, hogy a tanítóképző! szociális
nevelést .a népiskolával harmoniában kell egységesen szervezni.
E tételeket kiemelve, tartózkodik a részletek felemlítésétől, de be-
nyújtja az öt előadás anyagát összefoglaló s tegnapi felszólalásaból
folyó következő határozati Javaslatot :



,,1. A szociális pedagógia kérdését a nevelés egyetemes szem-
pontjából nézzük s a nevelés és a közösség feltétlen egymásra
utaltságát értjük alatta.' Ez a pedagógiában alapvető gondolat.
A nevelés azonban megkivánja, hogy az egész emberi közösségnek
határozott alakulatát tartsuk szem előtt. Ez az alakulat a nemzet.
A szociális pedagógia eszerint nemzetnevelés ; célja: a nemzeti
közösség tudatának, a nemzeti munkában résztvevésre való képes-
ségnek és készségnek megteremtése. Ily értelemben a tanítóképző-
intézet feladata. Ide azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASnaseUéle javaslat a), b)~ e) pontja.

2. Eszerint il. szociális pedagógia kérdése magát aSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e lé s

e g é s z é t foglalja magában, az egész nevelés szellemét és célzatát
jelöli meg s így minden egyes ember nevelésének közvetlen célját
is meghatározza. [Kdtse 1. javaslata s Leehnitzky Gy. tételének 1.
1., 2. pontja értelmében.)

3. Követeli tehát, hogya tanítóképző-intézeti o k t a t á s t e r v e

ezt az alapgondolatot fejezze ki, ide Keszler-féle javaslat a), b)
pontja.

A tantervben levő tárgyak olyanok, melyek a) a közösség
tudatát az egyénben kifejlesztik; b) a nemzet mai állapotát a mult
alapján minden tekintetben megértetik s igy a jövőre irányuló
munkát felismertetik azzal, hogy beleállitják az egyént a fejlődés
menetébe és biztosítják ennek folytonosságát; e) megadják a mun-
kára való képességet. Ez elvek megvalósítása érdekében - ide a
Keszler-féle javaslat d) pontjának első mondata - s szem előtt
tartván, hogy - ide a Barabás-féle javaslat első bekezdése.

4. Mivel pedig a tanítóképző-intézetet a népiskolával elválha-
tatlanul egységben kell néznünk s az eddigiekben kifejezett' szük-
séglet kielégítésére módot kell teremtenünk : szükségesek olyan
s z e r v e z e t i intézkedések, melyek a) a tanítóképző- intézetet és a
népiskola tantervét összhangba hozzák. - Ide Leehnitzky-féle
javaslat V. A), E) és C) 1. 2. pontja. - Szükségesek továbbá
olyan szervezeti intézkedések, melyek b) a tanítóképző intézetet
feladatának tökéletes végzésére alkalmassá teszik. - Ide Kessler-
féle javaslat c) pontja, a közgyülés határozata értelmében szöve-
gezve az évfolyamokra vonatkozó részt.

5. A tanítóképző-intézeti tanárok közgyülése a nemzetnevelés
érdekében halaszthatatlanul szükségesnek tartja, hogy egész köz-
nevelésünk egységes feladatának megfelelően a nemzetnevelésnek
értett szociális pedagógia minden rendű iskolánkban harmonikusan
érvényesüljön.

6. Megbízza a közgyülés a választmányt, hogy az 1-5. pon-
tokban foglaltak alapján Snasel, Keszler, Kötse, Barabás és Lech-
nitzky tételei nek és közgyülési előadásainak értékesítéséveI készített
részletes javaslatát - ide a Keszler-féle javaslat utolsó mondata".
A javaslatot a közgyülés nagy lelkesedéssel fogadja. .

Felszólalnak még Fareas S., ki szerint Keszler realizálja először
a dolgot. A szociológiával csupán át kell itatnunk a tudományokat,
<Iene rendeljük azoknak alá. Inditványozza, hogy az előrnunkálato-
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kat tevők bizassanak meg a tanterv átdolgozásával.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADékány M. a
tanterv átdolgozását már az öt évfolyamú tanítóképzőre kivánja.
Köveskztti J. szintén csak az ot évfolyam ú képzőról beszél. Snasei
javaslatához csatlakozik s a szociológiának, mint külön tárgynak a
.ranítását tartja szükségesnek. Katona J. dr. <ajánlja, hogy a kar-
társak a saját életükből szolgáltassanak anyagot a, szociális kép-
zésre. A nevelésben az anyagi függetlenségre való szoktatást tartja
.szükségesnek. Gerencsér J. dr. a kútfők olvasását, Szől/ősi 1. ' a
tanítóképző- intézeti tanárjelöltek szociális -irányú képzését kivánja.
Yankq kiemeli a szabad oktatás szükségességét, Mohar színtén a
tanítóképzőknek legalább öt évfolyamra való kibővítését hangsú-
lyozza és követeli, hogy a gazdasági -szaktanárok képzése össz-
hangba hozassék a tanítóképző-tanár képzéssel.

Kessler , Kö'tse felszólalásai után elnök bezárja a szociális
,kérdés feletti vitát. Röviden összefoglalja az; eredményeket, kiemeli
a vita folyamán felmerült mellékterrnékeket is, amelyek felett való
további tanácskozást' a délután 6 órakor kezdődő folytatólagos
közgyülésre utalja. A thema gerincét illető kérdésben ő is Imre S.
dr. felfogásához csatlakozik, mire a közgyülés a következő hatá-
rozati javaslatot hozta:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Határoza ti javasla t.

1. A szociális pedagógia kérdését a nevelés egyetemes szem-
pontjából nézzük s a nevelés és a közösség feltétlen egymásra

.utaltságát értjük alatta. Ez a pedagógiában alapvető gondolat. A
.nevelés azonban megkívánja, hogy az egész emberi közösségnek
határozott alakulatát tartsuk szem előtt. Ez az alakulat a nemzet.
A szociális pedagógia eszerint nemzetnevelés ; célja: a nemzeti
közösség tudatának, a nemzeti munkában részt vevés re való képes-
ségnek és készségnek megteremtése.

Ily értelemben a tanítóképző-intézet feladata: a) a növen-
.dékekben a szociális érzés felkeltése, a szociális gondolkodás kifej-
.lesztése 'és a szociális tevékenység megismertetése; b) a tanítás
anyagának. és módszerének a gyakorlati élet szükségleteihez való
megválasztása ; e) a társadalmi élet jelenségeinek és az ezekben
mutatkozó törvényszerűségeknek a növendékekkel való megismer-
tetése.

2. Eszerint a szociális pedagógia kérdése magát aSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e lé s

e g é s z é t foglalja magában, az egész nevelés szellemét és célzatát
jelöli- meg s így minden egyes ember nevelésének közvetlen célját

- is meghatározza. Önállóságra és önfegyelmezésre szoktat, alkotásra
képes munkásembereket nevel, kik a jelen életet ismerik, a nemzet
modern létfentartási küzdelmében és fejlődésében sikeresen részt
tudnak venni. s kiknek lelkülete a nemzet haladásának feltételeivel
összhangban van.

3. Követeli tehát, hogy a tanítóképző-intézeti o k t a t á s terve
ezt az alapgondolatot fejezze ki. A _tanítóképző-intézetek tanterve
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a mai szövegében is sok szociológiai vonatkozást tartalmaz ugyan
és sok modern kivánalomnak nem áll útjában, de azért szükséges,
hogy ez a szempont nagyobb teljességgel és tudatos tetvszerű-
séggel, rendszeresen jusson benne tárgyról-tárgyra kifejezésre.
Minthogy pedig a társadalmi élet alakulatainak és jelenségeinek
gazdag ismeret-anyaga túlterhelés nélkül lesz elhelyezendő a tan-
tervben, nemcsak pótlások, de kihagyások is szükségesek. Ami
holt teher, ami elszigetelten áll, ami a szociális műveltségnek nem
szerves alkotó eleme: törlendő a tantervból. .

A tantervben levő tárgyak olyanok, melyekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a közösség
tudatát az egyénben kifejlesztik; b ) a nemzet mai állapotát a mult
alapján minden tekintetben megértetik s így a jövőre irányuló mun-
kát felismertetik azzal, hogy beleállítják az egyént a fejlődés mene-
tébe és biztosítják ennek folytonosságát;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej megadják a munkára
való képességet. Ez elvek megvalósítása érdekében utasítja agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z -

gyűlés a választmányt, hogy az 1903-ban kibocsátott tantervet tárgy-
ról-tárgyra vegye revízió alá, munkálatába célszerű módon a tanári
testületeket is bevonván s szem előtt tartván, hogy a tanítóképző-
intézeti szociális irány ú képzés, a növendékek korával járó szel-
lemi fejlettségének megfelelően, csakis a szülői ház és szülőfalu
szociális életének megfigyelésén és az abban megnyilvánuló szo-
ciális jelenségeknek tudatossá tételén épülhet föl.

4. Mivel pedig a tanítóképző- intézetet a népiskolával elvál-
hatatlanul egységben kell néznünk s az eddigiekben kifejezett s z ü k -

séglet kielégítésére módot kell teremtenünk : szükségesek olyanSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z e r v e z e t i intézkedések, melyek a tanítóképző-intézet és a nép-
iskola tantervét összhangba hozzák.

Az új népiskolai tanterv és utasítás 'bázísul szolgálhat a
további fejlődésnek. Az utasításban 1. az erkölcsi képzés; 2. a
felsorolt ismeretek; 3. a gyakorlatiság elve; 4. az alaki képzés
fontosságának hangoztatása, kidomborítása ; 5. az öntevékenység,
önállóság, kezdeményező szellem kifejlesztésének követelménye
mind eleget tesznek a legmesszebbre menő szociális nevelési kivá-
nalmaknak. Az utasítás általános része szociális szempontból kielé-
gítő, részletekben nincs következetesenkeresztül víve. '

A tanítóképzés csak akkor felelhet meg a népiskolai utasítás
által körvonalozott tanítási és nevelői szociális teendőknek, ha a
népiskolai utasítás szelleme tanítóképzői tantervünket, tanításunkat
s nevelésünket teljesen áthatja.

E felfogás a szociális nevelés kérdését legszorosabban össze-
kapcsolja általános tanítóképzői reformkérdéssel.

A szociális nevelés az élet számára kiván 'nevelni. E jelszó
ne eredményezze csak a tanulni valók szaporítását.

A passziv ísmeretszerzésnele kevés értéke van az élet szem-
pontjából. '. _

A tanítóképzői tantervben és utasításban a következő elvek
kidomborítandók:

Magyar Tanítóképző. 13
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-1. A tanítóképzőben a nevelés egyenrangú az oktatással.
Célkitűzés nél az elv hangoztatva legyen. Kiemelendők a tananyag

. felsorolásánál azok a részletek, amelyek agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o c íá lis .stb, érzelmek
neveiése szempontjából figyelmet érdemelnek.

2. Az ismeretszerzés- nem annyira öncél, hanem inkább alka-
lom a különböző szociális és tanítói készségek kifejlesztésére. A
tanterv necsak a megtanul ni valókat sorolja fel, de utaljon rá azon
gondolatfolyamatokra, kutató módszerekre, gondolkozási eszközökre,
megfigyelésekre, feladatkörökre, gyakorlatokra stb., melyek az ön-
tevékenység, önállóság, szociális cselekvő készségek kifejlesztésére
alkalmasak. , . -' .{

Szükségesek továbbá olyan szervezetí intézkedések, melyekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) a tanítóképző-intézetet feladatának tökéletes végzésére alkal-
massá teszik. Evégből minden tárgynak akkora óraszámot kell
biztositani, amely az anyag alap os iskolai feldolgozását lehetövé
teszi. Ez az. elv nemcsak mostani óratervünket, de intézetünk év-

. folyamainak a számát is érinti, emiatt mondja ki a közgyülés, hogy
az évfolyamok száma legalább ötre emeltessék. (Lásd a délutáni
folytatólagos jegyzőkönyvet!)

5. A tanítóképző-intézeti tanárok közgyülése il nemzetnevelés
érdekében' halaszthatatlanul szükségesnek tartja, hogy egész köz-
nevelésünk egységes feladatának megfelelően a nemzetnevelésnek
értett szociális pedagógia minden rendű iskolánkban harmonikusan
érvényesüljön. Végül a tanítóképző-intézeti tanárjelölteknek adassék
mód a szociológiai tanulmányokra.

. 6. Megbízza a közgyülés a választmányt, hogy az 1-5. pon-
tokban foglaltak alapján, Snasei, Keszler, Kötse, Barabás és Lech-
nitzky tételeinek és közgyülési előadásaiknak értékesítés é vel készí-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

t e t t részletes javaslatát terjessze memorandum alakjában a köz-
oktatásügyi miniszterium elé.

A gazdasági szaktanárok képzésének kérdését a közgyülés
a választmány munkatervébe utalja.

Elnök agyülést öt percre felfüggesati.
5. Elnök felkéri Répay Dánielt, hogy "A gyakorlati pedagó-

giai kiképzés egységesítése" cimű javaslatát terjessze' a közgyülés
elé. (Lásd a Magyar Tanítóképző 19JO. márc. havi számát).

A előadás kapcsán felszólalnak : Úrhegyi A., ki örömmel üd-
vözli az előadó javaslatának azon részét, mely ágyakorló iskolai
tanítók mai állapotának radikális megoldását célozza és agyakorló
iskolai tanítók lehetetlen munkáján akar segíteni. Hangsúlyozza,
hogyagyakotló iskolai tanítónak elvégezhető munkát adjunk. Ő
azonban a jelölteknek az osztatlan 6 osztályú, iskola típusát akarja
bemutatni s így nem fogadja el az előadó javaslatának azon részét,
hogy a tanítóképző mellett két tagozatú, két tanítós gyakorló elemi
iskola szerveztessék. Indítványozza, hogya gyakorló iskolai tanítók
gyakorló iskolai tanár cimet kapjanak, mert minden jog a cimmel
van kapcsolatban.



KandrayzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG. a dévai tanártestület megbizásából szól fel. Ők
is szükségesnek tartják, hogyatanítóképzőkben a gyakorlati ki-
képzést egységes elvek alapján végezzük, de nem kivánják az egy-
formaságot, ami a gyakorlati kiképzés fejlődésének, tökéletesedésének
legnagyobb akadálya volna. Az 1, ll., lll. éves növendékek hospitá-
\ásának főfeladata szerintünk a gyermektanulmányozás. Aminek
célja a jelöltekben készséget fejleszteni arra, hogy mindama fizioló-
giai s pszichológiai jelenségeket, egyéni sajátosságokat, melyeknek
irányitása, fejlesztése, esetleg kifejlődésének megakadályozása avagy
keletkeztetése a tanító nevelői ténykedésének egyéni főfeladata,
gyorsan s könnyen felismerje s megszokja azok megfigyelését s
tudja azokat értékelni s felhasználni. Meg legyen a tanító ban a
kellő találékonyság egyes jelenségnek az észlelt pillanatban való
hasznosítására. Tanítóképzésünk legfontosabb kivánalma, hogy
minden képzőnek meglegyen a maga pedagógiai tanára, aki az
összes elméleti pedagógiai tárgyaknak s a jelöltek gyakorlati kikép-
zésének vezetője. A szaktanárok a tárgyuk módszerére vonatkozó
anyagból csak az anyag kiszemelését és elrendezésétgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv égezzék, a
többi a módszertan tanárok dolga. A szaktanárok ezt a feladatot
alkalomszerűen tárgyuk tanítása közben mind a 4 évfolyamon s
összefoglalóan tárgyuk befejezése után végezzék. A szaktanárok
mintatanítást csak a IV. éves növendékeknek tartsanak. A minta-
tanítások tervezete irásban is kidolgozandó, amit a növendékek
tanítási tervezetei közé lernásolva magukkal vigyenek. A részletesen
kidolgozandó tervezetek céljából a növendékek úgy osztandok
csoportokra, hogy minden növendéknek, minden tárgyból, esetleg
egyes tárgyak jellemző, methodikailag összetartozó egységeiból egy
helyesen kidolgozott tanítási tervezete legyen. A folytatólagos taní-
tások a gyakorlati kiképzésre felvett heti 6 óra keretén belül az
összes növendékek jelenlétében történjenek. A gazdasági ismétlő
iskolában minta- és próba tanítások tartása ámbár igen tanulságos
volna, mindazonáltal sokkalta hasznosabb s eredményesebb, ha a
növendékek, a gyakorlati kiképzésre szánt heti 6 óra keretén belűl
csak a gyakorló iskola mindennapi elemi iskolájában hallgassanak
minta- startsanak próbatanítást. A növendékek a gazdasági ismétlő
iskolában csak hospitáJások alkalmával agyakorló iskola vezető-
jének irányítása mellett tanítanak. A próbatanítások beosztása az
egyes intézetekben a helyi körülményekhez alkalmazandó.

Krdt: a szemléletszerzés számbavételét nem látja Kandray
előadásában ; Bergmann szerint a tanítójelöltek nem látnak igazi
népiskolát. Kivánja, hogy az állam minden tanítóképző mellé állit-
son fel egy-egy népiskolát udvarral-kerttel együtt; Hodossy nem az
egyes gyermekek, hanern az egész osztály megfigyeltetését kivánja.
Kandrayval ellentétben ő az egyes tárgyak módszertanának ta n í-

tására csak a szaktanárokat tartja illeték esnek ; Kiss GJ!. Hodossy-
hoz csatlakozik; Mohar is legalább két tagozatú gyakorló elemi is-
kolát kiván. Indítványozza, hogy adja vissza a közgyülés Répay
javaslatát a választmánynak oly megbizással, hogy készítsen újabb

187
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. javaslatot, abban azonban csak a főbb elvek legyenek kidombo-
rítva.

Elnök tekintettel az idő előrehaladottságára, bezárja a vitát.
A felszólalásokat tekintetbe véve indítványozza: mondja ki a köz-
gyülés határozatilag, hogy:

1. Répaynak fáradozásaiért és tartalmas javaslatáért meleg
köszönetét fejezi ki s ezt jegyzőkönyvileg külön is megörökíti, de
tekintett el a sok felhangzott ellenvéleményre utasítja, a közgyülés
a választmányt, hogy Répay javaslata főbb pontjainak s a köz-
gyülésen történt felszólalás ok tekintetbe vételéveI készítsen ez ügy-
ben újabb javaslatot;

2. a szaktanároknak a gyakorlati kiképzés szolgálatában eltöl-
tött 2 óra többlete a 18 órán felűl külön díjaztassék;

3. a gyakorló tanárok óratöbbletének dijai úgy számíttassanak,
mint a képző többi tanáraiéi;

. 4. a gyakorló iskolai tanárok tervbe vett kiképzésének minél
előbb való megindulása érdekében forduljon a választmány memo-
randummal a miniszterium elé. Határozatilag kimondatott.

Elnök agyülést tiz percre felfüggeszti.
6. Elnök jelenti, hogy a közgyülés alkalmából. készült jel-

vények 80 koronába kerültek. Legnagyobb részét a tagoknak el-
adván 147 koronáért, mint fölösleg a Segítő-egyesület' céljaira
cimen befolyt 67 korona, mely összeget átadatott a pénztárosnak.

7. Elnök felkérizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADékány Mihályt, hogy a Segítő- Egyesület
alapszabályait terjessze elő' a közgyülésnek. (Lásd Farkas Sándor:
aT. 1. T. O. E. XI. közgy. elé terjesztendő javaslatokat és jelen-
téseketl)

. Az előadó röviden ismerteti az alap szabályok at, majd ajánlja
javaslata elfogadás,át és jóváhagyás végett a miniszteriumba való
felterjesztését Miután pedig az előterjesztett alapszabályok szerint
a Segítő-Alap tőkéjét s bevételeit az egyesület pénztárosa kezeli,
az előadó indítványozza, hogya pénztáros ezért valami tisztelet-
díjban részesítessék.

Kotse a 3. §. g) pontja" után beillesztendőnek tartja, hogy az
egyesület Qivatalos' közlönyében a tagok által írt cikkek · irói
díjainak 100f0-a is a Segítő-Alap jövedelmeit képezze. A közgyülés
egyhangúlag hozzájárul.

Scherer indítványozza, hogy az előadónak gondos munká-
jáért hálás köszönetét és elismerését fejezze ki a közgyülés. A
7. -§-nak módosítását kivánja olyképen, hogya Segítő-Alap ki osz-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

tásra fölhasználható jövedelmei első sorban segélyezésre forditas-
sanak. A -közgyülés határozata szerint a kiosztásra főlhasználható
jövedelem fele részben segélyezésre, fele. részben ösztöndíjakra
használtassék fel. .

A jelzett §-ok módositásai után az elnök az egész javaslatot
úgy egészében, mint részleteiben is .elfogadottnak jelenti ki s meg-
bizza a közgyülés az elnökséget a javaslat felterjesztésévei s
Dékány Mihály előadónak jegyzőkönyvileg mond köszönetet.
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8. Elnök ismerteti anagyenyedi és a nagyváradí ref. tanító-
képzők átiratait, melyekre, miután kivánalmaik (fizetésrendezés,
vasúti féljegy, a képzés reformálása, felügyelet stb.) úgy is benne
vannak a választmány munkatervében, a közgyülés kimondja, hogy
azokat az ily cimeken megindult mozgalmakhoz csatolja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Kö'veskútz' J. következő két inditványa egyhangú elfogadá-
sát kéri: 1. Kéressék .fel a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi
minisztérium, hogy a paritás értelmében a tanitóképzőí igazgatók
előtt is nyittassék meg á VI. fizetési osztály; 2. a VI. fizetési
osztályba elsőnek az egyesület érdemdús elnöke, dr. Baló József
vitessék be, mire dr. Baló az elnökséget átadja GuzsvenÜz alelnök-
nek és 5 percre távozik. .

Mohar az indítvány elso részét elfogadja, a második részre
vonatkozólag szép szavak kiséretében elismeri az egyesület elnö-
kének érdemeit, de hangsúlyozza, hogy a közgyülés maradjon meg
az elvi magaslaton, mert az indítvány második részének kérésére
a közgyülés úgy sem illeték es.

Szöllösi, Dékány hozzászólásaí után a közgyülés Köveskúti
indítványának második részével - mint a közgyülés hatáskörén
kívül esővel - nem foglalkozik, mire Guzsvenitz alelnök dr. Baló
József érdemeinek teljes elismerése mellett Köveskúti indítványának
csak az. első részére jelenti ki, hogy az határozatilag elfogadtatott.

10. Kotse abbeli kérdésére, hogy foglalkozott-e a választmány
az elmaradt kinevezések és az üresedésben levő állások be nem
töltésének okaival, dr. Baló József megnyugtatólag felel sigéri,
hogy ez ezután is egyik fő gondja lesz a választmánynak.

11. Elnök felkéri a főtitkárt, tegye meg titkári jelentését.
Ismerteti az Egyesületnek és a választmánynak az 'utolsó közgyü-
lés óta végzett munkásságát, ennek eredményeit. (Lásd a titkári
jelentést.) A közgyülés a főtitkárnak jelentéseért köszönetet szavaz.

Elnök felkéri a pénztárost, hogy tegye meg a szokásos jelen-
tést. (Lásd a pénztári jelentést.) Megtörténik.

13. Elnök felkéri Pálma 'i Lenkét, a pénztárvizsgáló bizottság
elnökét, hogy megbizatásának tegyen eleget. Pálmai jelenti, hogy
az Egyesület két évi számadásait átvizsgálta s a pénztáros kirnu-
tatásait a bemutatott okmányokkal mindenben megegyezőnek találta.
Javasolja: 1. hogy a közgyülés adjá meg Horvay Ede pénztáros-
nak a szokásos felmentvényt ; 2. hogy miután a pénztárosnak
semmi mód sem áll rendelkezésére, melynek erejével az évi tagsági
díjakat pontosan beszedni tudná: a közgyüíés gondoskodjék arról,
hogy ez valami módon megadassék neki; 3. hogy fáradságos
munkálatáért fejezze ki a közgyülés a pénztárosnak köszönetét,
A közgyülés tudomásul veszi a pénztárvizsgáló 'bizottság elnökének
jelentését s Horvay Ede pénztárosnak a felmentvényt teljes köszö-
netének nyilvánítása mellett megadja.

A.z elnök indítványozza, hogy az újonnan jelentkező tagok-
nak a felvétel feltételeiül küldjön a pénztáros kötelező nyilatkozatot,
mely szerint a tagdíjakat pontosan fogják. fizetni. Horvay pótlólag
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hozzáteszi, hogy ilyen nyilatkozat a régi tagoknak is küldessék.
A közgyülés helyeslőleg veszi tudomásul az indítványt, mire azt
az elnök elfogadottnak jelenti ki.

Dr. Baló József egyesületi elnök megköszöni ezután a köz-
gyülés eddigi bizalmát s 'tiszttársai nevében is lemond, egyben
felkéri Scherer Sándort, hogy mint korelnök foglalja el az elnöki
széket. Megtörténik. '

15. Korelnök felkéri Amberg Józsefet, mint a kandidáló bizott-
ság elnökét, hogy terjessze elő javaslatát.

Amberg József jelenti, hogy a kandidáló-bizottság az eddigi
tisztikarral teljesen meg van elégedve s így újból őket jelölik meg-
'választásra. Javasolja azonban, hogy 1. a lemondás folytán meg-
üresedett titkári tisztségre Urhegyi Alajos yálasztassák meg; 2. a

~ is részesüljön ezentúl 100 K tiszteletdíjban.-

A korelnök a fentebbi módosítással az eddigi tisztviselőket
egyhangulag újból megválasztottaknak jelentette ki s őket ez állá-
suk ban bizalommal igtatja be. Megválasztott választmányi tagoknak
jelenti ki továbbá a közgyülés Strauch Gyula, Entz Jolán, Ribiczey
Erzsébet és Jankó László egyesületi tagokat.

16. A választások eredményének kihirdetése után Scherer S.
szép 'szavakkal üdvözli a megválasztottakat s elsősorban dr. Baló
József elnököt, aki eddig is búzgósággal s igazi lelkesedéssel
vezette az egyesület ügyeit, közelebbről nagy tapintattal a mostani
közgyülést. Biztosítja őt 'továbbra is az Egyesület támogatásáról;
nagy és fáradságos munkájához erőt és munkájára Isten áldá-
sát kéri.

,A közgyülés az üdvözlést egyhanguiag, kitörő éljenzéssei
magáévá teszi.

17. Dr. Baló József újonnan megválasztott elnök a szeretet
ezen spontán megnyilatkozásától meghatottan emelkedik szólásra.
Mindig kötelességének érezte - úgymond - hogy az ügyet, mit
kezébe vett, becsületesen' szolgálja, Mint megválasztásakor, úgy
most is, mikor ismételten megnyilvánul mellette a bizalom, kétsze-
resen jólesik, hogy annak a testületnek kebelében működhetik,
melynek hivatása a tanítóképzés, mely hivatásra ő mindig büszke
volt s még büszkébb most, mikor körülötte annyi jó erő áll egye-
sülve a haladás érdekében. Végül elnézést kérve, a közgyülés
ragaszkodásáért meleg köszönetet mond tisztviselő társai és választ-
mányi tagok nevében is.

Közgyülés az elnök köszönetét lelkes éljenzéssel viszonozza.
Több tárgy nem lévén, elnök az ezen napi közgyülést be-

rekeszti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló József
elnök.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f. Móczár Miklós,
Nagy Ferenc

je g y z ő k ,
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F o ly t a t ó la g o s j e g y z ő k ö n y v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felvétetett a T. 1. T. O. E. 1910. év március hó 23-án d. u. 1) órakor Temes-
várott : az áll. tanítóképző-intézet tanácskozó termében tartott második napi kőz-

gyüléséről,

Jelen vannak: dr. Baló József elnöklete alatt a délelőtti
jegyzőkönyvben megnevezett egyesületi tagok legnagyobb része
és alulirt, mint jegyző.

1. Elnök üdvözli a szép számmal megjelent egyesületi tago-
kat, megnyitja a folytatólagos közgyülést s ajánlja, hogy a köz-
gyülés Telbisz Károly dr. udvari tanácsos polgármestert, Csernoch
János dr. csanádegyházmegyei püspököt, Fináczy Ernő dr. egye-
temi nyilv. rendes 'tanárt és Bánóczy József tanítóképző- intézeti
igazgatót a hazai közoktatásügy, közelebbről a tanítóképzés és
egyesületünk érdekében kifejtett munkásságukért az egyesület
tiszteletbeli tagjaivá válassza meg.

A közgyülés az elnök indítványát egyhangúlag és nagy lelke-
sedéssel elfogadja, nevezetteket az egyesület tiszteletbeli tagjaivá
megválasztja s megbízza az elnökséget, illetőleg a választmányt
a tiszteletbeli tagsági oklevelek átadásával. '

2. Elnök kéri a közgyülést, nyilatkozzék az irányban, hogya
tanítóképző-intézet négy évfolyama az ügy károsodása nélkűl
tovább, a mai keretekben fenn nem tartható. A képzést bármi
módon is emelni és bővíteni kell. Ennek okátgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő különösen abban
látja, hogy a tanítói oklevéllel az életbe kibocsájtott jelöltek még
értetienek a vezetésre és gondolkodásra. A sokféle lehetséges meg-
oldás közül felemlít néhány olyant, melyek e : kérdés körül már
eddig is kialakultak. Ilyenek: az érettségi vizsgálat után pedagógiai
tanfolyam; előkészítő évfolyamok a tképzőbe való lépés előtt; a
középiskola 6 osztálya után a- tképző 4 évfolyama; ör, hat évfo-
Iyamú tanítóképző, stb.,

Elnök felhívására a kérdés tárgyalása a következőleg történik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hodossy a mai keret felhasználásával kivánja a tovább fej-

lesztést. Ha öt évfolyamú lenne is a képzés, szerinte akkor is
tovább kell folytatni a tanító képzést. Módja lenne a fejlesztésnek
az is, hogy megosztanók a képesítést, vagy az évfolyamok elvég-
zése után jönnének a jelöltek 1, 2, 3 év mulva vizsgázni képe-
sítőre,

Mokar hibának tartaná a képzés feldarabolását. Javasolja:
hogy 1. a középiskola negyedik osztályából vegyük a jelölteket;
2. terjesztessék ki a tképző 5 évfolyamúvá; 3. a pedagógiai
kiképzés a felsőbb osztályokban fejlődjék ki.

Scherer elfogadja Mohar javaslatait, de kivánja még azt is,
hogy a 4. évfolyam elvégzése után alapvizsga, az 5. évfolyam után
pedig pedagógiai vizsga legyen.

Kij/se csatlakozik a számemeléshez. Szerinte a 4 éven keresz-
tül azért nem tudtuk az anyagot elvégezni, mert az előképzett-
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Elnök szép beszéd kiséretében nyitja meg a zárógyülést s
szives szavakban emlékezik meg ezen XL közgyülés eredményeiről. .
Kiemeli a szociális kérdésben azon nagy elvi megállapodást, mely
alkalmas most már a további haladásra. A Segítő-Egyesület meg-
alakítását kizárólag aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte m e s v á r i közgyülés érdemének tekinti. A

/ gyakorlati pedagogiai kiképzés egységesitése érdekében elhangzott
tartalmas vitáknak szintéri meglesz a maga irányító hatásuk. Ki-
emeli itt különösen Répay Dánielnek e kérdés előkészítése körül
kifejtett érdemeit, mert oly alapokat rakott le, melyek alkalmasak
a további haladásra. A gyakorlóiskolai kolIégák előmenetele, a
szaktanári négyes értekezlet, nemkülönben a közgyűlésre össze-
gyült tagokban kifejlődött kolIégiális barátság, szeretet érzése szin-
tén igen fontos .eredmények, De a nagy közönség részéről is meg-
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ség hiányos. Ennélfogva alul toldjuk meg az évfolyam ok számát
s így az első évfolyam előkészítő lenne.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Katona is e felfogást támogatja. . .
Elekes Mohar 1. és 2. indítványát elfogadja, a harmadikat

azonban javasolja, hogy ne tárgyalják most. - Többek kivánságára
Mohar indítványa utolsó pontját. visszavonja s így az tárgytalan.

Karoüny hat elemi osztályt végzetteket kiván a képzőkbe s
a képző 8 évfolyarnú lenne.

Kö'veskútz' Kötse és Karoliny felfogásait nagyon bizarrnak
tartja. Miután a többiek olyanok, mint amilyeneketgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő már harmad-
fél évvel ezelőtt hangoztatott, ajánlja őket elfogadásra.

Elnök látva a közhangulatot, ünnepélyesen, határozatilag ki-
mondottnak jelenti ki, hogy az újabb eszrnék.ia fokozódó feladatok
kényszerítő hatásai alatt a tanítóképzőt fejleszteni,' bővíteni kell.
Ebből kifolyólag utasítja a közgyülés a választmányt, hogy: 1.
készítse .elő e kérdést a jövő közgyülésre olyképen, hogy a fel-
vételnél az eddigi törvényes alap szolgáljon továbbra is feltételül
s a tanítóképző-intézet fejlesztése az 5. évfolyam felállítása legyen;
2. a választmány. minden munkálatába szövessék be, hogy ,a
tanítóképzésről külön (örvény intézkedjék; 3. ezen közgyülési hatá-
rozat szerint való reform végrehajtására a' vallás- és közoktatásügyi
miniszterium kéressék fel.

Több tárgy nem -lévén, elnök a közgyülést bezárja.

Dr. Baló :József
elnök.

K. m. f. Móczár Miklós
'jegyző.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .1)

Felvétetett a T. I. T. O. E. 1910. év inárcius hó 24-én, d. e. 11 órakor Ternes-
várott, az áll. tanítóképző-intézet tanácskozó termében tartott harmadik napi záró

közgyütéséról.

1) A szaktanári értekezletekről felvett jegyzőkönyvek a M. T. következő

számában fognak megjelenni.. Szerk.
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vannak e közgyülésnek a maga érdemei, mert sikerűlt meghódita-
nunk Temesvár szabad kir. város fejét, dr. Telbisz Károly udvari
tanácsos, polgármestert és ti város nagy közönségét.

Kedves kötelességének tekinti Temesvár szabad királyi város-
nak, dr. Telbisz Károly polgármesternek, dr. Ferenczy Sándor al-
ispánnak a vármegyeház tanácstermének átengedéseért, a helyi
bizottság minden egyes tagjának a közgyülés előkészítése körül
kifejtett buzgó fáradozásaikért, Bellai József városi kulturtanácsos-
nak, Bauer György kanonoknak, Amberg József igazgatónak s a
helybeli képző összes kartársainak külön-külön is, a hangversenyen
szereplőknek, nevezetesen Palotainé Békei Józsának, Héger Luj-
zának, Szabolcska MIhálynak, Révfy Gézának, a .Magyar Dalár-
dának, a zeneszámok kiséretéért Heller karmesternek, továbbá a
helyi sajtónak s általában midazoknak, kik az egyesület ezen XI.
közgyülésének sikereihez bármi módon is hozzájárultak, a köz-
gyülés őszinte s hálás köszönetét nyilvánítani s ezt külön jegyző-
könyvileg is megörökíteni.

A közgyülés lelkes örömmel teszi magáévá az elnök ezen
. előterjesztését.

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyülést a jelenvoltak éljen-
sése közt bezárta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló Józse!
elnök,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f. Móczár Miklós
jegyző.

,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z o c io ló g ia a t a n í t ó k é p z ő k b e n .

(Felolvastatott a temesvári közgyűlésen.)

Tisztelt Közgyűlés!
Egy éve már annak, hogy választmányunk a tanítóképzők

szociális irányú nevelésének és oktatásának kérdésével foglalkozik
és bár megállapította, hogy a tanítóképző-intézetek e téren eddig is
igyekeztek a reájuk váró feladatoknak megfelelni, mégis kivána-
tosnak tartja, hogy az ez irányú követelmények és teendők ponto-
sabban megállapíttassanak.

Reám háramlott a megtisztelő feladat, hogy az általános szem-
pontokra nézve a Tisztelt Közgyűlésnek javaslatot tegyek. Ennek
akartam szerény tehetségem szerint megfelelni, mikor a Tisztelt
Tagtársak kezén levő és azt hiszem, felolvasottnak tekinthető javas-
latomat itt előterjesztem. Rövidre szabott időnk azonban kötelessé-
gemmé teszi, hogy csak egész röviden jelöljem meg azon ~szem-
pontokat, melyek engem javaslatom elkészítésénél vezettek ; kissé
bővebben fejtsem ki azon gondolataimat, melyeket javaslatomban
a legrövidebben. megjelöltem, reámutatva különösen azon eshetősé-
gekre, melyek a szociológiának a tanítóképzőkben való szereplé-
sének félreértése által előállhatnának. Ezúttal tehát különösen azt
akarom kiemelni, amit tennünk nem szabad.
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Hár.om pontban foglaltam össze javaslatomat, melyeket itt
ismételni nem kivánok, részletezni sem, mert előadótársaim az egyes
tételek részletezésévei kivánnak foglalkozni. Nehogy azonban egyes
kifejezéseirriben félreértessem, szükségesnek tartom mindenekelőtt
a szociológia fogalmát meghatározni. Erre azért van nézetem sze-
rint szükség, mert úgy az irodalomban, mint a közbeszédben a
szociológiának fogalommeghatározásai a legellentétesebbek. En leg-
helyesebbnek gondoltam azt, ha a legrövidebb, de a legtöbbet
magában foglaló meghatározást fogadjuk el, mely szerint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssocio-
lógia a tá rsada lom megúmerése. Tehát az a tudomány és szemlélet,
mely megállapítja az emberi társadalom tényeit, keresi azokban a
törvényszerűségeket és az azokat előidéző okokat. .

Igy mindjárt elkülönül a szociológia, mint önálló tudomány,
a szociális irányú nevelés- és oktatástóI, mely utóbbiak kiváltképpen
a nemzeti társadalom érdekeiért munkálkodni képes egyének kiala-
kítását célozza.

Ily szempontból vizsgálva a tanítóképző intézetek célját, az
első, amit megállapíthatunk az, hogya tanítóképző egyike a leg-
jellegzetesebb szociális irányú intézményeknek, melyben a szociális
irányú nevelésnek és oktatásnak feltétlenül elsőrendű jelentősége
van. Mi olyan munkára képesítjük tanítványainkat, mellyel ember-
társaiknak boldogulását teszik lehetövé.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z ü k s é g e s tehát, h o g y

olyan egyéneket neveljünk, kik át 'vannak hatva 'attól, hogy képes-
ségeiket és munkájukat a nemzeti társadalom erkölcsi és anyagi
jólétének szivesen rendelkezésére bocsássák és olyan elméleti és
gyakorlati ismeretekkel lássuk el a leendő tanítókat, melyekkel azok
a köznek hasznos szolgálatokat tehetnek.

Ezek vezettek engem abban, hogy javaslatom első pontjában
a szociális érzelmek felkeltését tartom első sorban szükségesnek.
Megemlítem az alkalmakat, hol ez könnyen keresztülvihető, bár
elkerülhetetlennek tartom, hogy nevelési rendszerünkben a szociális
érzelmek felkeltése mindenütt helyet találjon. Azonban különösen
a hurnán tárgyak keretében tartom ezt megvalósíthatónak. A fel-
sorolt tárgyak közül a vallástant szándékosan hagytam ki, mert
ennek tanítási anyagába és módszerébe, a dolog természete szerint
nincs beleszólásunk. Nem hallgathatom el azonban azon nézetemet,
hogy a vallástan tanításánál a növendékeket nagy mértékben meg-
terhelő jogbölcseleti, hitvédelmi, egyháztörténeti és általános mód-

szertani anyag fényegesen egyszerűsíthető volna és helyette inkább
a hitbeli és szociális érzés felkeltésére és megerősítésére kellene
több gondot fordítani.

Az érzelmi nevelés azonban könnyen érzelgésre is vezethet.
És itt óvakodnunk kell attól, hogy tanítványainkban az álhuma-
nizmus, korunknak ezen már epidemikusnak látszó nyavalyája,
kifejlődjék. Ennek következménye volna, hogy tanítványaink útján
egyrészt' a társadalomban önállóságra nem törekvő, tetteik ért a
felelősséget viselni nem tudó és nem akaró egyéneket nevelnének,
másrészt pedig olyan társadalmi rétegek keletkezését segítenők elő,
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elyek megindítják a keresletet, a gyámkodást elfogadó emberek
ín, aminek a társadalmi gazdaság törvényei szerint meg lenne a

övetkezménye a gyámoltalanok és szegények gyorsan növekedő
inálatában. Miután pedig minden társadalomnak annyi szegénye

bűnösé van, amennyit eltart és mi nem vagyunk olyan gaz-
dagok, hogy a dologtalan szegények és az ezekből nagy számban
. erülő bűnösök Jégióit eltarthassuk, ennélfogva a tanítókba átül-

tetett érzelgés könnyen újabb társadalmi problemák keletkezését
okozhatná.

Helyes lesz tanítványaink szociális érzése és gondolkodása,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
h a megértik, hogy a társadalom tagjai egymásra vannak utalva és
önmaguk és embertársaik iránt való kötelességük, hogy a nekik
jutó munkakört legjobb tehetségük szerint igyekezzenek betölteni.
Szociális irányú tevékenységre pedig akkor lesznek alkalmasak,
ha megtanulják, hogyan kell a gyengét, erejének teljes felhaszná-
lásával képessé tenni arra, hogy a mai nagy gazdasági versenyben
boldoguljon.

A leendő tanító ezen képességének azonban tárgyi feltétele-
is van, mely abban áll, hogy minél több gyakorlati értékű ismeret
felett rendelkezzék. Ezen cél elérése képezi, nézetem szerint, a
tanítóképzés másik feladatát. Erre vonatkozik javaslatom második
pontja. Ennek szélsőségekbe menő alkalmazása azonban 'megint
bajokat eredményezne. Mert, ha a gyakorlati iránynak teljesen
feláldozzuk az egyes tárgyak más irányú képzőhatását. vagy a
koncentráció szent jegyében az egy tárgy anyagának feldolgozá-
sára szánt időben két-három tárgy anyagát dolgozzuk fel, akkor
végeredményében sehol sem érünk el eredményt, De nem is
szabad, hogy tanításunkat tisztán a hasznossági szempont vezérelje.
A kedélynek, az ifjuság idealizmusának is kell táplálékot nyujtani,
nehogy brutális kézzel az ifjuságot ideáljaitól, az öregséget boldog
emlékeitől megfosszuk.

Javaslatom harmadik tétele, hogy tanítsuk a szociológiát mint
külön tárgyat, melyben az alkalmilag nyujtott szociális ismereteket
rendszerezzük. Önkéntelenül előtérbe tolakszik azonban itt az a
kérdés, hogy mit is foglaljon magában e tárgy. Mert a szociológia,
amennyire én ennek irodalmát ismerem, napjainkban még minden
részében nem jutott egységes tudományos álláspontra. Sejtelmek,
hipotezisek, önkényes kinyilatkoztatások és szellemes ötletek vál-
takoznak a szociológia irodaimában és midőn három szerző külön-
böző munkáit olvassuk, három meggyőződés között kell válogat-
nunk. Társadalmi filozófiát tanítsunk, vagy' fogadjuk el a társa-
dalmi biologiát ? Hisz e területeken a legfantasztikusabb képeket,
a legtitokzatosabb elmélkedéseket találjuk. Avagy teljesen mate-
rialisztikus alapra helyezkedjünk? Akkor végső következtetéseinkben
a mai társadalmi rendet felforgató elvekhez jutunk. Vagy azt
tanítsuk, amit megdönthetlen igazságként a szociológia eddig meg-
állapított· a társadalom fejlődésének történetét? Hisz annyi törté-
nelmet tanulnak tanítványaink az egyházo, nevelés-, irodalom-, egye-
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temes- és hazai történelemben, hogy igazán nem csoda, ha a foly-
tonos visszatekintést megszokva, előrehaladásukban az elébük
kerülő akadályokban minduntalanmegbotIanak.

Nem, Tisztelt Közgyűlés, én az említett szociológlák egyikétgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s e m kivánom tanítani. En annak a szociológiának tanítását tartom
szükségesnek, rriely azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMá-t ismerteti meg tanítványainkkal. Melya
mai társadalom berendezkedését, a mai társadalmi problemákat
tárgyalja, mely meglevő jelenségekre mutat reá, ezeknek törvény-
szerűségét és a törvényszerűségek okait megállapítja és nem hipo-
tetikus, hanem reális valóság. Társadalmi gazdaságtan nak is nevez-
hetném az ezen tárgy keretébe gondolt anyagot, de miután én
nemcsak a nemzeti gazdaság szervezetét, hanem ennek szociális
hatásait és az ezekkel összefüggő szociális teendőket, is ide kivánom
besorozni, azért a mi házi használatunkra szociológiának neve-
z e m el. •

Ennek a szociológiának kell tanitványaink véré be átmennie.
Ezáltal lesznek tudatosan emberszeretők, a nemzeti öntudatot
terjesztik és lelkes kötelességtudó munkásai a hazának, melynek
tagjai ésaz ügynek, melynek szolgálatába szegődtek.

Ne áltassuk azonban magunkat azzal, hogy szociális irányban
neveit tanítványaink utján a társadalom problemái megszünnek, a
társadalmi ellentétek elsimulnak. Hiszen akkor ezek nem is lenné-.
nek, mert nyugodtan merem állítani,mi ez iránybari mindig meg-
tettük a magunkét. Nemcsak azon társadalmi rétegeken múlik a
társadalmi béke, melyekre a néptanítók é s ezek utján a tanító-
képzők hatása kiterjed. Más osztályok szociális gondolkodására is
van szükség, azokéra, melyeknek érzelemvilágára, gondolkodására
más iskolák nyomják reá bélyegüket.

Ajánlom javaslatomat a Tisztelt Közgyűlés tárgyilagos elbirá·
Jására. '

Sna sel Ferenc.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i s z o c iá l i s i r á n y ú n e v e lé s

e s z k ö z e i é s rrrődjai.

(Előadatott a temesvári közgyűlésen.)

Majláth József gróf, ismert nevű szociologusunk felfogását
osztom, nép- és tanítónevelésünknek szociális irányban való tere-
lése tekintetében.., Vezessék be az iskolák az ifjuságot a szociális
élet sokoldalú változatai ba és pedig nemcsak a merő elméletbe és ne
csak az üres hipotezisek világába, deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a való élet mezejére is, mert
a helyes eredményeket termelő szociális társadalmi élet nem az
elméletnek, a rendszerek puszta kifejtésén, de még népszerüsítésén
sem épülhet fel, hanem gyakorlati életrendszerré kell annak válnia.
Nem szabad megelégednünk a szociális kérdések hangoztatásával,
hanem cSelekednz' kell. Törődnünk kell a mi népünkkel, sokkal
többet kell foglalkoznunk akisemberekkel. - Ismertessük meg a

/
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ie/lene, mert hiszen a szo.ciológia első sorban a jövőt szolgálja. ~

Az elmondottakban -- szerény véleményem szerint - benne
van teljes körvonalaival az a szociális irányzat, melyet tanító kép-
zésünkkel szolgálaunk kell, s amelyet jórészben, jelenlegi iskolai
rendszerünk mellett is szolgálhatunk.

Tanítóképzőnk szakirányú nevelőintézrnény, mely egyenesen
a gyakorlati élet céljaira neveli növendékeit és ez a jellege egy-
uttal meg is kell hogy szabja a tanítóképzőben a képzés és a tanítás
irányait és módjait. A tanító képzés a népiskola céljait van hivatva
szolgálni, a népiskola pedig a népét s így természet szerint maga
a tanítóképzésnek - bár közvetve - de a nép szellemi, erkölcsi
és anyagi érdekeit kell szolgálnia.

A tanítóképzőnek tehát, mint a nép legszélesebb rétegeinek
érdekeit szolgálni hivatott intézménynek, tanítási és nevelési rend-
szerében emancipálnia kell magát az elméletek, az üres hipotézisek
hatalma alól, még a mai tudományos értékünek látszó külső máz
feláldozása árán is és teljes erejével a mai való élet mesejének meg-
művelésére kell áttérnie. Ez az irányváltozás, amely már amugyis
folyamatban van, tanítóképzésünk értékét nem fogja leszállítani, sőt
ellenkezőleg, növelni fogja azon őszinteségnél fogva is, mely a hamis
látszatot bátran eldobja magától, hogy a saját rendeltetési körének
intenziv betöltésében találja föl önbecsértékét,

A tanítóképzés belső becsértékének elismerése terén, arnugyis
az utolsó nehány év alatt nagy haladást tapasztalhatunk a gyakor-
lati kiképzés tekintetében s ezzel kapcsolatban egész tanítási rend-
szerünk lassu reformálódása terén.

Arníg eddig a képzőintézet általános műveltséget adni akaró
jellege dorninált, ma már - rövid nehány év alatt - a szak irányu
jelleg kidomborítására való törekvés legalább is azzal egyenlő érté-
kűvé vált.

Egy-két évtized előtt azt hangoztatni merni, hogy a tanító-
képzés a nép széles rétegeinek szociális érdekeit is szolgálja: kész
veszedelmet jelentett. Ma már ott tartunk, hogy ezt a tanítóképzés
céljául is ki merjük tűzni. Azelőtt tanításunk abból a felfogásból
indult ki, hogy az ember jelleme függetlenül is fejlődhetik attól a.
társadalmi és gazdasági rendtől, melyben él, ma pedig mind álta-
lánosabban kell beismernünk, hogya környező társadalmi és gaz-
dasági rend a legközvetlenebb befolyást gyakorolja az egyén érze-
lem és gondolatvilágára.

Ki tagadhatja ma már, hogy mindenki csak a maga társadalmi
viszonyainak módja szerint boldogul hat, és hogy e viszonyok elől
nem térhet ki senki? Hiábavaló fáradság keresni többé azt az egye-
temes elixirt, mely minden ember részére képes, a környezet hatá-
sának megtagadásával is, a boldogulhatást előidézni. -

A természeti kiválás következtében a szervezet a környék,
illetve a vidék körülményeihez alkalmazkodik; azaz a természeti
kiválás arra törekszik, hogy minden lény oly tökéletessé vagy'

197



198zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

legalább valamivel tökéletesebbé legyen, mint ugyanazon vidékne
más lakói, melyekkel versenyeznie kell. (Darvin : Fajok eredet
I. köt. 245. 1.) A szervezet annál tökéletesebb, minél nagyobb mér

tékben van meg benne a változásra való hajlandóság, minél inká
alkalmas az alkalmazkodásra, mert aztán a létért való küzdelemben
a legalkalmasabbak válogatódnak ki a fenmaradásra.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvan-tói a kdlőhóz a fejlődés ver utat - mondja Böhm
Károly - s így a van-nak, a ielen-nek értékelni tudása adja kezünkbe
a fejlődés eszközeit, melyek aztán a kellő felé vezethetnek. A kör-
nyezet megismerése, melyben élünk, avagy élni fogunk, tehát nem
mellőzherő, amikor a fejlődést akarjuk szolgálni, már pedig maga
az iskola.nem állhat a fejlődés útjába, sőt ellenkezőleg létjogosult-
ságát csak az adja meg, hogy a fejlődést elősegíti. Nem szabad
azonban elfelednünk, hogya környezet maga nem szülő-oka a szer-
vezet fejlődésének, hanem inkább csak zOndító.ok~, azaz a környezet
cáak kivá ltja a szervezetből azt, ami már a csirában praeformálva
volt. (Böhm Károly: Ember és világa. 1. köt. 232. 1.) Az alkalmaz-
kodás és létért való küzdelern tehát ha nem o is eredményezi a fej-
lődést, de biztosítani tudja azt.

A népoktatás végeredményében úgy az egyén, mint a társa-
dalom szervezetéből azokat az erőket van hivatva kiváltani, melyek-
nek csirái már o benne vannak s amelyek az egyént és társadalmat
a környezetben való alkalmazkodás révén a létért való küzdelemre
fólfegyverzik és a fejlődést biztosítani tudják. o

Ha elfogadjuk, amikent el kell fogadnunk, hogy a népiskolá-
nak a nagyon nehezen megmozdítható széles néprétegek fej lődését
kell szolgálnia, ami csak a nagy tömeg belső mozgató erőinek érté-
kelése útján végezhető eredménnyel: maga a tanítóképzés sem zár-
kózhatik el a néprétegek etikájának és e társadalmak sajátos társa-
dalmi rendjének figyelembevétele elől.

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy majd, ha a fiatal tanító
kikerül az életbe, majd ha munkába fog, majd akkor fog csak igazán
hozzá a tanuláshoz, hogya rábizott kis társadalom kulturáját a fej-
lődés útjára terelhesse, avagy azon megtarthassa. Ha mi a képző.
ben nem adunk elég ismeretet neki a lapul a társadalmi jelenségek
felismerhetéséhez és nem adunk irányt, kis társadalma szociális
irányú továbbfejleszthetéséhez szükséges ismeretek szerzésére és
jövendő önképzésére vonatkozólag: bizony nagyon kevesen és nagyon
nehezen találják majd bele magukatgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j környezetükbe; kevesen fog-
ják eltaláIni önképzésük helyes irányát. Hiszen a legtöbb nem is
tudja, mikép fogjon hozzá - az élethez.

Növendékeinket ezután is, a való élet megismerhetéséhez szük-
séges alapismeretek, s az önképzésükhöz szükséges irány megadása
nélkűl kibocsát ani - a szociális élet forgatagába: valóságos
bűn volna.

De miképen tehetjük ezt, a mai tanítóképzői tanterv és .neve-
lési rendszer mellett js - nem várva be b régen várt tanitóképzői
reformokat sem? E kérdésre igyekszem az alábbiakban megfelelni,
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egpróbálva egyúttal javaslatot is tenni a kivitel módozataira nézve.
A tekintetben, hogyatanítóképzésünk mai keretei között a

ociálizmus fejlődésének története, gazdasági és etikai törekvései
ragmatikusan előadassanak-e, nem foglalok ez alkalommal állást;
ót arra sem terjeszkedem ki, hogy az egyes tantárgyak tanítási

anyaga miképen volna átitatható a' szociális vonatkozásokkal: tisztán
csak annyit és azt óhajtom felölelni, amennyi és ami a szociális
ismeretekből minden különösebb rendszerváltozás és újabb meg-
terhelés nélkül a képzőinkből kikerülö növendékek tulajdonává tehető
s amely alapját és irányát képezhetné mégis további szociális irányú
önképzésüknek.

Ismerteteridő rendszerem a vázolt cél szempontjáaól is, de meg
növendékcink korával járó szellemi fejlettsége szempontjábel is tisz- .
tán az indukción épül föl, nélkülöz minden elméleti levezetést,' csak
egyedül a szülői ház és szülőfalu szociális életének megfigyelésén
épül föl.

Bár növendékeinket a képzés idejére mintegy kiemeljük abból
a környezetből, társadalomból, melyben a képzőbe lépésükig nevel-
kedtek, de elszakítani attól nem akarhat juk, de nem is tudjuk. Azok
a kapcsok, melyek a szülői házhoz, azok a szálak, melyekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü lő -

faluja társadalmahoz kötik, oly erősek, hogy azok a képzés ideje
alatt, sőt azután sem szakadhatnak el. Levelezéseik főtárgya a szülői
ház szociális helyzetében beálló változások s azoknak okai és követ-
kezményei; de helyet találnak a levelekben a szülőfalu társadalmi
életének fontosabb mozzanatai is. Ezek a dolgok érdeklik - szinte
ösztönszerüleg - a képzői növendéket, de majd később a szülő-
földtől távol elvetődött tanitót is. Elmosódhatnak a tanulói évek
emlékei, körülményei, de nem mosódnak el soha a szülői háznak
édes, megszekett sajátságai, küzdelmei ; nem törülheti ki semmi és
senki aszülőfalu udvarainak, házainak, erdeinek, mezőinek, c s a lá -

dunk egyes jóbarátainak, ellenségeinek s az egész falu társadalmá-
nak emlékét. Ki ne érezte volna valaha szivében a vágyat - bár-
hova vezette szerencséje - szülőfaluját viszontláthatni, melyhez
talán már csak a temető egyes begyepesedett hantjai kötik közvetlen
kapcsokkal ? Kinek nem jelent meg soha álmában szülőfalujának
képe ... ? Kinek nem dobban meg szive, ha szülőfalujáról hall vala-
mit? Ki nem érzi osztályosnak magát a szülőfaluja dicsőségében
és szerencsétlenségében, még ha évtizedek óta nem látta is? ..

No hát én, s mindenki lelkében s így növendékeink lelkében
is legalábbsejtés gyanánt, ösztönszerüleg élő érzelmeket óhajtanám
a szociális nevelésünk érdekében -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdntteda tra kiváltani, még a képzés
ideje alatt.

Egy olasz közmondás azt mondja: "Egyetlen falu - egész
világ." Es vajjon tagadhatjuk-é, hogy egyetlen kis falu életében fel-
találjuk mindazokat az etikai és gazdasági momentumokat - kicsiny-
ben, melyek nagyban a világban megismét1ődve, talán hatványo-
zódva: a nagy elméket termékenyítik !!leg és azokat tudományos
rendszerek megalapítására ösztönzik .. Es ugyan bizony miért ne

•
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volna elég egy nép tanítóra nézve, legalább egyelőre egy kicsinyített
világ, "a szülőfaluja szociális élete megnyilvánulásainak megismerése,
mérlegelése, hogy egy másik kis világ, leendő működési helye szo-
ciális életének megismeréséhez kedvet kapjon s ennek alapján annak
továbbfejlesztéséhez hozzájárulni - kötelességének ismerje.

Mindig szomorusággal töltötte el lelkemet, amikor olyan tanitó-
val találkoztam, akizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidegen volt a falujában - néhány évtizedes
tanítói működés után is. Sajnáltam teljes szivemből azt a tanítót,
azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő nyornoruságávaí, munkakedvetlenségéveI, a környezet meg·
nemértéséből következö életuntságával, lemondásával; de százszor
jobban fájt a szivern a falu népeért, mely a fejlődésért való küz-
delmében nélkülözni volt kénytelen egy fáklyatartót, egy előrnun-
kást, egy vezért: a falu néptanítóját. Sajnos, sok ezer néptanító érzi
ma idegennek magát a saját falujában s ez meg is látszik az egész
magyar társadalom képén, melyet a szellemi, erkölcsi és anyagi
pauperizmus sokféle tünete oly tarkává tesz.

Ki merné azt állítani, hogy aki az iskolán, kívüli életet nem
ismeri, az, az iskolák falain belül eredményes tanítói munkásságot
végezhet? Az ilyen tanítók formailag lehetnek igen jó tanítók, de
ezek magvetése hasonló az olyan szántóvető emberéhez, ki a mag-
vakat lehunyt szemmel seárja szét - egy ismeretlen területen. A nép-
iskola csak akkor állhat a fejlődés szolgálatában, ha az a nép él~.
tének leendő képe, különben pedig egy drága és csaknem feleslegesnek
mondható intézmény, melyben akarha tnak mindentudó népet nevelni,
de, élni tudó népet nem tudnak.

Távol áll tőlem, hogya leendő tanítót hivatásától elvonni akar-
jam, aki erejét, tudását az iskola falain kívül akarja érvényesíteni,
sőt ellenkezőleg, az iskoláját szeretném meleg otthonává változtatni,
amely azonban falujával s annak társadalma szociális életével oly
szerves kapcsolatban van, hogy ennek fejlődésében az iskola hatása
mindenkor érezhető és messze visszamenőleg kimutatható. Azt sem
kivánom, hogy a tanító faluja társadalmában vezető szerepet vigyen,
szövetkezeteket igazgasson, avagy vezessen, de azt okvetlenül elvár-
nám, hágy a tanító ismerje és mérlege/m' tudja a falu szociális életét,
annak fejlődési irányát s a tudása népiskolai munkásságában érvé-
nyesüljön is, minden tanítási tárgy keretében,

A fentebb említett és falujokban zdegeneknek maradó tanítók
iskoláiban volt alkalmam láthatni - sajnos - hogy a tanítás anyaga
és rendje olyan egyforma volt, mint ahogy egyik tojás hasonlít a
másikhoz; láttam bennük az előirásos, kifogástalan vezetést, hal-
lottam a tanfelügyelők elismerő nyilatkozatát a tanítók igyekeze-
téről, de éreztem s a tanfelügyelő is megérezte, hogy az igyeke-
zettel nincs arányban az eredmény. Ezen iskolák csak azt a terhet
rótták a szegény falusi gyermekek vállára, melyet dr. Rein-Vilmos,
examen-tuddsnai: nevez.

Hát ugyan bizony 'hogyan is kivánjuk attól, hogy népet nevel-
jen, aki nem esmeri, nem tudja megz"smerm' a népet; aki a község
hibáit, erényeit, a családok örömét, búját- baját nem tapasztalja, aki
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a nép eszejárását nem tudja megérteni; nem ismeri azt a nyelvet,
melyen a nép lelkéhez lehet férkőzni ; aki méltóságán alulinak tartja
a nép között való megjelenést, forgolódást?!

Nem ilyen népnevelők nevelését kivánja a haza a mi tanító-
képzőinktól! El kell fogadnunk tehát azt az elvet, hogy a tanító-
növendékek és családjuk, valamint szülőfalujok közöttizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssocidlis
kapcsokat a tanítóképző-intézet ne gyó"ngítse,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a g y annak gyöngü-
lését ne nézze közömbösen, hanem ellenkezőleg intézményesen szi-
lárdítsa oly módon, hogy e kapcsolatok útján a növendékek lelké-
ben öntudatra ébreszti családjuk és szülőfalujok szociális viszonyait
s ezáltal megveti alapjait a leendő tanító faluja szociális viszonyai-
nak megismerhetéséhez, irányt jelöl ki iskolán belüli es k ív ü l i saját
szociális tevékenységének.

Ezen célok elérésére okvetlenül szükségesnek itélem, hogy
minden tanítóképző-intézet igazgatósága és tanári testülete a növen-
dékek és családjuk, továbbá szülőfalujok közti szociális kapcsola-
tokat ébresszék öntudatra a növendékek lelkében oly módon, hogy
minden növendék a családja és szülőfaluja szociális élétére vonat-
kozó adatokat - az előre megállapított kérdőpontok alapján gyűjtse
össze a képzési idő négy éve alatt s azokat még a képzőintézet
elhagyása előtt dolgozza fel monografia alakjában. (E kérdőpont-
sorozatok úgy állítandók össze, hogy az azokra adandó feleleteket
a növendékek, a különböző szünidők alatt kevés utánjárással össze-
gyűjthessék. (Barabás E.: Veeerfonai; a községi monografiák
anyagának egybegyűjtéséhez.)

Az így összegyűjtött adatok alapján állíttassanak össze az illető
tanítóképző vidékkörzetének ssocia iis tórzskónyvébe, minden tanító-
képző területéről mindazon községek szociális életére vonatkozó
adatok, melyekből növendék van az illető intézetben. Az adatok
oly módon egyesítendők, hogy azokból az egyes községekre vonat-
kozó fontosabb társadalmi élet jelenségek (szaporodás, halálozás,
kivándorlás, írni-olvasni tudás, egészségügyi viszonyok, gazdasági
állapotra vonatkozó adatok stb.) lehetőleg évtizedekre visszamenő
fejlődése kitünjék. Sőt, az adatok a törzskönyvben az egyes szak-
tárgyak tárgyköreinek megfelelő csoportokba is rendezhetők. Ezen
adatokat aztán az egyes szaktanárok, szaktárgyaik körében példák
vagy szociális és tudományos vonatkozások megértetése céljából
használják . lÓ t , avagy az egyes általánosabb szociális igazságokat a
példák útján értessék meg.

Az egyes intézetek kebelében működő önképzőkörök munka-
programmjába vétessék föl a falvak szociális élete egyik fázisainak
feldolgozása, s az ezek keretében érvényesülhető tanítói tevékeny-
ség módjáról, mérvéről és mikéntjéről tűzzenek ki vita és pálya-
tételeket is. " "

A falu szociális viszonyaira vonatkozó adatoknak kérdőpontok
szerinti összegyűjtése, kizárólag a szünidőkre vonatkozó munka, de
természetesen a szülőkkel és rokonokkal történő levelezéseknek is
állandó tárgya, amikor egyes szociális viszonyokra v o n a tk o z ó adatok

Magyar Tanítóképző. 14
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kiegészítése, az adatoknak az otthoni felfogás szerinti értelmezése
és mérlegelése iránt érdeklődik az ifju.

A család és falu szociális viszonyai iránti állandó érdeklődése
azután azt is maga után vonja, hogy az ifju az otthon töltöttgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü n -

időben nem tölti idejét haszontalan célnélküli szórakozásokkal, hanem
a falu minden rendű és rangú lakosságával, a hatóság embereivel
keresi az érintkezést, sokat forgolódik közöttük egyes dolgokra vonat-
kozólag vélemények kipuhatolása végett, megismeri egész közelről
szokásaikat, érzelem és gondolatvilágukat s ez a munkakör válik
mintegy szórakozása tárgyául.

A munkálatok összegyűjtése szempontjából, minden növendék
ellátandó két adatgyűjtő füzettel és két, gondosan bekötött, tiszta
lapokból álló könyvvel. Egy-egy a családra és egy-egy a falu szo-
ciális viszonyaira vonatkozó adatok bejegyzésére és ezen adatok
alapján készült f'eldolgozások bevezetésére. A bekötött könyv a
dolgozatokon kívül magába zárná a dolgok megértését elősegítő
vázlatokat és fényképeket is.

Az így magán úton, de bizonyos kötelezettséggel egybegyűjtött
adatok feldolgozását az iskolai irásbeli dolgozatok biztosítanák. Ezen
irásbeli dolgozatok tételeit - a. hazai szociális viszonyok számba-
vételévei - a tanári kar határozná el, minden kezdő évfolyamra
előre és négy évre felosztva. Ezek a dolgozatok nem jelentenének
új terhet a növendékekre nézve, hanem csak apasztanák a mai
sablonos, kizárólag általános érdekeket érintő .irásbeli tételek számát
és végül olyan tárgykörökbe is bevinnék az irásbeli dolgozatok
készítését, melyekben eddig nem voltak szokásosak. Ime néhány
irásbeli tétel, melyek az illető ifju szemlélete körébe eső dolgokat
ölelik föl és mégis szolgálják az általános tárgyi tudást is.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVallástanból: Falum egyházi élete különös tekintettel saját
hitfelekezetemre, felekezet szerinti megosztás, a felekezetek közötti
egyetértés megnyilvánulásai, az isteni. tiszteletek rendje, az ezekhez
fűződő helyi hagyományos szokások s ezek okai. Egyházam vagyoni
helyzete, évi jövedelme és kiadásai részletezve. Egyházi alapitványok.
Egyházam rövid története, kiem elve az egyház életének fontosabb
mozzanatait (templom- és iskolaépítés, nagyobb hagyományozások,
csapás ok, örvendetes események stb.).

2 Neveléstanból. Falum közoktatási állapota. Az iskolák 'mult ja,
fejlődésük, vagyonuk, jövedelmük és kiadásaik, iskolai alapitványok.
Az iskolák jelene jelleg, tagozat, tannyelv, helyi tanterv sennek
rövid indokolása, felszerelésük; a növendékek számaránya, az el-
mult 5-10-20 évhez viszonyítva. A tankötelesek és iskolába-
járók száma. Ismétlő. iskolák, ifjusági egyesületek és ezek tanterve
és munkaterve. A népkönyvtár. Az analfabéták száma és aránya
10-20-30-40 év óta. A köznépfőleg mit olvas (könyvek, uj-
ságok czimek szerint ; hány és miféle lap jár a faluba?)? Falum
tanítói, életük és működésük rövid jellemzése. - Általános tételek:
A szellemi és testi munkára egyaránt kész néptanító belterjesebben
tudja tanítványaiban a munkakedvet felébreszteni, fokozni és állandó

\
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csontosítani. Az akarat nevelése a magyar falusi élet tevé-
kenységi körén belül. A tanító munkaszeretete, mint a néppel való
együttérzés feltétele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Magyarnyelv és iroda lomból. A falumbeli tájszólások. A
falumban szokásos gyakoribb ügy iratok s az azokra felvenni
szokott helyi szokásos kikötések, ezeknek okai; elkészíté si módjuk
és árai. Falum népmeséinek, mondáinak, nemzeti ősmondáknak
rövid ismertetése. Falum nép dalai, népballadái. Falumbeli leiró,
lirai és elbeszélő költemények. Egy falumbeli táj, népszokás, nép-
viselet, életkép stb. leirása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Tö'r ténelemböl, Falumbeli őskori, ókori, közép és újkori
történelmi hagyományok, helyek, leletek, -romok stb. ismertetése.
Falumbeli történelmi nevezetességű események leírása (ütközet,
dúlás, békekötés stb.). Falum régi épületeinek történelmi leirása.
Falum közigazgatása és igazságszolgáltatása.

5. Földra jzból. Falum és határának földrajzi leírása. Járásom,
megyém általános földrajzi leirása (népes ség, mezőgazdaság, ipar
éskereskedelem).

6 . Számtanbdl. Falum határának felosztása mívelési ágak
szerint, arányszámokban kifejezve. A falumbeli birtokmegoszlás
aránya. Falum állatállománya absolutus számokban, négyzetkiló-
méterekre átszámított arányszámokban, összehasonlítva az országos
átlagokkal. Falurn állatállománya számos-marhákban kifejezve. Egy
gazdaságra átlagban a falunkban mennyi szántó, legelő, erdő
stb., szarvasmarha, ló stb. esik az országos átlaggal szemben?
Falum mult évi terrnéseredményei, szembeállít va az országos át-
lagos eredményekkel. Egy kat. hold 1., IL, Ill. stb. osztályú szántó,
legelő, erdő stb. kataszteri évi tiszta jövedelmének kiszámítása: a j
a hivatalos adatok, b J a helyi tényleges adatok alapján. A falum-
beli hitelszövetkezet (pénzintézet) egy évi mérlege és veszteség-
nyereség számlája, összehasonlítva 5-10 év előttível.

7. Természetra jzból. Falum természetrajzi leírása (növényei;
állatai, ásványai, kőzetei). Falum határában termő és ott mérges
és gyógyító növényeknek ismert termesztett és vad növények le-
irása. Falum határában termelt mezőgazdasági, ipari és kereske-
delemi növények leírása (esetleg herbáriumba gyűjtve !). Falum
hasznos és kártékony állatai (hasznos vagy káros voltuk oka a
helyi gazdák előadásai nyomán). Falum geológiai viszonyai, a
helyi minta terek alapján. Falum különös természeti sajátságai és
nevezetességei (ásvány és gyógyforrások) ..

8. Fz'zikából. A falumban használatos egyszerű és összetett
gépek ismertetése (a helyi elnevezések feljegyzésével !). A falumbeli
vízierők kiszámítása és átszámítása lóerőkre.

9. Gazdaságtanból. Falum mezőgazdasági viszonyai általában.
A falumbeli földmivelési rendszer (vetésforgók, ugarok, trágya-
kezelés stb.). Falum állattenyésztése és legelőgazdasága. Falum
erdőgazdasága. A falumbeli munkásviszonyok (átlagos munkabérek).
A falumbéli házi és népipar. Falum adózási viszonyai. A falumbeli
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gazdasági egyesületek ismertetése (gazdakör, hitel, fogyasztási, ter-
melő, értékesítő, tej stb. szövetkezeti). Falum háztartása. A falum-
beli kereső és eltartott lakosság aránya az országos átlaggal
szemben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Egészségtanból. A falumbeli iskolásgyermekek táplálkozási
viszonyai. A munkások, kisgazdák szokásos táplálkozása, nyáron
és télen.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lakosság halálozási és születési viszonyai abszolutus
és arányszámokban ; kor és nem szerint is. A falumban fellépő

- fertöző és más gyakori betegségek, s a betegek elkülönítése és
gyógykezelése körüli szokásos eljárások leirása. Falum javas-
asszonyainak gyógykezelési módszere, orvo ss ágai. (Nőképzőkben:
a gyermekágyas anyák kezelése, az uj szülött, csecsemők körüli
szokásos gondozási eJjárások stb.) Az alkohol fogyasztás mérve
(több évi adatok l) ,

11. Énekböl. A falumbeli szokásos, különösen ősrégi nép-
dalok, népballadák stb. szövege és dallama. A falumbeli hangszerek
s azok kezelésének módja.

-l2. Rajzból. Szülőházarn tervrajza (kert, udvar, gazdasági
épületek stb.) : 100 méretben 0 , és homlokzatrajza. Falum 1 : 10.000
méretű térképe. Falurn határának 1 : 20.000 méretű térképe. A fal um-
beli népies diszítőmotivumok (kapufélfák, fej fák, cserépedériyek,
husvéti tojások, bunda és szűrdíszek, varrottasok, himzések stb.
diszítései).

13. Tornából. A falumbeli népies táncok és játékok ismerte-
tése. A falusi embernél a testimunka mennyiben pótolja a sportot ?

14. Kézimunkából. Családi házunk és udvara agyagból ki-
mintázva, pontos méretek alapján. (Nőképzőkben : A falumbeli
népies himzések, ruhaszabások, ruhadísz ek összegyűjtése. A falum-
beli leányok téli és nyári foglalkozása). Falum ipara.

Ezek az irásbeli dolgozatok míg egyfelől a szociális élet
megismerésének képezhetnék alapját, másfelől az ifjak megfigyelő,
megitélő és gondolkodó képességéről, valamint tárgyi ismereteiről
is tanúbizonyságot szolgálhatnának. A dolgozatok az intézet tulaj-
donában maradnának, de azt a növendékek lemásolnák a falujokról
készülő monografiákra is. Ily módon a növendékek négy év alatt
a kötelező irásbeli dolgozatok útján legnagyobb részben elkészí-
tenék szülőfalujok monografiáját, de maga a tanítóképző is érdekes
és értékes adatok birtokába jutna, melyek megbecsülhetetlen szel-
gálatot tehetnének a komoly helyi tanterv megszerkesztésénél ; a
tanárok helyi tá rgyz' tudásá t, lá tókö'rét bövítené és szaktárgyaik gya-
korlati, szociális irányú feldolgozásához nélkülözhetIen adatokat
szolgáltatnának és általában a képzői összes tanítást közvetlenebb é
tenné. És végűl a tanítóképzőből kilépő okleveles "tanitójelöltek, az
oklevél mellett magukkal vinnének egy olyan munkát, ereklyét,
melynek minden feljegyzése annál értékesebb lesz előttük, minél
több idő fogja nyomni vállaikat. E munka kapcsolja össze majd
lelkeikben a boldog gyermekkort az életre előkészítő iskola mun-
kájával ~s ez képezi kezükben majd az z'ránytut, mikor az életbe
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kilépve, az élet göröngyös útjain az elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAónálló lépéseke! kényte-
lenek megtenni. Fáklya lesz a kezükben - ez az egyetlen pél-
dányban létező könyv, - melynek világánál tájékozódhatnak abban
a kis társadalomban is,' melynek becsületes munkásai gyanánt el-
jegyezték magukat ...

Igy berendezve tanítóképzőinket, ezek az intézmények nem
lennének, mint eddig az illető vidékek szociális életében úiegen
testek, hanem vérkeringésük kölcsönösen egymásba kapcsolódnék
és tanítóképzésünk is -nemcsak testet öltene, hanem lelket is
nyerne. Az iskolai kirándulások mai csupán üresen szórakoztató
jellegüket elveszítenék s ezeknek iránya elsősorban nem a távoli
vidékek megismerésének hazudása lenne, hanem szívesen és gyakran
keresnék fel a tanítóképző vidékkörzetébe tartozó falvakat, hogy
ezek lehető közeli megismerése ösztönözze lelkünket valamely
távoli vidék természeti vagy szociális jelenségeinek igazi megis-
merésére, de ne puszta bámulás miatt, hanem az ismert mz'énkkel
való összehasonlitás és okulás céljából.

Az iskola' és tanítóképzés valódi céljainak megvalósítására
törekvés szinte önként érthetőnek tünteti föl azt a kivánságot,
amely irányban már többször tétetett hivatalos rendelkezés is,
hogy az egyes tanítóképzőkbe lehetőleg csak' az illető vidékkör-
zetből vétessenek fel a növendékek, hogy ezáltal az illető tanító-
képző az illető vidék szociális talajába annál mélyebben belegyő-
keresedhessék. Sőt még talán az sem volna oktalan kivánság, a'
leendő tanítók nagy többségének életkörülményeit tekintve, ha a
képzői felvételek nél a falun lakó szülők gyermekeit részesítenők
előnyben.

Az elmondottak összefoglalása s a tanítóképzőí szociális
nevelés irányelvei gyanánt, kérem elfogadni következő határozati
javaslatomat:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

j e l e n le g i v i s z o n y a in k k ö z e p e t t e .

A tanítóképző-intézeti szociális irányú képzés - a növen-
dékek korával járó szellemi fejlettségnek megfelelően, csakis a
szülői ház és szülőfálu szociális életének megfigyelésén és az azok-
ban megnyilvánuló szocziális jelenségeknek tuda tossá tételén
épülhet föl.

A már meglevő iskolai intézményeink útján, következő médori
volna szociális tartalom adható tanítóképzésünknek :

1. Seocidlis irányú megfigyelések, ada tgyűjtések.

a j A képzói növendékek, a tanárikartói előre megállapított kérdő-
pontok alapján, az évközi és évvégi szünetek alatt, a statisztikai
évkönyvek és kirnutatások, valamint szülőikkel, rokonaikkal, bará-
taikkal való levelezéseik útján összegyűjtik családjuk és falujok



összes szociális életjelenségeinek fejlődésére (lehetőleg 3-4 év-
tizedre visszamenőleg) vonatkozó adatokat. Ezen adátok alapján
elkészítik kisebb részletekre osztva ~ tanítóképzői tanulmányaik
folytatása, de annak befejezése előtt ~családjuk és falujok álta-
lánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmonogra jiá já t.

b) A növendékektél egybegyűjtött adatok alapján a tanító-
képző részére - esetleg az egyes szaktárgyaknak megfelelő
szociális főszempontok szerint - összeállítandó minden egyes
tanítóképzői vidékkörzet adatszerű szociális torzsko'nyve s ez
minden időben a tanárok rendelkezésére bocsátandó, hogy abból
legalább általánosságban megismerkedhessének azokkal a szociális
viszonyokkal, melyekben tanítványaik születtek és neveJkedtek és
hogy abból a szaktárgyaik körét érdeklő adatokat felhasználhassák
tanításaik 'rendjén.

206gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. A ssocidiis jelenségeknek tudatossá tétele.

-, a ) A különböző szaktárgyak tanításánál alkalmazni szokott
'bizonyító példák a növendékektől általában, de legalább egy-kettőtől
közvetlenűl ismert szociális életből veendők, a mai, általánosan
jellemző s így semmit sem jellemző példák helyett.

b} Az iskolai és házi dolgozatok tételei, főleg a növendékek-
től közvetlenű! ismert társadalmi, gazdasági, kulturális, erkölcsi,
egyházi, néprajzi stb. jelenségek leírását öleljék föl.

c) Az önképzőkörök munkatervébe egyes falvak mai szociális
élet jelenségei s ezek fejlődési folyamatát felölelő (erkölcsi, kultu-
turális, gazdasági, néprajzi stb.) ismertetések, értekezések is fei-
veendők. Vitatételek tüzendők ki egyes falvak szociális 'élete vala-
mely részletének tovább fejlesztését illetőleg, különös tekintettel a
tanító szociális irányú iskolai nevelésére és iskolán kí vüli szociális
tevékenységére. -

d) Pály at étek tüzendők ki egyes falvak kulturális, gazdasági
stb. és általános ismertetésére.' .

ef A közeli falvakba egynapos .vagy félnapos kirándulások
rendezeridők a falusi élet egyes különleges szociális élet jelenségének
közvetlen megfigyelése czéljából.

*

A' tanítóképzőkbe való fölvételeknél . szigorúbban belartandó
az az elv, hogy a növendékek lehetőleg csakis az illető tanító-
képző vidékkörzetéből vétessenek föl s az..is kivánatos volna, hogy
a falunlakó szülők gyermekei lehetőleg előnyben részesüljenek a
fölvételeknél.

Barabás Endre.
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A gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrra gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyar n y e lv t a n í t á s á r ó l .

(A magyar nyelvi oktatásra vonatkozó módszeres fejtegetések.)

1.

1. A magyar nyelvi oktatás célja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Nemzeti célo

A tanítóképzők oly szakiskolák, amelyek a tanítói pályára
való kiképzés mellett a közrnű veltség terjesztését is szolgálják. A
k ö z rn ű v e lts é g akkor értékes é s igazi, ha gyökerei a nemzeti szel-
Iemből táplálkoznak s így a faji, színezetet mutatja. Tantervünk
felfogása is ez; ép ezért, azokat a tárgyakat, amelyek a hazafias
szellem ápolásában, általában a nemzeti nevelésben a leghatható-
sabb tényezők, első helyre teszi, s fontosságukat a tanításra szánt
nagyobb óraszámmal is igazolja. Sorukban első 'helyen áll a magyar
nyelv és irodalom, melynek tanulása képesíti a tanulót a nemzeti
szellem kifejezésbeli sajátosságainak megértésére és elsajátítására,
bevezeti a nemzet lelkivilágába, megadja azon alapokat, melyeken
fejlődve, a nemzetfenntartó és gyarapító törekvéseknek munkásává
lehet.

bZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ Álta lános célo

Ugyancsak ezek a tanulmányok ültetik a tanuló lelkébe azon
vonatkozásokat, amelyek erejénél fogva az egyetemes emberi társa-
dalom tagjainak érzi magát ; felkeltik belső világában a szociális
érzelmeket, amelyekben a humánus ember lkarakterének határozód-
nia kell. Végül ezek a tanulmányok fejlesztik az egyén azon képes-
ségét, amellyel a szép forrásaiból részes lehet, az esztetikai érzé-
ket, a finomult érzést.

c) Különös célo

A tanítóképzői oktatás minden irányának szemelőtt kell tar-
tania az elemi iskolákat is. Természetes, hogy a magyar nyelvi
és irodalmi tanításnál a tanítóképzők rendeltetése ugyancsak tekin-
tetbe veendő. Ezért is, e tanulmányok segítségével képesíteni kell
a leendő tanítót arra, hogyanépiskola céljait: az olvasás, az írás
útján mások gondolatainak megértését, a belső, szellemi tartalom
kifejezését, az e körben szerezhető praktikus eredmények, (polg.
ügyiratok) végül a magyar lelki világ gazdagítását, a faji jellegnek
erősítését szolgálni tudhassák.
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a j A magyar tanítóképzők tanterve.

Vizsgálnunk kell,· hogy tantervünk, amely mindegyikünk
munkásságának kereteit s főbb mozzanataiban anyagát adja, a fent
jelzett célok elérésére mikép lát el utakkal. Eléggé szerenesés hely-
zetben vagyunk, bár a sorrend ellen lesz kifogásunk. Tárgyunk
heti 14 órát foglal le, igaz, hogya képzésnek többirányunak és
gondosnak kell lenni. Grammatika, stilisztika, poetika és rethorika,
mint elméleti tanulmányok mellett a képzés derék része az olvas-
mányokon nyugszik. Megkaptuk az olvastatandók szükséges meg-
jelölését is, nem annyira. azért, hogy csak azokat, de azokat fel-
tétlenül, Az irodalomnak olvasmányokon nyugvó megismerése után
mint betetőző a rendezés jön, majd a tanítóképzők szakiskolai
jellegéből kifolyóan, az elemi iskolai magyar nyelvi tanítás módszere.

, .
bZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ A porosz és francia tanítóképzők tan terve.

A porosz tanítóképzők három évfolyamában a német nyelvi
tanulmányok 13 órát foglalnak le. Az oktatás olvasmányokon alap-
szik, de erősebb irodalomtörténeti jelleggel, különösen a II. és az
l-ső osztályban. A grammatika az alsó és középső osztályban
szerepel, az elemi iskolai német nyelvi módszer a felső osztályban,
heti egy órával.

A francia tanítóképzők szintén három évfolyamuak, ahol a
francia nyelvi képzésre 13· óra jut. Általánosságban itt is a tanítás
az olvasmányokon nyugszik. Csakhogy ezek megjelölésénél bizo-
nyos irodalomtörténeti jelleg mutatkozik, azonkivül a harmadik ,év
folyamán az egyetemes irodalom kiválóbb klasszikusai is helyet
kapnak, mint Dante, Cervantes, Geöthe és Schiller.

ej Észrevételek az anyagrendceésre.

Nem szólva most a grammatika céljárólés helyéről, magának
az irodalomnak megismerése csak bizonyos elvék alapján történhetik.
Anélkül munkánk bármennyire gondos legyen is, csak tallózás. Szer-
zett gyönyörűségünk olyan, mintha egy remek változatos alakulású
hegyvidékre érve csak egy-egy bérc tölti be szemléletünket, s vándor-
lásunkban sehol sem érkezünk oly magaslatokhoz, ahonnan az egész
pompás panorámáját élvezhetnők. Az irodalomban a nemzet szelleme
szólal meg; faji természetünk fejlődési folyamata változott át költői
alkotásokban felfoghatóvá. Ennek a fejlődési folyamatnak pedig egyes
határozói, a költők és írók, akik a nemzet nevében egyéniségükön
át fajuk és koruk gondolkodásmódját és érzésvilágát fejezik ki. Hogy
az előbbi képnél maradjak, ők azok a magaslatok, ahonnan a nagy



erületek harmonikus prespektiváit élvezhetjük. Az irodalom tanítá-
sának eligazító fonala eszerint tanítványaink érettségének megfelelő
szinkronisztikus tárgyalás, amelyet nem pótolhat a poetika, és retho-
rika kereteiben való szemelgetés, mégha az egyes műfajok meg-
. merésénél az evoluciós irodalmi tanításokat respektáljuk is. Mikor
az olvasandót az írótól s a kora viszonyaitol elszakítva vizsgáljuk,
oly hatások kal dolgozunk, amelyek esztétikailag és emberileg képző-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e re jű e k ugyan, de nem nyitják meg a nemzet belső világába, szel-
lemi életébe való behatolást. A stilisztika, poetika és rethorika az
irodalom segédtudományai, s főleg a két utóbbi elméletiek is. Alkal-
mazásukat úgy képzelem, hogy bennük az irodalmi alkotások tel-
jesebb átérzésére eszközöket kapunk. Természetük jelöli ki helyüket
a két alsó osztályban, amikor is a szóbeli és irás beli előadás kész-
ségének fokozását is munkáljuk. Ily tagolás mellett is az anyag
derék része az olvasmányokra esik, amelyek az irodalmi fejlődés
szerint választandók meg, de csakis a legjellemzőbbek és legfőb-
bek, különös figyelemmel a XIX. század irodalmára és az elemi
népiskola szükségleteire. Az így nyújtott előkészítés után kővet-
kezhetnék a két felső osztály irodalmi oktatása, korszakos és életrajzi
keretekben. .

II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAA n y e lv t a n i oktatás ról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Latin-görög és a nemzeti nyelv grammatiká ja .

A grammatikai oktatás fontosságában való hit az újabb pe da-
gógiában erősen megingott. Nehéz is mellőznünk a tapasztalatot,
hogy a grammatikai oktatásnál szükségelt idő és fáradság, sem
tárgyi, sem formális eredményekben nem annyira gyümölcsöző,
hogy elsőrangú tárgy szerepét juttassuk neki. Nimbuszát a mult
sugárzásából kapta, a latin nyelv uralmának idejéből, amikor az
oktatásnak ez volt a középpontja. Manapság azonban a tudomány-
ban is, az iskolában is a latin-görög nyelv helyét a nemzeti fog-
lalta el. A latin nyelv háttérbeszorulását a grammatika jó ideig
nem érezte meg, csak újabban kezdik észrevenni, hogy a változott
viszonyokkal itt is módosítandók vannak. Ugyanis, a nemzeti nyel-
vek megismertetésére megtartották a latin-görög grammatikai rend-
szert és módot, s nem vették tekintetbe az óriási különbséget,
amely a latin-görög és a nemzeti nyelvek és szerepük kőzött van.
Az egyik félen holt nyelv, megkövesedett formákkal és kialakult
szókészlettel, a másik félen pedig élő nyelv van. Azonkívül, a latin
nyelvet az iskolában tanulta a növendék, a nemzeti nyelvnek pedig
már akkor birtokában van, amikor iskolába kerül. Tantervünkból
is ilyen latin tipusú magyar grammatikát látunk kibontakozni, s
ilyen felfogásuak és menetüek grammatikai kézikönyveink is, Simonyi
Zsigmondnak a képzök számára készült kézikönyve kivételével.
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b) A nyelv és természete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hogy a grammatikai tanítás irányát és módszerét tisztázhas-
suk, arra a kérdésre kell először is feleletet adnunk: mi a nyelv1
Nem akarok a modern nyelvtudomány e kérdésre vonatkozó meg-
állapodásaival részletesen foglalkozni. Csak rövidesen érintve, a nyelv-
ben belső világunknak, érzésünknek, gondolkodásunknak egyik, leg-
általánosabb és legnevezetesebb eszközét birjuk. Mint ilyen,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ö v e -

vényesebb szerkezetű jel, jel, akárcsak a gesztus, mimika, csakhogy
ezeknél részletezőbb, a kifejezésre tökéletesebb. Rendeltetését az
egyénre vonatkoztatva: a kifejező mozgások területébe eső, amely-
ben számos külső hatásra előállott idegrendszeri reakció, a szem
vagy a fül által mint konkretum fogatik fel. A nyelvben jelek,
képek, formák szerepelnek, ezeknek tartalommal való ellátása bizo-
nyos keretek között az egyén dolga, az egyén értelmi és lelki
tartalmától függ. Elete az egyénhez kötött, fejlődését az egyénben
éri el, még pedig egyénenként különbözően. A nyelvnek százados
életéről csak annyiban szólhatunk, ahogyan a fajiról. Ha a nyelvet
láthatóvá tesszük, írásnak, vagy írásnyelvnek nevezzük. Természe-
tükben azonosak. Akár a fül, akár a szem számára funkcionáló
nyelvnek alkalmazása az egyénnél kifejezésben és megértésben nyil-
vánul. 1.) A két értelmi folyamat egymással ellentétes irányú. Az első
szétbontó, a második összerakó, de a végső eredmény egy, vagyis
a belső világ megértetése, illetőleg megértése. A nyelvi használat
ezen célját szavakkal, mint jelekkel, képekkel és állandósult kon-
strukciókkal érjük el. Ugy kell képzelnünk, hogy ezek az értelem-
nek eszközei, s ez eszközökkel úgy dolgozik, mint a mesterember
a szerszámaival. Miképpen történik a nyelvi fejlődés? Ahogy az
intellektus gazdagodik tartalomban, akként gazdagodik jelekben és
formákban . is az egyéni nyelv, de csak a megértés, a felfogás
folyamatára. A kifejezés processzusa függ az agy beli kapcsolások
gyakorlottságától és az emlékezet erejétőlj'is. E rövid fejtegetések.
ből kővetendő útjaink is megviIágosultak.

c) Nyelvi vagy grammatika i okta tás?

Magyar nyelvi oktatásunk elé azt a célt tüztük, hogy képe-
sítsük növendékeinket belső világunknak minél hűbb, a magyar
nyelv szelleme szerinti kifejezésére. Pszicho-fiziológiailag adtuk
magyarázatát annak, hogya nyelvi gazdagodás miképpen történik,
hogy tökélete sül az egyénben a kifejező és megértő nyelvi kész-
ség; egész természetes tehát, hogy az iskolának is ezt az utat kell
követnie. Ez dönti el, hogy nyelvi vagy grammatika i oktatás
legyen-e az iskolában, minket illetőleg a tanítóképző ben. Ha sehol

(

1) Vesze1y Ödön : Modern pedagógia útjain, 275. és a köv. 1.



ásutt, de a képzőben határozottan el kell térni a grammatikai
'ellegtól, mert az elemi iskolát is szemelőtt tartva, a tulajdon-
képpeni nyelvtanítással érhetjük el tanítóképzői oktatásunk ezirányát
mutató kettős célját.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) A porosz és francia tanítóképzők grammatika i okta tása .

A porosz tanítóképzőkben a grammatika az alsó és középső
osztályban szerepel. Tekintettel vannak a tanulmányok a nyelvi
fejlődésre, a nyelvek életében munkáló erőkre is. Akimondottan
grammatikai oktatást, főként az alsó osztályban, magyarázza az a
viszony, melyben a köznyelv az irodalmi nyelvvel van. Anémet
irodalmi vagy köznyelv oly kezelést kiván, mintha idegen nyelv
megtanulásának nehézségeit kellene legyőzni.

A francia képző kben határozottan nyelvtanítás van. A gram-
matika az első osztályban heti egy órával szerepel, de nem tisztán
a nyelv szerkezeti "törvényeit ismerteti, hanem kitér a nyelv törté-
netére is. .

ej Észrevételek anyelvtanításról.

Tanítóképzői nyelvi oktatásunk grammatikai jellegű. Nyelvünk
rendszerét, törvényeit vizsgáljuk, hogy behatoljunk a nyelv mecha-
nizmusába. Igy akarjuk tudatossá tenni növendékeink nyelvkészsé-
gét, gyakorlati eredményében pedig,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb iz to s s á a helyesirást.A nyelv
természetéről adott fejtegetéseink eléggé nyilvánvalóvá teszik, hogy
ezzel az uttal sem az első, sem a másodsorban jelzett eredményt
el nem érhetjük, Idegen anyanyelvűeknél az ily irányú kezelésnél
mutatkozhatnak az említett eredmények. A tanítandó grammatikát,
mint a nyelvelméletét kell felfognunk; nem szabad megelégedni
a megszokott keretek közötti mozgással, hanem ki kell szélesíteni
nyelvészetté. Én legalább ezt az útat követem. A szigoruan gram-
matikai részeket nem annyira a tárgyi ismeretekért szorgalmazom,
mintsem az abstraktabb gondolkodáshoz való szoktatásért, a figye-
lem erősitéséért, a gyors asszociáló készségért, az értelem össze-
rakó és szétbontó képességének élesüléséért. Az ily irány ú nyelvi
oktatásnak helye szerintem a nyelvi kiképzés befejezésénél, vagyis
a IV. osztályban van.

Ill,SRQPONMLKJIHGFEDCBAI r o d a lm i o k t a t á e .

a j Az iroda lmi okta tás célja .

Azok a nemzeti, szociális és esztétikai célok, melyeket nap-
jaink tanítóképzőjétől elvárunk, legnagyobb mértékben helyesen
vezetett irodalmi oktatással valósulnak meg. A nemzeti műveltség
ezzel nyeri legfőbb tartaimát, faji egyetemünkhöz való tartozásun-
kat az teszi szervessé és tudatossá, az egyének érzéki világát ez
építi ki s az általános emberi eszményi magaslatai felé ez irányít,
mint a biztos révbe a sötétség ülte viharzó tenger hányt-vetett
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hajóját a fárosz fénye. "A magyar nyelv tanárának kezében futnak
őssze a közműveltség összes szálai, mert magyar nemzeti művelt-
séget akarunk adni az ifjuságnak ".1) Az irodalom a nemzet életé-
nek nyilvánulása legnagyobbjainak szellemében. Tanítványainknak
pedig a nemzeti élet részeseivé kell válniok, ha a magyar tanító
hivatását akarják betölteni. A múlt minden forrnáló körülménye,
környezet, hagyományok, a faji tipus jellemzőt, a magyar földön
kiképződött érzés- és gondolatvilág az irodalomban talál legtökéle-
tesebb kifejezést.

«Művész hazája széles evilág;

A hírnév országútját lakja ö,

De szivem azt súgja mindűntalan,

Hogy a költőnek egy, - csak egy hazája van.»

CA költő hazája. AranygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ .)

De az irodalmi olvasmányokkal ismeri meg a növendék az
életet is, melynek egykoron boldogulni tudó tagjává képezzük.
Az emberi világnak irányító igazságai az irodalmi alkotásokban
konkrét formát kapnak s bennük az ethika és szociális elvont
parancsok érzékelhetókké válnak. Itt van az a szociologia, amely-
nek tanításá:ért erős mozgalmat inditott tanárságunk; nem elmélet
és új tárgy, de az irodalmi olvasmányok helyes kezelése kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A tanterv intézkedései a magyar, porosz .és francia tmtító-

képzőkben.

Tantervünk kifejezetten megjelöli, hogy a tanítás alapja: az
irodalmi alkotások olvasása. Tulajdonképpen már az első osztály-
ban kezdődik, de valójában a II. és Ill. osztály anyagát teszi,
amikor a poetikai és rethorikai elméletet is adjuk. Heti óraszám : 7.
A porosz tanítóképzőkben a poetika és rethorikával kapcsolatos,
olvasmányokori nyugvó irodalmi oktatás csak az első osztályban
szerepel, .a középső és felsőbb osztályban már irodalomtörténeti
jelleggel. A francia képzők az elmélettel nem törődve, a francia
klasszikusok olvasását és magyarázatát kivánják ; a második osz-
tályban már rendszeres irodalomtörténet van. Külön jelzi a tanterv
a kiváló alkotások könyvnélküli előadását s e célra az első osz-
tályban az olvasással együtt heti 3 órát száno Az általános óra-
számhoz viszonyítva, akár a porosz, akár a francia tantervben az
irodalmi olvasmányoknak kedvezőbb helyzete van, mint a mieink-
ben. Viszont, tekintve képzőink 4 évre terjedő tanulmányait, a
magyar irodalmi alkotások megismerésére növendékeink több órával
rendelkeznek, mint a porosz vagy francia társaik. Nem szabad
~lfelejtenünk, hogy nekünk a sovén faji érzésre nagyobb szüksé-

1) Alexander Bernát: Művészet. 235. 1.



nk is van, mint a két, hatalmas nemzetnek. Azt is megállapít-
tjuk, hogy nálunk az oktatás iránya tisztultabb. Az elméleti rész.
'g szerepel, minden idő az irodalomnak olvasás útján való meg-
merés ére esik. Mig nálunk ezek mellett stilisztika, poetika és
thorika szerepel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej Stilisztika , joetika és rethorika , mint segédtudományok.

Azokhoz a célokhoz, amelyeket fent az irodalmi oktatás ered-
ényei gyanánt megjelöltünk, a stilisztika, poetika és rethorika,

útján el nem juthatni. Mind a három az irodalom megmagyarázá-
sával, abban uralkodó törvények megállapításával foglalkozó tudo-
mánynak segédtudományai. A belőlük szerezhető ismeretekkel az
irodalmi olvasmány által okozott gyönyörködtetés érzését tesszük
intenzivebbé. Ezért igy is kell felfogni és kezelni a tárgyakat. A
stilisztika astilus kezelését magyarázza s megérteti a költői nyelv
szépségeit. Gyakorlati eredményei nem sokat jelentők, legföltebb
eszméltet, de stilusunk kiképzésére tanításai sok hatással nincsenek.
Legnagyobb fontossága, hogy a költői nyelv szépségeire előkészít.
Ezért a képzői nyelvi tanulmányoknak legelején kell állnia.

A poetika és rethorika elméleti tárgyak; gyakorlati vonat ko-
zásaik csak a prózai irásművek szerkesztésére tartozó tanításokban
nyilvánulnak. Az elmélettel sokat foglalkozni nem lehet. Nem a
műfajok tulajdonságai fontosak, de maga a költőí alkotás, igy az.
olvasás a lényeges, vagyis az irodalmi művek tartalmának és szel-
lemének megértésére és átérzésére.

d) A költői a lkotások tárgyalása .

Az irodalom sikeres tanítása lelkes, gondos és körültekintő
munkát kiván. Az oktatás és nevelés annyi fontos tétele kerül itt
kapcsolatba, hogya tanárnak a szak- és pedagógia- képzettség
teljes birtokában kell lennie, ha rontani nem akar. Mindenekelőtt
azt kell megértenie, hogy az irodalmi oktatásnak az esztétika i élvezés
folyamatára kell épülnie. A tanítványok lelkében úgy kell megépí-
teni a költői művet annak hatása folytán, mint ahogyan a költő
teremtő lelkében megszületett. Szándékosan használtam e képes
kitételt, mert a 'költői termelés a természeti folyamatok között a
születéshez, majd a növekedéshez hasonlítható leginkább. A költői
alkotás esirája mint eszme, sokszor nagyon is halványan vetődik
fel a teremtő lélekben; ez azután gyors növekedéssel az egésznek
nagyolt konstrukcióját éri el. Az alkotás további fázisai visszafelé
haladás, mint tagolódás, amikor a részek tisztázódnak s rithmikus
formát kapnak. A költői alkotás felfogásánál ellentétes úton haladva,
legvégül jutunk az alapeszméhez. Itt leljük meg azokat a kapcso-
latokat, amelyek azután más irodalmi alkotásokhoz, esetleg a kül-
földi remekművekhez is. elvezetnek. A tárgyalásnál eljárásunk a
következókre terjed ki:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IX )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMinden műfajnál meg kell állapítanunk az olvasandó alko.
tások sorozatát. Ennek nem szabad ötletszerűen történni. ElőszörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
néhány legkivá lóbbat olvasunk, amelyeken az illető műfaj törvényei
is tisztán szemléltethetők, Azután időrendi csoportosítással az illető
műfaj legjobb termékeit, lehetőleg' irodalmunk minden korszakából

~) A kíválasztásnál az elemi iskolai oktatás irodalmi s z ü k s é g -

letét szem előtt kell tartani. Ezért az epikai fajok egyszerübb
formái (mese, monda, rövidebb költői elbeszélések), a Iirai alkotá-
sok egyszerübb érzésvilágú fajai (dal, gyermekdalok) lehetőleg a
legteljesebben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y ) Az átadást előkészítés előzi meg. Rövid stilisztikai, poetikai
vagy rethorikai utalás, a s z ü k s é g e s tárgyi. megbeszélés. Legfonto-
sabb, főként a kötött formájuaknál, a hangulat megteremtése.
Tagadhatatlan, a tárgyalásnak ez a legnehezebb pontja. De a siker
is ezen fordul meg. A hangulat megteremtése nem a sok beszédtől,
de a lelkek helyes irányításától függ. A régi korok irodalmi ter'
mékeinél a korfestést egy-egy szernléltethető kép ...rajzolásával viszem
keresztül. Például a néphistóriáknál bemutatom miképp élt a ma-
gyar szó II 16-17. század váraiban, a históriás éneknél, hogy
éltek a hegedősök, lantosok, hogy kerültek elmondásra a magyar
hősiességet magasztaló énekek.

o) Ezt követi az olvasás. Vitatott kérdés: Ki olvasson, a
tanár vagy a tanítvány? A tapasztalat arról győzött meg, hogy
eredményesebb a tanár olvasása. Még a drámáknal is.

E) Csak oly irodalmi oktatásokról lehet-e szó, amit a növen-
dékeinkkel együtt olvastunk, avagy beszélhetünk együtt nem olva-
sott költői termékekról is? Bár az e kérdésre vonatkozó vélemények
javarészt azt kivánják, hogy szó csak az együtt olvasott munkákról
eshetik, eljárásomban mereven ehhez nem alkalmazkodom. Ha a
költő alkotás alkalmas az elmondásra, vagyis értéke a nagyszerű
leleményben, változatos meseszövésben van és hosszabb lélekzetű,
a kijelölt jellemző részleteket olvasom, s közöttük kapcsolatot
tartalom-elmondással nyujtok.

p) Ez teszi szükségessé, hogy a magyar irodalom tanárának
tó előadónak kell lenni. A tanár személye és készüItsége a költői
jermék és a tanítvány értelme, lelke között áll. Magyarázatai a
költői alkotás azon területeire vagy tulajdonságaira vetnek több

• világosságot, amelyek a tanítvány értelmi és lelki érettségének
legjobban megfelelnek. Az egyéniség s az előadói képesség az
irodalom sikeres oktatásának egyik nagyon lényeges kelléke, a
figyelem folytonos ébrentartásának, az érdeklődés fokozásának, a
tanulmányok iránti szeretetnek egyik főbiztosítéka:

e) Észrevételek.

Azt hiszem kartársaim is tapasztalhatták, hogy az irodalom-
történet tárgyalása alkalmával kényszerülünk oly irodalmi alko-
tásokat is olvastatni, amelyekkel már a II. vagy a I ll. osztályban
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oglalkoztunk. Ezen nem is szabad megütődnünk, mert az irodalom-
örténet keretein kivül eső irodalom tanulmányozása nem kapcso-
fádott életrajzokban megismertetett költókhöz és irókhoz. Ez teszi
lóttem természetessé, hogyaszaktanároknak törekedniök kell az

irodalmi. oktatás mostani rendjén változtatni. Szerintem a termé-
szetes és célravezetőbb beosztás az volna, ha a stilisztikai,
poetikai és rethorikai tanulmányok keretében az olvasmányoken
nyugvó irodalmi oktatás, mint előkészítés, az _1. és II. osztályban
történnék. Ezt követné . az irodalomtörténeti alapokon nyugvó
irodalmi képzés, mint rendszeres irodalmi oktatás, a Ill. és IV.
osztályban. Óratöbblettel - nem járna, legfellebb az órák mostani
beosztásánakannyi változtatásával, hogy az 1. vagy II. osztály
óraszámát 1-gyel esőkkentenők s a IV. osztályétgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf-g y e l szapo-
rítanók.

IV.SRQPONMLKJIHGFEDCBAI r o d a lo m tö r t é n e t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Az iroda lomtörténet tanításának célja .

Az irodalmi oktatást az irodalomtörténeti tanulmányokkal
tetőzzük be és tesszük teljessé. Az irodalmi művek olvastatásából
fakadt nemzeti, szociális és esztétikai érzelmek ezzel mélyíttetnek
ell) solvadnak át a tanítványegyéniségébe. Az elnevezés ne
tévesszen meg bennünket. Nem tudományos irodalomtörténetről
van szó, hanem, igen is, a .nemzet szellemi életének oly fejlődési
tárgyalásáról, amely kiváló költői és írói egyéniségek életé és
m u n k á s s á g a megismertetésén alapszik. Benne tárul fel a faji
szellem minden jelensége, az a százados élet, amely az ős-haza
mesék és mondák világába vesző történetétől napjainkig terjed,
az eszmék és érzelmek gazdag világával, annyi dicsőséggel és
szomorusággal. Ennek a világnak és e világ nemzetet fen tartó
szellemének tesszük, részesévé növendékeinket az irodalomtörténet
tanulmánya során. De a jellemképzésnek is lehet-e szebb és
hatóbb eszköze ennél? Mennyi vonzó és felemelő példa nagyjaink
életében, fényes útak az ifju lelke előtt, amelyeken haladhatni
a fiatal szívnek lángoló vágya. Hogy itt milyen ereje van az
irodalomtőrténetnek, csak azok tudják, kik tanítványaik lelki-
világába elmélyednek s képesek megérteni a szem lobogását, a
kigyult arcok tűzét, egy-egy kiváló költőnk, írónk életének meg-
ismertetése alkalmával. Ezért nagy tévedés azoknak az álláspontja,
akik az irodalomtörténetet az .irodalmi művek megismerése után,
bizonyos rendszeres áttekintéssei próbálják helyettesíteni. Epp így
az a felfogás sem helyeselhető, hogy az irodalomtörténet tanítása
az irodalmi oktatás befejezője, csak egy-két költő életrajzi meg-
ismertetésére, szélesebb és teljesebb korrajz adásávakszorítkozzék.
Miért mellőznők azt a rendkívüli, és többirányú képzőerőt, amely
az irodalomtörténetból árad? Csak el kell találni -a helyes kereteket,

1) Miklós Elemér. Irodalmi nevelés. 18. 1.
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amelyek között a nagyon is nehéz tudomány tanításának mozo .
kell. A keretek pedig, az életrajzok, a korok, a fejlődés szerint
csoportosítva. Irodalmunk, mozgató eszmék szerint korszakokra
tagolható. Minden korszaknak megvan a maga jellemző költője és
írója, akiken keresztül a kor nemzedékének lelkét is megláthatjuk.
A 19. század irodalma teljesebb tárgyalást kiván, úgyannyira,
hogy az irodalomtörténeti oktatás anyagának javarészben ebbe
kell esnie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A tanítás módja .

Az irodalmi oktatás, legyen az szubjektiv vagy objektiv ter-
mészetű, az alkotó egyéniségének kifejezője elsősorban s meg-
értésének segítői azok a viszonyok, amelyek írójuk egyéniségét
meghatározzák. Ezt alapul fogadva el, a költő műveit életrajzi
osoportosítással állít juk össze, természetesen csak a jelIemzőbbekre
terjeszkedve. Az olvasandó költőigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű v e k és az életrajz egymást
kölcsönösen magyarázzák. Vörösmarty epikai művei a -börzsönyi
erdős dombok, a Perczel-család körében töltött idő kedves ernlé-
keitől áthatottak. Petőfi őserejű lirájában életének minden fontos
mozzanata megszóla!. Minden ismertetendő költő vel szemben olyan
eljárást' gondolok, mint Riedl munkája Petőfi életéről és költésze-
téről, Poetikájának kereteiben.

A kiválasztott költői alkotások nagy számmal legyenek-ej
A költő egyéniségétől függ. Mindamellett elvünk legyen, csak a
legjelJemzőbbeket, amelyekben a költői egyéniség egy-egy forrása
tör elő. Irodalomtörténeti kézikönyveink kőzül Váczy János dr.
két kötetes munkája ily elvek szerint készült. Csak nagyon rész-
letes, s oly költőkre és írókra, valamint oly irodalmi álkotásokra
is kiterjeszkedik, amelyek az iskolai irodalom tanítás céljaiból meg
nem kivántak. Amikor az egyes költőkre vonatkozó irodalmi alko-
tásokat heillesztettük életrajzuk keretébe, mint előkészületet, az
átadás követi. Sokan az átadás formáját a közös megbeszélésben
látják. Én csakis ennek híve nem vagyok, Szerepel a közös meg-
beszélés is, de az átadásnak nem ez a jellege, hanem az okosan
alkalmazott előadás. Nem szabad elfelejteni, hogy nyelvi képzést
is szorgalmazunk. Már pedig a leendő tanítónak jó mesemondónak
kell lenni. De meg azokat a célokat, melyek elérését az irodalom-
történet tanításától várjuk, az okos, lelkes, szeretettel áthatott elő-
adással jobban biztosíthatjuk. Természetes, hogy el kell találni a
szinvonalat. Ne törekedjék a tanár arra, hogy egyetemi katedrát
teremtsen a maga számára az irodalomtörténeti órákon, De szabja
előadása mértékét tanítványai értelmi fejlettségéhez. Az órai anyag
bomoljék egységekre s minden egység végén az eredményeket
közösen állapítsák meg:

Azt is kérdésbe tehetjük. vajjon csak az, olvasásra felvett köl-
tői alkotásokra terjeszkedjünk-e ki egy-egy költő vagy író rajzánál,
avagy olyanokat is megemlíthetünk, amelyeket nem olvastatunk
vagy nem olvastathatunk. Elvünk az legyen, lehetőleg csak a jel-
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mző irodalmi alkotásokról essék szó. Ezek közül, különösen a
igebbi korok költóinél nem lehet elkerülni, hogy egyik-másik .ne
ak a tanár magyarázatával kerüljön ismertetés alá.

Nagyon hálás az egyes irodalmi nagyobb korszakok megisme-
'se után a korszakgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirp d a 'm í életének eszmék szerinti áttekintése.
It már a munkálás formája a közös megbeszélés. Olyanforma
izsgálódásokat értek, mint Beöthy Zsolt irodalmi Kis TÜkre, csak

:szerényebb szinvonalut, vagy Riedl : a magyar irodalom főirányait,
a régibb korszakra, csak nem annyira tudományosan részlétezőt.

Az irodalomtörténettanítás segédeszközeit is alkalmaznunk kell.
Ilyenek az irodalmi munkák kiadása, képek, szobrok, végül a
s z in h á z . '

Mint minden más tárgy, az irodalomtörténet tanításának is
sikerét legfőképpen a tárgy iránti szeretet biztosítja. Legyen meg,
s fokozódjék lelkesedéss é elsősorban is a tanárban. Ha az irodalom-
történet nemes és nagyszerű · tanulmányai lelkét megihletik, s e gaz-
dag nevelő és oktató erők valóban szívén áthatnak, felkel a szeretet
a tanítvány lelkében is, s az irodalomtörténeti tanulmányok a leg-
nemesebb' gyönyörűség lesz a számára .

../

V. Irásbelt dolgozatok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Az irásbeliekről á lta lában.

A nyelvi kiképzés kérdései között az irásbeliekre vonatkezök .
a legfőbb megvitatásta adtak alkalmat. Az elhangzott vélemények
között szeges ellentétüek vannak, úgy hogy ezekből irányító fel-
fogást leszürnünk nagyon bajos. Az egyik felfogás szerint az irás-
belieknek fontosságuk nagy, s a szó bell kiképzést tárgyi és formális
tekintetekben is sikerrel ,biztosítja. De akad olyan vélemény .is..
amely az. irásbeliektől semmit sem vár, s bennük csak fölösle-
ges terhet lát, amellyel megkeserítik a tanuló és tanár munkájátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• f

egyarant.
Az irás beliek nek k e ttő s céljuk van: a helyesirás elsajátítása

s a fogalmazás megtanulása, vagy is azon készség kifejlesztése-
amellyel tanítványaiqk megfelelő témákról gondolataikat és 'érzel,
meiket ne csak szóval, de irással is. képesek legyenek, ha gyönyör-
ködtetöen nem is, de helyesen kifejezni.

a j Helyesirás.

A helyesirást sokan hajlandók nagyon is mellékes ügyes-
ségnek minősíteni, amelynek m e g s z e rz é s e meg' nem érdemli a
ráfordított nagy időt és fáradtságot> Nem is lehet azt állítani,
hogy az intelligencia egyik jele, s az ember értékéről sem dönthet,
azonban a helyesírástói minden értéket meg nem lehet tagadni.
Gondoljunk csak arra, mi magunk is hányan jutunk abba a
helyzetbe, hogy a helyesírás alapján formálunk véleményt egye-

15Magyar Tanítóképző.
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sekről, kiknek írása hozzánk eljutott, Hiába, ez az írásnál a
gondolkodás habitusa, s kifogástalanságát elvárjuk, mint az élő-
beszédben a kiejtés tisztaságát. A helyesírás megszokáson alapuló
mechanizmus, amelyet a grammatikai tudás csak kétes és megt
figyelmezett esetekben támogat. Mondhatjuk, vitás eseteknél a döntés-
adja. A fogalmak képei az írásnál a leírt szóban jelennek meg, S

helyesírási készségem akkor biztos, ha gyors asszociációval emlé-
kezetem hűen visszaadja azokat a rögzítéseket, amiket a szem és
fül útján szereztem. A helyesírás fiziológiai folyamata mutatja, hogy
itt nem az elméleti tudás a fó, a legkevésbé épen az iskolai kor-
szakban, hanemgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI igenis a gyakorlat, a látási és hallási gyakorlatok.
Ezért lassú úttal lehet csak birtokába jutni. A mi ortográfiánk a
könnyebbek közül való, mégis mennyi okunk van panaszra: Az
iskolán kívül állók a tanítás rosszaságának, a hiányos módszernek
hajlandók betudni, s végeredményében a tanár az ok. Azzal is sze-
retnek érvelni, hogy bizony a régi iskola mesterei mennyivel lelki-
ismeretesebbek voltak, s az iskola legalább helyesen írni megtaní-
tott. V,alami részletes mentegetéshez nem szükség folyamodni, csak
utasítsuk az illetőket a régi írásokhoz, akár nyomtatott könyvekhez
is, hogy a való meggyóződést szerezzék a régi iskola ortográfiai
eredményeiről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Fogalmazás.

Az írásbeliekkel összefüggő ezen második eredmény, a fogai.
mazás sokkal fontosabb, mint a helyesírás. Módszeres eljárásunknak
három dologra kell különös figyelmet fordítania, Ú . m. a tételek
megválasztására, előkészítésre és javításra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A tételek megválasztásánál főirányítónk, hogya tanuló
,tanulmányi körét és érettségét meg ne haladja, hogy megoldásánál
minden processus az ő belső világából kerüljön elő. Lelki élmé-
nyeink cselekvésekben, szemléletben és érzésekben fejeződnek ki.
Az írásbelieknek témájukkal és természetükkel azokhoz kell füg.
geniök. Az elbeszélés legyen a legelső. A cselekvés okozati össze-
függését .könnyen tudja követni, s az egység a mese folyásában
magától előáll. JS... leírás nehezebb. Nagyobb fokú figyelem, élesebb
megfigyelőképesség, és erősebb logikai érzék szükséges. A tanulők
által kidolgozásúl választott tételeknek nagy barátja vagyok.

~) Az előkészítés a tétel anyagának közös megbeszélése, szük-
ség es etén, de csak a felsőbb osztályokban a vázlat, a nagyon tág-
körű vázlat megadása. A tétel megbeszélése a tanítványok dolga.
A tanár legfellebb egyes részek figyelmeztetésévei irányít. Á fonto-
sabb, vagy jellegzetesebb helyek szinte vit ázás formájában a tanít-
ványokkal élőszóval megszövegezendők. A vázlatnak nem vagyok
híve, különösen az alsóbb osztályokban, a fogalmazás tanítás kez-
detén, mert megköti egyéniségüket, s az eredmény sikerét kockáz-
tatja. A felsőbb osztályok tételei lehetőleg olyanok legyenek, hogy
az anyag gyűjtése becsületes munkát kivánjon. A tanulmányozásra
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s z ü s é g e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvet megjelölöm, ha kell, rendelkezésükre bocsátom,
nagyobb tételeknél pedig a, feldolgozás menetét is adom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y) Javítás. A fogalmazás tanításának e mozzanata ellen esett-
a legtöbb támadás. Nemcsak a tanárra hárarnló nagy terhek
miatt, de főként, mert a hibáktói való félelem a helyes fogal-.
mazás rovására megy. De bármely . okokkal érvéljenek is .a
javítások ellenségei, a magam részéről szükségesnek s mással
nem pótolhatónak tartom. A hibák helyesírási ak és fogalma-
zásiak, Javításuk közösen eszközlendő. Eljárásom az, hogy egy-
egy dolgozatnál az osztály jellemző helyesírási hibáit kijegyzem
s a javítási órán .sorra megbeszélés alá vesszük. A hibákat növen-
dékeim korrigálják s rendre a táblára írják. Anélkül, hogy az
egyes hibák elkövetőit megnevezném, maguletól jelentkeznek s leg-
többször tévedésüknek valamelyes okát is tudják adni. Az írásbeli
dolgozatok készítésénél megengedem a helyesírási szabályzatok
használatát a 'lll. osztályig, sőt magam is készséggel állok rendel-
kezésükre. Ezzel akarom elkerülni azt, hogy a hibák tói való féle-
lem a tétel helyes kidolgozásában tanítványaim at ne gátolja.

A fogalmazási hibákat tartalmi és szerkezeti szempontok ,
szerint birálom el. A tartalmi tévedéseket a tétel anyagának fogya-
tékos ismerete magyarázza. Ezért, ha szórványos, az illetőket
helyesebb anyaggyűjtésre utalom s az eredményről élőszóval szá-
molnak be, ha pedig a téves felfogás az osztály nagyobb részénél
mutatkozik, a pótolást az órán közös rnunkával végezzük el:
A szerkezeti, illetőleg a stilus helyessége ellen eső hibába leggon-
dosabb javítást és pótolást kivánják,

Ha a hibák közös megbeszéléset befejeztük, csak akkor kerül-
het a sor a dolgozatok kiosztás ára.

A fogalmazási készség, vagyis a stílus kiképzése a magyar
nyelvi tanítás elsőrangú célja közé tartozik. Különös gonddal ke-
zelik a francia tanítóképzőkben, ahol a fogalmazás minden osztály-
ban, minden héten szerepel, azonkívül hetenként közös stilusgya-
korlatokat is tartanak. De nagy figyelmet fordít rá a magyar
tanítóképzők tanterve is. Fejlesztésének eszközeirő! általában elp
mondhatjuk, hogy sikeres alkalmazhatásuk elsósorban a tanítvány
hajlandóságától függ. Mellette a sok és figyelmes olvasás, végül a
tanár tiszta kiejtése, helyes magyarsága s előadó készsége a döntő
fontosságuak. Ha tanítványaink nyelve akár beszédben, akár írás-
ban felöt!ően fogyatékos, magunkra is vethetünk követ, mert
nyelvkészségük fejlesztésére mi voltunk hatással s a tanár nyelvé-
nek rendkívülien nagy szuggesztiv ereje a fogyatékosságokat' még
a helyes nyelvérzékű tanítványokra is át tudja vinni.

(Kolozsvár.) . Dr. Gerencsér István.
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F ő t i t k á r i j e l e n t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tisztelt Közgyűlés l
Még zsonganak lelkünkben' az emelkedett szellemű sáros-

pataki közgyűlés emlékei, s 'már ismét összegyűltünk a XL köz-
gyűlésre, hajdanvaló Hunyadi gubernátor végvárában ; Délmagyar-
ország szívében : Témesvárott. Megihletődünk e történeti neveze-
tességű falak között, mert Temesvár multját a magyar becsület
legönzetlenebb, legfanatikusabb katonái, a h~~a és a. k<rresztéf.ly
világ szabadsága érdekében hozott vér- és vagyon beli áldozataikkal
eltörülhetetlenül vésték be a történet lap.jaira; jelenér' pedig a város
fenkölt szellemű közönsége a nemzeti kultúra előmozdítása körül
kifejtettgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e rn e s : áldozatkészségével példaképpen állítja az egész
ország elé. E vérrel megszentelt helyen, a magyar kultúra előkelő
harcosai között megnyugvással teszünk tanuságot a lelkünkben élő
hazaszeretetről s arról a lelkesedő szeretetről,' meliyel a nemzeti
művelődés ügyét szolgáljuk. De megnyugvással számolunk be a
lepergett időkről is, mert megnyugtató az a tudat, hogy becsülettel
szolgáltuk a tanítóképzés és ezzel a magyar népnevelés ügyét. .

Az egyesület 1 9 0 8 ~ 1 9 ~ O . évi m ű k ö d é s é rő l beszéljenek az
alább előterjesztett tények! .

I . A z e ln ö k s é g és a v l \ l a s z tm á n y m ű k ö d é s e .

1\z elnökség és a választmány működésének hű képét mutat-
ják egyrészt azok az emlékiratok, melyekkel a nagyméltóságú
minisztérium elé' járult, másrészt azok a tételek, rnelyek a havon-
kint tartott üléseken beható, tanulságos eszmecserékre s határoza-
tokra adtak alkalmat. Mindezekről külön-külön emlékezünk meg.

/

< ,

1. E m lé k ir a t o k .

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképzés törvényes rendezése. E kérdés egyesüle-
tünket az 1 8 9 8 . év óta élénken -foglalkoztatta. Az 1 8 9 8 , évi V.
közgyűlés jészletes, a tanítóképzés egész szervezetét és rendszerét
felölelő javaslattal járult a nagyméltóságú minisztérium elé. A kér-
dés azonban még mindíg megoldásta várt. Éppen ezért egyesüle-
tünk állandóan s a legnagyobb ügy szeretettel foglalkozott e tárggyal.
1 9 0 8 . aprilis hónap 1 4 . és 1 5 . napjain, Sárospatakon tartott X .

közgyűlésén újból kimondotta, hogy a tanítóképzés törvényes ren-
dezését elodázhatatlanul szükségesnek tartja. Nagy László c. igaz-
gató mélyreható munkálatai alapján a közgyűlés részletes javaslatot
készített, mely kiterjeszkedett megannyi külön fejezetben a tanító-
és tanítónőképzők fentartására, a felvételre, a tanulmányi ügyekre,
a tanári testületre és igazgatásra, a tanárok fegyelmi ügyeire, a
tanítóképesítő vizsgálatokra, ji tanárok képzésére és képesítésére,
a tanítóképzők felügyeletére. A javaslatok megalkotásánál egyesü-

. letünket a következő szempontok vezérelték:



a jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mai tanítóképzés nem egységes. Hazánk tanítóképzői
özül 27 állami, a többit, tehát a tanítóképzők nagyobb részét, a

különböző vallásfelekezetek tartják fenn. Eppen ezért az intézetek
múködéséból hiányzik az' egyöntetüség, az egységes vezetés.
A szokás, a gyakorlat, az egyházi hatóságok intézkedései, a mi-
niszteri rendeletekhez való némi alkalmazkodás, az 1868. évi tör-
vények irányítják a nem állami tanítóképzők működését. Ha ehhez
hozzávesszük még azokat a különbségeket, rnelyeket tanulmányi
ügyekben, a tanítóképesítésben, a képzők működésí eredményeiben
tapasztalunk, akkor futólag rámutattunk azokra a körülményekre,
melyek azt bizonyítják, hogy a jelen magyar tanítóképzés nem
egységes. , .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b J A magyar nemzeti szempontok teljes mértékű kidomborítása.
e) A kor szellemével való haladás, a tanítóképzés szinvona-

lának emelése.
d) Az egységes működéshez megkivántató egységes, szakszerű,

megfelelő szinvonalú felügyelet szervezése.
A javaslat megalkotásával az egyesület hasznos szolgálatot

akart tenni a magyar tanítóképzés ügyének.'
B) A nevelői intézméry végleges rendezése. Az intézményt

egyesü!etünk a legőszintébb örömmel üdvözölte s szerzett tapasz-
talatai alapján kérte annak a tanító képzés szervezetébe való be-
illesztését a tanítóképzők reformálásával egyetemben. A következő
javaslattal járultunk a nagyméItóságú minisztérium elé:

IX ) " Nevelőkül okleveles tanítóképző-intézeti tanárjelöltek aik al-
maztassanak nyugdíjjogosuItságú kinevezésseI. ~) Nevelősködésük
idején nehány órában tanítsanak, mely jövő életpályájukra gyakor-
lat s ezúton a tanári karba beolvadnak. y) Három évi nevélősködés
után neveztessenek ki rendes tanárokká.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ) A "MagyM Tanítóképző" kibővítése. Egyesületünk minden
tekintetben arra törekszik, hogy a tanítóképzők és a tanítók közötti
kapcsot minél szorosabbá, minél hasznosabbá tegye. Ily irányú
törekvés közben arra a tapasztalatra jutott, hogyanépiskolai
tanítók az elemi oktatás didaktikájára vonatkozólag sehonnan sem
meríthetnek a mai kor kivánalmainak megfelelő ismereteket, gyakoro:
lati útmutatásokat, melyek továbbképzésüket, előhaladásukat a leg-
hathatósabban és eredményesen munkálhatnák, A választmány
éppen, ezért elhatározta, hogya Magyar Tanítóképzőben e célra
rovatot nyit azzal az elhatározással, hogya tanítók gyakorlati
didaktikai kiképzését tanítási tervezetekkei gondosan, a kor szinvo-
nalának megfelelőerr előmozdítsa. Ezzel azonban oly feladat meg-
valósitására vállalkozott, mely anyagi áldozatokat kiván. A választ-
mány arra kérte a nagyméltóságú miríisztériumot, hogya Magyar
Tanítóképzőt a tárca terhére, a hat ta n ító s népiskolák számára
rendelje meg. A kérelem csak annyiban talált meghallgatásra, hogy
a nagyméltóságú minisztérium lapunkat a népiskoláknak megren-
delésre ajánlotta, A kitűzött nemes feladatot meg nem valósíthattuk
s kérelmünket megismételtük.

221
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D)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚj "Rendtar tás". Ac sárospatakí .közgyűlés megbízásából
új Rendtartást kértünk, melyet különösen két körülmény tett
szükségessé : a j Az 1900. evi 45781. sz. m. min. rendelettél kiadott
Rendtartásnak . az újabb rendeletek több s éppen leglényegesebb
pontját vagy megváltoztatták, vagy teljesen érvénytelénekké tették.
b) A Rendtartás ma az igazgatók és tanárok pragmatiká ja , mely
mind tanulmányi, mind szolgálati tekintetben vezető és irányító.
Ezt a célt pedig csak szabatos, megdönthetetlen erejű új Rendtar-
tás szolgálhatja. Kértük ebben a kötelező heti 18 óra visszaállítását,
oly módon, hogy a heti 18 órán felül adott órák, óratöbblet címén,
a fizetés arányában díjaztassanak. Kértük az új rendtartásban an-
nak szabatos, világos' kifejezését, hogy az -intézet óra' és tárgy.
beosztásának a megállapítása az igazgató és a tanártestület kizáró-
lIlg0S feladata, melynek csak a jóváhagyása tartassék fenn a magas
minisztériumnak. Kértük, -hogy a tanárok, mint a tanítóképesító
vizsgáló-bizottság/ tagjai, vizsgálati díjakban részesüljenek, mert:
a j külön munkát végeznek ; b) a középfokú oktatás minden ága-

. zatában a vizsgáló-bizottság tagjai vizsgálati díjakban részesülnek;
ej s mert követeli a tanítói közszellem.

E) Fizetésrendezés. A tanítóképző-intézeti tanárok fizetésren-
dezésének újabb alapját az 1909. évi költségvetési törvényjavaslat
vetette meg. Egyesületünk a fizetésrendezést, mint korszakos jelen-
tőségű tényt, örömmel fogadta, mert a tanárok számára egy új,
magasabb fizetési osztályt nyitott meg. Ezzel a tanárok társadalmi
állása jelentékenyen javul, arányossá lesz a testület képzettségével
és munkájának nagy nemzeti fontosságával. Az ötödéves pótlékok
érintetlen hagyásával oly anyagi helyzetet biztosít, mely lehetségessé
teszi azt, hogy a tanárok ezentúl teljesen magasztos hivatásuknak
élhessenek. De egyesületünk aggodalommal látta, hogy az 1908.
év január havában tartott. fizetésrendezési kongresszus határozatai-
ban kifejezett kivánságok csak részben valósultak meg. A választ·
mány az említett körülményektől indíttatva, felszólította a kongresi-
szus végrehajtó-bizottságát arra, hogy felirattal járuljon a miniszter
elé, melyben fejezze ki a tanítóképző-intézeti tanárok hálás köszö-
netét az atyai gondoskodásért, de egyúttal mutasson rá köteles
bizalommal és tárgyilagossággal a fizetésrendezés megvalósításának
hiányaira, s azok megszüntetését kérje.

_A 'végrehajtó- bizottság a választmány megbízásának eleget tett,
a feliratot elkészítette, melyben a leghálásabb érzelmek kifejezésé-
vel egyetemben a következő kérelmek -teljesítését kérte: '

a j A tanitóképző-intézeti tanárok státusrendezése "lehetőleg
gyorsan, ha 1909-re már. egyáltalában nem volna lehetséges, leg-
alább 1910-re, az egész létszám ra vonatkozólag azonnal, egyszerre
hajtassék végre. . ,

b) Az igazgatók részére nyittassék megn VI. fizetési osztály
az ötödéves pótlékok érintetlen hagyásával. Az igazgatók egyik
fele a VII., másik fele a VI. fizetési osztálybaaoroztassék.
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ejzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorló iskolai tanítók fizetése a kongresszusi határozat
értelmében méltányosan rendeztessék. .

d) A statusrendezés a felekezeti tanítóképző-intézeti tanárokra
is egyidejűleg kiterjesztessék.

A feliratot az egyesület küldöttsége ~909. november hónap
20-án nyujtotta át Baló -József dr . elnök vezetésével Apponyi
Albert gróf volt miniszternek s Tóth János dr . volt államtitkárnak.

A küldöttség 1909. november hónap 24-én Neményi Imre dr.
min. tanácsosnál is .tisztelgett aJizetésrendezés ügyében. Ügyosz-
tályunk vezetője kérelmeink er5S, hathatós támogatásáról és leg-
nagyobb jóákaratáról biztosított bennünket. .

A jövőbe reménnyel tekintünk, mert bölcs vezércink jóindu-
latában erősen bízunk. ' ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ) Szakértekezletek. 1 . Igazgatói ér tekezleiek; E kérdéssel a
választmányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o h a r József igazgató tanulmánya alapján foglalkozott
s kérte az igazgatói értekezleteknek lehetőleg sürgős életbelépje-
tését. Részletesen, az. érvek egész sorával bizonyította ez intéz-
mény szükségességét, majd rámutatott azokra a munkálatokra,
melyek az igazgatói értekezletek körébe volnának utalandok . .Javas-
latát a következő pontokba foglalta össze:

a) A magyar tanítóképzés, a tanítóképző-intézetek harmonikus
fejlődésének és egységes működésének biztositása szempontjából az
ország tanitóképző-intézeteire nézve az igazgatói értekezletek életbe-
léptetése kivánatos az 1909-1910. iskolai évtől kezdődőleg.

b) Az igazgatói értekezletek a középiskolai igazgatói értekezle-
tekre nézve megvalósított szervezet analógiájára léptettessenek életbe;
mégis azzal a változtatással, hogy országos és egységes szervezetük
legyen, szervezésükkel és vezetésükkel az .áll, tanítóképző-intézetek
országos felügyelője bizassék meg. ,

e) Az értekezleten résztvevő igazgatók részére útiköltség címen
minden alkalomra 50 K. kiutalyányozását kértük,

2. Szaktanári· ér tekezletek. E tétellel Farkas Sándor előterjeszté-
sére kezdett a választmány már régebben foglalkozni s javaslatára
ki is mondotta, hogy az ugyanazon tárgyakat tanító, összes tanárok
módszeres szakértekezletekre hivassanak össze. - . 1,

G) A tanítók hármas szavaza ti joga . Az elnökség a választ-
mány .megbizásából, az egyesület nevében, az elemi iskolai tanítók
hármas szavazati jogának. tárgyában, Andrássy G y u la . .gróf belügy-
miniszterhez emlékirattal járult. ,

Az emlékiratban kieme!tük, hogy az. országgyülési képviselők
választásáról szóló törvényjavaslat 9. §-ának 1. pontja. a hármas
szavazati jogot a középiskolai képesíteshez köti, . s részletesen elő-
sorolja azokat az iskolákat, melyek a középlskol&val egyenrangúak.
Az elsorolt .iskolák között az elemi iskolai tanítóképző-intézet nem
foglal hel~et, s igy kétséges, vajjon az új törvény egyenrangúnak
fogja-e tekinteni a tanítóképzőt a középiskolával, s majdan. bizto-
sítja-e a tanítóknak a hármas szavazati jogot. Kifejeztük azon meg"
győződésünket, hogya tanítók hármas szavazatát a törvény-biztosítani
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fogja, mert a 10. §. kimondja, hogy a törvény alkalmazása szempont-
jából a miniszter rendelettel .állapítja meg, hogyaközépiskolával
tan értékre nézve mel~ iskolák egyenrangúak, sgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a ló s z ín ű , hogy a
tanítóképzők egyenrangúsága is külön rendelettel állapíttatnék meg.

Különösen hangsulyoztuk azt, hogy a magyar nemzeti állam-
életében oly magasztos feladatot teljesítő, nagyjelentőségű helyet
elfoglaló tekintélyes testület megérdemli, hogy akkor, ámikor a·
'nemzeti életet mélyen átható, korszakot alkotó új törvény megalko-
tásáról van szó, az a tanítóknak képzettségüket, érdemes, hasznos
munkájukat méltán megillető jogokat biztosítson; a tanítók képzett-
ségének s munkálkodásának kicsinylését jelentené az, ha hármas
szavazati jogukat nem maga a törvény, hanem csak egy külön
rendelet biztosítaná.

Éppen azért arra kértük a minisztert, hogy a tanítók hármas
szavazati jogát a megalkotandó választási törvény 9, §:ábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülön
kiemelve, világosan és határozottan juttassa kifejezésre.

Az emlékiratot 1'908. évi december hónap 18-án Baló 'Józse!
dr, elnök vezetésével Sztankó Béla alelnök, Snaset Ferenc, Bitten-
binde« Miklós, Horvay Ede, Úrhegyi Ala jos és Mészáros 'Jenő
választmányi tagokból álló küldöttség nyujtotta át az általános
kihallgatás alkalmával Bezerédy állam titk árnak.

H)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorló-iskola i tanítók képzése és képesitése. A választ-
mány a magas minisztériumnak 53337--1909. s z á m ú rendelete
alapján részletes javaslatot dolgozott ki, egyrészt a működésben
levő gyakorló iskolai tanítók továbbképzése, másrészt a leendő
gyakorló iskolai tanítók képzése és képesítése tárgyában. A két
javaslat a következőképpen hangzik:

1 . a j A most működő gyakorló-iskolai tanítók részére 5 tan-
folyam tartandó.

. b) Akiknek eddigi, bármily tanítói működésük 15 éven innen
van, azok az 5 tanfolyam végzése után vizsgálatot tesznek.

c) Akiknek 15 évnél több szolgálati évük van, azok hallgat-
ják a tanfolyamot. de a vizsgálat alól felmentendők.

d) Akiknek polg. iskolai képesítésük van, azok mivel 3 évig
felsőbb tanulmányokat végeztek, csak két tanfolyamot hallgatnak,
<le vizsgálatra nem kötelezhetők.

ej A 30 évet szolgáIt J,anítók a tanfolyamok hallgatása alól
felrnentendők.

f) Ha a jelenben működő gyakorló-iskolai tanító az említett
kivánalmaknak megfelel, 'akkor teljesen egyenlőrangú a szaktanárok-
kal, szolgálati ideje 30 év, részére a VII. rangosztály ' is megnyilik.

2 . a j A gyakorló-iskolaitanítók képzésénel a kiválasztás elve
érvényesüljön. A kiválasztás a tanitóképzőt végzett növendékek s
a már működő tanítók közül történjék.

b) Három évfolyamú gyakorló-iskolai tanári kollégium szer-
'veztessék, mely minden más intézettől teljesen független legyen.
E három év alatt a jelöltek a népiskola összes tárgyaiból, az eddig
szerzett ismereteknél magasabb értékű ismereteket szereznek, a



I

225zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

üépiskolaminden tárgyának részletes módszerével is behatóan fog-
lalkoznak s gyakorlatilag is rnűködnek. A 3 évfolyam elvégzése
után a jelöltek alapvizsgálatot tesznek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej 'A jelöltek a kollégium elvégzése után 2 évig az egyetemet
látogatják. Egyetemi munkálkodásuk ideje '3 irányú legyen: 0:) peda-
gógiai tanulmányok végzése; ~) tanítási gyakorlatok teljesítése e
célra kijelölt iskolában; '() részvétel valamely tanítóképző gyakorlati
kiképzésében.

d) Kivánatos, hogy a képesített tanárok külföldi tanulmányokra
küldessenek. .

I) A magyar nyelv tanításának ellenőrzése. A választmány
munkálkodásában igen előkelő helyet foglalt el az a kérdés,' hogy
mily módon lehetne a más ajkú népiskolákban a magyar nyelv
tanításánál a legszebb, legtartósabb s messzeható eredményeket
elérni. Hamar Gyula tanár és Margitay 'József ny. igazgató elő-
adásai alapján a választmány ket izben foglalkozott e nagy jelen-
tőségű kérdéssel. E munkálatok kal az említett tárgyat nem vette
le a napirendről. mert azt a magyar nemzeti állam teljes kiépítése
szempontjából oly nagy jelentőségűnek tartja, hogy azzal még több
ízben, huzamosabban akar foglalkozni. Az eddigi munkálkodás
eredménye az a felterjesztés, melyben a' választmány arra kértegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
magas minisztérium ot, hogy a magyar nyelvtariításának ellen-
őrzésére, a más ajkú elemi népiskolába, a kérdéssel szakszerűen,
tehát tudományos és gyakorla ti iráuyban foglalkozó tanárok, tanítók
közül, a kir. tanfelügyelők vezetése alatt állandó megbizatással
működő felügyelők, min. biztosok küldessenek ki.

Hisszük, ha ez az intézmény megvalósul, nagy mértékben
elő fogja segíteni a magyar nyelv általános használatár, elterjedését.

2. A választmány gyűlései.

Az egyesület állandósított munkálkodásáról a havonkint tar-
tott gyűlések nyujtanak hű képet ..

A választmány az elmult 2 év alatt 16 gyűlést tartott, melye-
ken az egyesület belső ügyeit. tárgyalta s a tanítóképzés körébe
tartozó aktuális' pedagógiai kérdések fejtegetésévei foglalkozott.
A gyűlések napjai -és tárgyai : . '.'

1 . 1'908. május4~én,' A · sárospataki közgyülésen alkotott
emlékiratok átvizsgálása.· ' .

2. 1908.' október 5-én: Quin! 'József: A jénai szünidei tan-
folyam. . .• . . .

3. 1908. november r .s«: a) Málnai Mihály dr .: Áz angol
tanítóképzés. b) Dékány Mi,há ly: A tanítöképzö-íntézetí'tanmenetek.

:4 . ·1908. dec. 7-6n: Mohar 'József: 'Az igazgatói értekezletek.
. .5. 1909. janiiá r 'l1-é'li: Répay Dániel: Pedagógiai szak-

iskolák-e a tanítóképzők? ..,.
6. Ü)09. "februá»: 8-án: Barcsa i József: AkoncEmtráció/
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7. 1909. március 8-án: Hamar Gyula :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyar nyelv
tanítása másajkú népiskolákban.

8. 1909. április 2-án: A szociális eszmék a tanftóképzőkben.
Előadók: Farkas Sándor, GeöczeSarolta , Nagy Lászlo, SnaseiFerenc.

9. 1909. május 10-én: a) Margitav 'József: A magyar nyelv
tanítása másajkú iskolákban. b) Keszler Károly: Szóciolőgia a.
tanítóképzőkben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . 1909. október 2-án: Dékány Mihály: A mennyiségtan
szociális vonatkozásai. •

11. 1909. november 6-án: Kötse István: A természettan és
vegy tan szociális vonatkozásai.

12. 1909. december. 4-én: a) Répay Dániel: A gyakorlati
kiképzés egységesítése, b) Farkas Sándor: A szaktanári érte-
kezletek ..

13. 1910. januá~ . 8-~O:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Répay Dániel: A gyakorlati
14. 1910. febru~r 5.~n. kiképzés egységesítése.
15.·1910. februar 19-en:

16. 1910. március 12·én: A temesvári közgyűlés előkészületei.
A fentebbiekben vázolt munkásságon kivül az elnökség és

választmány karöltve felhasznált minden alkalmat arra, hogy a
kar társi szeretetet, az egyesületi élet e nagyjelentőségű tényezőjét,
ápolja és fejlessze.

3. Még nehány vonást emelünk ki az egyesület belső életéből,
hogya kép hű legyen!

Egyesületünk szerény elismerésének adott kifejezést, midőn a
sárospataki közgyűlésen gróf Apponyi Alberi akkori vallás- és köz-
oktatásügyi minisztert, dr. Tóth 'János akkori államtitkárt, Mailá tlt
József grófot tiszteleti tagjaiul megválasztotta. A diszoklevelet a
volt miniszternek és államtitkárnak az egyesület tisztikarából alakult
küldöttség élén -Baló József dr . elnök nyujtotta át üdvözlő szavak
kiséretében ; Mailá th 'József gróf tiszteleti tag diszoklevelét a sáros-
pataki tanítóképző tanárkara adta át.:

Kedves kötelességet teljesítettünk, midőn dr. Neményi Imre
tiszteleti tagot, ügyosztályunk bö lc s vezetőjét az elismerés és sze-
retet szavaival üdvözö!tük, mikor a király min. tanácsossá nevezte
ki. E' helyén is a · legőszintébb lélekkel kivánjuk : életét boldogság,
munkálkodását áldás kisérje! .

Örömmel vettünk részt lovag Ember. Károly igazgató, vál.
tag működésének 25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepen,
melyen az egyesület érzelmeit a főtitkár tolmácsolta.

Szeretettel üdvözöltük a csíksomlyói r. kath. és a soproni
ágo ev. tanítóképző tanártestületeit az .intézetek fennállásának fél-
százados jubileuma: alkalmából. ,

Fájdalommal említjük meg,' hogy az elmult 2 év több gyászt
-hozott reánk. Kegyelettel emlékezünk meg Fehér Ipoly pannonhalmi.
főapát és Kiss Áron dr. udv. tanácsos, ny. pedagógiumi 'igazgató;
tiszteleti tagok.. Xolumbátt San;u, Nagy f. Károly" Kouássy Zoltán,
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GerdenichClaudine, Nagy Sándor; Gonda Ferenc" Kolba i Arnoldné /
F ieba Gizella , ifj. Kersek Ferenc, Czöndör SándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Veres Ferenc
. tagok haláláról. Az egyesületet és a hazai közoktatásügyet ért
nagy veszteségről illő gyásszalemlékeztünk meg, emléküket jegyző-
könyvünkben örökítettük meg.

II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAA t a g o k s z á m a s m u n k á lk o d á s a a " M a g · y a r '

T a n í t ó k é p z ő " -b e n .

Az egyesület munkásainak a tábora 1905.április havától 1910.
március l-jéig 3 tiszteleti, 63 rendes taggal szaporodott. Egyesüle-
tünknek jelenleg van 2 tiszteleti elnöke, 15 tiszteleti, 1 alapító és
384 rendes tagja. .

A Magyar tók Taníépzőt, egyesületünk közlönyét az elmult
két év alatt is Farkas Sándor igazgató szerkesztette. Jelenleg
XXV. évfolyama jelenik meg._

Az egyesület tagjai közül rövidebb vagy hosszabb' tanul-,
mányokat írtak:

a) A tanítóképzés rovatába:' Stepankó Alber!, Farkas Sándor,
Lechniczky Gyula , Geoczé Sarolta , 'Keseler Károly, Jan~ó László,
Mj., dr . Baló József, Köveskúti Jenő, .Mandola Aladár , Eber Rezső,
Simkó Endre, Tanfi Ioá«, OberleZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á ro ly , Gróf Mailá th József,
Nagy László, Hodossy Béla , Somogyi Géza , dr . Barcsa J á n o s ,

dr, Málná i Mihály, Gyertyánffy István, Pa tyi István, Urhegyi
Ala jos, .Répay Dániel, Zoltán' Géza , .Leyrer Mátyás, Barcsa i
József, Elekes' La jos, Barabás Endre, Snasei Ferenc, Hamar
Gyula , Pazár Zoltán, Margitay József, Mihalik József, K o ts e

István, Kraft 'József.
b) Az Elmélet rovatába: Horuay Ede, Quint József, Sáfrány

Lajos, Sándor Domokos, dr . Székely György, Somogyi Géza ,
Molnár Oszhár , Pa taki Béla .

c) A Különfélék rovatába: Hodossy Béla , Barabás Endre,
Gerencsér István, Kouács Béla , Kirchner Béláné~ Sa.ndor Domokos,
Katonáné .Thur4nszky-lren, dr .. Málna i. Mihály, Quint József"
K ra f i József, Eber Rezső,.}'., Oberth Agoston, .Amberg J o z s e f ,

Dékány Mihály, H. 1 ., Kötse István, Leyrer Mátyás, M., E.,
Szondi János, Herczegh Kamilla , F . S . , · K a ra f iá th . Máriusz d r . ,

Nagy József, N. L., Maiolcsy Lászlá dr .:
d) Az Iroda lom rovatába : Molnár Oszkár , E., Kötse István,

Gergye Sándor, B6kay János, Keszler 'Károly, Úrhegyi Ala jos,
dr : Baló József. -

Ezeken kívül lapunk Egyesületi Élet címen 'állandóan közölte
a választmányi ülések jegyzőkönyveit,a főtitkár jelentéseit, az
elnökség felterjesztéscit ••s általában számot adott az egyesület
munkálkodásáról. Okira iiá r , címen közölte a legfontosabb rende-
leteket, a Vegyesek rovatában krónikát adott a taní-tóképzőket s a
tanítóképzést érdeklő nevezetesebb .mozzanatokról.
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Az egyesület könyvtára a budapesti 1. kerületi állami ta n ító -

képzőben van elhelyezve. Állománya: a Buisson- és Rhein-féle
enciklopédiák, egy francia, egy német, egy svájci tankönyvsorozat
141 kötetben, egy hazai érdekű pedagógiai és iskolaügyi irányú
könyvgyűjtemény 104 kötetben.

Még a kezdet elején v a g y u n k . Bár engedné e g y e s ü le tü n k

anyagi állapota, hogy könyvtárunkat rendszeresen fejleszthetnők,
bár egyesületünk tagjai felkarolnak az ügyet azzal, hogya tanító-
képzésre vonatkozó- jnűveikkel köhyvtárunkat megajándékoznák!

Tisztelt Közgyülés! A jövő munkáját azzal a tudattal kezdjük
meg, hogy még sok a tennivalónkDe reménnyel táplálnak az
elmult évek tanulságai. Hisszük, hogya nemzeti szellemtől áthatott
lelkes törekvés, a -kitartó munka üdvös eredményei csak fokozódni
fognak, s még méltóbb áldozatokat tehetünk le a tanító képzés s
ezzel a magyar nemzeti kultúra oltárára.

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 ü le t é n e k

n é v t á r a . -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyesület tisztikara .

Elnök: Dr. Baló József, az I. kerületi állami tanítóképző
igazgatója.

Alelnökök: Guzsvenitz Vilmos, Mohar József, Orosz István
igazgatók, Sztankó Béla , tanár.

Felelős szerkeszió : Farkas Sándor, igazgató.
Főtitkár: Mészáros .Jenő, tanár.
Pénztáros:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH o ru a y Ede, tanár.

Tiszteleti elnök.

Dr.; Kovdcs János, polgári tanítóképző-intézeti r. tanár.
Péierfy Sándor, k ir . tan., ny. ig a z g a tó ,

Tiszteleti tagok.

1. Gróf Apponyi Alberi, volt vállas- és közoktatásűgyi miniszter.
Dr. Axaméthy Lajos, ny, miniszteri tanácsos.
Dr. Berzeviczy Albert, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Gróf Csáky Albin, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter.

5. Báró Eötvös Loránd, volt valtás- és közoktatásügyi miniszter.
Firczák Gyula , gör. kath. püspök.
Gyertyánffy István, ny. pedagógiumi igazgató.
Gróf Mailá th József,
Nagy Lászlo, tanítóképző- intézeti é. igazgató.



10.Dr. Neményi Imre,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminiszteri tanácsos.
Dr. Pauer Imre, miniszteri tanácsos, egyetemi ny. r. tanár,
Sebestyén Gyula , az állami tanítóképzők szakfelügyelője.
Dr. Tóth János, volt valláso és közoktatásügyi államtitkár.
Dr. Wlassics Gyula , volt vallás- és közoktatásügyi miniszter;

15. Zsilinszky Mihály, volt vallás- és közoktatásügyi államtitkár.

Alapító tag.

Herrmann Anta l, polg. isk. tanítóképző-intézeti c. igazgató.

Rendes tagok.

(A név után álló szám a belépés éve.)

1. Aczél Ilona , ev. ref. tanítónőképző-intézeti tanár, Szatmár-
németi. 1908. ,

Amberg József, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Ternesvár,
1894.

Amler Anta l, állami tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1891.
Arányi Anta l, ny. tanítóképző-intézeti igazgató, Kassa. 188~.

5. Bakajsza György, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Eperjes. 1905.
Bakcsyné Korbuly E., ev. ref. tanítófloképző-intézeti tanár;

Szatmárnémeti. 1908.
Bakos Kálmán, állami tanítóképző-intézeti tanár, Modor. 1889 ..
Balázs Endre, állami tanítóképző-intézeti tanár, Máramaros-

sziget. 1889.
Balázs Béla , állami tanítóképző-intézeti tanár, Déva. 1904.

10. Balló Aurélné, állami tanitónőképző-intézeti tanár, Eperjes. 1902.
Balogh Kálmán, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Sáros patak. 1902.
Balázsfa lvi gör . ka th. tanítóképző.
Dr. Baló József, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Budapest. 1891.
Dr. Bán'óczi József, izr. tanítóképző- intézeti igazgató, Buda-

pest. 1889.
15. Barabás Endre, áll. tanitóképző intézeti tanár, Kolozsvár. 1904.

Dr. Barcsa Jáuos, ev. ref. tanítóképző-intézeti tanár, Deb-
recen. 1903.

Dr. Barioniek Géza , Eötvös-kollégiumi igazgató, Budapest. 1889.
Báter János, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Pécs. 1905.

, Barcsa i József, állami tanítóképző- intézeti tanár, Baja. 1902.
20. Bedő Dénes, ny. tanítóképző-intézeti tanár, Székelykeresztur.

1889.
Belányi Tivadar , áll. tanitónőképző-intézeti tanát:' Pozsony. 188~
Belitzky Gusztáv, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc. 1892.
Belle László, állami tanítóképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1889.
Bellosits Bálint, állami tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1893.

25. Berauer József, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kalocsa. 188\};
Berényi Irén, állami tanítónőképző-intézeti tanár, Győr. 1907 ~

22t)
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Bergmann 'József,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáll. tanítóképző-intézeti tanár, Modor. 1894
Berthold 'János, állami tanítóképző·intézeti tanár .• Máramaros-

. sziget. 1890.
Bertsch a ttó, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Znióváralja. 1900.

30. Beszterce-Naszód vármegyei tanítóegyesület.
Dr. Bilinszky Lajos, tanítóképző-intézeti. igazgató, Nagyszeben.

1898. .
Biitenbinder Miklós, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest.

1898
Bizell Margit, áll. tanítönöképző-intézeti tanár, Budapest. 1906.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o b o k Karola . áll. tanitónőképző-intézeti tanár, Pozsony. 1901.

35. Bocskay István, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Ternesvár. 1903.
Bocskay Kristof, ny. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1889.
Bodnár Gáspár , r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Szatmár. 1891.
Boér Gergely, ny. tanítóképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1889.
Bognár Károly, ágo ev. tanítóképző-intézett tanár, Sopron. 1902.

40. Borbély Sámuel, ny. tanítóképző-intézeti igazgató, Székely.
keresztur. 1889.

Borszéki Ákosné, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Sepsiszent-
györgy. 1904.

Botos Imre, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Székelykeresztur.
1904.

Briebrecher Ernő, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Nagy.
szeben. 1909. .

Brader 'József, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Felsőlövő. 1907.
'45. Bra tu Aurél, g. kel. tanítóképző-intézeti tanár, Nagyszeben. 1909.

Brunovszky 'Rezső, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Losonc.
1898.

BudapestigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . ker . tanítóképző. 1 9 0 0 .

Budapesti II. ker . tanítónőképző. 1 8 9 2 .

Budapesti polg. iskola i tanítóképző. 1900./
:5 0 . Budapesti Klotild' Szeretetház. 1 9 0 0 .

Buday Tekla , áll. polg. iskolai. tanítónő, Pécs.
Buschmann Gyula , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Ternesvár,

1903.
Chalupáné Olgyay Ilona , áll. tanítónőképző-intézeti tanár,

Pozsony. 1897.
Czeglédy Tivadar , gazdasági szaktanár, Csurgó. 1905.

:55. Csemez 'József, polg. iskolai tanítónőképző-intézeti tanár,
Budapest. 1897.

C s e p r e g h y Endre, ny. tanítóképző-intézeti igazgató, Félegy-
háza 1889.

Csia Ferenc, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Csurgó. 1909.
Csíksomlyói r . k, tanítóképző.: 1897.
Csiszár Sándor, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest.

1889.
-60. Deák Lajos, kir. tan felügyelő, Marosvásárhely. 1889.

Debreceni ev. ref. felsőbb leányiskola ....
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Demjén Ilona ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1905.
DemjénnéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o ln á r Ilona , ev. refr tanitónőképzőintézeti tanár,

Szatmárnémeti. 1908, '
Dékány Mihály, áll. tanitónőképző-intézetitanár, Budapest. 1900.

65. Desics 'József, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1902.
Ditter t Ferenc, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Csurgó. 1900,
Diviaczky Rezső, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Sárospatak. 1904.
Draghincesku György, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Znió-

v á ra lja . 1902. -
Dreisziger Ferenc, r. k. tanítóképző- intézeti tanár, Kalocsa. 1900.

70. Drescher Irma, óvónőképző-intézeti igazgatónő, Budapest. 1896.
Dudinszkylstván, g. k. tanítóképző-intézeti tanár, Ungvár. 1900.
Duschek Ernő, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Léva, 1904.
I?úzs Mária , áll. tanitónőképző-intézeti tanár, Eperjes. 1895.
Eber Rezső, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Csurgó. 1902.

75. Eber Sándor, áll. tanítóképző-intézeti .tanár, Baja. 1903.
Eitne.f Ludmilla , áll. tképző-intézeti tanár, Budapest. 1902.
Elekes Lajos, áll. tanítóképző- intézeti tanár, Ternesvár. 1897.
Ember Károly, r. k. tképző intézeti igazgató, Budapest. 1895.
Entz ''Jolán, áll. tanítónőképző-inrézeti tánár, Budapest. 1901.

80. Esztergomi r . k. tanítóképző.
Exner Leo, állami óvónőképző-intézeti igazgató, Hódmező-

vásárhely. 1904~
Özv. Fábián Káro.lyné, állami tanítónőképző-intézeti tanár,

Szabadka. f889. ~
Fábián Szilá rdka , állami tanítónőképző-intézeti tanár, Sepsi-

szentgyörgy. 1904. '
Faluvégi Albert, nye tanítóképző-intézeti igazgató, Zilah. 1,889.

85. Farkas Sándor, állami tanítónőképző-intézeti igazgató, .•.Buda-
pest. 1895. ./

F e h é r m e g y e i ; Tanítóegyesület. 1891.. '
Félegyházá i á ll. tanítóképző.
Feketéné Hofbaner Izabella , állami taníténőképző-intézeti tanár,

Eperjes. 1905.
Fiedler István, r. k. tanitónőképző-intézeti tanár, Temesvár.1909.

90. Ferenczy Izabella , óvónő képző-intézeti tanár, BUdapest. 1896.
FliegeZ Kálmán, állami tanítóképző-intézeti tanár, Csurgó. 1906.
Folenta Lajos, állami tanítóképző-intézeti ••tanár, Csurgó. 1902.
Forberger Arpád, állami tanítóképző-intézeti tanár, Igló. 1902.~
Gaál Imre, állami tanítóképző-intézeti tanár, Félegyháza. '1900.'

95. GáZ llona ,. állami tanítónőképző-intézeti tanár,' Sepsiszent-
györgy, 1904. ! _ ,

Galler Kristóf, r. k. tanítóképző-intézeti igazgató, Szeged.
189.7.

Gamauf György, ágo ev. tanítóképző-intézeti igazgató, Eper-
jes. 1890. I

Geöcze Sarolta , 'állami tanítónőképző-intézeti igazgató, Buda-
pest. 1899 .

.-



Gerencsér István dr.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállami tanítóképző-intézeti tanár, Kolozs
vár. 1900.

100. Gerhardt Béla , ágo ev. tanítóképző -intézeti tanár, Eperjes. 1901.
, Gesell Mihály, ágo ev. tanítóképző-intézeti.tanár, Felsőlövő. 1907.

Glósz Ferenc, állami tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1909.
Gludovácz Emma, állami óvónőképző-intézeti tanár, Hódmező-

vásárhely. 1904.
Glünkl Ágosto~~ állami tanítóképző intézeti tanár, Modor. 1892.

105. Gondi Sándor, ev. ref. tanítóképző-intézeti tanár, Debrecen. 1900.
Gömöri Sándor, állami tanítóképző-intézeti igazgató, Igló. 1889.
Grész Ernő, állami tanítóképző-intézeti tanár, Csáktornya. 1902.
Grúsz Frigyes, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kassa. 1910.
Gutteuberg Pál, Budapest. 1903.

110. Guzsvenitz Vilmos, r. k, tanítóképző-intézeti igazgató, Esz-
tergom. 1899

Dr. Gyömörey. Zsigmond, r.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk . tanítóképző- intézeti igazgató,
Pécs. 1905.

Győri á llami fanítónőképző.
Győri ka th. tanítóképző.
Dr. Győri Tibor , orvos, Budapest. 1905.

115. Győrvidéki tm}ítóegyesület.
Dr. Gyula i Agost, polgári tanítóképző-intézeti tanár, .Buda-

pest. 1904.
Dr. Hajnóczy 'József, kir. tanfe!ügyelő, Lőcse. 1889.
Hajtmann Pál, állami tanítóképző-intézeti tanár, Déva. 1890.
Haller 'József, r. k. tanítóképző-intézeti igazgató, Győr. 1900.

120. Hamar Gyula , ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Sopron. 1905.
Dr. Harmcs Sándor, izr. tanítóképző-intézeti tanár, Buda-

pest. 1908.
Hausz Irma, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1905.
Hegedas 'János, r. k . tanítóképző-intézeti igazgató, Kassa. 1889.
Hegedics Paula , áll. tarritónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1902.

125. Hegyesi 'Jolán, állami tanítónőképző intézeti tanár, Sepsiszent-
györgy. 1904. .

Heinrick 'Józsa , állami tanítónóképző-intézeti igazgató, Kolozs-
v a r . 1889.

Héger Lujza , állami tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1900.
Herczegh Kamilla , állami tanítónőképző-intézetí tanár, Po-

zsony. 1\:JOL
Heves György, állami tanítóképaő.intézeti tanár, Déva. 1903.

130. Hodossy Béla , állami tanítoképző-intézeti igazgató, Sáros-
patak. 1891.

Hódmezővásárhelyi óvónőkepző.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o lc z m a n n Ferenc, áll. tanítónóképző-intézeti tanár, Győr. 1891.
Hollós Károly, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1889.
Horváth Anta l, áll. tanítóképző- intézeti igazgató,' Léva. 1894.

135. Horvá th Fábián, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Pára. 1891.
Horváth Géza , r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kalocsa. 1891.

232
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Horváth 'József,izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáll. tanítóképző-intézeti tanár, Csurgó. 1890.
Horvay Ede, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1892.
Horváth 'János, állami tanítóképző-intézeti tanár, Ig1ó. 1904.

140.Huzják Lukács, állami tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1894.
Iglói á ll. tanítóképző. . .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ih á s z Ferenc, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Sopron. 1909.
Dr. Imre Sándor, polgári tanítóképző-intézeti tanár,' Buda-

pest 1909.
Irsa Béla , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Mármarossziget. 1892.
Izák János, állami tanítóképző -intézeti tanár, Losonc. 1903.
Jancsó Erzsébet, áll. tanítónóképző-intézeti tanár, Budapest. 1908.
'Ja loveczky Péter , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc. 1910.
'Jankó László, állami tanítóképző intézeti tanár, Pápa. 1898.
Dr. 'Ja rJ ,kulov B o r is e lá u , áll. tképző-intézeti tanár, Baja. 1906.
'Jós István, állami tanitóképző- intézeti tanár, Baja. 1906.
'Józsa Pál, elemi iskolai igazgató, Kisujszállás. 1890.
'Juhász Imre, állami tanítóképző-intézeti tanár, Pápa. 1904.
Kapy Gyula , ny. ágo ev. tanítóképző-intézeti igazgató, Sop-

ron. 1889.
Kaposvári tanítóegyesűlet. 1909.
Kardhordó Lászlo, állami tanítónőképző-intézeti tanár; Sepsi-

szentgyörgy. 1904
Karoliny Mihály, állami tanítóképző-intézeti tanár, Igló. 1894.
Dr. K a r a f iá ik Máriusz, orvos, Léva. 1910.
Karsay Jolán, áll. tanítónőképző-intézeti igazgató, Győr. 1902.
Kárig Emil, állami tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1908.

160. Kárpá ti Ernő, állami t~nítóképző.intézeti tanár, Máramaros-
sziget, 1890 '

Kárpáti Károly, állami tanítóképző-intézeti tanár, Félegy-
háza. 1904.

Kárpáti Sándor, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Sopron. 1905.
Dr. Katona 'János, állami tanítóképző-intézeti igazgató, Fél-

egyháza. 1904.
Katonáné Thuránszky Irén, ny. tanitónőképző-intézeti igaz-

gató, Budapest. 1890.
165. Keményffy Kálmán, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Eszter-

gom. 1899.
Keszler Károly, állami tanítóképző- intézeti tanár, Arad. 1902.
Khin Anta l, alI tanítóképző- intézeti tanár, Znióváralja. 1909.
Eirenmayer Győző, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Pápa. 1901.
Kiss A. 'József, állami tanítóképző-intézeti-tanár, Baja. 1901.

170. Kiss Áron ifj., hitoktató, Budapest. 1905.
Kiss György, ev.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre f, tanítóképző-intézeti tanár, Debrecen. 1898.
Kiss Ilona , állami tanítónóképző-intézeti tanár, Szabadka. 1903.
K lin d a Rezső, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Esztergom. 1904.
Dr. Koch Ferenc, polgári .tanitóképző-intézetí tanár, Buda-

pest. 1889.

Magyar Tanítóképző. 16
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175. Kolozsuári á ll. tanítóképző.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1897.

Komáromy Lajos, állami tanitónőképző-intézet
Budapest. 1889. ~

Korányi Sarolta , állami tanítónőképző-intézeti tanár, Buda-
pest. 1894.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o r á d y Sándor, r.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk , tanítóképző-intézeti tanár,· Pécs. 1905.
Kovács Béla , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1889.

180. Kovács Dezső, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Sárospatak. 1905.
Kovács Ernő, állami tanítóképző-intézeti tanár, Déva. 1905.
Kovaliczky Kornél, g. kath. tanítóképző-intézeti igazgató,

Eperjes. 1898.
Kozma Ferenc, kir. tanfelügyelő, K o lo z s v á r . 1890.
Kezora Endre, egyházmegyei tanfe!ügyelő, Kassa. 1900.

185. Krammer 'József, áll. polgári iskolai igazgató, P.ozsony.1902.
Krafi 'József, állami tanítóképző-intézeti tanár, Pápa. 1904.
Krieck Jenő, állami tanítóképző-intézeti tanár, Léva. 1889.
Kristofcsák Lajos, állami tanítóképző-intézeti tanár, Znióvár-

alja. 1906.
Kötse István, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Sárospatak. 1895.

190. Kőszegi Szent-Domokosrendi apácák társháza . 1898.
Köveskúti Jenő, állami tanítóképző-intézeti igazgató, Léva. 1892.
Kún Ala jos, állami tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1890.
Kurucz Ernő, állami tanítóképző intézeti tanár, Léva. 1904.
Kuszailla Péter , állami tanítóképző- intézeti tanár, Déva. 1905.

195. Láng Mfhály, állami tanítóképző-intézeti igazgató, Arad. 1893.
Lászlá Arpád, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kassa. 1910.
Lászlo 'János, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Eger. 1893.
Lázárné Kasziner 'Janka , polgári tanítónőképző-int. igazgató,

Budapest. 1889. .
Lechtfitzky Gyula , állami tanítóképző-intézeti tanár, Sáros-

patak. 1908. .
200. Lechóczky Róza , áll. tanitónőképző-íntézeti tanár, Budapest. 1906.

Lenhardt Károly, ny. állami tanítóképző-intézeti igazgató,
Modor. 1889.

Lengyel Gyula , állami tanítóképző-intézeti tanár, Székelylee-
resztúr. 1910. -

Lederer Ábrahám, ny. izr. tanítóképző-intézeti' igazgató, Buda-
pest. 1889.

Lépesné Bauer Irén, államí tanítónóképző-intézeti tanár, Buda-
pest 1902.

205. Lévai á ll. tanítóképző.
Dr. Lévay Edéné, állami tanítónőképző-intézeti tanár, Buda-

pest. 1905-
Litschauer Teréz, állami felsőbb leányiskolai igazgató, Besz-

tercebánya. 1889.
Lovass László, állami tanítóképző-intézeti tanár, Igló. 1907.
Lubinszky Emilia , állami tanítónőképző-intézeti tanár, Buda-

pest. 1891.
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2 1 0 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALusztig Emma,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállami polg. iskolai tanítónő, Budapest. 1902.
Macskássy Sándor, ny. áll. tanítóképző-intézeti tanár, Buda-

pest. 1891. .
Macskássy Zoltán, állami tanítóképző. intézeti tanár, Székely-

keresztúr. 1902.
Makai Jenő, állami tanítóképző-intézeti tanár, Déva. 1903.
Mangesius Mária , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Eperjes. 1901.
Mandola Aladár , állami tanítóképző-intézeti tanár, Máramaros-

sziget. 1904.
Marcélly K o r n é l, áll. 'tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1905.
Margitay Anta l, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Znióváraljá. 1908.
Margitay 'József, ny. tanítóképző- intézeti igazgató, Budapest.

1889.
Margócsy Gyula , ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Szarvas. 1900.

220. Marianné Günther Anna , áll. tanítónőképző-intézeti tanár,
Pozsony. 1897.

Dr. Málna i Mihály, izr. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest.
1889.

Márki Ábrahám, izr. tabítóképző'intézeti tanár, Budapest. 1908.
Dr. Matolcsy Lászlo, ev. ref. tanítóképző- intézeti tanár, Deb-

recen. 1909.
Mátray Gyula , ny. tanítóképző-intézeti igazgató, Csurgó. 1889.

225. Maurer Mihály, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Temesvár. 1909.
Menich Anta l, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Pozsony. 1889.
Dr. Mersich János, rk. tanítóképző-intézeti tanár, Győr. 1891.
Mezei József, áll. tanítóképző- intézeti tanár, Znióváralja. 1902.
Méseáros Jenő, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1891.

230. Miasszonyunk Iskolanővérek, Félegyháza. 1909.
Mihalik Jó

7
sef, áll. tanítóképző-íntézeti tanár, Máramarossziget.

1910.
Mihalik Lajos, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1901.
Miklós Gergely, áll. tanítóképző-intézeti c. igazgató, Budapest.

1889. .
Mikula Vazul, g. kel. tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1909.

235. Moczár Miklós, rk. tanítóképző-intézeti tanár, Kassa. 1909.
,Modo1'i á ll. tanítóképző.
Mogyoró János, áll. tanítóképző intézeti tanár, Félegyháza. 1899.
Mohar József, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Csurgó. 1893.
Molnár Oszkár , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1905.

240. Molnár Leontin, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest.
1889.

Moyzes Miklós, áll. tanitónőképző-intézeti tanár, Eperjes. 1901.
Mudrisné Nagy Teréz, ev. ref. tanítónőképző-intézeti . tanár,

Szatmárnémeti. 1908.
Nagy József, ev. ref. tanítóképző. intézeti tanár, Debrecen. 1900.
Nagykőrösi ev. rej. tanítóképző. 1 9 0 1 .

245. Nagy KárolY: áll. tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1897.
Nagy Ferenc, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Igló. 1909.
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Nagy Vilmos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref. tanítóképző-intézeti tanár, Debrecen. 1906.
Nádas Sándor, ny. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1889.
Németh Sámuel, ágo ev. tanítóképző-intézeti igazgató, Felső-

lövő. 1907.
250. Németh Sándor, áll. tanítóképző-intézi tanár, Csurgó. 1899.

Nendtvichné Hoffmann Jolán, áll. tanítónőképző-intézeti tanár,
Budapest. 1889. -:::'

Niernsee József" áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc., 1889.
Dr. Novy Ferenc, áll. tanítóképző-intézeti tanár; Léva. i907.
Nyakas Jozsef, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Székelykeresztúr.

1904. .
255. Oberth Ágoston, rk , tanítóképző-intézeti tanár, Esztergom. 1908.

Oherolly János, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1889.
Orbók Mór, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Kolozsvár. 1889.
Orosz István, ev. ref. tanítóképző-intézeti igazgató, Debrecen.

1892. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P a lá g y i Lajos, áll. tanítónóképző-intézeti tanár, Budapest. 1900.

260. Pa lota iné 'Békei Józsa , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Buda-
pest. 1900. .

Papp József, ágo ev. tanítóképző-intézeti igazgató, Sopron. 1889.
Pasnáry Győző, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Székelykeresztút.

1900.
Pataki Béla , tanító, Budapest. 1909.
Pataev Lajos, rk , tanítóképző-intézeti tanár, Szatmár. 1891.

265. Pa taky Vilmos, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1893.
Pálmay Lenke, áll. tanítónőképző-intézeti igazgató, Sepsiszent-

györgy. 1898.
Pápai á ll. tanítóképző. 1903.
Párvy Endre, áll. tképzőintézeti igazgató, Znióváralja. 1900.
Patyi István, áll. tanítónőképző ..intézeti tanár, Szabadka. 1909.

270. Pa tyiné Láng Mária , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Szabadka.
1905.

Dr. Pauler Ákos, tanár, Pozsony. 1905.
Perényi János, rk. tanítóképző-intézeti tanár, Szatmár. 1891.
Pethes János, áll. tanítóképző intézeti igazgató, Pápa. 1894.
Petrovácz József, rk. tanítóképző-intézeti igazgató, Kalocsa. 1890.

275. Pokász Imre, áll. tanítóképző- intézeti c. igazgató, Szabad ka. 1889.
Poszvék I r é n , ev. ref. tanítónőképző-intézeti tanár, Szatmár-

németi. 1908.
Pozsonyi Orsolyarendűek zárdá ja . 1897.
P inkert Zsigmond, áll. tanítóképző intézeti tanár, Félegyháza.

1904.
Pintér Rafael, rk. tanítónőképző-inlézeti tanár, Pozsony. 1904.

280. P ilhoffer Ida , ev. ref. tanítónőképző-intézeti tanár, Szatmár-
németi. 1910.

Pócza JózSef, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1908.
Pozsonyi á ll. tanítónőképző. 1901. •
Quint József, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1908.
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Radó Vilmos, ny. tanítónóképző-intézeti c. igazgató, Buda-
pest. 1889.

Radnai Oszkár dr ., áll. tanítóképző-Intézeti tanár, Budapest.
1905. .

Reményik Lajos, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Eperjes .
. 1905.

Répay Dániel, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1897.
Révay Ödön, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Sáros patak. 1904.
Révfy Géza , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Temesvár. 1899.

290. Ribiczey Erzsébet, áll. óvónő képző-intézeti igazgató, Hódmező--
vásárhely. 1904.

Dr. Richtmann ,Mózes, izr. tanítóképző-intézeti tanár, Buda-
pest. 1908. -

Riszner Ede, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1908.
Róna 1akab, izr. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1908.
Rónai Sándor, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Csák tornya. 1900.
Röszler Béla , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Temesvár. 1892.
Rucsiuszky Lajos, polg. tanítóképző-intézeti tanát, Budapest.

1893.
Ruppeutha l Lajos, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Győr. 1905.
Sarudi Ottó, áll. tanitóképző-intézeti igazgató, Déva. 1900.
Sáfrány Lajos, ev. ref. tanítónőképző-intézeti igazgató, Nagy-

várad. 1904.
300. Sághi Tamás, tanítóképző-intézeti tanár, Máramarossziget.

1904.
Sándor Domokos, ny. áll. tanítóképző-intézeti tanár, Buda-

pest. 1889.
Sárospa taki á ll, tanítóképző. 1904.
Sárosi István, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Csáktornya. 1905.
Sebő Béláné Ujváry Ilona , áll. tanítónőképző-intézeti tanárnő,

Budapest. 1909, ' ..' '
305. Selmecbányai ágo ev. tanítóképző. 1909.

Sepsi-Szent-Györgyi á ll. fanítónőképző 1904.
Scherer Sándor, áll. tanítóképző- intézeti igazgató, Baja. 1889. -
Schön István, áll. tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai tanító,

Temesvár. 1904.
Schőnrviesner 'János, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Igló. 1910.

310. Schultz Imre, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Pécs. 1892.
Sennyei József, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Félegyháza. 1889.
SimM Endre, ágo ev. tanítóképző-intézeti tanár, Sopron. 1896 .

. Sla jchó Mihály, áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Eperjes. 1897.
Suasel Ferenc, tanítóképző-intézeti tanár, Budapest.T. kerület.

1892. '-' . -

315. Somogyi Géza , ny. áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Kispest.
1889..

Soproni ágo ev, tanítóképző. 1904.
Sréder Izabella ; tanitónő, Szolnok. 1896.
Stráuch Gyula , áll. tanítóképző-intézeti tanár; Budapest. 1902.
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Szala tsy Re~ső, áll. tanitóképző-jntézeti tanár, Déva. 1902.
Szarka Lajos, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Modor. 1900.
Dr. Szémann János, r. k , tanítóképző-intézeti igazgató-tanár,

Szepeshely . 1904.. .
Stepankó Albert, áll. tanitón őképző-intézeti tanár, Budapest, 1891.
Soarba József, áll. tanító képző-intézeti gyakorló-iskolai tanár,

Léva. 1889. .
Szabó Gábor, tanítóképző-intézeti tanár, Budapest, 1. ker., 1889..
Szabó Emil dr ., áll. tanítóképző-intézeti tanár, Székely-

keresztur. 1906.
Szamosújvári tanítóképző. 1907.
Szaruassy Margit, áll. felsőbb leányiskolai tanár, Budapest,

VI ker. 1891.
Szarvasi tanítóképzőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n á r k a r a . 1 9 0 8 .

Szatmárnémeti ev. ref, tanítónőképző. 1 9 0 5

Szeman János dr ., r. k. tanítóképző-intézeti tanár, .Szepes-
hely. 1904.

Székely Gy6rgy dr., polg. tanitónőképző-intézeti tanár, Buda-
pest. 1910 ..

Szente Pál, tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1897.
Szirkvashegyi népiskola tantestülete. 1 8 9 1 .

Szőke Sándor, tanítóképző-intézeti tanár, Eger. 1889.
Szőllősy István, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1890.
Szőllősy Lajos, ny. áll. tanítóképző-intézeti tanár, Déva. 1889.
S:t'611ősyné Szántó Erzsébet, áll. tanítónőképző-intézeti tanár,

Budapest. 1909.
Sziankouics, János, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Modor. 1889.
Sztankó Béla , tanítóképző-intézeti tanár, Budapest, 1. ker. 1889.
Sztára József, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kalocsa. 1891.
Szondi János, tanítóképző-intézeti -tanár, Félegyháza. 1900.
Tabódy Ida , áll., tanítónőképző-intézeti tanár, Pozsony. 1909.
Tanács Imre, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Modor. 1910.
Tanfi Iván, áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Máramaros-

sziget. 1894.
Tavassy Mária , felsőbb leányiskolai tanár, Budapest, VI. ker.

1889.
Temesuári tanítóképzl5. 1910.
Thaisz Lajos, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc. 1889.
Tiefeniha ler Etelka , ev. rer. tanítónőkér-ző-intézeti tanár,

Szatmárnémeti. 1910.
Tomeskó Stefánia , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Eperjes.

1902.
Torbits Mihály, gör. kath. tanítóképző-intézeti tanár, Ungvár.

1910. .'
Tóth József, ny. kir. tanfelügyelő. Budapest. 1889.
Tömör Boldizsár , áll. tanítóképző-intézeti tanár; Csáktornya.

1895.
Tscheik Ernő, áll. tanítóképző-intézeti tanár,' IgIó. 1908.

325.

•
330.

335.

340.

345.

350.
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Ujvári Mihály,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállami tanítóképző-intézeti tanár, Székely-
k eresztur. 1889.

Ujváry Ilona , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest. 1905.
Urbányi Karolina , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Pozsony.

1901.
Úrhegyi Ala jos, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Budapest. 1903.
Úrhegyi Jenő, tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1908.
Ungvári gör . ka th. tanítóképző. 1908.
Vagner János, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1895.
Varga 'József, ev. ref. tanár, Nagykőrös. 1894.
Váci siket némák orse. intézete. 1904.
Vágvölgyi Béla , r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Esztergom.
Vángel Jenő dr., állami. polgári iskolai tanítóképző-intézeti

igazgató. Budapest. 1900. ~-
365. Várady Lajos, tanító, Hajdu-Nádudvar. 1908 .

. Vásárhelyi József, árvaházi igazgató, Kecskemét. 1907.
Veres Julia , tanítónőképző-intézeti tanár, Pozsony. 1910.
Versényi Gábor, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Kolozsvár. 1889.
Vizhányó Károly, r. k. tanítóképző-intézeti tanár, Kassa. 1910.
Vlasza tiné Kiss Mariska , áll. tanítónőképző-intézeti tanár,

Győr. 1898. _
Volosin Ágoston, gör, kath. tsnítóképző-íntézeti tanár, Ung-

var. 1904. .
Watzesch Gizella , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Budapest,

II. ker. 1895.
Watzesch Janka , áll. tanítónőképző-intézeti tanár, Győr. 1897.
Dr. Walter Gyula , primási titkár, Esztergom. 189l.

375. Dr. Weszely Ödön, főreáliskolai igazgató, Budapest. 1896.
Wohlmuth István, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Baja. 1902.
Wollmann Emma, állami tanítónőképző-intézeti igazgató,

Pozsony. 1896. ,
Zoltay Mátyás, tanítóképző-intézeti tanár, Arad. 1903.
Zrinyi Károly, áll. tanítóképző- intézeti igazgató, Csáktornya.

1897.
380. Zorkóczy Ede, áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc. 1905.

Zoltán Géza , áll. tanítóképző-intézeti tanár, Losonc. 1905.
Zombory Dániel, ev. ref. tanítóképző-intézeti tanár, Nagy-

kőrös. 1905.
Zombori gör . kel. tanítónőképző. 1908.

384. Zala István, áll. tanítóképző intézeti tanár, Pápa. 1909.

Mészaros Jenő,
főtitkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K ü lö n f é l é k .

E m lé k b e s z é d D r . K is s A r o n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelett;']

Valami felemelő, hatalmas érzelem, hogya nagy és hasznos
szellemek élete nem záródik be a rideg göröngyöknél. Mintha a
test porából az életet irányító eszmék szárnyra szállanának s a
nap aranyfonalain berezgenék az embervadon forgatagát, ahol a mi
agyunk lüktet s cselekvésében a mi szivünk veré se dobban. Ázsia
havas bércei, ahol a sárga föveny birodalmába olvadnak át, szabad,
erős szemű, kemény harcos nép között, a legkiválóbbak tetemeit
lángok emésztik meg. Ami megmarad, szikkadt hamvak, ünnepi
muzsika szárnyaló zenéje mellett, szertartással szóratnak el az. ég
négy tája felé, hogy a lebbenő porokban az elköltözött bátorsága,
okossága megülje -a fajhoz tartozók szivét, elméjét. Kiss Áron
nekünk vezérünk volt, okos és bölcs tanítómesterünk, a bátorságos
tudós s annyiunknak itt, az ünneplő sokaság közül örökséget osztá
apja, kinek emlékezésében nemcsak az érdemet elbiráló értelem,
de a jóságot a nem hamvadó szeretettel viszonzó szív is közre-
munkál. Ha vannak, akiknél az ő érdemének az emlékezet kegye-
letében élnie kell, elsősorban mi vagyunk azok, rnunkásai a magyar
oktatásügynek és tanítóképzésnek, ahol mai állapotaink minden
kövén nevét felvésve találjuk, s akiknek soraiban oly. kevés akad,
kit nem a tanítvány rajongó szeretete fűzött volna hozzá. Ezért
több emlékezésünkben a bensőség, s viszonyunkat nem ismerők
előtt, talán a szerény egyéniségnek szeretettől való magasztalása,

Kiss Áron életét az a kor határozta meg, melynek gyermekéül
születve, a szatmármegyei szülői háztól a sárospataki kollégium
elhagyásáig terjedt. Jellemének alapvonásai itt alakultak ki, e nehéz
levegőjü időben, mikor vétek volt magyarnak lenni, amikor a
vihardulta berkekben minden fészek tépett s amely után, Isten
csudája, hogy él még nemzetünk. Minden faj életében elkövetkez-
nek nagy, teremtő korszakok. A hosszú pihenők utá O felszakadnak
a lenyügöső nyomások s a nemzet testén az élet láza üt elő. hogy
nagy lépésekkel siessen előre a haladás útján. Magyarságunk tör-
ténetében ily idő volt a , 18-19. század határévtizedei, amikor a
faji erő ércsatornái telni kezdenek, majd nagy szellemeinkben fel-
fakadnak, hogy fajukat új világra készítsék elő.

A dombos túl a dunai részektől .a gyopártermő székely bér-
cekig egy vágy ragadja meg asziveket : élni, ismét.ra nagy jöven-
dőre. Egy fényes nevű huszártiszt az izzó lélek minden reményé-
vel vezeti népét új utakra; egy szelid természetű, vidám-bölcs,
"a haza mindenese" lázas fáradhatatlansággal keresi a pótolni
valókat társadalmi és gazdasági életünk területein; egy túlzó lojá-
lisságú család sarja egy lánglelkű tanár szavain az új világ esz-

1) Elmondatott a temesvári közgyűlésen.



éinek első harcosává válik; a zempléni sátorhegyek alatt ragyogó
brándjait szövi egy csudás képesség, akkor, mikor a bonyhádi

völgyek felől ajakát hadi dalnak eresztvén, a riadó mélységet- felveri
zavának az ősi dicsőség klasszikus lantosa. S a nagy, széleshátú
ónára a magyarok istene két legragyogóbb sugarát küldte nemze-

ítének, hogy az egyik ajkán minden vágyunk, hitünk, szilaj büszke-
égünk, a másikén minden nyugodt erőnk örömben, bánatban, a

fenség hangján szólaljon meg. Micsoda kor, a titánok minő csapatagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAISRQPONMLKJIHGFEDCBA
É s a vég, 'a nemzetteremtő munka után irtó küzdelem, fojtó napok,
d e már az életet megízlelt nemzetet elpusztítani nem lehetett. A por-
csalmi gyermek- s a sárospataki tanuló évek elmulhattak-e anélkül,
hogya közeli mult fönséges és megrázó. eseményei ne ihlettek volna.

"Lesz-e nemzet, mely a győzedelmi helyen,
Csontjaitok felett oszlopot emeljen, .
Ahol a késő kor, e hálás tanítvány
Emlékezetöket ünneppel újítván,
Ossze-összegyüljön : férfi, nő és gyermek,
Olvasni ez oszlop betüin kezdjen meg."

Kiss Áron ez oszlop betüiről tanulta a magyar föld és faja
szeretetét. Es megtanulta azt is, hogy a nagy és szent nemzeti
ügyek örökre nem bukhatnak el, hanem az új küzdelemre, új
teremtésre készülni kell. Készülni kell a munka szeretetével, szellemi
és anyagi javak gazdagításával, hogy jogainkért küzdeni tudó
nemzedék állhasson elő. Itt látom én Kiss Áron jellemének két
karakterisztikus vonását: a faj szeretetet és lankadatlan munkavágyat.
E kettő a legvonzóbb hangulattal áradt egyéniségéből. fe/tűnés
nélkül, de tisztele.tre parancsolóan is a legnemesebb szerénységgel.
Hiába, az igaz magyar természetben van valami a . Tisza-parti
rónából. Van nálunk munkás erő, ha nem is lármás, amint síksá-
gunkban dúsan termő őserő, s ha szürke, csillogás nélküli is,
áldásából egy ország népe él. Ezek irányították életét, s életének
munkásságát. Az ifjú, majd férfi lelkében' ezen mi sem változtatott.
sokféle hatás amúgy sem maradt ez egyéniségbe. s amit kapott,
ha legtávolabbról jött is, a kettőbe olvasztotta áto Mikor kőrösi
igazgató, majd pedagógiumi tanár lesz; majd mikor a külföldet járja.
Minden tapasztalattal azt -a perspektivát tágítja, amelyben munkálnia
kell, s ahol munkált szerényen, de fáradhatatlanul az utolsó per-
cekig mint tudós, mint magyar ember, s amelyért -az ' .emlékezés
legforróbb szavait nyújtja ajkunk, -mint- tanár.

Életünk sorsa azokban a körülményekben határozódik meg,
melyek a férfikor 'küszöbén· körülfogriak .. KISS Áron a nemzeti
történet' borús kerszakában végzi be középískólai tanulmányait.
Majd, mikor- a pálya választás fordulójához érkezett, bár széleskörű
tanulmányai vannak, theologus, biró, ügyvéd, a tanári pályárá esik
választása. A sárospataki iskolasötétes holtjai alatt ott kisértett
Comenius szelleme; az ősi tradiciók pedig, melyek századról-szá-
zadra szálltak, a mult iránti' érzék kifejlesztésére hatottak. Néhány
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lépés a Rákócziak ősi vára, s a névben annyi dicsőség és pusztu
lás emléke. Ezek valami ódon hangulatba ringatták az ott növekv'
fiatalokat, de amelyen átragyogott a mult dicsőségéért való izz'
lelkesedés. Tompa Mihály, a népies iránynak egyik első és izmos;
hirdetője költészetünkben, emberi és költői egyénisége demokrati·
kus, de mily áhitattal függ a mult nagy emlékein, s áhitatában
nem egyszer kél lantján a nemesi világ magasztalása is. A mi
tanítómesterünknek szomjas és fogékony lelke e hatások elől nem
zárkózhatott el. Egész természetes. Szálljunk csak vissza fejlődő
ifjúságunk napjaiba. Mennyi ifjukori hatás, irányítja ma is vélemé-
nyünket, egész érzelmi és értelmi tevékenységünket. Van-e költő,
ki ékesszóhisával meggyőzné a bércek fiát, hogy bebb is van a
komor, erdőkerülte hegyoldalnál, a kopasz bérctetőknél, hol regge-
lenkint ködóriások vívják csatálkat a felszálló nappal; a csörgedező
pataknál, hol üde virágok kacérkodnak a tiszta víztükörben ?
Annyiunknak meg szivét ragadta 'meg a róna, s -minden szépséget
és bájt, mit 'a természet művész keze teremteni tud, szemem a
lomha Rába csipkézett partján látja, hol a korhadt fűzek szegélye
után szarkalábos és pipacsvirágos mezők. szaladnak messze, messze,
ameddig ellátunk, tovább, a végtelenségig. Igen, a bodrogparti évek
emlékei jelezték Kiss Áronnak is az útakat, melyen életében haladnia
kell. .Majd ezt követte a kor, melyben mint tudatos munkás sze-
rezte a jövendőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü z d e lm ére a fegyvereket. Az a nagy erőpróba,
mely Világosnál reánk zúdította a 15 esztendős szenvedéseket,
a nemzeti karakter számára valósággal salaktisztító tűz volt. Egy
tanulság világosan szólott belőle: a nemzet fe!emelésén munkálni
uj, tetterős, faj. és munkaszeretetében izmosodott nemzedék tud
csak. Majd ha eljön a művelt, gazdag és épp ezekben szabad
sarjadék kora, ki fognak gyúlni újra a csillagok a fölénk domborodó
égen. Meg kell keresni a nemzeti erő minden forrását. Micsoda
hatalmas áradatokban törhet ez a multbóll Hitet ez ad a megté-
pett jelennek, a fényes remények korán !etikkadt bimbóit áldó erő-
vel az viszi új fakadásba. Ez a szent meggyőződés vitte honta-
lanjaink egyikét a mult poros aktái közé a zürichi tó mosolygó
partjairól. S okos szavakban keltek ki tolla alól a mult tanulságai
az új nemzedék szíve és értelme számára. Így váltak a tűnt szá-
zadok kutatóivá Szalay, Salamon, Kemény, Toldy Ferenc. Itt látom
a kornak azt az erejét, mely Kiss Áront "a magyar neveléstörténet
Liviuszává" tette. A jövendő előkészítésének van-e fontosabb esz-
köze az iskolánál P A mi tanítómesterünk a feleletet kereste a kér-
désre: a magyar művelődés-történetében mily mult ja van az egyete-
mes műveltség bö!csőjének? Ha új világ megteremtésére készülünk,
mindent szűz talajon kell építenünk? Sen ol egy-egy régi törrne-
lékkő, elrejtett gyökér, amelyhez új munkánkat kapcsolhatnók?
Hát tényleg e föld, a mi szentelt hazai rögünk ezután fogja kapni
először az áldástszóró kultura napját? És valami csudálatos, lelket
átjáró, szenvedélyes láz vitte a könyv- és levélrárak csendes vilá-
gába, a mult korok intézményei és emberei felé, hogy megszólal-



ssa, megértse és megértesse őket. Nehéz munka a porlepte
porsófödelek megnyitása. De a siker új ösztönzéseket ad, s las-·
nkint az érdeklődésből is fanatikus szeretet válik. Itt is, ott is
ró emlékek, mint nem háborgatott régi temetőn; szétszórtságukon
ózedelmeskedik a tudós akarata s tollával a mult oly tiszteletre-
éltó intézkedései támadnak fel búvárlatai után, melyek a jövén-
óre biztatással tölthetik el fajunk sorsának intézőit. Ime a rugók,
elyekre Kiss Áron tudományos munkássága helyezkedett. Ebben
munkásságban a szeretetet lelkiismeretes pontossággal párosította
bár a magyar tudományos élet faktorai a babérlombot számára

em találták meg, értéke és érdeme fényesen igazolódik műveiből
abból a hatásból, melyet általuk a magyar pedagógia-történet

űvelőire tett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdalékok Magyarország nevelés és okta tásügyz' tijr té-
téhez, A magyar népiskolaz' tanítás tö'r ténete, a Magrar gyermek-

a ték grűjtemény úttörő és alapvető munkák, melyek a mienknél
:gazdagabb tudományos irodalmakban is számot tennének. Losonczy
István életra jza , azok a lelkes szeretetben fogant tanulmányok,
melyekkel a nagy magyar nevelő, Keresztury Pál életét és műkö-
dését iparkodott megvilágosítani, a nagyszámú hosszabb és rövidebb
értekezés, tanulmány, cikk, melyekkel a magyar tanítók munkás-
ságának irányítást adott, Kiss Áronnak. a magyar iskolaügy buzgó
és kiapadhatatlan szorgalmú tudós munkásának nevét messze
jövendébe fénnyel kisérik. A tanítóképzők tanárainak jól esik, hogy
még külön hálával is adózhatnak érdemének.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ volt az, aki első-
nek mutatta meg a helyes nyomokat, melyeket a tanítóképzői
tanári előkészítésnek követni kell. A keretek, melyeket felállított,
részben kitöltettek s még életében megérhette, hogy itt is teljesül-
nek óhajai s bennük a remény, amelyet a tanítóképzőkhöz és taná-
raihoz fűzött abban a munkában, mely új világ előkészitésével
nemzetünknek szebb jövendőt is juttat. Ha mindaz, _ami a tudós
K ís s Áron tollából ki kerűlt, magában is becses, én nem kevésbbé
értékeset találok az ezekben nyilvánuló és öröklődő tanulságokban.
Fajunk szellemi életének területein a legkevésbbé művelt részek
iskolai ügyünk kérdésénél vannak. Annál inkább, mert a nemzeti
eszmék sz-ázadában az iskolaügyiintézkedéseknek a faj lelkéből
kell kinőniök és a faji aspirációkat szolgálniok. És mégis, ott, ahol
az iskolák munkásai képeztetnek, a .példák s az okulást nyujtók
zöme idegen nemzetek multjából vett, a mienket csak itt-ott tisz-
tázott homály fedi. Ha körülnézünk a magyar pedagógiai munkások
között, alig egy-két ember, ki Kiss Áron eszményeit ez irányban
megértette. Most, rnikor emlékezetén a hála és kegyelet megindult-
ságában szivünk fogékonyabb, engedjük szent meggyőződésünkké
válni az ő tudományos munkásságából szóló tanulságot. Anélkül,
hogy elfordítanók figyelmünket a .külföld pedagógiai eredményeitől,
elsősorban a magyar iskolák múltja s ezeknek mellőzött munkásai
támadjanak életre tudományos buvárlatainkban. Ereznie ke 1 ezt a
tanítóképzői tanítóságnak s kisebbségére válik, ha bárkik is e fel-
adatok felismerésében és elvégezéseben is megelőzik. Hol vannak
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a Bocatiusok, Szep si Csom borok, Kátsor Keresztélyek,
Bernátok;: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACörver testvérek, a Porcsalmaiak sannyi jelese
magyar múlt iskoláinak ? Mennyi erő pazarolódik el tőlünk
nyugat pedagógusai nak vizsgálatára, ahelyett, hogy enagyjain
bemohosodott sirjaira a kegyelet és megbecsülés illatos virága
ültetnők.

Kiss Áron egyéniségében a tudós mellett ott volt az iga
. ember, a-magyar ember annyi megkapó erénye. Valóban a higgad
okos, művelt magyar úr megtestesülése volt ő, szetény. de "tattal
mas, szivében jó és emberszerető. Valódi patriarchai alak, erő
mint értelme. Nyilt arcáról-meleg szempár sugárzott, telve bizalom
keltő nyájassággal. Fölötte a magyar fajt jellemző csontos homlok
melynek ősz haja adott ezüstös keretet. Ahová ez egyéniség irá-
nyítása ért, ott valami jóságos melegség vibrál! a levegőben, a
szivekben egyaránt. ÍgyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o lt a lelki bélyeg családján is, ebben
tiszta magyar családban, ahol a felötleni nem akaró egyszerűség
nemességet és úri tartalmat sugárzott. Így vonta egyénisége maga
köré tanítványait, nagyobb családját, hol nem parancsol, szigorú-
sággal, de szeretettelés nyájassággal kormányzott. A feltűnést, as
erőszakos érvényesülést az ő egyénisége soha nem kereste. Egy-
szerű volt, mint lelkének, értelmének minden nyilátkozása. tiszta,
sallang nélküli. Valarni,a magyar föld egyszerű népének jellernéből
s nem egy vonásában egyező azokkal; kik a régebbi puritán idő
gyermekeiként jutottak e lázasabb, színesebb világba, hol sokszor
szinte idege-nül érezhették magukat. Hazájának, faj ának, egyházának
és társadalmának egyaránt hasznos - és munkás _ tagja. Jó szíve
telve humánus érzelmekkel. 'A szegénység és nyomor szavának
bezárva sohasem volt,' sannyi letörült könyben csillogott felé a
köszönet és hála melegsége.

Értelmének és szivének e tulajdonságai jelölik a tanárt is; a
tanárt, kinek hatása annyiunknak egész életére szivünkbe vésődött.
Mi nekünk, szerencsések nek, mert a tanári munka- eszményi fel-
adataira ő keszíthetett bennünket. Ő és a hűséges barát, élete
annyi -mozza-natában osztályosa,a korábban- elköltözött lánglelkű
mester, Király Pál. A barátság, mely őket összefűzte, -megbocsát
nekünk, ha e-röpke emlékezésben égi honaban keressük f61 á sírig
tartó tanítványi szerétet nevéberi, - a' tüzes ajkú apostolt, kinek
személye vonzott, mint a mágnes,: kinek szivében vulkánok égtek
és értelme ragyogott, mint a sziporkázó csillagfény. '

. -Kiss Áron nem- volt a' betűhöz ragaszkodó, pedáns tanár.
A tanárban: - névelő volt. Csak az 'kővetheti az ő 'útját, kinél az
értelem, tartalmassága mellett -a szív akkora gazdagsággal rendel-
kezik, mint az övé, Bölcs vezető volt, . kinek a főcélja nem a holt
ismeret gatmadáinak növelésc.de látókör adása,a tudomány sze-
rétetének felkeltése, munkáraserkentés,' de mindenekfölött, hogy
tanítványai-e magyar oktatásügy-i eszmények-rajongóivá váljanak,
hogy hivatásuknak élni tudó, lelkes tanÍtókatbócsásson útra. Aki-
nek emléke aniiyiunk szivében így él, 'azt ném felejthetik 'el. 'Repül-



ek az évek gyors szárnyakkal, az idő tegye dússá a, repkényt
jáno emlékfénye tisztuItabban ragyog csak felénk. JógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító m c s -

"nk, fogadja szellemed emlékező tanítványaid hódolatát. Ne bántsa
rénységedet a tömjén tüze és illata; a szó melegségét, a dicséret
gját a tanítvány lelke adja így_ ajkamra. A 'te nyugodtságod
érti ezt is, meg, mikor a veszteség gerjedelmében lázasan tör-

k elő, épp annál, akinek hányszor ajánlád a hév fékezését, Hiszen
em annyit juttattál szeretetedből, jóságos pártolásodból, talán

'rt, mert vizsgáló' apai szemed több hibát is látott bennem. Es
gmondom, nem felejtem el utolsó tanácsodat sem, mellyel érde-

én felül gondozott tanítványodat életbe bocsátottad. Itt él lelkem-
n, él és hat, mint nemes egyéniségednek ereje annyiunk szivé-
n, kiket tanítókká, a magyar iskola és a magyar szellem mun-
aivá nevelték. Hálájuk és kegyeletük felkeresi a budai sírt, s

ig a domborodó hantra virágokat szórnak, leküldik a becsületes
unka hírét poraidig, az üzenetet, hogy szellemedben haladunk
vább, haladunk és építünk azért, melyért te is dolgoztál : hazánkért
fajunkért.

Igen tisztelt közgyűlés l Magyar' népünk teremtő fantáziájanak
udás világában él a mesehős, a szörny-ölő, bátor vitéz. Utolsó
ttére készül, boldogságának gátolójával, ez ősgonosszal mérkőzik
et-halál tusán. A föld dübörög a birkózók lába alatt, a bércek
egrengenek az iszonyú küzdelem viharán. Az őskaján tüzes lán-
ot fúj hősünkre s már-már tikkadt melle, alélt izomzata elhanyatIik,
ikor fölöttük egy griffmadár röppen el. Csőré ból néhány csöpp'

vizet szór li kimerült hősre, mitől mintha új erőre születnék, izmai
ttre feszülnek s sárkányát egy rettenetes csapással megöli.

Vigyük e meséből a tanulságot szivünkig. Ha pályánk nehézségei,
a mostoha viszonyok eszményeinket meghomályosítják, reményein-
ket meghervasztjak és erőinket megtikkasztják, Kiss Áron emléke-
zete legyen az üdítő varázs, mellyel újult erővel, szenteit ihletéssel
törűnk ismét előre, céljaink megvalósulásáért.· .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Gerencsir . Istudn,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z E g y e s ü le t k ü ld ö t t s é g e G r ó f Z ic h y J á n o s

k u l t u s z m in i s z t e r n é l .

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének népes
küldöttsége tisztelgett Gróf Zichy Jánosnál abból az alkalomból, hogy
Ó Felsége őt közoktatásügyi miniszterré kinevezte. A küldöttséget,
melyben nagy számmal vettek részt a fővárosi tanító- és tanítónő-
képző-intézetek igazgatói és tanárai, dr. Baló :József elnök vezette.
A z üdvözlő beszéd következőképp hangzott:

Kegyelmes Uram!
A "T. I. T. O. E." lelkesedve azon a tartalmas, kedvesen

elhangzott programmon, amellyel NagyméItóságod a magyar tanügy-
kormányzását kezébe venni méltóztatott, mély tisztelettel jelenik:.

245



246zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meg Excellenciád előtt, hogy hódplattal üdvözölje. Nem kétle
K. U, hogy .amint végig tekint a magyar népoktatásnak, népművel
ségnek a· magyar kuItura s a magyar nemzeti állam szempontjábó
feltűnő fontosságán,: szivesen méltóztatik fogadni, ha ézek centru
mának, a tanítóképző-intézetnek munkásai, tanárai 'buzgalmuka
szivós munkásságukat Excellenciádnak felajánljuk. A magyar nem
zet ereje a- magyar gyermekek, számától, műveltségétől, izomerejétő
függ, s ez pedig mind a tanító s az iskola helyes működésén sar
kallik és a tanítóképző-intézetre mutat vissza.

Öröm nekünk e szempontból, hogy Excellenciád társadalmilag
is azok élére áll, akik a magyar gyérmekekért'küzdenek, öröm
nekünk, hogy ExceJlenciád hivatalbalepésekor a kitartó munkássá-
gat tűzi ki eszköz gyanánt, amellyel a nagy nemzeti célokat elér-
hetőknek véli, s talán ez az a pont, mely bennünket,akik isko-
lánkat fontosaknak s magunkat ez ügy komoly munkásainak tartjuk,
a legsziyesebben vezetett ide.

Kérem Excel1enciádat, hogy beadványainkat, amelyekben mun-
kánk eredményeit időnként Nagyméltóságod elé fogjuk terjeszteni,
jóindulattal kegyeskedjék fogadni és tanulmányozni, s eközben
egyről biztosíthatom Excellenciádat,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt. i. arról, hogy minden mun-
kásságunkat kornoly, becsületes munka és erős nemzeti érzés
fogja jellemezni.

Hiszem, hogy Excellenciád mindent meg fog tenni, hogya
tanítóképző-intézeti tanár anyagilag is jól el legyen látva, s erre
nézve most konkréte mit sem kérek, de 'alázattal jelentem, hogy
ebben, mint más ügyben bátrak leszünk. memorandumunkkal
Excellenciádat felkeresni. .

Kérem a magyar tanítóképzés iránt és munkásai iránt Excel-
lenciád meleg rokonszen vét.

Az ég áldja meg Excellenciádat s minden lépését, amelyet a
magyar nemzeti kulturáért tesz. Éljen!

A küldöttség éljenzése után Gróf Zichy János miniszter úr
körülbelül a következőket mondotta: ,\ .

. "Nagy örömömre szolgál, hogya Tanítóképző-Intézeti Tana-
rok Országos Egyesületének küldöttségét üdvözölhetem. Minden
időben a lehető legmagasabbra becsültem a hazai tanítóság rnun-
káját, mert hiszen ennek a munkának a > milyenségétől függ a
haza kuIturája és boldogulása. Ha ilyen becsült és sokra tartott
általam ez .ország búzgó és hazafias tanítói kara, elképzelhető,
milyenek az én gondolataim a tanítóképző-tanárságra, illetőleg
hivatására, feladataira nézve. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Legyenek meggyőződve, hogy Ei hivatást a haza .kulturális
munkájában az első helyre teszem s azt tartom, hogy a tanító kép.
zés a' népműveltség tengelye s kérem Önöket, járjanak e munká-
ban mindig elől s kérem, hogy támogassanak engemet annyi buzo
galommal, mint amennyi szeretettel és lelkesedéssel óhajtom én
szolgálni ez ügyet." .



A miniszter lelkes beszédét a küldöttség éljenzése gyakrangfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k íto tta félbe s kihallgatás végeztével ki-ki azzal a meggyőző-

. sei távozott, hogyaközoktatásügy új vezérének munkája rnélyen
ó nyomokat fog egykoron mutatni Magyarország népoktatás-

gyében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-roSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A f e lv é t e l i h i r d e t é s e k p u b l ik á lá s a .

• •
Ha valaki az állami tanítóképző-intézetek értesítőit végig

pozgatja, akaratlanul is megáll s eltünődik a növendékek név-
orának olvasásánál. - Aránylag mily kevés magyar ifjú láto-

gatja az állami tanítóképző-intézeteket! Aránylag mily kevés tanuló
iratkozik be a magyarság zöme által lakott területekről! Minden-
esetre örvendetes, hogya nemzetiségek által lakott vidékek min-
denkor bőségesen ellátták buzgó, igyekvő ifjúsággal az állami
tanítóképző-intézeteket, ám másoldalról igazán sajnálatos, hogy a
Nagyalföld magyarsága, számarányaihoz mérten, nincs kellőleg kép-
viselve iskoláinkban. •

A tanítói pálya bizonyára még 'ma sem tartozik azon foglal-
kozások közé, ahol hír, dicsőség terem; sőt azok közé sem, ahol
a gondtalan megélhetés biztosított, a vagyonszerzés pedig lehető-
ség volna. De nem tartozik azok közé sem, ahol az élét kiszámít-
hatatlan forgatagainak esélyei aknázzák alá az egészséget, a nyugal-
mat; azok közé, ahonnan száműzve van a jól, a becsületesen vég-
zett munkával járó megelégedés, egy kevés derűs méhzümmögéssei
édesített nyugalom. A tanítói pálya értéke növekedőben van; jobb,
méítányosabb értékelésének foglalója, biztosítéka a nép műveltségének
egyre nagyobb taksálása. Miért marad tehát távol a magyar ifjúság
ettől a pályától? Miért, mikor anagyalföldi s egymással szomszédos
városok önmagukban főgimnáziumokat tudnak fenntartani? Miért,
mikor országos a panasz, hogy az ifjúság veszedelmesen tódúl a maga-
sabb fokú iskolák felé; midőn a gépek zakatolása, akalapácsok
vidám tánca, a műhelyekből ki-kiáradó dal csak azoknak kedves,
akik egy egységes munkabeosztású országról álmodoznak?

Sokan azt állitják, hogya magyar tanuló ifjúság már eleve
idegenkedik a tanítói pályától. Sokan azt mondják, hogy e jelenség
oka .az állami tanítóképző-intézetek elhelyezésében rejlik. En a
magam részéről azok közé tartozom, akik az utóbbi nézetet vallják.
Azok közé tartozom, akik meggyőződésseí hirdetik.jhogy a magyar
faj tele van a tanítói arra valóság minden attributurnával. A bölcs
nyugalom, az a hideg józanság, mellyel jót és rosszat mérlegelni
tudunk, a magyar fajjal együtt született nagy intelligencia, az a
tulajdonság, mellyel a magyar szüle gyermekeibe tisztességtudást,
a hagyomáóyokhoz való törhetetlen ragaszkodást, a nagy eszmé-
nyek: a haza, a vallás iránt való olthatatlan szerétet tud csepegtetni,
mind tanítói, .még pedig kiváló tanítói vonások." A magyar nemzet
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soraiból kikérülő s minden időben előljáró s ugyancsak tekintély
számot kitevó tanítómesterek mind azt mutatják, hogy van bennü
arravalóság is, hajlandóság is. ,

Nem kell tehát ilyen messze keresni az okokat. Nem. En a
gondolom, az okok közelebb és igen egyszerű dolgokban rejtőztie

A Nagykunságban otthon vagyok. Otthon voltam mostanába
is. Több jeles. paedagógussal beszélgettem effajta dolgokról. A pol

. gári iskolák s a gimnáziumok igazgatói kijelentették, hogy közelebb
és pontosabb adatokat nem tudnak a tanítóképző-intézetekbe való
felvételekról. Elismerte ugyan rnindenik, hogy a napi lapok rövidese
megemlékeznek a pályázati hirdetésekról. Semmi különösebb indi·
tékuk, vagy támasztékuk tehát nincs, hogy tanítványaikat a folyamo-
dásra serkentsék, Ez elég egyszerű magyarázat, ám én eztelfoga-
dom annak okáúl, hogy a magyar ifjúság csak igen kevés számma
folyamodik s még kevesebb számmal helyezkedik el az állami tanít'
képző-intézetekben.

Tanári működésemnek első évét Znióváralján kezdettem. Mint
félig-meddig mezőtúri ember, már az első évben vonzottam Znió-
váraijára, úgy emlé.kszem, egy növendéket. Ez az ifjú tanítójelölt
volt a láncolat első szeme. Úgy tudom ugyanis, hogya Nagy-
alföldtől messzi eső, falusi tanítóképzőben azóta talán meg sem
szakadt a lánc. Miért ? Mert Sípos Antal maga volt az élő hirdetés,
aki után aztán, Mark Twain egyik meséjének mintájára, mentek
mások s menni fognak bizonyára ezután is.

Azt indítványozom tehát, nohaSarudy attó, a dévai tanító-
képző-intézetnek érdemes igazgatója félig-meddig már meg is
valósította ezt az indítványt, hogya pályázati hirdetéseket küldjük
meg a nagyobb alföldi városok helyi lapjainak, küldjük meg a
polgári iskolák s gimnáziumok igazgatóságainak s kérjük fel őket,
hogy buzdítsák tanítványaikat a pályázásra: hiszen azzal a kis
gazdasággal, mely ezekre az ifjakra várakozik, pompásan összefér
a földnek a legszebb, a legnemesebb foglalkozása: a tanítói mesterség.

Budapest)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkas Sándor.


