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Nagyméltóságu Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!
Midőn a folyó évi költségvetés vallás- és közokta-

tásügyi tárcájának tárgyalásakor Nagyméltóságod a kép-
viselőház elé terjesztette a magyar kulturpolitikára v,.9nat-
kazó, egyes részletekben már eleddig is következetesen
mívelt irányelveit, nagy megnyugvással és ,bensőséges
örömmel vettük tudomásúl, hogy az ügy érdeméhez méltó
helyet méltóztatott biztosítani e kulturában a népoktatás-
ügynek s ennek keretein belül a tanítóképzésnek is. Valljuk
ugyanis Nagyméltóságoddal mi is, hogy az álladalom
fennállásának alapja a lehető legszélesebb területekre kiter- .
jedő, a nemzet minden tagját érintő kultura s valljuk,
hogy ennek a nemzetet fenntartó érté két a nép művelt-
sége adja; valljuk, hogy e műveltségben szükségképpen
bennfoglalódik a kulturának minden magasabb fokozata;
valljuk, hogy azok az irányzatok, amelyek - a nép
műveltségének megalapozása nélkül - csak a közép és
a felsőbb osztályok kiművelését képviselték, tudattalanúl
is elszigetelték ugyanazon nemzet tagozatait.

Nagyméltóságod azonban ~egondolatokat, melyek a
múltakban nem egyszer elhomályosultak s amelyek .azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ú j Magyarország közoktatásügyét megalapozó, halhatat- .

Magyar Tanítóképző. 2 &
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lan emlékű bárónmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös Józsefnek haladást, boldogulást
s egységes magyar nemzetet jelentő, minden időkre szóló
hagyatékai, - nemcsak felélesztette, hanem immár testbe
is öltöztette:' az alkotások terére lépett és a tanítóképzésre,
képesítésre s a felügyeletre vonatkozólag készenlévő tör-
vénytervezetekről tett jelentést a képviselőháznak.

Régen s igazán érzi a küszöbön lévő alkotások szük-
ségét. e hazának minden igaz fia, még régebben s
mélyebben mi, a nép kulturájának hivatásos harcosai.
Évek hosszú során gyüjtöttük e kérdesekre vonatkozó
tapasztalatainkat ; a nagy és szent ügyhöz méltó buzga-
lommal, lelkesedéssel készítettük elő a megoldásra alkal-
matos talajt s ez, - egyre lelkesebb munkával meguga-
rolva - érezzük) nemes termést, bőséges áldást igér.

De éppen az a körülmény, hogyatanítóképzés és
képesítés törvénytervezete reá helyezkedhetik a múltak
tanulságaira s fundamenturnát bizonyára a tudatosan
gyüjtött tapasztalatok teszik s az a reménykedés, hogy
ilyenformán a tanítóképző-tanárságnak már többizben kifej-
tett s a legilletékesebb helyre eljuttatott álláspontjai érvé-
nyesülni fognak, indítanak bennünket arra, hogya külön-
ben egységes kérdés harmadik tagozatára vonatkozólag
Nagyméltóságod elé terjesszük tisztelettel teljes vélemé-
nyünket.

E tagozat a ta nítóképzők teljesen öná lló sza kfelügye-

lete. Az a tagozat, mely a tanító képzés és képesítés kér-
déseinél későbben érlelődött meg, de amely szokatlan
gyorsasággal, a kultura minden teréji mutatkozó s egyre
növekedő intenzitás ellenállhatatlan ereje által formálódott,
úgy véljük, teljessé s valljuk, korszerüvé. Ám e téren a
legutolsó mozzanatokig egyre folyt a tap asztal atgyüj tés,GFEDCBA

egyre tisztultak a vélemények s kétségtelen, hogy köreink-
ben ma már végleg kialakúlt e tétel minden részlete.
Ezért bátorkcdunk egymagára e kérdéssel foglalkozni sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. • • .
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ezért bátorkodunk, a tanítóképzésre nézve sorsfordulatot
jelentő órákban, e véleményeket össz'egezni.,

Mivel pedig a megérlelés módozatai mutatják a
kikristályosodás minden fázisát s egyúttal jelzik az intéz-
mény leendő szervezetének alaptételeit, az alábbiakban
pragmatikus formában terjesztjük tisztelettel Nagyméltó-
ságcd elé. a kérdés érdemére vonatkozó álláspont jainkat.

A szakfelügyelet szervezésére vonatkozólag meg-
győződéssel állíthatjuk, hogy a status s a szakkörök
közvéleményeül az formálódott ki, hogy e felügyeletre
szükség van. Szükség van elsősorbannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitika i, szükség
van másodszor ta nulmá nyi ér dekből a lehető egységesítés
s az egységesítés. tanulságaiból következő hasznokért.

Arra a kérdésre azonban, hogya felügyelet miképp
szerveztessék, hosszas viták, meg-megújúló eszmecserék,
tárgyalások után, a közvetetlenül érdekeltek között két,
egymással ellentétes s alkudni nem akaró, állásfoglalás
történt. Az egyik nagy s bizonyára értékes hagyomá-
nyokra támaszkodó csoport teljesen megelégedett a fel-
ügyelet azon formáival, melyek az 1868. évi XXXVIII.
s az 1876. évi XXVIII. t.-cikkben s e két törvénycikk
végrehajtása tárgyában kiadott ·20,311, ujabban pedig
1905. évi 70,000. számú utasításokban vannak körvona-
lazva. Ez a csoport a kir. tanfelügyelőség soraiból került
ki s ez legfeljebb a felügyelők képesítése tekintetében volt
haj~andó reformokat tenni.

A jelenlegi felügyelet a maga igaza mellett.iaz okok-
nak két, kétségtelenül 'fontos csoportjával érvelt. Az egyik
érv adminisztratív természetű s aZJidézett törvénycikkek
tételein nyugovó s ez az, hogy az összes népoktatási
intézeteknek egy kézben kell összpontosulniok, éppen az;
egységesség szempontjából. A másik érv a felügyelet
jelenlegi szervezete mellett. azt il kapcsolatot állította
előtérbe, amelyben a népiskola s a tanítóképző áll s él.



, 308

A kérdés által érdekeltek második tagozata, a tanító-

képző tanárság, sokkal gazdagabb s mindenki által el-

dönthető en értékesebb okokat szólaltatott meg a szó szoros

értelmében vett szakfelügyelet mellett.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE status tagjai a

fennálló állapotokból merítették érveiket s kimutatták, hogy

az előbbi álláspont első része, t. i. a népoktatási intéze-

teknek egységes adminisztrációja félig-meddig már meg is

dőlt, mert nemcsak a tanítóképzők, hanem a polgáriskolák

is - s éppen a tanulmányi ügyekben - szakfelügyelők alá

kerültek. A népiskoláknál magasabbfokú iskolák szintájá-

nak gyors emelkedése, a kiszélesedett és elmélyűlt tanul-

mányi ügyek, melyek a minden vonalon megemelkedett

tanárképzés természetes eredményei, ugyanis jóval elhagy-

ták azt a területet, melyen a minősítés tekintetében még

ma is a szakszerűség hijával való felügyelet haszonnal

mozoghat. A szakkörök továbbá az egységes szakfelügye-

let szervezete által előálló s már említett politikai, nemzeti

és közoktatásügyi hasznok nagyjelentőségét hangoztatván,

szembe állították az így előálló jövőt, me ly immár égető

szükségességgé merevedett, a múlt s a jelen állapotaival.

És e kép' nem akadémikus, ellenkezőleg a legnagyobb
mértékben reális, mert a bajok fennállanak s a fel-

ügyelet javulást egyáltalában nem mutat; reális, mert

azok azujítások, melyek ebben az ügyben. történtek,

pusztán az elemi iskoláztatás érdekeire voltak tekintettel.

E realitás lényege, talpazata az, hogy az évfolyamok szá-

mában tanulmányi ágazatokban megemelkedett s hova-

tovább szakszerűbbé alakuló tanítóképző, mely ma már

alig fedi az 1868-ik évi XXXVIII. t.-cikk betüit, a szó

szoros értelmében kinőtt a jelzett .törvényben körülirt s

ma is változatlan felügyelet szárnyai alól s ha a fel-

ügyelet valóban nagy érdek, a lehető legelső feltétel,

hogy az ugyanazon ügy szolgálatában álló tényezők

. összhangosíttassanak.
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Ez az összhangosítás - való! - kétféleképpen történ-

hetik. Történhetik úgy, hogy a jelenlegi felügyelet minden

tekintetben alkalmatossá tétetik a maga, eredeti hivatására.

Történhetik úgy, mint amiképp azt másoldalról az ide-
. vonatkozó vélemények kialakították: a tanítóképzőknek

külön szakfélügyelet alá való helyezése által.

~ jelenlegi felügyelet kellő átszervezése ez idő sze-

rint azonban nemcsak személyi okokból lehetetlen, lehe-

tetlen a kérdés tartalmában rejlő s egyre jobban mutat-

kozó, egészen új természetű jelek miatt is. Személyi

okokból egy nagy státusnak minősítési s másnemű jog-

viszonyait ugyanis csak nagy sérelmek árán s így is csak

átmenetileg, egyezménycsen lehetne megvalósítani. Á má-

sodik szempont pedig azért mond ellene az átszervezés-

nek, mert a népiskolai felügyelet intenzitásával, mind-

inkább megállapítható, hogy már magában e felügyelet-

ben két gondolat, irányzat, szükséglet kezd bifurkálni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E két elem merőben eltérő egymástól s az egyik a

pusztán jogi, adminsztrativ irányzatot, a másik a tanul-

mányit, a szakszerűséget jelenti. Szóval : maga a nép-

iskolai felügyel et, a fejlődés rendje szerint, nem nagyobb,

ellenkezőleg, még a maga körén belül is} kisebb körre

kivánkozik. E jelenség valóságát legjobban mutatják azok

a kinevezések, melyek különböző irányzatú kormányaink

alatt történtek, amikor hol a tanítói, hol ajogi képzett-
ség vétetett első sorban figyelembe.

Logikai következetességgel haladva, immár úgy áll

a tétel, - ha ugyanis a jelenlegi felügyelet hiveinek most

már egyetlen elfogadható érvét, a népiskolák és tanító-

képzők között fenntartandó kapcsolat gondolatát meg

akarjuk tartani, - hogy az átszervezés pusztán a szak-

. szerűség tényein . építhető fel, kizárván a felügyeletből

minden másnemű elemet. Sajnos, az átszervezés lehető-

ségének e ponton van a legnagyobb akadálya. A tanító-
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képzők s a népiskolák teljesen szakszerű felügyeletének
feltételeit ugyanis nem az a minősítés hordozza, mely a
népiskolákra vonatkozólag talál, hanem az, amelyik a
tanítóképzők tulajdona.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népiskolai szakszerűségben
ugyanis nincs benne a tanítóképzésé, ellenben emez hor-
dozója, foglalója amannak. Az átszervezés gondolata
tehát anélkül, hogy a két iskola kapcsolatának elve érték-
telenné válnék, önmagától' elesik.

Magára marad most már teljesen a tanítóképzők
ujorinan, országosan s egyetemesen "szervezendő szakfel-
ügyeletének kérdése.
, A tanítóképzőkre kiterjedő, törvényesen rendezett
szakfélügyelet gondolatánál abból a tételből indulunk ki,
amelyen e tétel sarkallik: t. i. a szakszerűség tényéből.ONMLKJIHGFEDCBA

I t t a következő okadatolással vagyunk bátrak igazainkat
megalapozni.

Minden álladalom a fennálló, különböző szükség-
letek szerint állítja fel iskoláit, így tehát minden
iskola tipus. Tipusokká alakulnak az iskolák elsősor-
ban tárgyköreik által. Ez úton tehát tipus - egyelőré
első fokori - a tanítóképző is. E tárgykörök tartaimán
fordul meg a tanító tudása, intelligenciája.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmde a ta nítót

e feltétel csa k félig a va tja hiva tá sá r a a lka lma sna k; a szó

szer os ér telmében vett ta nítói qua litá s ott dől, el) hogy

képes-e va la ki kivá lta ni a . nevelendő egyén legér tékesebb

voná sa it s képes-e ezeket a z ideá lul kitüzött fokig kinevelni.

A ta nítóképző idevona tkozó munká já ba n r ejlik a tula jdon-

képpeni sza kszer űség. E munká la tGFEDCBA[e lism erése, ellenőr zése)

ir á nyítá sa a legma ga sa bb peda gogia ifokoza t. Ezen a foko-

za ton lá tjuk mi a ta nítóképzők jövendő sza kfelügyelőjét.

E fokr a pedig kizá r óla g a ta nítóképzői ta ná r i készültség,

a hosszú gya kor la t, a z ügy lényegébe va ló elmélyülés) a nna k

szer etete képesít.

A szakszerüség s az így értelmezett szakfélügyelet



vonalain harmonizálódhatnak az összes egyfajtájú hazai

intézetek, itt jelentkezhetik az az egységesség, mely gene-

ralizálás ugyan, de türi, viseli, sőt kivánja az intézeteknek

egyéniségekké alakulását, kivánja, mert mindig itt mutat-

koznak az új s rendszerint legértékesebb jelek, melyek újabb

meg újabb általánosítás okra válnak alkalmasokká. A szak-

szerüség tényein épülhet fel továbbá magának a fel-

ügyeletnek azon szervezete, mely a legkülönbözőbb

intézetek köreiből hozott tapasztalatokat gyüjti, feldol-

gozza, általánosítja s a közre értékesíti.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ilyen ér telemben szer vezett felügyelet, kijelenthet-

jük immá r , nem a tá r gya k, tá r gykörök, ha nem a z ezek

á ta dá sá ba n jelentkező modoza t sza kszer üségének a jel-

ügyelete. Azon munká i, mely a ta nítóképző studiuma iba n,

a nna k betüiben, a z intézetben, a nna k levegőjében ema ná l,

Azé, mel; - mindig a népiskola felé tekint, mely a va lóhoz,

a z iskola ja la in kivüli mielieuhöz füzi önma gá t: ettől kér ,

ennek a d ir á nyt s életet.

Ám e szakszerűség még többet igérZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! E munka ágazatai •

által válik valósággá ugyanis az a gondoiat-csoportozat,

melyet a jelenlegi tanfelügyelet tartalmában magunk. is

helyeseknek ismertünk el: t. i. a tanítóképzők s a nép-

iskola kapcsolata. E kapcsolatot' azok az intézkedések

fogták fel az ügy érdeméhez méltó bensőséggel, amelyek

a népiskolai felügyelet körébe bele vonva gondolták a

tanítóképző tanárt is. Mert effajta irányzatról már tudunk

s a kapcsolódás egyetlen és talán ezért is annyira érté-

kes módját formailag involválja a már többször idézett

1876. évi XXVIII. t.-c., amidőn iskolalátogatókul, a tan-

felügyelőkön kivül, más szakemberekre is céloz.

Nagyméltóságú Miniszter Ú r ! Kegyelmes Urunk!

Tudjuk, valljuk, hogy ott mérlegelődik minden elmélet

értéke, hogy az mily mértékben alakítható át gyakor-

lattá. A fentiekben tagl alt felügyelet számot vetett e

311
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tétellel s ha a felügyelet benső tartalmára es annak meg-
valósítására gondolunk: előttünk a való, mert hiszen már
van szakfelügyeletünk, még pedig olyan" mely ma ön-
magára mutatja a kérdés tanulmányi részének összes"
oldalait. • S ha e felügyeletnek az állami életbe való
behelyezésére gondolunk: előttünk az élő törvény, mely
szerint van ugyanis országos, állami s egyetemes tan-
felügyeletünk, rnely mint fogalom tágasabb terjedelmü
az általunk kontempláltnál, amely tehát hordozza emezt.

Nincsenek itt tehát képzelt teoremák, nincs itt sem sze-
mélyek, sem közösségek sérelme: ' itt v~lóság, itt szükség
van, a meglevők átformálásának égető, kiáltó szüksége.

Amidőn tehát mégegyszer a legmélyebb tisztelettel
köszöntjük Nagyméltóságodat ez ügyre vonatkozó bölcs
elhatározásának alkalmán s amidőn a megalkotandó

törvény előzetes munkálataira mély hódolattal .ajánljuk

fel tapasztalatainkat, már előzetesen is bátrak vagyunk
az elviekre vonatkozó óhajtásainkat a következőkben
előterjeszteni :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) A hazai összes tanító- és tanitónőképző-intézetek '
az 1868. évi XXXVIII. és az 1876. évi XXVIII.t.-c.
alapján szervezett s a felügyeletre hivatott népoktatási
tanfelügyelőségek felügyelete ,alól kivétetnek.GFEDCBA

BJ A hazai összes tanító- és tanítónőképző-intézetek
felügyelete külön törvényben, a) állami, b) egységes és
e) szakszerű alapokon ujonnan szerveztetik.

a ) Az első alapelvből következőleg e felügyelet jóga
az államé.

b) A második alapelvből következőleg 1. az ország
megfelelő számu szakfelügyelői kerületekre osztandó;
~. e kerületek felügyelete teljesen azonosan kezelendő
s végül 3. az egységesség növelése okából szakfelügyelői
tanács szervezendő.

e) A ha rma dik a la pelvből kiindulóla g sza kfelügyelővé
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csa k a zpk nevezhetők ki, kik mint működő ta nítóképző

ta ná r ok' a gya kor la ti ta nítóképzés körül kivá ló ér demeket

szer eztek.GFEDCBA

- e jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szakfelügyelő a felügyelete alá tartozó kerü-
lethen s ügyekben elsőfokú hatóság.

Mély tisztelettel kérvén előterjesztett kérelmeinknek
meghallgatását, vagyunk a Nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi Miniszter úrnak, Kegyelmes urunknak

Budapesten, 1811. május havában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, '

, A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete
nevében:

Dr . Ba ló J á zsef,
ell(ök.

F a rka s Sá ndor )
.előadó.

Mcszá ros J enő,
főtitkár.ONMLKJIHGFEDCBA

G r ó f Z i c h y J á n o s v a l I á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i

m . k i r . m i l l . i s z t e r b e s z é d e a k é p v i s e l ő h á z b a n DCBA

1 9 1 1 . é v i m á j u s h ó I 4 - é n .

Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter

úr a költségvetés vallás- és közoktatásügyí részének tárgyalásakor

az egész magyar kulturát átölelő beszédet tartott. E beszéd köz-

érdekű, de különösebben érdekel heti a tanítóképző tanárságot a mi-

niszteri előterjesztésnek az a része, mely a tanítóképzésről, képesí-

résről és szakfelügyeletről szólt. Éppen ezekért e felszólalást egész

terjedelmében közöljük.

"Midőn először van szerenesém tárcámat itt képviselni, köte-

lességemnek tartom kulturpolitikám irányaival megismertetni a tisz-

telt házat. Mielőtt ezt tenném,' méltóztassanak nekem, megengedni,

hogy egy őszinte vallomást tegyek és ez .az, hogy akkor, mikor

ezen tárca ügyeinek vezetésére 'felszólittattam, akkor teljesen elte-

kintve a politikai viszonyoktói és a helyzettől, igen nehezen szántam

el magamat arra, hogy ezen, miniszterium élére álljak, nemcsak

azért, mert éreztem a felelősséget és a feladatok nagyságát, amelyek

megoldásta várnak, hanem azért, mert tudtam azt, hogy igazán
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eredményes kulturpolitikát csak akkor lehetne csinálnom, ha az

összes parlamenti pártok osztatlan bizalmát birhatnám és ebből

kifolyólag teljes mértékben képes volnék eliminálni tarcám keretéből

az összes politikai momentumokat.

Tudom, hogya parlamentarizmus természetéből kifolyólag az

első lehetetlenség, de igérem, hogy azért a magam részéről mindent

meg fogok tenni arra nézve, hogy az én tárcám keretéből a párt-

politikai momentumok feltétlenül kiküszöböltessenek. Egy oly nemzet,

amely nehéz közjogi és még nehezebb nemzetközi helyzetben van,

egy oly nemzet, amely nálánál gazdaságilag fejlődöttebb és kultura

tekintetében is talán erősebb, mert nagyobb tradició kkal rendelkező

állammal kénytelen megosztani életét és vérét, egy oly nemzet

igazán nem tehet jobbat, mint ha egész erejével ráveti magát a

kulturára és szövetkezik a létező legnagyobb hatalommal magával,

a kulturával és a kulturának erős, elszakíthatatlan szálaival köti

magát mind szorosabban, mind jobban, mind bensőségteljesebben

ahhoz 'a földhöz, amely az övé. A kultura által magát megedzve,

felveszi a versenyt gazdasági téren a szomszédjával és kulturája

által teremt egy hatalmas, erős társadalmat, amelynek segítségé vel

megállja azt a nehéz nemzetközi és közjogi poziciót, amelybe

beleékelte a sors, Egy ily viszonyok között létező nemzet kultu-

rájának, nézetem szerint, intenzivebbnek és nemzetiebbnek kell lenni,

minden más nemzet nemzeti kulturájánál.

Az én kulturpolitikámnak alapgondolata: mindenekelőtt a

magyarság szupremáciáját biztosítani kulturpolitikám minden törek-

vésében; továbbá megőrizni és fentartani azt a tradicionális alapot,

amelyen ez az ország ezer év óta áll, - értem alatta a pozitiv

hitre alapított világnézetet - megerősíteni a monarchikus elvet,

amely a nemzeti gondolattól teljesen elválaszthatatlan és előkészíteni

a demokratikus haladás lehetőségének minden feltételét. Ezen ország

kulturáját más szellem, mint a magyar, mint a keresztény, mint a

demokratikus szellem, nem lengheti át; de ebből nem következik

sem a radikalizmus, - mert hiszen a valódi kuItura minden szél-

sőségnek az ellensége - nem következik a felekezeti békétlenség,

mert hiszen a kultura épen ennek ez ellenkezője. És nem követ-

kezik a nemzetiségeknek az elnyomatása, mert hiszen a kultura

nem az elnyomásnak a jegyében született; a kultura sohasem

nyomott el, a kultura csak felemelt. '

Idegenajku honpolgártársaim közt fel-felbukkanó idealistákkal

szemben a legmesszebbmenő türelemmel óhajtok eljárni, de viszont
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az izgatókkal szemben a lehető legenergikusabb akarok' lenni és
meg vagyok győződve, hogy ezen irányu törekvésemben talál-
kozni fogok magyarajku polgártársaimnak legjobbjaival, akik velem
együtt meg.vannak győződve arról, hogy a nemzetiségi kérdéseket
- ha, ilyenek egyáltalán vannak - megoldani csak egészséges
közigazgatással, és intenziv kult rpolitikával . lehet, De emellett, t.
képviselőház, teljes mértékben akarom a megértést a nemzetisé-
gekkel az egész vonalon; anélkül, hogy áldozatul dobnám a magyar
szupremáciára való törekvésnek még csak árnyékát is.

Ami politikám irányelveit illeti, t. képviselőház, magaménak
vallom azt az irányzatot, amely lehetövé akarja tenni azt, hogy
minden oly erő, mely a nemzet igazi haladásának és fejlődésének
érdekében áll és minden oly erő, amely erkölcsi tartalommal bir:
szabadon fejlődhessék. De minden más természetü erőnek szabad
fejlődésér, amely nincs a nemzet fejlődésének jól felfogott érdekében

és amely nem bir erkölcsi tartalommal, a magam részéről jogo-
sultnak el nem isrnerhetern.

Már most, t. képviselőház, mielőtt áttérnék beszédem tulaj-
donképeni tárgyára, a tanűgyi kérdésekre, méltóztassanak nekem
megengedni azt, hogy néhány szóval rátérjek a tanárok és a tanítók
státusrendezésének, fizetésrendezésének és egyéb anyagi érdekü
kérdéseinek tárgyalására.

A felhatalrriazási törvényben gondoskodni fogok arra nézve,
hogy kimondassék, miszerint a már legalább 15 évig működött,
illetőleg a három korpótIékkal biró egyetemi tanárok az V. fizetési
osztályba vétessenek feJ. .

A pénzügyi bizottságban kifejtettem már annak idejében, hogy
a középiskolai tanárok státusrendezésére vonatkozólag 1909-ben
kontempláIt óraszámemeléstől, tisztán és kizárólag pedagógiai okok-

ból, el akarok tekinteni és ezt inkább a tanárok létszámának sza-
porításával akarom rendezni. Viszont, t. képviselőház, a középiskolai,

felsőbb leányiskolai, felső kereskedelmi iskolai és tanítóképzőintézeti
tanárok fizetésrendezését a költségvetésben kontemplált javaslatnak
megfelelőleg azonnal meg akarom kezdeni és 1912-ben be is akarom
fejezni az egész vonalon

A szolgálati időnek .30 évről 35 esztendőre való felemelésétől
azonban, nagy sajnálatomra, nem tekinthet ek el, hanem gondos-
kodni fogok arról, hogy ez egy külön törvényben mondassék ki,
amely törvény csak azon tanárokra fog vonatkozni, akik majd a
törvényjavaslat törvényerőre emelkedése után fognak kineveztetni
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ugy, hogy ebben az esetben senki sem fog szerzett jogok sérelrnéről

szólhatni.

A költségvetés indokolásában kifejtettem . azon tervemet is,

hogy egyes intézetekhez rendes hittanárokat nevezek ki. Ez meg-

felelne az eddigi gyakorlatnak és a pedagógiai és tanári, érdekeknek

teljes megóvásával volt részemről tervbe véve.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ín th o g y azonban

ezen terv ellen államfelügyeleti és paedagógiai okokból, némely

olyan aggály merült fel, amelyeket részben magamévá kell hogy

tegyek, ennélfogva t. képviselőház, én ezt a kérdést rekonszide-

ráció tárgyává akarom tenni, de egyben kijelentem, hogya. hitok-

tatóknak javadalmazásáról és a hitoktató állás tekintélyének biztosí-

tásárólaz egész vonalon gondoskodni fogok.

Ami a gyógypedagógusok statusrendezését illeti, erről nem-

régiben Preszly Elemér t. képviselőtársam tett itt e házban emlí-
tést. Erre vonatkozólag a státusrendezést, az 1909. évi költség- .GFEDCBA

. I

vetési létszám ot véve alapul, 16 XI. fizetési osztályú állás kivételével,

amely állások részben nem szakképesített, részben ideiglenes minőségü

egyének által töltet nek be, a jövő évtől kezdve két egyenlő részlet-

ben kivánom végrehajtani.

Az ujonnan szervezendő állások ideiglenesen XI. fizetési

osztályba 'soroztatnak ugyan, azonban a szakképesített, véglegesített

tanerők állása egy év multán a X. fiz. osztályba fognak átszerveztetni.

Külön intézkedés felvételével gondoskodom arról, hogy a

polgári iskolai és felsőbb népiskolai igazgatóknak és a gyógypeda-

gógiai intézetek vezezetőinek 600 koronás igazgatói működési pót-

léka a jövőben a fizetés természetével birjon és igy a nyugdijba

be számíttassék. Természetes azonban, t. képviselőház, hogy arneny-

nyiben ez a pótlék fegyelmi eljárás folytán megszünnék, ugy ez

annak idején a nyugdijba beszámítható nem lesz.

Ami a néptanítóknak fizetésük rendezésére vonatkozó pana-

szait és kérését illeti, ugy azt én minden tekintetben igen méltá-
nyesnak tartom, mert hiszen a viszonyok változnak ésa drágaság

napról-napra -nő, azonban tekintettel arra, hogy a tanítók fizetésének

javítása terén már 1907-ben igen nagy lépésselmentünk előre,

nem tartom .méltányosnak, hogy ezen törvény reviziója ebből a

szempontból már ma történjék meg. De igenis méltányossági okok-

ból kifolyólag szüksége sp ek tartom azt, hogy mivel a- tanítók lak-

pénzének megállapítása óta a lakásviszonyok rendkivüli módon

változtak és megdrágultak ebben az országban ugy, hogy ma igen

sok tanító abszolute képtelen társadalmi állásához és vagyoni
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viszonyai hoz mért lakást bérelni, ennélfogva a tanítók megfelelő
segélyt kapjanak.

Erre vonatkozólag készíttettem egy számítást, amely' ugy fest,
hogy a folyó évben 7393' állami tanító közül2693-nak volt ter-
mészetbeni lakása, 4704 tanító pedig lakbért kapott és ez 1,387:950
K-t tett ki. Ezt alapul véve és megtárgyaiván a dolgot a pénz-
ügyminiszterrel, .vele együtt megállapodtam abban, hogy a jövő
évi budgetbe 500.000 K fog felvétetni a tanítók állandó lakbér-
segélyezése cimén ugy,' hogy, abbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . helyzetben leszek, hogy
azokat a tanítókat, akik nehéz viszonyok között vannak és akiket
egyoldalulag és rendkivüli mértékben nyom a lakbér, a szükséghez
képest segithetern. Erre nézve tehát ilyenformán határozott kije-
lentést tehetek azzal, hogya tanítók lakpénze a lakbérsegéllye
egyetemben összesen 1,887.957 Kt fog kitenni.

Ami az óvónők fizetését illeti, megjegyzem, hogy mig más
státusokban meglehetős en rövid időközben különböző fizetésrende-
zések történtek, addig itt tulajdonképen semmisem történt. Igy
tehát a jövőben ezzel a kérdéssel komolyan akarok foglalkozni, de
addig is okvetlenül szükséges az ő helyzetükön segíteni. Ma 66
óvónő 300~300 K. dajkatartási átalányt kap, 780 óvónő pedig
240 K·t kap ugyanezen a cimen. Tervem 500 óvónő dajkatartási
átalányát 240 K-ról 300 'K·ra emelni, 100óvónőnek 240 ,K-nyi
átalányát pedig 340 Kra kiegésziteni, ami 42.000 K. különbséget'
fog maga után vonni.

Ezeknek előrebocsátása után méltóztassanak megengedni, hogy
rátérjek tárcám különböző kérdéseire és mindenekelőtt, a tan ügy
kérdésével foglalkozván, eg~ nagyon aktuális kérdésre, az uj
egyetem felállításának kérdésére.

T. képviselőház! Sürgősnek tartom a harmadik egyetem felál-
lítását és azt .hiszern, hogy -azt mégindokolni a 1. képviselőház
előtt talán felesleges. Én határozottan óhajtern -azt, hogy a létesí-
teridő uj egyetem és az aztán, később létesítendő egyetemek is
feltétlenül állami egyetemek legyenek, amelyeknek tanárait a vallás-
és közcktatásügyi miniszter előterjesztésére a Felség nevezi ki.
A harmadik -egyetem szervezésére nézve már különböző tárgya-

lásokat indítottam meg részben a pénzügyrniniszteriummal, részben
néhány igen nagy érdeklődést mutató vidéki város képviselőivel
azután gondoskodtam arról, hogy .a miniszterium kebeléből egy
bizottság tanulmányokat tegyen az ujabban külföldön épített egye-
ten'lek et illetőleg.
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Ez a bizottság járt Franciaországban, Svájcban és Német-
országban az ujonnan épített kisebb keretü· egyetemek építke-
zésének tanulmányozása céljából. Remélem, hogy nemsokára abban
a helyzetben leszek, hogy a helyet illetőleg is dönthessek. Itt csak
azt az egyet akarom megjegyezni, hogy tulajdonképen á döntésnél
nem fogja az első és főszerepet játszani az a körülmény, hogy
melyik város minő anyagi eszközökkel fog hozzájárulni, ugyszintén
az ott létező kulturintézetek számától és mennyiségétől - habár
ez fontos - sem teszem függővé, hanem mindenekelőtt attól,
hogy olyan miliőbe kerüljön az egyetem, amelyelsősorban annak
fejlődését biztosítja, továbbá - amit elsősorban kellett volna mon-
danom - mindenekelőtt oda fogom építeni, ahova azt a magyar
nemzeti érdek kivánja.

Már ezuttal jelezni óhajtom azt, hogy a teljes egyetemnekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, . •

vagyok a hive és nem tudok megbarátkozni a csonka egyetem
ideájával, már csak az "Univerzitás"', gondolatából kiindulva sem.

Mindenesetre óhajtom azt, hogy ezeken az ujonnan felállí-
tandó egyetemeken jog- és államtudományi, orvosi és bölcsészet-
tudományi karok legyenek, a bölcsészeti kart esetleg két részre
osztva. Ami a ,theológiai fakultás szervezetét illeti, az minden körül-
mények között és mindenesetre a hely megválasztásától és az ille-
tékes tényezők óhajtásától fog függni.

T. ház! Méltóztassék most megengedni, hogy egy kérdést
tárgyaljak itt, amely rendkivüli módon foglalkoztatott, s amelyet
rendkivüli fontosnak tartok, t. i. a jogi oktatás reformjának kérdését.
Jogi oktatásunk legsulyosabb fogyatkozását abban a körülményben
látom, hogy az ifjuság a második alapvizsga letétele és a végbizo-
nyítvány megszerzése közötti félévekben nem jár tulajdonképen
szorgalmasan az egyetemre és nem folytatja tanulmányait azzal az
intenzivitással, amelyet tőle várnunk lehet. Igaz, hogy hely sincs
annyi, amennyi erre a célra szükséges volna. A sok száz végzett
jogász azután, akik törvényhatósági, közigazgatási és miniszteriális
szolgálatba lépnek, miután a tételes jogszabályokból, különösen a

, magánjogból és a büntetőjogból tényleg vizsgálatot nem tettek és
ezen tételes jogszabályokat pedig mindig alkalmazniok kell, ennek
következtében természetesen a reájuk váró feladatokat nem mindig
oldhatják meg teljesen kielégitő módon.

A jogi oktatás részleges reformja keretében intézkedést óhaj-

tok tehát tenni arra nézve, 'hogy a joghallgatók közül már az
ő-ik, 6-ik és 7-ik félév alatt is minél többen komoly tudományos
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munkát végezhessenek," s a hatodik félév vegen előszabni óhajta-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< ,

nék egy uj jogi harmadik alap vizsgát, amelynek feladata volna a
közigazgatási és birói kar jogi nivóját emelni s a hallgatóknak
állandó munkálkodását lehetőleg fokozni.

A jogi oktatás reformját természetesen csak a harmadik
egyetem létesítése után lehet végleges en eszközölni. Mivel azonban
a dolog fontos, ideiglenes intézkedést óhajtok tenni rendeleti uton
és esetleg, ha szükségesnek találom, fogom kérni a t. képviselő-
háznak beleegyezését törvény javaslatnak formájában ezen ideiglenes
intézkedésnek rendeleti uton való megtételére.

Már 'most röviden érinteni akarom azt is, hogy foglalkoztam
és foglalkozom állandóan az orvosi továbbképzéssei, a gyógyszerész-
kérdésnek reformjával, azonkivül az iskolán kivüli oktatás kérdé-
sével s az utóbbinak széles szervi alapon való továbbfejlesztése
keretében kezdeményeztem az igazságügyi és közigazgatási tiszt-
viselők továbbképzését is, amely különösen a külföldön rendkivüli
érdeklődés tárgya, és amelyre ott is igen nagy sulyt fektetnek.
Irányadó az a szempont, hogy a birák, az ügyész ek és a köz->
igazgatási tisztviselők állandóan tudomást szerezhessenek a tudo-
mányok fejlődéséről, és hogy mindig ismerősek maradjanak az
életviszonyokkal és intézményekkel, amelyek az ő intézkedésük
körébe esnek. Ezt én szociális szempontból oly ~agyfontosságunak
tartom, hogy gondoskodni akarok egy ilyen továbbképző tanfolyam-
nak már az ősszel való megnyitásáról.

T. képviselőház! Mielőtt a középiskolák kérdésére áttérnék,
méltóztassék megengedni, hogy egy jelenségre hivjam fel a t. ház
figyelmét, amely jelenség bizonyos tekintetben aggasztó. Es ez az
a tény, hogy különösen az utóbbi időben a középszerü tehetségek
oly tömegesen tódulnak a tudományos pályára, hogy attól- lehet
félni, hogy rövid idő mulva nagy túl produkcióval állunk szemben.
Körülbelül már is megvan, úgy, hogy alig tudjuk mindazokat, akik
diplomával a kezükben állást keresnek, maholnap elhelyezni. Ez
lehetetlen állapot, mert növeli a szellemi proletáriátust, növeli az
elkeseredést, és itt- ott talán az állam ellenségeit is szaporítja. Én
tehát erre a körülményre figyelmeztetem a közvéleményt, az egész
társadalmat, hogy az ifjakat inkább a gyakorlati pályákra küldjék.
Másrészt nekem is intézkedést kell tennem, hogy különösen a
középiskolák alsó osztályaiban a tanárok szigorubb mértékkel mér-
jenek, hogy selejtezzék ki azokat, akik nem oda valók.

T. képviselőház! A középiskolákról szólva, két kérdést akarok
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itt felemlíteni, amikről igen sokat beszélnek. Az egyik kérdés az

iskolák túlzsufoltsága, a másik kérdés a középiskolai tanítók túl-

terheltsége. Már most itt különbözők a felfogások. Ami a túlzsufolt-

ságot illeti, már a multban is konstatálták a túlzsúfoltságot és

parallel osztályok felállításával igyekeztek segíteni. A jövőben is

lehetőleg segíteni akarok, de a párhuzamos osztályokat a végletekig

szaporítani lehetetlenség. Így tehát szükség es etén uj középiskolák

létesítéséről is· kell gondoskodnunk, és elsősorban a reáliskolák

szaporítására gondolok. És egyáltalán oda kell törekedni, hogy

lehetőleg egy tanár alá az alacsonyabb osztályokban legfeljebb 40,

és a felsőbb osztályokban legfeljebb 30 ifju osztassék be.

Ami az ifjuság túlterheltséget ilIeti,- itt szintén különbözők a

vélemények. Az én egyéni véleményem az, hogy az ifjuság átlaga

tényleg túl 'van terhelve. A középiskola anyaga felette nagy. Van

benne lényeges és hasznos dolog, de van benne nagyon sok, ami

nem okvetlenül, mulhatatlanul szükséges.

Ekkora anyagot az átlagos tanuló az anyag terjedeIménél

fogv; nem tud magában feldolgozni. És így nem jut idő sem a

tanítás szempontjából oly fontos magyarázásra, sem a tanulás, a

tudás szempontjából oly fontos ismétlésre. Innen ered az ismeretek

hiányos volta, _a lényegesnek a lényegtelennél való összekeverése,

ami azután a tudás rendszertelenségét idézi elő.

És előáll egy sajátságos ellenmondás: egyrészt a túlterhelés

és másrészt a tanulás eredménytelensége, egyszóval az, amit én

szellemi indigestiónak nevezék,' mely mcssze kihat a jövőre és

amelyen nézetern szerint feltétlenül segíteni kell, még pedig ezen

elvek megvalósításával: kevesebbet, de jobban.

A túlterhelést magát két okra vezetem vissza. Az egyik a

tankönyvek anyagának túltengésében rejlik, miért is nézetem szerint

a tankönyvek reviziója okvetlenül szükséges. A másik a tanításnak

bizonyos mértékig való rendszertelensége, ami talán összeköttetés-

ben van a~ iskolák túlzsufoltságával és amely talán a túlzsufolt-

ság rendezése után szintén javulni fog. Azonban okvetlenül fon-

tosnak és szükségesnek tartom a tanárképzést minél intenzivebbé

tenni, mert hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyermek vagy ifju jól tanulhasson, s z ü k -

séges, hogy a tanár őt jól, okosan és öntudatosan . taníthassa,

hogy képes legyen elválasztani a lényegest a lényegtelentől és

- ez a fő - az átlagos tanuló számára az előadás keretén belül

meg tudja konstruálni a succust, a kivonatát annak az anyagnak,

mely tulajdonkép lényeges részét képezi az oktatásnak.
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Ha ily módon fog folytattatni a tanítás a középiskolákban,
akkor a tudás mindenesetre a közepes ifjaknál is rendszeresebbé
fog válni és a túlterhelés talán kiküszöbölhető lesz. Viszont a tehet-
ségesebb fiatalemberekkel intenzivebben lehetne foglalkozni, értem
alatta pl. az ifjusági olvasmányoknak tervszerü . vezetését, esetleg
a középiskolákban szaktanárok vezetésével bizonyos szakkörök
szervezését, amelyekben azután azon ifjak, kik több kedvet mutat-
nak bizonyos tananyagok iránt, nagyobb mértékben sajátíthatják
el az anyagot.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE szakkörök által nézetem szerint bele lehetne vinni
az önképzés ben rejlő óriási erőt magába a tanításba.

Ami a középiskolák reformjának kérdését illeti, én a közép-
iskolák reformját a polgári iskolák reformjával egyidőben óhajtanám
megvalósítani, és előre jelzem, hogy ezzel' kapcsolatban a minő-
sítési törvényt is revideálni kell. Őszintén mondva, nem tudok még
megbarátkozni az egységes középiskolák gondolatával, azonban
igenis szükségesnek látom a jogesitás egységességét kimondani és
azt megfelelő intézkedésekkel előmozdítani, miáltal különösen ' a
pályaválasztást rendkivüli módon ki lehetne tolni, ami nagyon elő-
nyös volna az ifjuságra. Olyan fontos kérdés ez, hogy ezt nem
dönthetem el-a szakkörök megkérdezése és meghallgatása nélkü!.
V árorn is erre nézve az' Országos Közoktatási Tanács véleményét,
valamirit arra nézve is, hogy nem lehetne-e esetleg egyes gimná-
ziumokban kisérletképen a latin nyelvet a harmadik osztály tói
kezdve tanítani. Én magam részéről a letin nyelv eliminálásába
semmi körülmények között nem mennék bele, különösen Magyar-
országon, melynek történelme oly szoros összefüggésben van a
latin nyelvvel.

Óhajtom továbbá belevinni a középiskolák tananyagába a
társadalmi tudományokat és a gazdasági tudományokat .is, külö-

nösena politikai földrajz és a történelem révén, de anélkül, hogy
ezzel a tananyag megszaporíttassék és kibővíttessék.

Nagy gondot óhajtok fordítani az igazgatók személyének
megválasztására is. Arra gondolok, hogy csakis legalább 15 éve
működő tanárok lehessenek igazgatók, mert az igazgatónak nem-, ov
csak az a feladata, hogy a gondjaira bizott iskolát vezesse és .irá-
nyítsa, nemcsak az, hogy felügyeljen az oktatásra, hanem hogy
magát a tanítást is, meg a tanári kart is vezesse.

Már most foglalkozom a kézi ügyességet fejlesztő műhelyeknek
a középiskolákba 'való beállításával. Az ilyen műhely pihenteti az
ifjuságnak aszellemét, másrészt a ipari munka iránti tiszteletét növeli.

Magya.r Tanitóképző. 27
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Foglalkozom végre középiskolai laboratóriumoknak az összes
középiskolákban való létesítésének kérdésével. I1ylaboratórium
praktikus jelentőségét fejtegetnem talán felesleges is.

Egy' dolog, amelyre talán nem fordíttatott kellő gond a mult-
ban: az a testedzés a középiskolákban. Őszintéri szólva, én nem
vagyok feltétlen barátja a sztsztematikus tornázás nak _és sokkal -,
fontosabbnak, üdvösebbnek és az egészségre nézve sokkal haszno-
sabbnak tartom, ha az ifjuság mennél több időt szabad mozgással
tölt el, a szabadban való játszással, E tekintetben odáig is elmennék,

hogy az előadási órák háromnegyed órákra zsugoríttassanak össze,
hogy igy egy egész negyedórát- mozoghasson a gyermek a szabad

levegőn. "-
Nagy gondot akarok (ordítani jövőben a fennálló internátusok

fejlesztésére és esetleg uj középiskolai internátusoknak létesítésére,
mert rendkivül nagyfontosságú az a miliő, melyben a gyermek él,
rendkívül nagy megnyugvás a szülőkre nézve is, akiknek nagy
gondot okoz,ha gyermekeiket a vidékről a városba küldik, hogy
megfelelő milióben helyezzék el őket, mert hiszen igen gyakran az
a miliő, amelyben az iskolásgyermek él, lerontja mindazt, amit az
iskola épít.' _

T. képviselőház! Most át akarok .térni népiskolai politikám
megismertetésére, pár szóval való megvilágítására. .

/ Voltam bátor már egy alkalommal egy hozzám intézett inter-
pellációra adott válaszban nyilatkozni a népiskolák államosításának

kérdéséről. ÁlIáspontomat természetesen ma is fentartom, azonban
feltétlenül hangsúlyoznom kell azt, hogy a mai viszonyok között
mi még intenziv népoktatási politikát nem csinálhatunk, meg kell
elégednünk egy extenzív politikával, mert fájdalom, ma sincs még
elegendő. népiskolánk. Az országban ma még 2913 községi iskola
ügye vár rendezésre és még 288.000 iskolába nem járó., törvény
szerint be nem iskolázható tanköteles gyermek oktatásáról kell
gondoskodni.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEi rettenetes állapot, és ha közelebbről vizsgáljuk a
dolgot, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok
történt már e téren és különösen rendkívül értékesek az 1907-ben
hozott törvények, tulajdonképen még az 1868: XXXVIII. t-c. ma
sincs végrehajva. Ezt nagy bűnnek tartom a .nemzettel .szernben.
Ezen az állapoton minden rendelkezésemre álló eszközzel segíteni
óhajtok és a t. képviselőháztói is a legmesszebbmenő anyagi támo-
gatást fogom kérni és kijelentem, hogy állásomat kötöm ehhez.

A népiskolák szaporításánál törekedni fogok arra, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ '
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népiskolák a lakosság kereseti viszonyaihoz képest és azoknak
megfelelőleg szaporittassanak.. Ennek megfelelőleg akarom szaporí-
tani a gazdasági ismétlőiskolákat, az ipariskolákat és a kereskedelmi
tanfolyamokat. A gazdasági népoktatásrólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó ló törvény javaslatot,
mely ha jól emlékszem, 1909-ben tétetett le a ház asztalára és
bizonyos retortákon keresztül ment, a gyakorlati életből vett tapasz-
talatokkal megjavítva, legközelebb újból be akarom nyujtani, mert
ezt fontosnak tartom.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ elzem tová bbá a zt Ú, hogy a z elemz' néP -

úkola i ta nító- ls ta nítónöképzésr ől, va lamint a ta nítóképző-intézetek

feletit' sza kfelügyelett: ől a tó 'r vényja va sla t készen á ll,és a zt, mihelyt

lehetséges, le jogom tenni a t. há z a szta lá r a .

Ami végre a kisdedóvás nagyfontosságú kérdéséti illeti, ezt
tartom a nemzeti kultura fundamentumának. Ezért a kisdedóvókat

a jövőben a lehető legnagyobb mértékben szaporítani óhajtom;
óhajtom a legszélesebb alapokra fektetni és lehetőleg szerves össze-
függésbe hozni' a népiskolákkal. Jelezhetem már most á t. . ház

\

előtt, hogy az erre vonatkozó uj törvényjavaslat már s z in té n elkészült.
\

Bocsánatot kérek, hogy oly sokáig fárasztottam a t. házat;
most röviden át akarok térni tárcám egyéb kérdéseire, és minde-
nekelőtt a szinművészet kérdéséről óhajtok szólni.

Ami a szinművészetet illeti, válaszornban, melyet az Operaház
tárgyában korábban hozzám intézett interpellációra adtam,' kijelen-

\

tettem, hogy legfőbb gondom lesz a gondjaimra bizott királyi szin-
házak művészi és etikai szinvonalának lehető emelése. Azóta igye-
keztem a vszakkörök, valamint a műérrő közönség véleményével

megismerkedni, hogy a dolgot minél alaposabban tanulmányoz-
hassam.

Azzal teljesen tisztában kell lennünk, hogy hazánkban ma
még európai szinvonalon álló operát fenntartani lehetetlenség'.

Nem mintha a közönségnek átlagos izlése nem állana európai

magaslaton, hanem azért, mert nem állanak mindenkor rendelke-
zésre azok az erők, amelyekre szükségünk van. Az ok ismét
zenei kulturánk sajátosságában van. A mi zenei kulturánknak
ugyanis nincs' olyan mult ja, .nincsenek olyan 'tradícióí, mint a
nyugati államok zenei kulturájának. Nekünk rendkivül nagy tehet-
ségek állanak rendelkezésre, kiválló tehetségek, amilyenek a kül-

földön is alig találhatók, de ezek ma még nélkülözik a tradi-
cióban rejlő iskolázottságot és épen ezért nézetem szerint nemcsak
megengedhető, de határozottan kivánatos is, hogy a külföldi zene
kincsesházából meritsünk olykor erőket és alkotásokat.
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Mert nem szabad elfelejtenünk azt, hogya művészet és igy

a zenei művészet természete internacionális, ennélfogva elzárkózni

a külföldtől annyit tenne, mint stagnálni és visszafejlődni, ami

rossz hatással volna egyuttal Operánk nemzetiirányú fejlődésére is.

Emellett azonban az Opera nemzeti fejlődésére és tartal-

mának fejlesztésére nagy gondot óhajtok fordítani. A magyar operai

st ilus kifejlesztése érdekében is minden lehetőt meg szeretnék tenni

és gondoskodni akarok arról, hogy a magyar szerzőknek a szigo ru

kritikát kiálló művei a legjobb előadásban mutattassanak be és,..,-
hogy ezeknek 'lÍtja a nyugat felé is egyengettessék.

Ami a szinvonal emelését illeti, - ez a fődolog - azon

leginkább úgy segíthetnénk, hogy ha az Operában és a Nemzeti

Szinházban minden befolyás, kivéve a művészeti befolyást, kizá-

ratnék. Ezt szorgalmazni is akarom.

Végre még csak egyet. Sok szó esett már az Operának

bérbeadásáról. Ezzel a kérdéssel ebben a beállításban azok foglal-

koznak legszivesebben, akik fiskális s z e m ü v e g e r r át nézik az Operát

és a Nemzeti Szinházat. Én ezen intézeteket ilyen szemüvegen át

. tekinteni nem birom és nem is fogom, mert ilyen kulturintézetek

ügyét ebből a szempontból felfogni egyáltalában merő lehetetlenség.

A magam .részéről tehát abszolute kizárni szerétném az Opera

bérbead-ásának Iehetőségér. Ezt igazán csak ultima ratiónak tekin-

teném, még pedig azért, mert féltem ettől Operánk nemzeti jellegét.

Most párnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszóva l rá akarok térni a Nemzeti Szinház kérdésére.

A Nemzeti Szinháznak 'újonnan való felépítését a legrövidebb idő

alatt ó h a jto r n szorgalmazni, mert azt látom, hogy az mai beállítá-

sában sem a művészi igényeknek. sem a közönség igényeinek

meg nem felel.

A Nemzeti Szinházat úgy tekintem, mint nemzetünknek egyik

legdrágabb kincsét, melyben a multnak emlékei és a jövőnek remé-

nyei összeforrnak. Én a Nemzeti Szinházat a maga tradicióinak

tisztaságában, a maga művészetének épségében fenn akarom tartani

még akkor is, bárhogyan alakuljon is közönségünknek izlése, még

pedig fenn akarom _ tartani a magyar nyelv tisztasága, a magyar

muzsának fejlődése és az abszolut művészi értékek biztosítása

szempontjából.

Ami zenei kult urán kat illeti, azt hiszem, itt leghelyesebben

járok el, ha hivatali elődöm nyomdokaiba lépek, különösen abban

a tekintetben, hogy a zenét lehetőleg népszerűvé teszem, az ifju-

ságnak körébe viszem, a munkásrétegeket is a zenének élvezetében
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részeltetem . . .. és megkeresem a módját vidéki kamarai zenekarok

létesítésének ott, aho!~ azt a miliő megengedi és kivánja, amelyek

késŐbb talán vidéki dalszinházak alapjául szolgálhatnakés rend-

kívül előnyösen befolyásolhatnák magát a budapesti m.kir. Operát is.

Ami a szépművészet eket illeti, nézetem, s.zerint a nemzet etikai

értéke nagyrészt az ő esztétikai, műveltségétől is függ. Ennek elő-

mozdítói pedig a művészek. Ezek azok, akik a nemzet .izlését
javítják, tehát a nemzet szivét nemesítik. A magyar művészet fej-

lődésétől függ tehát nagyrészt nemzetünk etikai fejlődése is. Sajátos

történeti multunknál fogva nincsenek tradicióink e téren és innen

van az, hogy művészeink olyan nagy előszeretettel keresik fel a

külföldet. Én azt megakadályozni tulajdonképen nem akarom, de

. mégis meg akarom adni a lehetőséget arra, hogy művészeink necsak

itt fejlődhessének ki, hanem itt meg is találhassák művészi életüknek

és művészetüknek összes előfeltételeit. Szóval, egy magyar művészi

tradició kifejlődését óhajtanám szolgálni. Társadalmunkat nevelni

szeretném a művészet számára, hogy benne határozott izlés alakul-

hasson ki és viszont a művészeket a társadalom számára, hogy

ezt a határozottan kialakult ízlést azután állandóan nemesíthessék.

T. képviselőház, nem osztozom azoknak a felfogásában, akik

azt tartják, hogy az államnak a feladata a művészetet irányítani,

mert a művészet egy szuverén hatalom, amely magából meríti az

erejét, magából meríti a saját kincseit és .ennélfogvaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szabja meg

a maga irányát is. Én tehát minden művészi iránynak, amely

művészi szinvonalon áll, a jogosultságát elismerem. A pornografia

ellenben, azonban, 1. képviselőház, jelentkezzék az akár az irodalom

mezében, akár a művészet köntösében, állást akarok foglalni és azt

a legenergikusabban ki akarom irtani és meg vagyok róla győződve,

hogy, ebben, a társadalomnak javarésze és'a művészeknek eIitje

nekem segítségemre lesz.

Ami a vallásfelekezeteknek gondjaimra bizott ügyeit illeti, én

akkor, amikor a miniszteriumom vezetését elvállaltam, föltettem

magamban, hogya felekezeti békét minden rendelkezésemre álló

eszközzel ápolni fogom és ~ felekezeteknek minden egymással

összeegyeztethető érdekeit elő fogom mozdítani.

Egy ilyen fontos, nagyszabású érdeknek tartom én, t . kép-

viselőház, a katholikus autonómiának a megalkotását, amelyre vonat-

kozólag, amint egy, a multban hozzám intézett interpelláció ra adott

válaszomban is kijelentettem, most is hangsúlyozom, hogy a tör-

vény javaslatot, amint a viszonyok megengedik, be fogom terjeszteni.
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Hivatali elődömnél senki jobban nem akarta a katholikus

autonómiát es' hogyha mégsem sikerült létesítenie, ennek oka a

viszonyokban rejlett, ezekben volt a hiba. Én azonban minden

rendelkezésemre álló eszközzel azon leszek, hogyanehézségeket

és akadályokat elimináljam ; csak méltóztassanak t. képviselőtársaim

turelemmel lenni. / \

A tervezet maga még nincsen abban a stádiumban, hogy azt

már most formálisan beterjeszthetnérn. De jelezni akarom azt, hogy

a katholikus autonómiát a katholikusok szempontjából a lehető

legliberálisabban akarom megoldani és azt akarom, hogy az önkor-

mányzat neirott malaszt legyen, hanem teljesen érvényesüljön.

Erős meggyőződésem, hogya' katholikus autonómia közszabadsá-

gainknak egy nagyon, erős bástyájául szolgál s ebből kifolyólag.

kell, hogy azt minden objektive gondolkozá, ember, bármily fele-

kezethez tartozzék is, örömmel üdvözőlje, mint amely az egyik

államfenntartó tényezőt: a katholikus egyházfit az autonómiával biró

többi felekezetekkel e tekintetben egyformává fogja tenni. .

Ép így rendezni óhajtom,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , képviselőház, az egyházak szer-

zett jogainak tiszteletbentartásával, a papi szolgálmányok megvál-

tásának a kérdését is, amit ~gy nagy, szociális természetü akciónak

gondolok.

'Mert valóban, a, párbér megváltása nagyfontosságú. A párbér

egyrészt igen nagy teher, másrészt egyenlőtlen mértékben nyomja

a nép vállait és -különösen az ezen tartozásbehajtásánál divó eljárás

igen sokkeserüséget vált ki, ami nagyon károsan befolyásolja a

. hitéletet.

Ami a protestánsokat illeti, én azt a felfogást vallom, amely-

nek kifejezést adott a miniszterelnök úr mult év juliusában tartott

beszédében, m id ő n kimondotta, hogy - az 1848. évi XX. t - c , az

autonóm.ia tiszteletben tartásával folytatólagosan végrehajtandó és

én hozzá teszem, hogy amennyiben az állam anyagi viszonyai

meg fogják engedni, intézményesen.

Félreértések elkerülése céljából azt az egyet akarom még

hangsúlyozni, hogy az 1848: XX" t - c - b e n kimondott vallásszabad-

ság és egyenjoguság elvét és evvel kapcsolatban az állami támo-

gatást a későbben recipiált ,izaelita hitfelekezetre is fokozatosan

alkalmazni óhajtom, mert ezt a méltányosság parancsolja.

Befejezésül rá kell mutatnorn végre nag}' általánosságban egy

káro~ jelenségre, arra a destruktív irányzatra, amely nyugatról

közeledik felénk, amely a tudományok \ művelésénél, az irodalom
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és művészet kultuszánál, a társadalmi kérdések .tárgyalásánál és

kezelésénél az egész vonalon felmerül.
Értem ez alatt annak a szellernnek orgiáit, amely mindent 'a

kritika bonckésévei részeire szaggat,' anélkül, hogy a romokból
újat tudna teremteni, értem azt a szellemi áramlatot, amely a

,tekintélyt tagadja, amely a nevelésből a valláserkölcsi elveket ki
akarja küszöbölni, amely a tradiciókat le akarja rombolni, törté-

nelmi jogokat nem ismer és egy erkölcsi nihilizmus és az inter-
nacionalizmus fj:llé vezet. Addig, mig én a többség bizalmából ezt
az állást elfoglalom, nemcsak jogi és politikai, de az erkölcsi fele-
lősség súlyát is érzem rám nehezedni, hazafias és erkölcsi köte-

lességemnektartom tehát a rendelkezésemre álló eszközökkel oda-
hatni, hogy ne sodortassék ez az amugy is sokat szenvedett nemzet
az erkölcsi dekompozició útjára.

Ez azonban nem azt jelenti, mintha el akarnék zárkózni a
modern -korral járó egészséges légáramlattói ; mintha görcsösen
ragaszkodnám a multhoz és semmiféle érzékem sem lenne a fej-
lődés törvényei iránt. Jól tudom, hogy ha szellemileg élni akarunk,
teli tüdővel kell magunkba szivnunk a kor szellemét, amelytől, bár
tele van bacilusokkal, nem kell félni, hanem a szervezetet magát
kell megerősíteni. Addig nem szabad mennünk és nem fogok addig
menni, hogy egy csep vizben is szabad szemmel meglássam azokat
a baktériumokat, amelyekről valaki igen helyesen jegyezte meg,
hogy nem azért lettek oda teremtve, hogy szabad szemmel meg
lehessen látni őket, mert így szomjan halnánk. Én kulturánkat
erkölcsi és pozitiv alapra akarom fektetni, magasabb régiókba akarok
szállani a kultura terén és pedig azért, hogy mennél üdébb, mennél
egészségesebb és tisztább levegőt szivhasson magába a nemzet.

Ezeknek előrebocsátása után kérem a t. házat, méltzótassék
költségvetésemet általánosságban a részletes tárgyalás alapjául "
elfogadni" .ONMLKJIHGFEDCBA

A lk a lm i t a n í t á s a b e lg a t a n í t ó k é p z ő k b e n .

A brüsseli világkiállítás labirintusában. a belga tanítóképzők
kiállítását tanulmányozva, egy~egy tantárgy egész körét felölelő,
rendszeresen vezetett, s látszólag tankönyvet pótolni akaró jegy-
,zetek kötötték le figyelmemet, melyeket a 13 áll. tanítóképző
kiállításának mindenikébenmegtaláltam, mindenütt ugyanazon tan-
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\

tárgyakat s kb. ugyanazon anyagot ölelve fel. A dolog természe-

tesen érdekelt, - hisz mi annyira elitéljük ma a jegyzetekből való

tanítást! Felvilágosítást e jegyzetekre vonatkoz?lag egy kis nyom-

tatott füzetben találtam, amely a belga tanítóképzőkben szervezett

alkalmi tanításról szól. ("Notice sur l'Organisation du Com parti-

ment affecté i l . l'enseignement occasionnel dans les écoles normales .

primaires. ") A füzet tartaimát röviden a következőkben f9glalhatom

össze. •

A belga tanítóképzőkben szervezett u. n. .alkalmi . tanítást

semmi esetre sem szabad összetéveszteni azon alkalmak- felhasz-

nálásával, amelyeket az iskolai vagy mindennapi élet nyújt; ez

előzetesen megállapított rendszeres oktatás, melynek az a célja,

hogy a képző növendékeinek gyakorlati, irodalmi, esztetikai s tudo-

mányos kiképzését oly ismeretekkel bővítse, amelyek rendkivül·

érdekesek és értékesek ugyan a leendő tanítóra nézve, de amelyek

tanítására a tanítóképzők jelenlegi szervezete mellett - idő. hiján

- nincsen alkalom., A tanítójelölt tehát egyestudományokba be-

pillantást az alkalmi tanítás által nyer. Ezen tudományok a követ-

kezök : neveléstörténet, gyermektanulmányozás, csecsernőápolás,

(tanítónőképzőkben) nemzeti irodalomtörténet, művészettörténet,

geologia, technologia s nemzetgazdaságtan.

A tanítás úgy történik, hogy minden tanári kar megállapítja

iskolai év elején, a lehető legnagyobb pontossággal .....: az általános

tanterv és a helyi körülmények figyelembe vételévei - azt, hogya

fent nevezett 'tudományok kőréből osztályonként mit, mikor és

hogyan fog tanítani. Alkalmat ezen tanításra a tanárok által a -

négy évfolyam összes növendékei előtt havonta vagy két heten-

ként tartott előadások, a növendékek felolvasásai, magán-olvas-

mányok, iskolai kirándulások s végre egyes. tanítási órák szolgál-

,tatnak. A növendékek a szerzett ismeretról a tanárok / ellenőrzése

mellett pontos 'jegyzeteket készítenek, - melyeket néha csinos

képeslevelezőlapokkal vagy rajzokkal' illusztrál nak (pl. mű vészet-

történejnél) - s igy a négy évfolyam befejeztével egy kis kerek

egész felett rendelkeznek.'

Az alkalmi tanítás tárgyai és tananyaga a következő :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Neveléstör ténet.GFEDCBA

A) Görögországban: Sokrates.

E) Rómában: Quintilianus, Plutarchos.

C) A középkorban r A parokiális iskolák ..

D) A XVI. sz.-ban: Montaigne, Rabelais.
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E)AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXVII. sz.-ban : Bacon, Comenius, Locke, Fénelon, J. B.

de la Salle, Rollin, Mme de M,aintenon.GFEDCBA

F ) A XVIII. sz.-ban : J. J. Rousseau, Basedow és a -fllantro-

pisták, Kant.

,G ) A XIX. sz.vban : Pestalozzi, Girard, Froebel, Disterweg,

Herbart, Dupanloup, Spencer, Bain, Mme Necker de Saussure, -

Mme Pape Carpentier,

II. Gyermekta nulmá nyozá s.

A gyermeki test vizsgálata. Termet, a mellkas átmérőt, érzék-

szervek, orrüreg, beszédszervek, beszédhibák, izomerő 'stb.

Az érzékszervek élességénekjvizsgálata : látás, hallás, tapintás;

gyakorlati következtetések., '

A gyermek szellemi képeségeinek vizsgálata. A figyelem mé-

rése, szellemi kifáradás stb.; gyakorlati következtetések,

Az emlékező tehetség különböző fajainak kutatása: látó tipus,

halló tipus, kezdeményező tipus stb.; gyakorlati következtetések,

A képzettársítás kisérleti bebizonyítása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyermek erkölcsének vizsgálata. Uralomra törekvés, után-

zásra törekvés, suggestibilitás ; szokások; az akarat energiája, jellem.

Abnormális gyermekekre vonatkozó tudnivalók.

N. B. A pedagogia tanára s ~ gyakorló iskola tanítója beve- I

zeti a IV. évf. növendékeit a gyermek fizikai; szellemi és erkölcsi

életének megismerésébe.

Ill. Csecsemóá jJ olá s.

A csecsemő táplálása. Első időszak. Az anyatej ; előnyei.

Mily esetekben nem táplálhat az anya? Az anyát helyettesítő dajka

nélkülözhetetlen fizikai és erkölcsi tulajdonságai.

Mesterséges táplálás: tej vizsgálat, ennek szükségessége. Milyen

módon tehető a tehéntej az anyatejhez hasonlová ? A kórokozó

csírák elpusztítása: forralás, pastörizálás, sterilizálás. A tejpor. Az

étkezés szabályozása. Emésztési zavarok meggátlásának módjai.

A szoptató edény (cucli) kellékei, tisztántartása.

Második időszak. Vegyes táplálás. A természetes táplálékot

kiegészítő mesterséges táplálék. 'A korai vegyes táplálás következ-

ményei. Az üledékliszt nélkülözhetetlen sajátságai, fajai. Levesek.

Más tápszerek, ezek tápértéke és készítésmódja.

Időszakos mérések: súly, testalkat. A mérés haszna.

Ruházat. Fő ruhadarabok; a szövetek megválasztása. Higie-

.nikus feltételek. A polyázáshoz szükséges fódarabok elkészítése.

A ruházat kezelése.
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Testi gondozás. Tisztálkodás: fürdők, lemosások s ezek
haszna. A fürdő elkészítése; hőmérséklet. A hideg fürdő veszélyes
volta. A szem, száj, fül, orrüreg, fej s a test hajlásaira és árkaira
való különös gond.

Séta haszna. Az első sétánál szükséges elővigyázat. A hideg
levegő végzetes hatása. Hogyan kell a gyermeket vinni? A gyer-
mekkocsi használata. Előnyei, hátrányai.

Járás: a korai járás; kisérletek káros következményei. A járást
megelőző megerősítő módszerek.

Lakás: tisztaság, szellőzés, hőmérséklet, légnedvesség, világítás.
Alvás: a bölcső szerkezete; helye' a szobában. Az ágynemü

kezelése. A gyermek elhelyezése a bölcsőben. Az alvásnál szüksé-
ges elővigyázat. A [ó alvást elősegítő tényezők.

Ülés: egészségtani szabályok. A szék használata. Az elő-
. vigyázat hiányának következrnényei.

Játék: haszna, kellékei.
Egyes különös esetekben követendő eljárás. Koraszülött és

gyenge gyermekek. A convense.
Fogzás: a fogak megjelenési ideje.' Különböző eshetőségek.

Különös gond. ,
Oltás: célja, szükségessége, ideje, gondozása. A csecsemőknél

leggyakrabban előforduló betegségek. Előfordulások okai. Az anya
szerepe. Háziszerek. Halasztást nem tűrő esetek. Orvosi kezelés.

Nélkülözhetetlen kis gyógyszertár,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i V. A fr a ncia ir oda lom to·r ténete.1)

1. évfolyam. .
1. Mesék. 2. Elbeszélések. 3. Leirások. 4. Levelek. 5. Beszé-

lyek, novellák. 6. Francia nyelven iró belgák: prózai művek, ver- •
ses művek.

II. -évfolyam,

1. A középkori francia irodalom általános jellemzése.

2. Az irodalmi renaissance.
3. A XVII. sz. klasszikus irodalma.
4.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA XVIII. sz.-beli francia irodalom általários jellemzése.

A regény.
5. A XIX. sz. realista és naturalista regény írói.

1) A francia és németalföldi irodalom történetének tananyagát, mint ben-
nünket kevésbbé érdeklót, csak vázlatosan közlöm,
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Ill. évfolyam.

1. Francia moralisták és filozofusok a XVL,. XVII., XVIII.,
XIX. században.

2. Szónoklat a XVI., XVII., XVIII., XIX. században.
IV. évfolyam.
1. A drámai költészet fajai.
2. A dráma fejlődése Jedelle-től -Comeillig ..

3. A XVII., XVIII., XIX. sz. drámai költészete.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. A németaVó'ldz· ú 'oda /am tór ténete.GFEDCBAl) .

1. A németalföldi irodalom ókora, 1150-ig.
2. A németalföldi irodalom középkora, 1150-1550-ig.

3. A németalföldi klassziciunus kora (ujkor) 1550-1800-ig.
4. 1800-tól napjainkig.
Vi. MŰz'észettór ténet.

1. Egyptomi és assyr-chaldeai művészetek.
2. ,A görög művészet.
3. Róma művészete.
4. Középkori keresztény művészetek: rornán, gót.
5. Arab művészetek.

6. A renaissance.
7. A XV. és XVI. sz. renaissance festői.
Déli iskolák:
a ) olaszok: Rafael, Michel-Angelo, Tician, stb.
b) spanyolok: Velasquez, Murillo, stb.
Északi iskolák:

a) , németalföldiek: a németalföldi iskola megalapítói : Van
Eyk, Mernling, Rubens és iskolája,

. b) hollandok: Rembrandt,
e) németek: Durer, Holbein,
d) angolok: Reynold.
8. Francia iskola: XVII., XVIII. sz. Poussin, Lornain, Watteau.
9. A XIX. sz. fes tése :
a j franciák: David, Puvis de Chavanes, Ingres, Delacroix,

Millet,
b) belgák: Galait, Navez, Madon, De Brackeleer, Wiertz,

Leys, De Groux, Stevens, C. Meunier, stb.
10. A belge szobrászat a XVII. sz.sban : Duquesnay; XVIII.

1) A francia és németalföldi irodalom történetének tananyagát, mint bennün-

ket kevésbbé érdeklót, csak vázlatosan közlöm.
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sz. Delvaux ; XIX. sz. Fraikin, Geefs, Simonis, Dillens, Jef Larn-
beaux, Meunier, stb,DCBA

l l . Nagy zenekö1tők:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j belgák: Tinctoris, Orlando Lasso, Grétry, Vieuxtemps,
César Frank, Gevaert, Tinel,

b) németek: Mozart, Gluck, Haendel, Haydn, Beethoven, stb.,GFEDCBA

c] franciák: Lulli, Rameau, Méhnl, Gossec, Berlioz, Gounod,
Chopin, Massenet, stb.,

d) olaszok 1 Pergolese, Donizetti, Bellini, Cherubini, Borcherini,
Verdi, Rossini, stb.

V fl. Geolop·a .

A geologiai tünemények okai: a levegő, a viz, az élő szerve-
zetek és a vulkanizmus hatása.

A föld szerkezete: középponti meleg, a föld kérge. Vulkáni
eredetü, üledékes kőzetek. Az üledékes területek nagy kiterjedése:
első kerból való rétegek (különösen a széntartalmuak);: másod
korb eli rétegek (különösen a jura és kréta), harmad- és negyed

korb eli rétegek; jellemző sajátságaik.
- Geológiai térképek (belgiumi és helyi) olvasása, vázlatok,

táblázatok, szelvények.
VIlI. Technologia ,

Az országban művelt iparágak technologiájának elemei, különös
tekintettel a helyi viszonyokra.

Nyersanyagok nyerésére irányuló ipar.
Kohászat.
Gépészet.

Fémipar.
Fegyveripar.
Elektromos ipar
Üvegipar.
Keramia.
Vegyi termékek.
Textilipar.
Faipar.
Kancsukípar.

Papir- és karton ipar.
Nyomdászat.

Gyémántipar.
N. B. a nemzetgazdaságtan anyaga a füzetben közölve nincsen.
(Budapest.) Entz J olá n.
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M e s e m .o n d á s .

(Az Orsz. Magy. Iskolaegyesület rendezte mesemondó előadás a m. kir. Opera-

házban május 25-én.)

Közelebbről is érdekelhet bennünket a fejlődő tanítóképzés

speciális irányu és éppen idevágó szempontjából az - a mi művészi
s közelebbről pedagógiai életünkben is - egészen uj jelenség, mely

immár mesernondásra gyüjti össze a gyermeksereget a fényes

Operaházba. Ami eddig a gyermek szükebb, meleg otthonának' volt

varázsa, az bevonul most ~ fényes termekbe, a dajka egyszerü

ajakáról az aranyszáju rnűvészek ajakára! Felismerése vagy félre-

ismerése akar ez lenni a gyermeki lélek művészeti szükségleteinek,

támogatása avagy támadása a pedagógia rendes munkájának?!

Mert könnyen át lehet ám billenni egyikből a másikba, ha még

akkora is a jóakarat és hajlandóság a gyermek iránt, mint korunkban!

A nagyok kitünő mesemondója, jó Mikszáth Kálmán panasz-

kodott nem, sokkal halála előtt arról, hogyamesemondás művészete

mindinkább kiszorul a magyar nép esztétikai élvezeteinek köréből.

De vádolja az iskolát is, mely nem sokat törődik a mesével, Mintha

a mai iskola ki akarná ölni a magyar nép gyermekéből a naiv

helyzetekhez, egyszerü jellemekhez való vonzódását s ad helyette

olyan mesét, mely a modern ember életét karolja fel túlfinomült

érzéseivel, mozgalmas küzdelmeivel, összebogozott leleményes cselek- .

ményekben, Vagy egyáltalán nem ad mesét, csak utirajzokat, a

valóság szemléleteit a reális élet alapjául.

A nagy iró aggodalma nem alaptalan. ~ népmese valóban

csak az öreg szülék tarisznyájából kerül elő, mint a madárlátta

cipó, de az is csak szárazan vagy morzsásan. Annak a csepp

léleknek azonban az is jól esik, mint a friss cipó, mert madárlátta.

Az. est félhomálya összegyüjti a gyerekeket a búbos kemence pad-

kájára, mint a csibéket a ketrec rudjára, várva az öreg szüle letele-

pedését, hogy megindulhassanak a maguk képzeletének vándor-

utjára. S míg látni lehet a félhomályban, ott csüngenek a mese

triondó ajakán, onnan szivják lelkükbe a tisztazengésü szóval együtt

az ő kicsiny gyönyörűségüknek mézét, s ha már vak sötétség öleli

át őket, eltünik az öreg szüle alakja is, s csak a hangja folyik

csendesen, tündériesen. Éppen így a magyar katona-fiuk a kaszár-

nyában este, takarodó és német szó után. A valóságnak ez a

sötétsége még jobban megeleveníti a képzelet kedves alakjait, élén-GFEDCBA
J

kebben bontakoznak ki a homályból, közelebb lépnek lelkükhöz
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az óriások, a törpék, a Jancsi meg Julisk~. " A mese elhangzott
s ők megint ott érzik magukat a sötétben, 'de gazdagabban egy
nemesebb' élvezettel pihennek le.

A jól megválogatott mese csak ilyen környezetben, a való-
ságnak és képzeletnek ebben az ellentétében .szűrődik le igazában
a gyermeki léleknek nemcsak képzeletébe, de ama humusz ba is,

mely a lelki erők táplálója. Nincs zavaró körülmény, mely meg-
bolygathatná a léleknek ezt a szélcsendjét, nincs uj, a valóság
tárgyairól a lélekbe erőszakosan benyomulni akaró hatás, mely

versenyre akarna kelni a' mese nyujtotta cselekvés-benyomásokkal,
a mesemondó nyujtotta, tisztán folyó.cbeszédbenyomásokkal, melyek-
ben nemcsak szót s fogalmi konturokat, de hangszínt s vele együtt
érzelmek festését is nyerik. Az ilyetén mesernondással a költői
képzeletnek művészete összefonódik a mesemorídó előadó művé-
szetévei: az egyetlen mód, mellyel a gyermeki lélek szépérzékének

csiráját öntudattal fejleszteni lehet. Csak egy hiányzik belőle ebben
a környezetben: a mesemondó kifejező mozgásainak közvetlen
szemlélete, )elesen az ajkak mozgásának s a cselekmény menetét
kisérő arcjáték kifejező voltának ellesése, amiben a hallgató bizony-
ságát lelheti annak, hogya' mesélő is velük él abban a mesevilág-

ban, .az ő arca is fel tud melegednij szeretetet, fájdalmat, irgalmat,
nem tetszést érezni. Ezt a hiányt azonban pótolhatja a mécsvilág.
Ilyesfélének kell lennie a mesernondás környezetének.

A mesemondás nagy jelentőségét felismerő Magyar Iskola-
egyesület- azonban ennél is többet akart nyújtani. Minden tekintetben
művészit akart adni - de theatrális keretben, örökké emlékezetes
ünnepséget szerezni a kedves apróságoknak. Sebben segítették

őket a tehetős szülők, meg maga a jó Pósa bácsi és gárdája. A
szülők felöltöztették a gyerekeket a legszebb ruhájukba,kezükbe
nyomva' egy adag finom cukorkát, mert hát ez így szokás a szin-
házban. A jegyszedő bácsik még a mesemondás előtt ingyen
osztogattáknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzGFEDCBAÉ~ Ujsá gom legfrisebb számát, melyben a mesernondó
művészek arcképét mutatták be. Az Operaház pedig befogadta, a
maga fényes, szinte tündéries termébe a kicsinyeket, akik elhelyez-
kedtek páholyokba, fel a magasság magasságába, le a kényelmes

bársonyszékekbe, melyekből egyiknek-másiknak a feje sem látszott
ki, ellenben kényelmesen végigdőlhetett rajta. Már most a gyerekek
nem .tudták, mihez kapjanak először. A gyönyörü fényes szin házat
nézzék-é, az ismerősöket üdvözöljék-é, a cukrot is egyék, meg Az

En Ujságom mcsefolytatását is habzsolják? Vagy pedig azt kellene

. J
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meglesni, ki vagy mi fog amonnan, a zöld ernyős lámpáju kis
asztal mögül, a nagy vasfüggöny kis ajtajából, mint a kalitkából
kibujni? Mindezeknek a' hatása egyszerre tódult be kis lelkükbe,
minden oldalról kihasználva annak fogékonyságát úgy, hogy mire
rákerült a sor ;agyönyörü énekre meg a mesemondásra, már uj
benyomásokkal telített, de azokat még feldolgozni akaró gyer/neki
lélekkel kellett a művészeknek megbirkózniok. S ez annyival nehe-

zebb munka volt, mert a mesemondó nagyon messze volt s ott
sem volt intenzivebb fényben s így sem a szája járását nem les-
hette el, sem a gyengébbhangu s gyorsbeszédü irók hangját nem

igen hallhatta.
De nehéz volt a feladatuk azzal a műsorral is, melyet fel-

öleltek. Elsőrangú irók és művészek szerepeltek ugyan, de nem
olyan anyaggal, mely a gyermekek érdeklődését ily kihasznált
miliőben még felkelthétte volna. Eredeti magyar népmese nem sze-
repeIt a műsoron a maga naiv egyszerüségével, beszédjének kere-
setlen, szintiszta magyarságával, csak műmesék : 'a versesek a
maguk ringó ritmusával, melyben a lényeg, a mese, szerényen

. félrehuzódik ; a prózában elmondottak a kifejezések édeskés szirup-
jávalleöntve, miből a gyermek az egyszerü helyzeteket, az alakok
éles konturj ait csak nehezen tudja kihámozni. A kicsinyek agyon'
tapsolták ugyan kövér kezecskéiket, de nem a gyönyörűség kény-

szerének hatása alatt, hanem mert mások is tapsoltak. Egyébként
a megfigyelő láthatta a gömbölyű kis arcokról, hogy nem az ő
lelkükhöz beszélnek. Pósa Lajos verse, anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASser esd a gyermeket, a
felnőtteknek szólt; a többi közt meg találkozott olyan is, amit' a

. gyermekek az ő lapjukból, meg Pósa bácsi köteteiből ismernek.
De még így is, vérbeli- előadó művész ajakáról az ismert is uj
életre kél: pedig Hegedüs Gyula csak olvasta Pósa bácsi két
meséjét: A kz's ka ka s meg a tiir ók csá szá r -t s A ker ek sa jt-ót, de oly
páratlan művésziességgel és egyéni rnelegséggel, hogy még a fárad-
tabb gyerekek is felocsúdtak. Beigazolódott ujra a régi igazság,
hogy a jó iró nem egyuttal jó előadó, vagy csak felolvasó is,
legkevésbé jó gyermekismerő, ki még olyan szerencsétlen körül-
mények között is bele tud férkőzni a gyermek lelkébe, mint ami-
lyeneketa jóhiszemű, pedagógus rendezőség két balkézze] össze
tudott hozni - a művészet érdekében. A gyermeknek való művé-

szetet azonban -. úgy látszik - kevésre becsülte egyik rnűvész,
mert az iskolás gyermeknek azt is észre kellett vennie, hogy meg-
akadt a mondókában,



A gyermek nem ismer ünnepet, nem érzi annak emelkedettebb
hangulatát, csak azt, hogy az nem neki való, mert az ő világa a
mozgás, cselekvény - a játék és képzel et kettős alakjában. Az
ünnepi diszbe öliöztetett mesemondásnak ily alapon nincs hatása
rá, csak unalmat vált ki belőle. Ezt lehetett a gyerekek nagy részén
észrevenni. Volt, aki lapozgattanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Én Ujsá goma t, ezt a kedves,
régi jó ismerőst, volt, aki szundikált, más meg szép csendesen
üldögélt, nem tudva, init csináljon ebben a fényes teremben, ahol
sok minden, sokan vannak, csak neki való nincs. A páholy beliek
egy része meg játszadozott a kezével, a látcső vel (ilyet is adtak a
kezükbe l). Igy aztán nem csoda, ha kijövet az egyik szereplő
meseiró, Sas Ede, azt válaszolta egyik tudakozódó ismerősének:
"a gyerekek álmosak voltak". Pedig csak másfélórán át tartott a

mesemondás a legalkalmasabb délutáni órákban .
.Az Orsz. Magyar Iskolaegyesületnek anyagilag sikerülhetett

a mesemondó ünnep, de művészi célzatait alig érte el, mert időnek
előtte kimerítette a gyermeki lélek fogékonyságát. A mesemondás

talaja nem az Operaház, hanem a megszokott környezet, nem a
nagy tömeg hullámzása, hanem egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k e b b , kisded körrrek meleg-
sége, s kellő lelki dispozició. Ha. nincs meg a gyermeknek a kellő
családi köre, akkor az iskola, s abban maga az osztály a mese-
mondó tanítóval, a gyermekek művész éveI. ,

A tanító nem lesz ugyan Hegedűs Gyulával vetélkedő előadó
művész, de lehet jó gyermekismerő s ha a tanító képzés fejlődése

is azt akarja, legalább is olyan jó mesemondó, hogy az élő mesét
pedagógiai beállításban tudja 'a maga nevelő munkájába bele-
illeszteni.

Egy ujabb ok arra, hogy tanító képzésünk az intenzivebb
retorikai képzés nevén értelmezett fejlődést felkarolja s a maga
m o d e rn ' munkakörébe felvegye.
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A t e r m é s z e t r a j z é s g a z d a s á g t a n a t a n í t ó -

. k é p z ő b e n . -nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ta nítóképző-Intézeti Ta ná rók O r szá gos hgyesületé-nek egyik
választmanyi ülésén a fenti címen Snasei tanár úr felolvasást tar-
tott, melynek hatása alatti eszmecserében a választmánynak ama
kivánsága jutott kifejezésre, hogya nevezett tárgyak tanításának'
mai rendszerét törölni és a gazdaságtant a természetrajzi tárgyak-
kal szoros kapcsolatban kellene tanítani ..

A kérdés nagyon fontos. Tisztázását az ügy kára nélkül
_ halogatni nem lehet. Belátták ezt azok, akik a leghivatottabb s leg-

illetékesebb elbirálói a mai rendszer melletti oktatás kétes értékű'
eredményének: a ta nítóképző-intézeti ta ná r ok.

Ki a néptanítók számára rendezni szokott gazdasági és tovább-
képző tanfolyamokon s az iparos és kereskedőtanonc iskolánál
működő tanítók közismereti tanfolyamain részt vesz s ott meg-
figyeléseket tesz, annak bőséges alkalma nyiIik tapasztalni, hogy
mily kevés utravalót adott a tanítóképző a gazdasági és természet-
tudományi tárgyakból a tanítóságnak. Ez -', bár sajnos, -' de így .
van; a ,tan~ltakból kevés jutott az életnek és sok a feledésnek.
Ez az állapot gyógyításra vár. De hogya gyógyszert jó helyen
keressük és megtalálhassuk, lássuk a betegség tüneményeinek
megismerése után annak okait.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
\

A gazdaságtant (ideértve a kertészetet, szőlőrnívelést-borá-

szatot és méhtenyésztést is) a tanítóképzőkben csak amolyan
melléktá r gyna k szoktuk tekinteni s ezért az órarendben is csak
úgy ráadásként szerepel és a természetrajzi oktatással eszünk
ágában sem volt azt szoros kapcsolatba hozni, pedig az egész
gazdaságtan nem más mint gyakorlati, eleven természetrajz. E két
'tárgy tanítását egymástól elválasztani nem is igen lehet, mert hiszen
a gazdasági oktatás sikerének alapfeltétele a természetrajz tudása.
Megfelelő természettudományi ismeretek nélkül csak igen fogyaté-
kos hézagos és felületes gazdasági ismereteket nyujthatunk. A szét-
választásnak káros következményeit megérzi azután a természetrajz

'is, mert tudjuk jól, hogy az életre való vonatkoztaÜs nélkül az
csak szá r a z tantárgy és. felesleges teher a növendékek előtt,
melynek' emlékeitől azok képesítő után ugyancsak sietnek megsza-
badulni. De legjobban megérzi a szétválasztást az élet, mely ala-

Magyar Tanítóképző. 2 8
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pos ismereteket kiván és az iskola, melyben a tanítóképzőből kike-

rült tanítónak a gazdaságtant és természetrajzet kell majd tanítania.

Ez a jelenlegi körülmények között .másként nem is lehet,

mert a gazdasági szaktanár - bár úgy elméleti, mint gyakorlati

gazdasági képzettsége előtt kalapót kell emelnünk - a legtöbb

esetben nem igen járatos a kertészeti, szőlőszeti, borászati és méh-

tenyésztési dolgokban s ami a fő, nem igen ismeri a falusi iskolát

s azokat a nehézségeket,melyekkel a leendő tanítóknak a gazda-

sági oktatásnál majd számolniok kell. s .így az ezeket leküzdő'

eljárásokat sem ismertetheti. Igaz ugyan, hogy a kertészeti és ezzel

rokon tárgyak tanításánál segítségére van az intézet kertésze, de

éz e tárgyak módszeres és rendszeres előasdsára csak ritkán képes.

A tanítóképzők gyakorlati területe (ha ugyan van) a legtöbb

helyen alkalmatlan a megfelelő oktatásra, mert csekély terjedelmü

s felszerelése is nagyon hiányos.

A természetrajz tanára nem járatas a gazdaságtan ban, ezért e

tárgyat gazdasági vonatkozásokban nem képes tanítani s így a

gazdaságtani oktatás hézagos, a természetrajzi pedig élet nélküli

marad.

* * *

Az' elősoroltakból most már önként következik, hogya gazda-

ságtant épen olyan fontos tárgynak kell minősíteni, akár csak a

neveléstant s hogyatermészetrajzi és gazdaságtani tárgyakat egy

és ugyanazon tanárnak kell tanítania, ki a megfelelő gazdasági kép-

zettség és természettudományi ismeretek mellett elegendő tanítói

gyakorlattal is bir és ismerős a falusi viszonyokkal s végül a tanító-

képzőketnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lka lma s gyakorlo területtel és felszereléssel kell ellátni.

Eszerint a gazdaságtan és természetrajz tantervét . és anyag-. .

beosztását egymással' kapcsolatosan és párhuzamosan' ily szem'
/ ,

pontok szerint kellene elkészíteni különös figyelemmel arra, hogy

a vegytant, melyre a gazdasági és a későbbi természetrajzi okta-

tásnál folytonosan utalások -vannak, már az első évfolyamon tanul-

ják és hogy a megfelelő természatrajzi oktatás a vonatkozó gazda-

ságtani dolgok tanítását mindig megelőzze. Igy a gazdaságtan

tanításánál minden hosszabb kitérés nélkü! egyszerüen hivátkoz-

hatunk az odavágó s már a tanulok birtokában levő' természet-
\ : , (

rajzi ismeretekre. Ennek hasznos következménye az, hogy a kép-

zettársítás révén az ismereteket állandóbbakká tesszük s a ter-

rnészetrajz ot a gazdaságtani oktatás alkalmával folyton ismételjük.

Az e m lí te t t választmányi ülés azt kivánja, hogy e tárgyakat
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ga zda sá gta nr a is képesített ta nítóképző ta ná r ta nítsa .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHol képesite-

nék a gazdaságtanra az illető tanárt? Máshol nem igen lehetne

mint valamely gazd. akadémián. Azt pedig alig hiszem, hogy

akad na olyan tanítóképző tanár, ki tanári oklevele megszerzése

után még 3 évig gazd. akadémiára menjen. De még ha akadna is,

akkor is csak ott lennénk -;- sőt még ott sem - hol ma vagyunk,

mert hiszen akkor még hiányzik jó csomó gazdasági gyakorlat,

mely pedig a mai szaktanároknál ugyancsak megvan s nem' lesz

meg a kellő tanítói tapasztalat sem.

Azt pedig nem igen kivánhat juk, hogy egy okleveles képző-

ntézeti tanár a gazdasági akadémia elvégzése után 5-6 évet még

tanítói és gazdasági gyakorlattal töltsön el.

Próbáljuk csak megfordítani a dolgot! A gazdasági képzett-

. séghez és a tanítói gyakorlat mellé szerezze meg valaki a temészet-

tudományi képesítést, még pedig oly módon, hogya gazdasági' "

akadémián a terrnészetrajzi és természttan-vegytani csoport tárgyai-

ból tegye le a vizsgát!

Nem lenne-e célravezető dolog, ha tanítóképzőhöz olyan

régebbi önálló gazdasági szaktanítókat neveznének ki tanári minő-
ségben, kik - erre hivatást érezve magukban - készek lennének

a megfelelő természettudományi vizsgát letenni? Hogy az először

szükséges létszám meglegyen, a jelentkezők közül kiválasztottakat

e törekvésükben segíteni lehetne oly módon, hogy két szünidőn

keresztül részükre valamelyik gazd. akadémiánál a természettudo-

mányi tárgyakból továbbképző tanfolyamokat _ tartanának, melyek-

nek elvégzése után vizsgát tennének. A jövőben kiválasztandókat

pedig egy év tartamára, melynek végével a vizsgát le kellene

tenniök, valamelyik gazdasági akadémiához rendelnék be.

Az így felmerülő költségek bőven megtérülnének az üdvös

eredményben s abban, hogy minden tanítóképzőnéj meg lehetne

takarítani a gazdasági, szaktanár és a kertész fizetését, mert magá-

tól érthető, hogy a természetrajz tanára tanitaná a' gazdaságtant és

kezélné a gyakorló területet is.

A gazdasági népoktatásról szóló Apponyi- féle törvényjavaslat

minden janíróképző mellé gazdasági népiskolát kiván szervezni. Ezt

feleslegesnek tartom. Teljesen elegendő lenne, ha minden tanító-

képzőt megfelelő gyakorlóterülettel és gazdasági felszereléssel lát-

nának el, hiszen aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő cél a gazdálkod~s tanítása. A tanítási gya-

korlat és készség megszerzésére teljesen elegendő a képzőkkel

kapcsolatban álló gyakorló elemi népiskola, ki ott elegendő gyakorlatot
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szerez az tudja tanítani majd a gazdaságtant is. Nem lenne célszerű

még jobban ,szétforgácsoIni a tanulásra szánt, amugy is nagyon

, megosztott idejét a növendékeknek s a gazdasági tanárt még egy

gazdasági népiskola vezetésével is megterhelni, mert az erők ilyen-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

képeni szétforgácsolása csak, kerékkötője az intenziv munkának.

Mondanom sem kell, hogy az elméleti és gyakorlati oktatást eg é-

s z e n - ideális egyöntetüséggel csak egyem ber végezheti. Mihelyt e

két irányu oktatás két kézbe kerül, már könnyen zavarok támad-

\hatnak. A tapasztalás bizonyítja, hogy két dudás, jobban megfér

egy csárdában, mint két gazda egy gazdaságban. ,

V égül az a kérdés merül fel, hogy ki gyakorolja a szak-

felügyeletet s mi legyen a jelenlegi gazdasági _ szaktanárokkal? Az

elsőre minden habozás nélkül azt lehet felelni, hogy a szakfel-

ügyelet joga a földrnivelésügyi miniszte'ri~mot illeti meg, mert ez a

'miniszterium van hivatva a gazdasági oktatást minden téren irá-

nyítani s csak ennek erkölcsi és anyagi támogatásával lehetne a

képzőket - úgy amint kell - az okszerű gazdasági tanításhoz

berendezni. A gazdasági szaktanárokat pedig bízzák meg népies

előadások, háziipari tanfolyamok stb. rendezésével, népjóléti intéz-

mények szervezésével s a gazdatársadalmi szervezkedés irányításá-
'val és az önálló gazdasági népiskolák szakfelügyeletével.

Igy lehetne olcsón -' mert a mai világban e szempontot sem

szabad figyelmen kivül hagyni - egyszerüen és praktikus módon

nyélbe ütni a dolgot, mely mielőbbi megoldás ra vár.

(Szekszárd.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy J ózse! Btla .ONMLKJIHGFEDCBA

A g a z d a s á g i i s m e r e t e k t a n Í t á s á n a k k é r d é s é h e z .

A természetrajztanárok to~ábbkéPzését. tárgyaló te~vvázlat,

mely szerzőjének, Quint József kollégánknak gazdag invencióit

jólesően igazolja és amely munkálat visszahatásképen Snasei Ferenc

álláspontját is a nyílvánossággal megismertette, szerintem is olyan

mélyen illeti a tanítóképzői terl\1ész~trajz-tanítást, hogy ezen kérdés

felett már most, mint megoldott, esetleg megoldásra még éretlen

probléma felett napirendre térni semmi esetre sem szabad. Ellen-

kezőleg. En a magam részéről nagyon is aktuálisnak érzem ezen

régen függő ügyet, mert a mezőgazdasági szakoktatás ujjászerve-

zése a 'fi1ost folyó költségvetési vita során a 'képviselőházban beje-



íentetett és éppen ezért haladéktalanul kellene a tanítóképzői tanárok

országos egyesületének a kellő módon intézkedni, hogy választ-

mánya ezennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév őszén állást foglalva poeiti» előter jesztéssei tiletékes

helyén meggyőződését beje/entse es ennek r ea lizá lá sá t szor ga lma zza .

Huszonötéves ábrándomat vélem a megvalósulás felé némileg

segíteni, ha ezen ügyhöz röviden hozzászólok.

1. Minden tanítóképzői gazdaságtan-tanár kénytelen bevallani,

hogy ez idő szerint kitüzött cél sehol sem érhető el, más szóval,

a kikérülő fiatal tanító nem visz magával annyi gazdasági ismeretet

és ügyességet, hogy az ismertetőiskolai tagozat gazdaságtani igé-

nyeit kielégíteni képes lenne. Ezen 40 éves eredménytelenség tulaj-

donképeni oka nem abban keresendő, hogya tanítóképzők meg- ,

felelően felszerelve nincsenek, hogy t. i. saját mintagazdaságaik

nincsenek, hanern - hitem szerint - a helyzet punctum saliense

az, hogy a tú ltengő ta nter v lehetetlen célt tűz ki.

Az elfogultságot legyőzve, be kell látnunk, hogya mai tanító-

képző az elemi népiskola mindkét tagozatának (t. i. a mindenna-

posnak és ismétlősnek) megnőtt igényeit kielegíteni nem tudja.

Igazolja ezen állapot ot egymagában a terminológia is, amely a

,jelentkező igényeket' jelezve, az ismétlóiskolát hol ipa r os ta nonc-

iskolá na k, hol ker eskedelmz' ta nonciskolá na k nevezi, aszerint amint a

'12 évet meghaladott és az 1868. évi XXXVIII. t. c. 1. és 48. §-ának

kényszerrendelkezése alatt álló fiatalság iparosnak vagy kereske-

dőnek készü!. Tudjuk, hogy az elemi néptanító az iparos tanonc-

iskolában a rajzot csak akkor taníthat ja, ha a rajztanfolyamot

elvégezte; azonban könyvelést, természettudományokat, csak úgy

mint a kereskedelmi tanonciskolai tárgyakat általában tanítania nem

szabad, mert tanultsága ezeknek állítólag meg nem felel. Az ismétlő-

iskolának azon árnyalata azonban, melyet a lakosság túlnyomó

része, a jö 'vendő /ó 'ldműves látogat, képtelen a zza l beér ni, amit a

népta nító a ta nÍfóképzIJ ben ö 'nhz'bá já n kivül, meg nem ta nulha tott.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ n

a tanitóképzői gazdaságtani tanítás elégtelenségét a sokat' marko-

lásban, a tanterv irrealitásában keresem, melytől egy őszinte vallo-

mással annak férfias beisrnerésével - idővel - megszabadíthat-

nánk, hogy az illeték es helyet meggyőznők, misz'erint a ta nítóképző

ga zda sá gi ismer etek nyujtá sa tekintétében a z elemi népz'skola úmétlő-

ta goza tá r ól gondoskodnz' képtelen. Ha a zonba n ta nter vi kö 'vetelésez'nket

. leszá llít juk, ha meggyőzöen kimuta t juk, hogya ta nítóképző csa k iz

belsóségen (a kertben) 1/a ló ga zdá lkodá ssa l betr je (taxative : talajisme,

zöldség- és gyümölcsterrnesztés, szőlőművelés és pincegazdaság ;

341
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baromfi-, nyúl" selyemhernyó- és méhtenyésztés),nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhiszem, hogy ezen

célt egész r ea litdssa i fogjuk szolgá lha tni_ A tulajdonképeni mezei
gazdálkodást, a parasztgazdaság rationális vezetéséhez szükséges
elméleti, gyakorlati és üzleti tudást sajátítsa el a néptanító a tanító,
képző keretein túl, a földműves iskolában, ahol az oklevél meg-
szerzését követő 2 egymásutáni éven 3-3 hónapos tanfolyamot

köteles volna hallgatni.
II. Amennyiben a tanítónövendékek recipiáló és appercipiáló

képessége ezentul is csak olyan lesz, mint amilyen most; mivel a
napnak 24 órája a jövőben is ennyinek marad, a tanítóképző a
már beállott túlterheléstől az anyag önmegtagadó rostálás a és a
módszeres eljárások tökéletesítése mellett csak, gondos és okszerü
minden idő pazarlást aggódva kerülő koncentrációval szabadítható
meg. Ennek pedig szerintem egyedüli lehetősége és biztosítéka, ha
a gazdaságtani, illetve - szerintern - kertészeti ismeretek tanítása
a megfelelően képzett természetrajztanárnak munkakörébe osztatnék
be. Valóban érthetetlen, hogy agrár országban ezen elsőrendű kérdés
majdnem fél századon át szórakoztató kisérletezés anyaga maradt!
A mai gazdasági szaktanárrendszer (az illető urak egyéni prestige-je
előtt a legkészségesebben meghajlok), ha minden más okot el is
éjtünk, már azért sem tartható fenn, mert sokan' a tanító kép-
zói szolgálatot csak átmeneti helyzetnek tekintik. Ezt a luxust
azonban, hogy a jövendő földmívesiskolai igazgató, ki majdan
kisgazdákat illetve gazdasági felügyelő cselédeket fog képezni,

,a tanítóképzőt kisérleti térnek a jövőben is használja,

ezentul csakugyan fentartani nem szabad. Igenis halogatást nem
türő érdekünk, hogy a tanítóképzői természetrajztanárok képzése
az óhajtott irányban megreforrnáltassék. Ha a tanítási anyag általam
megj elolt redukálása elfogadtatnék, hogy t.i. a tanító a gazdasági
smereteket _két körben sajátítsa el, - t. i. a belsősegen váló gaz-
dálkodást a tanítóképzőben, a tulajdonképeni mezei gazdálkodást
a föld'mivesiskolában - elesik mindazon kombináció és palliativ
mentési akció, amelyet Snasei Ferenc, nagyrabecsült kollégám gazdag
tapasztalataira támaszkodva, dolgozatában oly lelkes ügyszeretettel
szemünk elé állított. El kell ezen mai bázist ejteni, mert az ez idő
szerinti tanterv rengeteg terjedelménél fogva végre nem hajtható.
Valószinü, hogy nézetemmel egyelőre minoritásban maradok, de az
bizonyos, hogya mai tanterv meghagyásával, bár mennyire (ha
mintaparasztgazdasággal) is szereljük fel a tanítóképzőt, reális abb

, eredményt elérni azért nem fogunk, mert a helyzet illetve hiva tá s



logiká ja soha sem fogja enge4nz', hogy a ta nítóképző /iókföldimv(!S-

iskolá vá deva lvá lódjék!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Befejezőül véleményemet a következőkben foglalom össze:
1, A ta nítóképzői ga zda sá gta ni ta nter t/boi a z u, n ; mezőga zda -

sá gta ni r észe, (mezőgazdasági növény termelés és álattenyésztés,
üzemtan kiküszijbölendő es a jb 'vőben csa k a zöldség-, gyümöksfa -,

szőlőmüvelés) (pincegazdaság és gyümölcskonzerválás) ;GFEDCBAbarom fi-,

nyul-, selyemhernyó- és méhtenyésztés ta nita ndo,

2. ,Ezen ga zda sá gz' disciphná k ta nítá sa , - a ma i ga zda sá gi

sza kta ná n ' r endszer megszüntetésévei a megfelelően képezendő természet-

r a jzta ná r ok ületékességi kö 'r ébe oszta ndó be.

Meggyőződésem, hogy ilyen ujítással a tanítóképző teljesítő-
képessége realisabb, nevelési etikája áldásosabb lesz.

Gondolom, hogy Quint József tisztelt kollégám közzétett vázlata
alapján olyan részletes természetrajzi és kertészeti tanterv (tanme-
net) készítésére is hajlandó, mely az aggodalmaskodókat meg-
nyugtatni, az ellenkező véleményen levőket meggyőzni, magának
a természetrajzi képzésnek pedig egy eredményesebb, öszhangza-
tosabb jövőt előkészíteni alkalmas.

(Kassa.) Hegedüs J á nos.

T'ariítőlcépzéaürrk.' )

(Folytatás.)

Ej Á lia ionos in tezkedések:

1. A tanító képzés és képesítés ne csupán miniszteri rendele-
tek, de annak rendje s módja szerint alkotott s elfogadott törvé-
nyek alapján intézendő. Ily törvényjavaslat mielőbbi benyujtására
kéressék fel a m. kir. kultuszminiszterium.

2. A tanítóképző-intézetek tantervét, a megalkotandó törvény
alapján, a közoktatásügyi miniszter állapítja meg. Ez szolgál ala-
pul a felekezeti intézetek tantervének is.

3. Tankönyvekül csakis a közoktatásügyi kormány által is
engedélyezett könyvek használhatók.

4. Tanítóképző-intézeti tanári állást csakis tanítóképző-intézeti
tanári képesítéssel biró magyar állampolgárok tölthetnek be. A tanító-
képző-intézetek tanárképzése és képesítése is törvényesen szabá-

1) Felolvastatott a választmánynakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . évi április havi ülésén.
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lyozandó úgy, hogy súlypontja az egyetemre essék, alapja pedig
a tanítói oklevél legyen. Ha okleveles tanítóképző-intézeti tanár
pályázó nem akad na, megválasztható középiskolai vagy polgáriskolai
tanár is, de az csak akkor véglegesíthető, ha magánuton a meg-
felelő képesítést megszerezte. A fentartó testület indokolt kérelmére,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tly kí'vételes esetekben, a vizsgálatra az engedély megadandó.
5. Gyakorló iskolai tanítónak csak oly' tanító nevezhető ki,

illetve választható meg, aki legalább 10 évi önálló gyakorlati kitünő
működést tud igazolni. Segédtanári cimet és javadalmazást csak az
a gyakorlóiskolai tanító kaphat, aki a neveléstudományi tárgyakból
legalább polgáriskolai képesítést: szeréz. A vizsgálati engedély e
tárgyakból a folyamodó kérelmére megadandó.

6. A tanítóképző-intézetek feletti felügyeletet a közoktatásügyi
kormánya ta nítóképzöz'ntézeti sza kfelügyelök (főigazgatók) által gyako-

rolja. Szakfelügyelő (főigazgató) csakis tanítóképző-intézeti igazgató
vagy tanár lehet,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *

Javaslatom indokolására legyen szabad a következőket fel-.
hoznom.GFEDCBA

AJ Ala pelvek. Abban, hogyatanítóképzést és képesítést fok-
ról-fokra emelni és az egész országban egységessé kell tennünk, /
azt hiszem mindannyian egyetértünk.

A tapasztalat igazolja, hogya teljes államosítást a szó merev
értelmében véve, legalább ez idő szerint megvalósítani nem lehet.
A porosz minta szerinti államosítás nálunk nagyon is ujkeletü, nagy
megfontolást és tárgyalást igénylő irány. Üdvös voltát nem tagad-
hatjuk, de a megvalósításához kevés reményt lehet táplálnunk, Az
~lIami segélyezés már utnak indult. A fejlesztésnek ez a legtermé-
szetesebb és leggyakorlatibb módja. Ha hazánk tanítóképző tanár-
sága ebben a kérdésben, ebben a módban egyetértésre jut, az állami
nagyobb mérvü, törvényes alapra fektetett segélyezés utján eléri
főcélját, t. i. a tanító képzés és képesítés egységessé tételét.

EJ Ta nítóképzés módját s mikéntjét illetőleg nem óhajtok

részletekbe bocsátkozni, Moha r J ózse! elég behatóan s élénken
elénk tárta ezt a' kérdést. A mai négy évfolyam szük keretnek
bizonyult, az ötödik évfolyam ra feltétlenül szükségünk van. Az
ifjuság ma annyira túl van halmozva órákkal, hogy ez valóságos
merénylet testi és lelki fejlődése ellen. A Mohar által ajánlott heti
óraszámot is soknak tartom. Napi 5, heti 6 X 5 = 30 órát az isko-
lában tölteni' teljesen elég. 'A képzőkben, a gyakorló iskolát ide
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nem értve, a tanítást a délelőtti 8-ll-ig tartó időtartamra kell be-
osztani, a délutánokat a másnapi előkészületekre, pihenésre, testet.
lelket üdítő nemes szórakozásokra kell fordítani. Ha az ötödik év-
folyamban ezt a gyakorló iskola miatt n~m lehetne keresztülvinni
egészen, az alsó négy osztályban azonban feltétlenül megvalósí-
tandó. De elengedhetetlen, hogy az ötödikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v fo ly a m n a k se legyen
heti 30 óránál többje. .

Javaslom az osztályvizsgálatok eltörlését; illetve az osztály-
vizsgálatok csak azokra terjedjenek ki, akiket az egyes szaktaná-
ro~ elégteleneknek jelölnek ki. A multban voltak osztályvizsgák és
tanitóképesítő vizsgálat. Az uj miniszteri utasítás szerint vannak
osztályvizsgák, osztályképesítö vizsgák és szakvizsga, tehát három-
féle vizsgálat. Mivel részint az osztályképesitő, részint a szakvizs-

gálaton minden egyes tárgyból beható vizsgálatot tesznek a növen-
dékek, az osztályvizsgálatok fölöslegessé válnak ..

Az osztályozás nagy megfontolást igénylő dolog. Elégtelen
érdemjegyet adni valakinek nem könnyü feladat. Én ebben a tekin-
tetben szivesen megosztom a felelősséget tanártársaimmal. A növen-
dék is,a szülők is jobban megnyugosznak az elégtelenben, ha azt
a tanári kar előtt megtartott vizsgálat eredményének tudják. Embe .•
rek vagyunk, tévedhetünk; éppen ezért adják meg a lehetőségét

annak, hogya növendék javíthasson, ha tud.GFEDCBA

e)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa nítókéjJ esítés. Az osztályképesítő vizsgálatokra nézve azt

javaslom, hogy azokat nem a befejezett tanév végén, hanem a
rákövetkező tanév elején tartsuk meg.

A mai rendszer mellett a tanév végén van osztály- és osztály-
képesitő vizsga. Természetes dolog, hogy az osztályképesítő vizs-
gát fontosabbnak tartják nemcsak a növendékek, de a tanárok
maguk is. A növendék kétféle vizsgára készül, elnagyolja a dolgát.
Mivel a tanítóképző szakiskola, ó'ná llósá gr a , ó 'nmunká ssá gr a , ónkéjJ -

eesr e kell nevelnünk a növendékeket. E célból jó, ha a növendék
az évi 'osztályképesítés anyagát maga veszi át nyugodtan, alaposan
akkor, amikor más egyébre nem kell készülnie.'

A mai rendszer mellett önálló tanulásra alkalma sincs a növen-

déknek. Ma nemcsak hogy elkészítjük, feltálaljuk, de meg is rág-

juk a tanulók szellemi táplálékát, s úgy adjuk át neki.
Több önállóságot, több érettséget kell. követelnünk. Legalább

is annyit, hogya növendékek maguk rágják meg szellemi táplá-
lékukat.

Erre adjunk nyugodt időt neki, a szünidő egy részét.
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Ha a szünidőben naponként 1-2' órát fordít a növendék a

rendszeres ismétlésre, önállósítja magát és alaposan elkészülhet a

tanév elején teendő osztályképesíró vizsgálatra.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sza kvizsgá la tr a yonatkozólag célszerűnek' tartom, hogya

vizsgálóbizottságba a jeles tanítók is bevonassanak. Ez egyrészről

a tanítói állás megbecsülését jelenti; másrészről szerosabb 'kapcso-

latot létesít a képző és az elemi iskola között.

DJ Ká rdorÚpesítés: Tudjuk, hogy sok jeles tanító gyönge

kántor; viszont nem. ritka az az eset sem, hogy jeles kántorok

nem dicséretes tanítók. A kántori állás tisztára felekezeti intézmény.

Községi, vagy állami kántortanítókat nem ismerünk. 'A kántorképe-
sítés nem állami érdek.

Vegyünk például egy állami tanítóképző-intézetet. A zene-

. tanár, ha még olyan jeles tehetség is, képtelen arra, hogy úgy a

róm. kath, mint a görög kath., az ev. ref., az ágo hitv. ev. stb.

növendékeket az ő egyházi szertartásaik zenéjére külön-külön kiké-

pezze. De az állami képzöknek nem is lehet céljuk az, hogy kán-

torokat képezzenek. ~z tisztán a felekezetek jogkörébe tartozó

dolog. Az intézetek adják meg a növendékeknek azt a zenei kiké-

peztetést, amire a leendő tanítóknak szükségük van. A kántorkép-

zés a tanítóképzéstől teljesen elkülönítendő és a felekezetek auto-

nom jogkörébe teendő át. "GFEDCBA

EJ Alta lá nos z·ntézkedések. Egységes tanító képzést és képesítést'

óhajtunk, hogy ez megvalósulhasson, megfelelő törvényt kell alkotnia

a kultuszrniniszterium útján a törvényhozásnak. Csak így lehet szilárd

alapra fektetni az egész ország tanító képzését.

Az egységes képzés és képesítéshez elengedhetetlen követel-
mény az, hogy a tanítóképző tanárok kiképeztetése is egyenlő

legyen. Ma még nincs kellő számú egyetemet is végzett képezdei

tanár. Átmeneti korszakot élünk. Példák igazolják, hogy főleg fele-

kezeti intézeteknél a kiirt pályázatokra nem folyamodnak megfelelő

képesítésű egyének. A felekezeti fenntartó hatóság nem tehetvén

másként, a pályázók közül kénytelen választani. Ily kivételes ese-

tekben átmenetileg meg kell adni az alkalmat arra, hogy a vállal-

kozó magánszorgalom útján szerezhesse meg a kellő törvényes

minősítést s így nyerje meg a jogot a véglegesítéshez. Aki egyenlő

jogokat akar élvezni, végezzen egyenlő kötelességeket is.

A leendő tanítók gyakorlati kiképzése rendkivül nagyjelenté-

. ségű a tanító képzés nél. Épen ezért· a gyakorlóiskolai tanító munkája

nagyon megbecsülendő. Ide egész és jól képzett' ember kell, akinek
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a javadalmazása ha nem is üti meg a tanárokét, de jóval maga-

sabbnak kell lennie az elemi iskolai tanítókénál, hogy ez állás már

javadalmazásánál fogva is kell? tekintélyű legyen; de ezzel szem-

ben azután jogo?an követelhető, hogy a gyakorlóiskolai tanítók

legalább a nevelés-tudornányokból, polgáriskolai képesítést szerez-

zenek. A segédtanári cim ' es fizetés csak azoknak adandó meg a

jövőben, akik megfelelő képesítést nyertek.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F elügyelet. A gimnáziumoknak, a felsőbb leányiskoláknak, a

kereskedelmi iskolákrrak meg van a magok külön szakfelügyeletük.

Érthetetlen, hogy miért állanak a tanítóképzők mint szakiskolákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. '

még ma is a tanfelügyelők hatásköre alatt? Moha r J ózsef eléggé

megindokolta, hogy miért nem felelhetnek meg a mostani kir.

tanfelügyelők, mint szakfelügyelők a képző-intézeteknél. Nagyon,

de nagyon is megérett már ez a kérdés arra, hogy méltó megoldást

nyerjen. Az elemi népiskolák maradjanak meg a mostani tan-

felügyelőség hatáskörében. A polgári iskolák és a tanítóképző-inté-

zetek pedig a megfelelő képesítésű igazgatók s tanárok közül kineve-

zendő szakfelügyelők ((öz"ga zga tók) felügyelete alá helyeztessenek.

A felügyelet kérdését a tanítóképző tanárok országos egye-

sül etén ek napirendre kell tüzni, felszínen tartani mirrdaddig, míg

méltó megoldást nem nyer ez a kérdés: Ezt megkivánja nemcsak

a tanítóképző szakiskola jellege, de a tanári állás tekintélye és meg-

becsülése is.

Röviden összefoglalva a. dolgok lényegér, országos egyesüle-

tünknek nem lehet megnyugodnia addig, míg az évfolyamok számát

ötre nem fejleszti, a heti 30 óra délelőtti egyfolytában tartó tanítást

be nem hozza; ezen az alapon, állami hathatós segélyezés útján

hazánk egész tanító képzését és képesítését egységessé nem teszi;

a szakfelügyeletet méltó módon meg nem valósítja.

(Sopron.) Simkó Endr e.
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Picavet R. cikke a "Zuid en -Noord"~ban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

(Folytatás.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tolsztoj és a tór ténelem s a fóldr a jz ta nítá sa .

A történelemben a klasszikus tanítást kedveli; az elszigetelt
kérdések. nem tetszettek neki és a könyv nélkül tudást viszauta-
sította.

A két tárgyra nézve azt mondja: gyakran hallottam, hogya
történet tanítását a jelen idővel kellene kezdeni, és nem az ó-korral.
S valóban, hogyan lehetne a gyermeknek megmagyarázni az orosz :
állam keletkezését s benne eziránt érdeklődest fölébreszteni, míg nem
tudja, hogy mi az orosz állam, sőt még azt sem, hogy mi az állam?
A történelmi érzék többnyire a művészeti érdeklődés után mutat-
kozik. A történelmi érdeklődés első esirája a vele egykoruak tör-
ténelmének ismeretével mutatkozik; kedvez ennek a részesedes
tudata, kedvez neki. a politikai érdeklődés, a vitatkozások, a napi-
lapok olvasása. Hogy a történelmet népszerüvé tegyük, nem s z ü k -

séges a mű vészeti érdeklődés, hanem a történelmi eseményeket meg
kell személyesíteni. A történelem csak akkor tetszik a gyermeknek,
ha tárgya művészies; a történelmi érdeklődés rájuk nézve nefn
létezik s nem is létezhetik, mert a gyermek számára történelem
nem lehetséges. A történelern csupán anyagot szolgáltat a művészies
érdeklődés kibontakozásához, de amig a történelmi érzék ki nem

\

fejlődött, _a történelem nem létezhetik. Ugyanígy áll a dolog a föld-
rajzra nézve. Itt is előbb a "földrajzi érdeklődést" kell fölkelteni.
és ezt csak a természettudományok ismerete, vagy az utazások
idézik elő, különösen az utóbbiak. Ugyanúgy, ahogyan a történet-
tanulás első lépései a napilapok és folyóiratok, különösen életrajzok
olvasása, a hazai alkotmányos politikai életben való részesedés,
éppen úgy a földrajztanulás kezdetei az útleirások. Ez a két eszköz
könnyen hozzáférhető, s ezért meg kell magunkat szabadítanunk
a történelmi és földrajzi anyag tanításának módszerében az ósdi
szofizmáktól.

* * *



A jasznaja-poljanai iskolában Tolsztoj nem követett sem tan-
tervet, sem tantervmenetet : ott a tiszta iskolai anarchizmus s a leg-
tökéletesebb szabadság uralkodott. Nem szerepelt ott a didaktika, a
koncentráció, a tanítás alakjának, a heurisztikai módszer, az osztály-
napló, sem a direkt vagy alkalmi tanítás kérdése. Tolsztoj a tudo-
mányoknak nem tulajdonított nevelő értéket: a tanítómester, annak
lelkesedése a tudomány iránt, az ő szeretete az anyag iránt, ez

. nevel. Összefoglalásképen ezt mon~ja:' "Ha a növendéket a tudo-

mány által emelni akarod, szeretned. kell és jól ismerned a tudo-
mányt, s a növendékek szeretni fognak téged is, meg a tudományt
is, s te őket föl fogod emelni. De ha tenmagad sem szereted a
tudományt, akkor némely eszközök által kényszerítheted ugyan a
tanulásra, de az ily tudás nem hozza meg a nevelő hatást."

Mennyire igazak az elköltözött nagy ember e szavai. A nevelői
hivatottság, az igazi tanítói hivatottságZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Igen, ez az, ami kell.

Mindazonáltal teljes fiaskoval végződött a jasznaja-poljanai
iskola. Ámde ez nem azt akarja mondani, hogy nagy alapítója
eszrnéi mindenestől rosszak, lehetetlenségek, utópisztikusak lettek

volna. Sajnálattal konstatáljuk, hogy még általában bizonyos kény-
szerhatás helyettesíti a természetes tevékenységet, melyek értelme
és célja a gyermek fejlődési körén kivül esik. Látjuk, mint dőzsöl-

nek az iskolák a szakszerűségben, mint kényszerítik a tanulót
szellemileg oly munkára, melynek anyaga önkényesen van kivál 0-

gatva, 'osztályozva, elrendezve. Az erkölcs szempontjából tekintve
ezt, megsemmisíti a gyermek akaratát: büntetés és jutalom által
saját szabályait kényszeríti rá. Mindenesetre erősen áthatja a mi
iskolai szervezetünket a kényszer. Szerencse, hogy a biológiai tudo-
mányok alaposabb tanulmányozása a lények pszichológiai és fizioló-
giai aktivitásainak. összefüggésére rámutatván, lassanként segít a
szomorú állapoton. Több szabadságot kivánnak, többet várva a
spontán erőkifejtésektől, mint a tanító alakító hatásától.

Abban a mértékben, amelyben a tudomány az egyén fejlődé-
sének törvényeit föl fogja deríteni, egyuttal az önnevelés is mind-
inkább be fog szivárog ni iskolai életünkbe. De az elv teljes mér-
tékű alkalmazása nem kővetkezhetik be egyhamar. Összehasonlítva
Tolsztoj iskoláját, ahol az önnevelés elvét alkalmazták, a mi mos-
tani kényszeriskolánkkal, megérthető az óriási különbség s az a
bizalmatlanság is, melyet a •Tolsztoj-féle" iskola bennünk ébreszt- .
het, bennünk, akik oly iskolauralomhoz szoktunk, ahol a kényszer
szabály. Guyau azt mondja: "Tolsztoj anarchikus rendszere akkor

349nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alkalmazható, ha Tolsztoj az, aki az iskolát vezeti; általánosságban
kivihetetlen. "

Tehát oly magas intelligenciájú, oly ítélőerővel, _ találékony-

sággal, rokonszenvességgel, elemző erővel, megáldott emberek kel-
lenének, akik addig bizonyára nem válIalkoznának e munkára, míg
a tanítói pálya a mainal magasabb megbecsülésben nem ré,szesül.

Azonkivül Tolsztoj pedagógiai eszméi sohasem szolgálhatnak
alapul a mai társadalmi életre való előkészítésben. Ha birná is a
gyermeket olyan társadalomra előkészíteni, amilyenről a nagy orosz
gondolkozó álmodozott, amelyben nincs biró, nincs börtön, nincs
hadsereg, a modern társadalom' szervezett és törvényekszabályozta
életre azonban az ő iskolai nihilizmusa borzalmas előkészítés volna.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Toissta j-es a z erkölcs.

Oroszország számára Tolsztoj a XIX. század második feléből
való iró maradt s egyuttal ama gondolkozók egyike, akiknek szava
a külföldön legtöbb visszhangra talált. Mint moralista annak az isko-
lának volt a feje, melynek jelszava: "Ne viszonozd rosszal a rosszat." ,

"Az igaz élet" címú iratából vesszük a következő sorokat,
amelyek fogalmat nyujtanak Tolsztoj közel sztoikus filozófiájáról:

"Mire való a szenvedés?" kér&ezik az emberek.
"Mert a szenvedés javatokra van, mert szenvedés nélkül lehe-

tetlen élni" felelhetné az, aki a fájdalom létezését akarta, aki azt
annyira elviselhetővé tette, amennyire az egyáltalában lehetséges, s
belőle a legnagyobb jókat származtatja. Tagadhatatlan, hogy első
fájdalmas érzéseink egyuttal első és legfőbb eszközei testünk meg-
óvásának, és szerves életünk huzamos fönntartásának. Ha nem úgy
volna, akkor gyermekkorunkban kedvtöltést lelnénk abban, hogy
egész testünket elégessük és megcsonkítsuk. A fizikai rossz tehát
megtartja állati individualitásunkat. És akkor, ha a rossz az indi-
vidualitás védelmezője, amint ez az eset a gyermeknél fönnáll, akkor
az nem is lehet oly elviselhetetlen tortura, amit abban a korban
érzünk, mikor öntudatunk teljes kifejlődését éri el.

/Valóban, 'attól a pillanattól kezdve beszélhetünk fájdalomról,
amelyben teljes teljesen meggondolt öntudattal birunk, mert a fáj-
dalom abban a pillanatban kezdődik, amikor az élet ama különböző
fázisai állanak be, melyeket kínoknak nevezünk. Ám a fájdalmas
érzés elérheti legmagasabb intenzitását, vagy leszállhat a minimális
fokra. Ez attól a szemponttél függ, melyről tekintjük. Ki ne tudná,
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hogy az, ember - a fájdalomba beletörődve s azt elkerülhetetlennek
nézve - többé nem érzi a kínt, sőt örül azon, hogy kibirja? Nem
szólva a vértanukról, vagy Huszról, aki a máglyán énekelt, látunk
közönséges halandókat is, akik a legfájdalmasabb operációkat panasz
és remegés nélkül kitartják, ha abban lelik a kedvüket, hogy bátor-
ságukat megmutassák. A fájdalomnak, mint fiziológiai tünetnek van
határa, de 'a fájdalmas érzést határtalanul lehet csökkenteni.

Az oly ember szemében, aki, megérti, hogy a lét észszerű
törvények nek van alávetve, nemcsak nem rossz a fájdalom, hanem
éppen annyiraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g s z e rű föltétele az értelmi életnek, mint az
állati életnek. Ha nem volna fájdalom, az állati indi vidualitás nem

, tudná, mikor lépi át életföltételeinek a határait. Ha az öntudat nem
venné észre a fájdalmat, nem fogná föl soha, és nap nap mellett
ignorálná létének igazságait és törvényeit."

E már hosszura nyuló cikket zárva, foglaljuk össze ama
főparancsolatokat, amelyek Tolsztoj erkölcsi doktrináinak alapját,
alkotják:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Éljetek békében mindenkivel és ne tekintsetek senkit
megvetendőnek avagy botornak ; b) ne törjétek meg a házas-
ságot; c) az eskű rossz: ne kössétek Ie magatokat igéretek
által; d) az emberi igazságszolgáltatás vagy boszú rossz: ne gya-
koroljátok ezeket semmi körülmény között sem, s ne viszonozzátok
a rosszat rosszal; ej tudjátok meg, hogy minden ember egymásnak
testvére s egyazon atyának gyermeke; ne törjétek meg a nemzeti
különsség címe alatt a békét senkivel, bárki legyen az.")

Ezek alapján politikai rendszert alkotott, mely nem tür sem
törvényszéket, sem hadsereget, sem határokat. Szociális szempont-
ból Tolsztoj a tulajdon megszüntetését és a kommunizmus beren-
dezését kivánja.

Sem erkölcsi, sem kommunista rendszere, sem pedagógiai
doktrinái nem fogják a nevét a jövő számára fönntartani, de iro-
dalmi művei minden időket túl fognak élni.

E művek önmagukat ajánlják mélységes tanulmányaik, lélek-
tani igazságuk, s az élet realitásainak intenziv jellemzése által.
Mindebben tág, tárgyilagos naturalizmus nyilatkozik, melyben huma-
nitás és együttérzés tükröződik vissza, s amely mindenütt és örökké
érvényes morális öntudaton át szürődik.

(Igló.) Fordította: Ka roliny Mihá ly.

1 ) " "Tolsztoj Leó által való hitem." Vrede-nyomda, Amersfoort.
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A parrar gyujtogatók. A párisi 1871-ikinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkommün a közel-
multnak azon eseményei közé tartozik, amelyek sokszorosan bele-
játszanak a mai társadalmi. és politikai mozgalmak ba is. Pedig
kevesen ismerik ; a régebbi nemzedék azért nem, mert a kortársak
annak idején csak nagyori hiányos értesüléseket nyerhettek róla,
az ifjabb nemzedék pedig azért nem, mert nem volt nálunk forrás,
amelyből megismerhetné. Ezért tarthat számot a legnagyobb érdek-
lődésre Rákosi Viktor új könyve, mely A P á r isi gyujtoga tok cimmel

->, regényes korrajz formájában, szines drámai elevenségü előadásban,
a történeti adatokhoz mindenben híven mondja el a kommün egész
borzalmas és fantasztikus részfetekben gazdag történetét. Az előadás
formája a regényiróé, a hitelesség azonban a lelkiismeretes törté-

netiróé s így az olvasó a sok tanulság mellé egyuttal élvezetes
olvasmányt is kap. Nagyban növeli a könyv érdekességet az egy-
korú francia rajzok ·után készült nagyszámú illusztráció, amelyek
a kornrnünnek úgyszólván minden epizódját és szereplőjét szemünk
elé rögzítik. A, nagyon érdekes könyv a F r a nkün- Tá r sula t kiadá-
sában ugyanolyan formában és kiállításban jelent meg, mint a
Hír es a sszonyok és Hír es szer elmesek cimü közismert népszerü

könyvek. Ára füzve 6 korona, pompás habos selyem kötésben 8
korona.

Könyv a gyermekről. A legnagyobb ritkaság nálunk az
olyan könyv, amely a gyermeki élet és a lélek s a gyermek-nevelés
nagy kérdéseit úgy tárgyalja, hogy. felhasználja -és tovább fejti a
modern tudomány legújabb eredményeit, de emellett élvezetes,
friss művészi formában is szól az olvasóhoz, úgy, hogy olvasása
nemcsak' nem fáradság a teljesen laikusnak is, hanem nagy lelki
élvezettel is szolgál, Ilyen munka Náda i Pál kétkötetes szép mun-
kája, melynek teljes cime: Kö'nyv a gyermekről. Munka , já ték, művé-

sset, Megtárgyal mindent, ami a gyermekszobában fontos, a mesé-
lésen kezdve a művészi nevelésig, a zene és szinház szerepéig.
Szól a gyermekszobáról, hogy mikép kell a gyermeknek mesélni,
mikép kell a természettel megbarátkoztatni, szól az iskolakertekről.
erdei iskolákról, virágkultuszról, állatszeretetről s arról, hogyan lehet
a nagyvárosi élet szépségei iránt fogékonnyá tenni a gyermek ,
lelk,ét. A reform pedagógiának és a nyugateurópai és amerikai nevelő
intézményeknek bőséges ismertetésével tárgyalja a művészi, nevelés,
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a munkára szoktatás, a társadalmi nevelés-régibb és újabb eszméit,

mindig számot vetve a jelen szükségleteivel és lehetőségeível. Min-

den fejtegetéseben a gyermeket megértő szeretet szükségét hangoz-

tatja és olyan ifjú nemzedék fejlesztését propagálja, amely tör-

hetetlen akaraterővel és' társadalmi belátással szegődjék aGFEDCBAjövő

nagy céljainak szolgálatába, A kiváló írói készséggel. irott könyv

első sorban a nagy közönséghez, a szülőkhöz szól, de mindenki

élvezettel forgathatja, akit. a gyermekproblémája érdekel. ElőszótnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ignotus írt hozzá a nála megszokott eredeti szellemmel és eszme"

gazdagsággal. A könyvet nagyon finom és izléses kiadásban a

F r a nklin- Tá r sula t adta ki, ára 8korQna.

Találkozások. Elisabeth Heyking ma egyike a legolvasottabb

és legtekintélyesebb német regényiróknak. Egyik könyve, a "Briefe,

die ihm nicht erreichten " cimü néhány év előtt óriási feltünést kel-

tett mindenütt az egész világon, novelláinak is rendkivül nagy és

hálás olvasóközönsége van. Legszebb novellái közül kettőt" Talál-

kozások" címmel most magyarra fordított Benedek Marcell. Mind

a két novella exotikus szin téren játszik, szereplői Indiában és

Mexikóban élő európaiak. Anémet irónő ezt az életkört és ezt az'

emberfajt kitünően ismeri; maga is sokáig élt, mint német diplo-

mata felesége exotikus vidékeken s sok finomsággal, a tájak és

emberek művészi megelevenítésévei tünik ki ez a két novelIája is,

rnelyek egy füzetben, Radó Antal kitünő vállalatában, a Magyar

Könyvtár-ban jelentek meg a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cég

kiadásában. A füzet ára 30 fillér. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

Sire, Henr i La veda n öt felvonásos drámája, mely a napokban

a Nemzeti Szin ház szinpadán nagy irodalmi sikert aratott, Szá sz

Zoltán kitünő fordításában most jelent meg Radó Antal országszerte

ismert és népszerü vállalata, a Magyar Könyvtár kiadásában.

A könyvben ez a s~inmű nagyon érdekes olvasmány, dialogusának

elméssége, a milieu-rajz elevensége csak úgy érvényesül igazán.

A könyvet a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cég adta ki; ára

90 fillér.

Gujatun. Alexij Okulov, a fiatal orosz irodalom egyik leg-,
kiválóbb tehetsége, akit most kezdenek értéke szerint megbecsülni

külföldön, most legkitünőbb novelláinak egyikével szerepel a Magyar

Könyvtárban. A pompás novella, .melyet Munká csy Mihály fordított

Magyar Tanítóképző. 29
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magyarra, a szibériai félvad vadászok életéből van véve és egy

csodálatosan bájos, finom szerelmi történetet mond el Gujatunról,

.a szép fiatal lánykáról, a fiatal Baláról és az öreg Zgyinről. A ter-
mészetben élő kezdetleges emberek minden költőisége, primitív,

eredeti lelke benne van ebben á novellában. A fűzetet a Lampel R.
(Wodianer F. és fiai) cég adta ki; ára .30 fillér. 'ONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i é l e t .

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett az 1911. év március havában tartott rendkivüli választmányi .gyűlésről.

Jelen voltak: Dr. Baló Józef elnöklete alatt Mészáros Jenő,
Jankó László (Páp a), Horvay Ede, Farkas Sándor, Quint József,

Dékány Mihály, Répay Dániel, Szentgyörgyi József (Arad), Snasei
Ferenc és Úrhegyi Alajos, utóbbi jegyző.

1. Dr. Baló József elnök jelenti, hogy rendkivüli választm~nyi
gyülés összehívására az adott okot, hogy a ma&as miniszterium
a tanítóképző intézeti tanárok nyári továbbképző tanfolyamáról
sürgősen részletes tervezetet kiván azzal a hozzáadással, hogy
ezen továbbképző tanfolyam csupán egy tantárgyat ölelhet fel.
Jelenti továbh,á, hogy ezen választmányi gyűlésre egy felolvasónk

is van. Ugyanis Jankó László pápai tanár "A szünidei kurzus
tárgyai" cimen felolvasást óhajt tartani. Miután ezen, felolvasás
nemcsak szeros összefüggésben van rendkivüli választmányi g y ü -

lésünk tárgyával, hanem valószinüleg ez irányú tárgyalásunkat meg
is könnyíti, azt javasolja, hogy előbb 'hallgassuk meg Jankó László
felolyasását, s azután térjünk át a továbbképző !lárgyának és rész-
leteinek megvitatására. Ezek után felkéri Jankó Lászlót, hogy felol-
vasását tartsa meg.

2. Jankó László megtartja "A szünidei kurzus tárgyai" cimü
felolvasását, (egész terjedeimében az áprilisi számban jelent meg)
mellyel kapcsolatban a következő javaslatot teszi:

Keresse meg a választmánya magas miniszteriumot, hogy a
tanítóképző tanárok számára a nyáron rendezendő földrajzi tovább-

képző tanfolyam keretében az etnográfia is helyet kapjon és fon-
rosságához mérten megkülönböztetett óraszámmal szerepeljen.

)



Elnök a választmány nevében köszönetet mond Jankó László-

nak felolvasásáért, melynek keretéből főleg kiemelendőnek tartja azt

a részt, amellyel felolvasóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i választmány figyelmét a földrajz kere-

tében az etnografiára, mint meglehetősen elhanyagolt és végtelenü]

fontos tárgyra, tereli. Felkéri a választmányt, hogy e kérdést vitassák

meg sennek _figyelembe vétel évei állapítsák meg a továbbképző

kurzus tárgyár. _

Farkas Sándor nagy elismeréssel nyilatkozik a felolvasó által

felvetett kérdésről, de kijelenti, hogy bár az előző gyűlésen ő vetette-

fel a földrajz tárgy ának gondolatát, mégis amennyiben a földrajz

és természetrajz között választani kell, szükségesebbnek tartja a

természetrajz biológiai részéből tartandó továbbképző tanfolyamot,

annyival is inkább, mert a .tanítóképzők uj tantervébe 1-1 biológiai

órát állítottak be.

Többeknek hasonló hozzászólása után elnök javasolja, mondja

ki a választmány, hogy a nyáron a természetrajzi 'tanárok részére

biológiából tartassék továbbképző tanfolyam, a Jankó László felol-

vasásában megjelölt etoografia pedig egy következő tanfolyam

tárgyainak megválasztásánál föltétlenül figyelemben' részesüljön.

A választmány ez értelemben határoz.

3. Elnök ezek után felkéri a választmányt, hogy állapítsa meg

részletesen, hogy a továbbképző tanfolyamon kiknek az előadását

tartja kivánatosnak ?

Az élénk eszmecserében Urhegyi Alajos felhivja a választmány

figyelmét Wagner Jánosra, mint akinek külföldőn szerzett ez irányu

pedagógiai tapasztalatait, s tudományos búvárkódásait bizonyosan

jól lehetne a továbbképző tanfolyamon kamatoztatni.

Farkas Sándor a tanítóképző tanárok megbecsülését látja

abban, ha Wagner az előadók között helyet foglal.

Quint József, Dékány Mihály, Snasei Ferenc s többek hozzá-

szólása után elnök ,a to v á b b k é p z ő tárgyai ul s ~lőadóiul a követke-

z ő k e t javasolja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Elméletz' r ész:

, a ) dr. Mágocsy Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár: növény-

élettan.

b) dr. Schafarzik Ferenc műegyet. ny. r. tanár: Magyar-

-ország geologiája.

e) dr. Van gel Jenő egyet. magántanár : az állatok fejlődési

elmélete.

d) dr. Koch Ferenc c. egyet. ny. r. tanár: fizikális kémia.

355
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Vázsonyi Lajos műegyet. m. tanár : kémiai technologia.GFEDCBA

t) Wagner János áll. tanítóképző tanár: Magyarország flórája.
II. Gya~or la ti r ész: .

a ) dr. Mágocsy Dietz Sándor: növénytani gyakorlatok.
b) dr. Vangel Jenő: álattani gyakorlatok.
Ill. Gazdasági intézmények tanulmányozása.
IV. Szaktanári értekezletek a természetrajztanítás módszeré-

ről, vezeti Wagner János, Quint Józef és Pnikert Zsigmond tanárok
segédkezésével, .

A választmány a programmot elfogadja.
Elnök a gyülést bezárja.

K. m.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .

Dr . Ba ló J ózse/,
elnök.

Urhegyi Ala jos,
titkár.ONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

felvétetett a T. I. T. O. E. 1911. évi május 20-án tartott rendes választmányi
gyüléséról.

Jelen voltak dr. Baló József elnöklete alatt Fuohsné Eitner L.,
Entz Jolán, Demjén Ilona, Mészáros Jenő főtitkár, Dékány Mihály,
Bittenbinder Miklós, Stepankó Albert, Quint József, Miklós Gergely,
Snasei Ferenc, dr. Málnai Mihály, Horvay Ede, Farkas Sándor,
Somogyi Géza, Sztankó Béla, Répay Dániel, Urhegyi Alajos, utóbbi
egyuttal vezeti a jegyzőkönyvet.

1. Dr. Baló elnök' üdvözli a választmány egybegyült tagjait,
megnyitja agyülést s felkéri Mészáros Jenő főtitkárt jelentésének
megtételére.

2. Mészáros Jenő főtitkár jelenti, hogy a mult választmányi
gyűlés határozatához képest a Kovács János jubileum alkalmából
létesítendő alapitvány érdekében az elnökség a felszólító leveleket

már szétküldte s a gyüjtés meg is kezdődött.
Tudomásul szolgál.
Jelenti továbbá, hogya Nagyméltóságu Miniszter Ur értesítette

az elnökséget, hogy az 1911. évre szóló 2000 K segélyt kiutalvá-

nyozta.
A választmány ez értesítést örömmel veszi tudomásul.
3. Elnök jelenti, hogya mult gyűlés alkalmával egy felszó-

lalás alkalmából felkértük Farkas Sándort, Lubinszky Emiliát és
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Kirchner Bélánét, hogy tanulmányozzak a tképző tanító nők sérel-
meit s arról' tegyenek a' gyülésnek jelentést. Felkéri Farkas Sándort
jelentésének megtételére.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a rka s Sándor jelenti" hogyagyülést
csakugyan megtartották s agyülésen Lubinszky E. helyett akadá-

lyoztatása miatt Fuchsné Eitner L. vett részt. Beható vizsgálat alá
vették a tanítónők helyzerét s sérelmet két p~)Otban találtak: 1. cím-
kérdésben, 2. a kezdőfízetésben, amennyiben a legtöbben a XI.
rangosztályban kezdik, működésüket s a legujabban kibocsátott
rangsorban is' még négyen vannak a XI. rangosztályban. E sérelmek
megszüntetése céljából a bizottság a következőket javasolja:

Az egyesület eme sérelmeket magáévá, téve sürgős felterjesz-
tésben kérje .a magas miniszteriumot, hogy 1. miután a tanító-
képzőkben működü férfiak hárornféle.képesitésük dacára mind tanár

cimet vIselnek, ugyanúgy a nők is megkapják ugyanazon cimet,
2. a tanítónőképzőkhöz kinevezendő nők, ha tanítónői vagy tanító-

képző tanári képesítés birtokában vannak, ne a XI. hanem a X.
rangosztályba neveztessenek ki, miként' a férfiak. '

Elnök kéri a választmányt, hogy e javaslathoz hozzájáruljanak.
Répa y Dánief a bizottság ama javaslatát, hogya képző inté- !

zetek tanárnői a X. fizetési osztályba neveztessenek ki, kiterjesz-
tendőnek Javasolja a tanítói képesítéssel biró kézimunka- és torna-
tanítókra is, aminő pl. státusunkban Tarján Gyula kolozsvári képző
tanár, aki 15 év óta működik képzőnél s máig sem juthatott be a
X. fizetési osztályba, mig egy társa munkamesternői képesítéssel
tanítónői oklevél nélkül már a IX. fizetési osztályban van rang-

sorozva.
Dr. Baló elnök a bizottság javaslatát teljesen okadatoltnak

látja. Régóta ismeri a sérelmeket s régóta hallja az elégedetlenség _
nyomában járó panaszokat. Indítványozza, hogy a választmány a
bizottság előterjesztését fogadja el s bizza meg az elnökséget, hogy
az e tekintetben s z ü k s é g e s lépéseket a magas miniszteriumnál

tegye me'g. / \
-. A választmány az elnök javaslatához hozzájárul.

4. Elnök felkéri Farkas Sándort, hogya. tanítóképzők szak-
felügyéletéről szóló előadását tartsa l l) eg.

Farkas Sándor - kinek előadása e lap másik részében olvas-
\

ható - előadása végén a következő indítványt' teszi.GFEDCBA

AJ A hazai összes tanító és tanítónőképző-intézetek az 1868.
évi XXXVIII. és az 1876. évi XXVIII. t.-cíkk alapján a felügyeletre
hivatott népoktatási tanfelügyelőségek felügyelete alól kivétessenek.
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BJ A hazai 'összes tanító és tanítónőképző-intézetek felügye-
lete külön törvénybennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) állami, b ) egységes és e) szakszerü ala-
pokon ujonnan szerveztessék.

a) Az első alapelvból következőleg a felügyelet joga az államé.
b) A második alapelvből következőleg 1. az ország megfelelő

számu szakfelügyelői kerületre osztandó; 2. e kerületek felügyelete
teljesen azonosan kezelendő; 3. végül az egységesség okából szak-
felügyelői tanács szervezendő.

e) A harmadik alapelvból kiindul ólag szakfelügyelövé csak

azok nevezhetők ki, kik mint működő tanítóképző tanárok a gya-
korlati tanítóképzés körül kiváló érdemeket szereztek.

ej A szakfelügyelő a felügyelete alá tartozó kerületekben
s ügyekben első foku hatóság.

Elnök indítványozza, hogy a választmány Farkas Sándornak

minden kérdést megvilágító előadásáért köszönetet mondjon.
A választmány ehez hozzájárul.
Elnök maga is igen fontosnak találja e kérdést, mert ez egy.e-

nesen államérdek, seiérkezettnek látja az időt arra, hogy e kér-
déssel ujból behatóan foglalkozzunk, mert épen, most remény van
arra is, hogy a Nagyméltóságu Miniszter Ur asztalán fekvő javas-
latba 'a mi gondolatunkból is talán bevihetünk valamit. Farkas gon-
dolatához mindenben hozzájárul, csupán abban a kérdésben más
az információja, hogy Apponyi volt miniszter ur nem akarta a tan-
felügyeletet szakfelügyeletté átszervez ni, hanem ő ezen ujonnan
szervezendő szakfelügyelői állásokra tanfelügyelőket is kinevezhe-
tőknek vélt. S ez már gátat vetne szépen megindult haladásunkban.
A tanítóképző-intézeti tanár és a tanfelügyelők kvalifikációjának
viszonya alapján is meg éppen ezer okból nekünk arra az állás-
pontra kell helyezkednünk, hogyatanfelügyelők hatásköre a tanító-
képző-intézetekre nézve megszünjék. Intézetünk haladásának ez az

egyik feltétele.
, Elnök eme véleménye nyilvánítása után megnyitja a vitát.
D'r. Má lna i megfontolandónak tartja azt, hogy vajjon nem

jobb volna-e a szakfelügyelői címzés helyett a főigazgató elnevezés,
mert munkaköre a középiskolai főigazgatók munka- és hatásköré-
nek felel meg, Fejtegeti azon kivül, hogy a szakfelügyelet olyan
legyen, hogy abból az iskolának igazán legyen haszna. A szak-
felügyelő sok képzőt lát munkában s így sokoldalu tapasztalatot
szerezhet. A látogatása alkalmával szerzett tapasztalataitelsősorban
az illető testülettel közölje, hogy abból okuljanak. Azonkivül a
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miniszterium a hozzá érkező összes jelentésekből azokat, amelyek
közérdeküknél fogva igazán fontosak, országszerte tegye közzé,

Farkas indítványához teljesen hozzájárul.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Déká nJ ! Mt'há lJ ! igen helyesli előadónak azon gondolatát, hogy
ne egyes szakokra nevezzenek ki szakfelügyelőket. hanern az álta-
lános paedagógiai és didaktikai képzés megfigyelésére. Még nem
látja helyén valónak, hogy részletekbe mélyedjünk, megelégszik
egyelőre azzal, hogy: a kérdésból maga a szakfelügyelet fontossága
domborodjék ki. Farkas indítványához teljes egészében hozzájárul.

Miklós Gergely régebben sokat foglalkozott a szakfélügyelet

kérdésével, de mindíg abból a szempontból. hogy az egr es sza kok

kapjanak szakfelügyelőket. Azonban Farkasnak ez irányu értelme-
zését helyesnek találja s hozzájárul. Miután azonban vannak egé-
szen speciális tárgyak, mint pl. a női' kézimunka, zene" rajz stb.,
ezeknél külön szak biztosok ellenőrzését kivánja.

Quint J ózsef óv attól, hogy ha jelenleg működő tanár vagy
igazgató neveztetnek ki szakfelügyelőnek, az veszélyeztetné az
intézetek egyéníségét, aminek megérzését mindnyájunknak felette

fontosnak kell tartanunk. Ezen egyéniség biztosítására valamely
módot kell találni, talán azt a módot, ha az intézetek képviselő
tagokat küldenének a szaktanács ba.

Elnö 'k érzi e kérdés fontosságát, de attól tart, hogy ez a korai
körü1bástyázás az egész kérdés eredményét veszélyeztetné. Fel-
ügyeletnek 'lenni kell; ez állami érdek; ehez képest mi az elő-
adottakban olyan felügyeletet kérünk, amilyen tapasztalatunk sze-
rint a legjobban megfelelhet. Logikus lépésünk más nem lehet.

Má lna i nem osztja Quint aggodalmát, mert szerinte az 'a szak-
felügyelő bizonyára van olyan nivón álló, aki a tanári kar egyé-
niségét tiszteletben tartja. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a k fe lü g y e lő mellé még egy másik
hatóságot állítani iIIuzórius értékü.

Déká ny nagyon szeretné, ha Quint indítványát visszavonná,
mert nem szivesen látja, hogy ennek az előre aggodalmaskodásnak
nyoma maradjon.

Quint továbbra is fentartja bizalmatlanságát, kiindulva abból,
hogy a módszeres: kutatások .első mozzanata is a kétely volt. Jó
előre elejét akarja venni az ilyen irányoknak.

F a rka s Sá ndor ezután az elhangzott véleményekre válaszol.
Málnaival szemben jobbnak találja a szakfelügyelő elnevezést már
csak azért is, mert ez az elnevezés egyenesen tőlünk ered. Helyes-
nek találja, hogy a tanácsba kiválóbb ta nárokat is küldjenek



360nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qu'z'nttel csupán elvileg egyezik meg, mert az intézetek egyéniségét

egyáltalában nem félti a szakfelügyelötöl. Az illető szakfelügyelő

despota hajlamától sem fél, mert a dolog lényege sen: engedi azt

meg. Határozottan ragaszkodik ahoz, hogy a szakfelügyeletnek

hatósági jellege legyen, mert épen ez adja meg a sulyát.

Elnök a vitát bezárva, a következő határozati javaslatokat teszi.

Mondja ki a választmány, hogy: 1. a szakfelügyeletet kivánja,

2. eme kivánság un kat memorandum alakjában mielőbb terjesszük

a Miniszter Ur elé, hogy esetleg a szervezethez mi is hozzájárul-

hassunk részletes munkával. Első sorban köszönjük meg a Minisz-

ter Urnak, hogya Há zba n tartott nyilatkozata' szerint a tanító-

képzők eme égető kérdésétvégső megoldásra szándékszik köze-

lebbről vinni. 3. A memorandum elkészítésére kérjük fel Farkas

Sándort, mert az előadása mutatja, hogy a kérdéssel teljesen tisz-

tában van.

A választmány az elnök javaslatát elfogadja.

5. Elnök elérkezettnek látja az időt arra, hogy az 1912. é v

tavaszán tartandó közgyülésre, - ha végleges programmot nem

is csinálunk még'- keressünk olyan gondolatokat, amelyek a köz-

gyülést minél tartalmasabbá tegyék. Erre igen alkalmasnak találja

Lechnitzky mult havi felolvasásának a tárgyát, mint amely hosz-

szabb programmot jelöl meg. Gondoskodni kell tehát arról, hogy

Lechnitzky munkája nyomtatásban megjelenhessen. Javasolja tehát,

hogya nevezett munkát adjuk ki különböző szakot tanító taná-

roknak, hogy 'azok vizsgálják meg, hogy az abban levő gondolatok

mily mértékben értékesíthet?ktárgyuk tanításának keretében. Így

előkészítve, e kérdés méltó képen fog szerepelni a közgyülés pro-

grammjában.

A választmány az elnök javaslatához hozzájárul.

6. Elnök meleg szavakban emlékezik meg arról, hogy egye-

sületünk ujból befejezte egy tanévre szóló munkásságát. Miután a

választmány az év őszéig gyülést előreláthatólag n~m tart, a választ

mány tagjainak kellemes pihenőt kiván s a gyülést bezárja.

K. m.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .

Dr . Ba ló : !ózuf,

elnök.

Urhegr i Ala jos,
titkár.
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.Vegyesek.DCBA

A M ag y a r N um izm a tik a i T á rs u la t minden állami tanítóképző-inté-
zetnek megküldötte szaklapja, 'a Numizmatikai Közlöny ez évben meg-
jelent számait, jelezvén egyuttal, hogy a jövőben megjelenendő füzeteket

is rendszeresen meg fogja küldeni.
Intézeteink a nevezett lap nak dijtalan folyósítását a Vallás- és Köz-

oktatásügyi Miniszteriumnak köszönhetik, mely a Numizmatikai Társulat-

nak mult esztendei 400 K allarnsegélyét ez évben 1000 K-ra emelte föl

azzal a meghagyással, hogy a társulat közlönyének 50 példánya évenként
a Vall, és Közokt. Min~szterium által megjelölt cimekre,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelsó sorba n a

tanítóképző-intézeteknek megküldessék.

A Vallas- és Közokt. Miniszterium 5889°/911. sz. ezen rendeletével
a hazai tanítóságot már kiképeztetesének első fokán megnyerni akarja a

numizmatika ügyének. ~zen irányban is fogékony lelkü tanítóságot akar
nevelni, mely majdan hivatva leend a nép között, a tanító működésének

szinhelyén terjeszteni a numizmatika iránti érdeklodést, szeretetet, s hivatva
leend megakadályozni, hogy hazai éremleletcink s egyéb kincsei nk el ne

kallódjanak, illetéktelen ügynökök által külföldre ne hurcoltassanak, hanem

a hazának megmentessenek, s a tudomány számára megőriztessenek.
A «Magyar Tanítóképzö s lapjain többször találkoztunk vélemények-

kel, melyek hazai tanítóságunkat a régészet ügyének mind fokozottabban
megnyerni óhajtanak. Annál inkább köszönet illeti a Vall. és Közokt.
Minisztériumot a Num. Közlönynek intézeteink számára való folyósításaért.

S ha inté~eteink igazán megértik és magukévá teszik közoktatási kormány-

zatunknak intenciöit, ez irányban is messze kiható szolgálatot tehetnek a
tudománynak, a közÜgynek. '

" "N é p o k ta tá s " címen új folyóirat lett a kalocsa-egyházmegyei tanító-
egyesületek hivatalos értesítőjéből. Megjelenik Ka locsá n (Pest m.). Szer-

kesztője: Dreisziger Ferenc a kalocsai tanítóképző-intézet pedagógus

tanára. IQ szám fog évenkint megjelenni a «Népoktatás»-ból 480 oldalnyi

terjedelemben. Évi előfizetési díja 4 korona.
A keresztény és hazafias nevelés szolgálatában áll. Elsősorban didak-

tikai és methodikai tanulmányokat fog közölni. Különösen hangsúlyozza

az iskola gyakorlatát, Közleményei igazolják életrevalóságát. Szusza i Antal
ódai szárnyalású cikkben mutatja ki, hogy csak az a hivatásos tanító, aki

szeretni tud. 'U 'ieder kehr József dr. az oktatás erkölcsi alapjának nagy

jelentőséget mutatja ki egyalapos tanulmányban. Azt bizonyítja, hogy

erre szükség van az iga zsá g, az egyéni jó lét és a tá r sa da lmi boldogulá s

érdekében. P etr ová cz József nagy eszméket mozgat. A magyar iskolák
szervezetét egységesíteni akarja s itt merész, de reális indítványokat tesz.
P o tsta Ferenc a szebeli fogalmazás nagy jelentöségét és methödusanak
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lényegét körvonalazza.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAResli István a mesélés művészetének egyik mödjat

adja igen praktikus módon. Se ta r a József szakszerű s fölöttébb praktikus
utasítást ad, hogy lehet pár fillérrel megvetni az iskolai természetrajzi
múzeum alapját. D. F . Wa lter Overberg Bernardröl írt könyvét bírálja

meg alaposan és szakszerűen. Végül Apró közlemények címen kis értéke-

zések formájában pár szóval jellemez egy' egy jelenséget tanügyi életünk

teréről. A folyóirat most indul ugyan meg, deeemberig azért az évi 10

száma meg fog jelenni. S. amint a közlésre varö dolgozatok mutatják, az

iskolai élet lényegét fogja tárgyalni.ONMLKJIHGFEDCBA

S ik e t n é m á k f e l v é t e l e . Asiketnémák bp esti áll. intézetének I. osztá-
lyaiban 30 uj növendék számára van üresedés. Felvételt nyernek első-
sorban a székesfővárosban és a szomszéd falvakban élő teljesen siket-

néma-, vagy részleg es hallású-, továbbá némi beszédmaradvánnyal biró,

előrehaladottabb korban megsiketült gyermekek. A szegénysorsuak az in-
tézeti 'képzés egész idejére eltartasi és uti segélyt kaphatnak az intézettől.

Másodsorban az ország távolabbi részeiből is felvétetnek oly hasonló

fogyatékosságban szenvedő gyermekek, akiknak eltartá si dijait egészben,

vagy részben biztosítják a hozzátartozók, vagy akik segélydíjra érdeme-

sek. Felsőbb osztályokba való felvétel ért i~ lehet folyamodni. Érdeklődők-
nek dijtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet VIII. ker. Mosonyi-

utca 8. sz. alatt működő igazgatóság.

K i t ü n t e t é s . A Bnenos-Airesben r o r o-ben rendezett orvosi és

hygiéniai kiállítás juryje az Optische Werke C. Reichert, Wien VIII/2'
láta 1 kiállított görcsöveknek a nagy dijat (Grand Prix) itélte oda.

A M a g y a r K ir á ly i Á l l a m v a s u t a k n y á r i m e n e t r e n d j e 1 9 1 1 - r e .

A székesfehér vá r -pa ksi .uona ion, A Paksról jelenleg éjjel 3 óra 9

perckor Székesfehérvárra indulo vegyesvonat korabban, azaz 2 óra 44
perckor fog indulni.

Az a dony-puszta sza bolcs-ta polca i (ba la tonvidéki) uona lon, A Tapolcaról

jelenleg reggel 4' óra 20 perckor indulö és a Tapoleara jelenleg esteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< } órakor
érkező gyorsvonatok Adony-Pusztaszabolcs és Budapest keleti pályaudvar

közt egyesítve fognak közlekedni, a Fiuméről jövő, illetve a Budapestről
Bosznabródba közlekedő gyorsvonattal.

Utóbbi gyorsvonat ez okból Adony-Pusztaszabolcsról korabban, azaz

d. u. 4 óra 21 perckor fog indulni és Balatonfüredre este 6 óra 47 perckor,

Tapoleára pedig este 8 óra 15 perckor fog érkezni.

A veszpr ém-a lsóőr si vona lon. A Veszprémből jelenleg este 6 óra 1

perckor Alsóőrsre indulo vegyesvonat korabban, azaz d. u. 5 óra 20 perc-
kor fog indulni.

A celldömölk-csá ktor nya i és a za la szentivá n-kisja ludpuszta -za la szent-

ivá ni vona lon: A Zalaszentivan-Kisfaludpusztaröl jelenleg este 8 órakor

Zalaegerszeg re indulö vegyesvonat forgalma megszüntettetik.
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A Zalaszentivanröl jelenleg éjjel 10 óra 50 perckor Zalaegerszegre

induló vegyesvonat korábban, azaz este 9 óra 50 perckor fog indulni és

Zalaegerszegre már éjjel 10 óraGFEDCBAZS perckor fog érkezni.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ~a bok-kr a pina teplic.kr a pina i vona lon. Zabok-Krapinateplicröl a

jelenleg d. u. 4 óra 45 perckor induló személyvonat már d. u. 4 óra 13

perckor, és a jelenleg este 9 oraker induló vonat már 8 Óra 30 perckor

fog indulni.

Budapest, 1910. évi szeptember hó q-én. A magyar kiralyi állam-

vasutak igaz-gatósága,

A sza ba dka -bdta sziki vona lon az összes személyszállító vonatok

menete gyorsíttatik.

Az ujvidék-beocsini vona lon: Az Ujvidékröl jelenleg reggel 4 óra

23 perckor indulo, Beocsinba reggel 5 óra 39 perckor érkező személy-

vonat este fog közlekedni és pedig Uj vidékről este 8 óra So perckor fog

indulni. Beocsinba pedig este 9 óra 57 perckor fog érkezni.

A zólyom-zólyombr ézói vona lon: A Zölyomböl este 8 óra 30 perc-

kor indulo, Besztercebanyara este 9 óra 37 perckor érkező személyvonat

Zölyomböl már este 8 óra 13 perckor fog indulni és Besztercebányára

este 9 óra 20 perckor fog érkezni. E vonat junius hö r-töl augusztus' hó

31-ig Besztercebányától folytatólag Zölyombrézoig minden vasár- és ünnep-

napot megelőző köznapon közlekedik. - Zólyomtól-Besztercebányáig

egy uj vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Zölyomböl csatlakozással

a Budapestről Zölyomba délelőtt 10 óra 49 perckor érkező gyorsvonathoz

délelőtt II órakor indul és Besztercebányára délelőtt II óra 57 perckor

érkezik. - Zólyom-Szliácsfürdő között junius {-WI augusztus 31-ig 3 uj

vegyesvonatpár helyeztetik forgalomba, miáltal a Budapestről-Szliácsra,

illetve Szli ácsról-Budapestre utazó közönség Zolyoróban közvetlen szoros· -

csatlakozást nyer. - A Ssliacsfürdötöl-c-Zölyomig, a Zólyombrézótól-

Zólyomig, a Zólyomtól-Szliácsfürdőig és a Zölyomtöl=-Besztercebanyaig

a mult év nyarán vasar- és ünnepnapokon közJekedett személyszállító

vonatok ugyanarra az idötartamra és ugyanazokon a napokon ismét for-

galomba helyeztetnek.

A bá nr éve-dobsina i vona lon egy uj vegyesvonat helyeztetik forga-

lomba, me ly Bánrévéről délelőtt 8 óra IS perckor indulZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Dobsinára

délután 12 óra 10 perckor érkezik.

A pe/sőc-mur á nya lja i vona lon a Pelsőcről jelenleg délután 3 órakor

indulo és Maranyaljara délután 5 óra 49 perckor érkező vegyesvonat Pel-

sőcről már délután 2 óra 40 perckor fog indulni és csak Nagyrőcéig fog

közleked ni, ahova délután -4 óra 35 perckor fog érkezni. E vonalon

Nagyrőcétől-Pelsőcig és Pelsöctöl=-Muranyaljaig egy-egy uj vegyesvonat

helyeztetik forgalomba, mely Nagyrőcéről délután 5 óra 6 perckor indul

és Pelsőcre este 6 óra 45 perckor érkezik. Pelsőcről pedig este 7 óra

20 perckor indul és Muranyaljara éjjel 10 óra 8 perckor érkezik.
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A pelspc-na gysza bosi vona lonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy uj vegyesvonat-pár helyeztetik

forgalomba. Indul Nagyszabosról délután 5 óra 4 perckor, érkezik Pel-

sőcre este 6 óra 35 perck'OF';'indul Pelsőcr61 este 7 óra 30 perckor,

érkezik Nagyszabosra éjje19 óra 38 perckor. .

A bdnr éve-dzdi vona lon egy uj személyvonat helyeztetik forga-
lomba. Indul 'Banrévéröl éjjel 9 óra 20 perckor, érkezik. Ózdra éjjel 9

óra 39 perckor.
A sdtor a lja ujhely-ka ssa i vona lon egy uj személyvonatpar helyezte-

tik forgalomba. Indul Kassaról délelőtt 10 óra 1 perckor, érkezik Sátor-

aljaujhelyre 12 örakor délben; Satoraljaujhelyröl indul délután 5 óra 24

perckor, 'K~ssára érkezik este 7 óra 35 perckor.
A 'szepsi-mecenziji vona lon 2 uj vonatpár helyeztetik forgalomba.

A miskolc-tor na i vona lon egy uj motorosvonatpar helyeztetik for-

galornba.
'(Folytatása következik.)ONMLKJIHGFEDCBA

K im u t a t á s

a f. évi junius 20-áig befolyt tagsági díjakról.

1907-re: Brunovszky Rezső (8 kor).
1908-ra: Brunovszky Rezső (8 kor.).
1909-re: Brunovszky Rezső (8 k o r . ) ,

1910-re : Brunovszky Rezső (8 kor.).
1911-re : Szentgyörgyi József, Grusz Frigyes, Marczélly Kornél,

Hollós Károly, Brader József (8-8 kor.), Pinkert Zsigmond (6.20 kor.).
1911. I. felére: ifj. Krecsmárik Endre (4 kor.).

A Dr. Kovács János-alapra ujabban adakoztak: Or. Bal?gh
Jenő 10" kor., Wagner János 20 kor., Hegedűs János 10 kor.,
Szöllősi István 10 kor., Marczélly Kornél 10 kor., Snasei Ferenc
5 kor., S la jc h ó Mihály 5 kor., Párvy Endre 5 kor., Dr. Koch
Ferenc 5 kor., Tanfi Iván 5 kor., Balázs Endre 5 kor., Huzják
Lukács 5 kor., Irsa Béla 5 kor.,' Kárpáti Ernő 5 kor., Mandola
Aladár 5 kor., .Sornló Bertalan 5 kor., Márialaky Kálmán 5 kor.,
Kovács Ábel 5 kor., Bányay Jenő 5 kor., Amberg József 5 kor.,
Ujvári Mihály 5 kor., Horvay Ede 5 kor., Hamar Gyula 4 kor.,
Éber Rezső 4 kor., Pasnáry Győző 3 kor., Dr. Szabó Emil 3 kor.,
Dr. Lévay Edéné 2' kor., Nikelszky Zoltán 2 kor., Levius .Ernő

2 kor., Margócsy Gyula 2 kor., Zámbory Endre 2 kor., Tömör-
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kényi Dezső 2 kor., Barcsai Károly 2 kor., Bocskay J. 2.22 kor.,
Révfy Géza 2.22 kor., Karolíny Mihály 2 kor., Khin Antal 2 kor.,

Margittai Antal 2 kor., Posfay Sándor 2 kor., Csukás Zoltán 2 kor.,
Hidegh Béla 2 kor., Hanvai Gyula 2 kor., Macskássy Zoltán 2 kor.,

.Csiky István 2 -kor., Lengyel Gyula 2 kor., Mihalik József 2 kor.,
Groisz Ottó 2 kor., ifj. Krecsmárik Endre 1 kor., Kiss Sándor 1 kor.,
Buschmann Gyula 1 kor., Kristofcsák Lajos 1 kor., Péter Ferenc
1 kor., a dévai áll. tanítóképző tanártestülete 18 kor., a 'csáktornyai
áll. tanítóképző tanártestülete 50 kor., a pápai ref. tanítónőképző
~nártestülete10 kor., Csurgóiáll. tanítóképző tanártestülete 50 kor.,
Schön István 2 kor., Geöcze Sarolta 5 kor., Bittenbinder Miklós
2 kor., Entz Jolán 2 kor., Strauch Gyula 2 kor., Palágyi Lajos
2 kor., Stepankó Albert 2 kor., Répay Dániel 2 kor., Hegedüs Paula
1 kor., Fuchsné 1 kor., Heger Lujza 1 kor., Szente Pál 1 kor.,
Lépesné 1 kor., Lehoczky Rózsa 1 kor., Lubinszky Ernilia 1 kor., /
Bizell ,Margit 1 kor.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖsszesen befolyt eddig: 448 korona 44 fillér .

Budapest, 1911. [unius hó 20-án. . .GFEDCBA

Hornay Ede

egyes. pénztáros.
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torna- és óvoda-berendezések és
szabad. gyennekpadok gyártása,
~ Árjeg'y~ékkel készséggel

. szólgálunk in gyep. és bérmentve.
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Ajánlják
mintaszerü

górcsöveikct,
mikrotom ...jaikat, polarizációs

é s vetitö- _'
készülékeiket.

Uj tükör ...kondensorok ultra .
mikroskopos részecskék lát .
hatóvá tételére.'. fényképező
objektivek. - Uj Combinar ...
Solar, Katalogus bérmentve.

MAGYAR. LÁNYOK
KÉPES HETILAP fiATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I I ELŐfIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 ~ORONA O ·
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 10

)


