
Miként kellene a középtanodai magántanitást 
szabályozni, hogy az eddiginél kedvezőbb 

eredményt mutathassunk fel? 
j S Á N D O R J Á N O S T Ó L . 

Czélom nem az, hogy minden áron reform-javaslatokkal álljak 
elő, hogy ideálizáljak, hanem az, hogy rámutassak egy hiányosság-
ra iskolánk szervezetében. Miképen folyt és foly a magántanitás 
iskolánkban, ezt mindnyájan jól tudjuk. Kezdetben, s azután is 
hoszszasan, a tanári, tanitói személyzet nagyon kevés számból ál-
lott, ugyanynyira, hogy nem tudtak, nem tudhattak elégséges szá-
mú közórát tartani; tehát a hiányokat foltozni kellett, s hogy a 
közórákon a tanitás annál sikeresebb lehessen, a magántanitást bé 
kellett hozni. De másfelől a tanitásért járó némely csekély anyagi 
jutalommal is öszszeköttetett, hogy ez által mód és alkalom nyúj-
tassák az olyan ifjaknak a további tanulásra, a kik azt szűk anya-
gi körülményeik miatt nem tehetnék. Ez mindenesetre szép gondo-
lat volt! S mi volt és mi az eredménye e rendszernek? A mint 
nagyon jól tudjuk, a legtöbbször s e m m i . 

De minthogy a tekiűtélyek korát éljük, engedjék meg az esz-
mék országának virilisei, hogy a nagytekintélyű Brassai „Módszer 
és némi alkalmazásai" czimti akadémiai értekezésből támaszthassam 
meg én is fennebbi állitásomat. 

A magán tanitás által gátolják az önerő kifejtését. Hogy ezt a 
rendszert, mint a módszer haladását, tökélyesedését gátló, a tanuló 
eszét enerváló reactionarius intézkedést miképen lehessen fentarta-
ni, azt józan, egyszerű észszel megfogni bajos, mondja Brassai. 

A magán tanitás a közórákon való figyelmetlenségre késztet, s 
ezt a káros figyelmetlenséget egy gyenge magán tanitó nem pótolja 
ki, S megtörténik az is, hogy akárhány magán tanitó a számtani fel-
adatokat, forditmányokat és fogalmazványokat kidolgozza tanitványa 
helyett s igy az ép tagút bénává teszi. 

A kik védik ezt a rendszert, inkább a „docendo discimus" 
elvénél fogva védik. Azt mondja Brassai: ha az illető magán tani-
tó korábbi tanulmányaiban gyenge, százat lehet egy ellen tenni) 
hogy tanitása alkalmával sem nyer nagyobb előmenetelt bennök. 
A gyermekre nézve pedig tiszta kár s a Faraó álma telik bó, mi-
dőn a hét sovány tehén elnyelte a hét kövéret s mégis sovány maradt. 
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Ha jól megfontoljuk tehát e kérdést, a magán tanításból a nö-
vendékekre több kárt, mint hasznot látunk háramlani. Mit tegyünk 
hát vele ? Brassai fennebb említett értekezésében, az érintettem 
okok miatt, eldobandónak tartja. Hasonlólag Révész Imre is a „Fi-
gyelmező" 1874. septbember-octoberi füzetében. S nemigen hizelg 
e rendszernek Malmosi Károly is a Tanáregylet közlönye 1874/5. 
5-ik számában, a midőn igy szól: bizony, igen sokszor csak olyan 
az instructor, mint az Írásbeli használt „faulenzer", vagy a tanuló 
kezébe adott fordítás. Rosszul használva, a helyett hogy tanítana, 
ront ós felületességre szoktat. Enynyi elitéltetéssel szemben is bá-
tor vagyok ajánlani, ne dobjuk el, hanem reformáljunk rajta, mert 
a mai gyakorlat szerint csupa nevetséges semmiség. Jelen szerke-
zetében kerékkötője oktatásügyünknek. 

Hogy meg kell tartanunk, e mellett, ez idő szerint, két kö-
rülmény lép fel követelőleg. A benlakási intézmény levén a mi is-
koláinknál is gyakorlatban, a kisebb gyermekek a magán tanítással 
öszszekötött felügyelet alatt kell hogy álljanak. A második körül-
mény pedig ez: tanrendszerünk és a kevés számú tanerők mellett 
még nagyon is megtűrhető egy jól vezetett magán tanítási rendszer. 

Mondják sokan: legyen szigorú, jó felügyelet a magán tanítás-
ra s megvan minden. De nincs! Hogy valami felett jó felügyeletet 
gyakorolhassunk, annak egyszer magában jól rendezett dolognak 
kell lenni, hogy pedig ez a nálunk divatozó magán tanítás jó mód-
dal volna béállitva, azt szabadjon határozottan tagadnom. Ez nem 
egyéb rendetlenségnél. 

Hogy lenne tehát czélszerü a magán tanítási intézményt áta-
• akitani ? 

Nézetem szerint igy: meg kell vizsgálni alaposan, hogy kik 
alkalmasok a magán tanításra s ez legyen irányadó elv a tanítványok 
kiosztásánál, nem pedig az eddigi, hogy ennek s ennek nem bizok 
többet a kezére, mert már neki enynyi s enynyi tanítványa van, 
ama másnak pedig még egy sincs s aztán még annak a harmadik-
nak , negyediknek is adni kell, mert szegény fiu s nagy szüksége 
van a segélyre. Ezt az eljárást sem a tanítványok, sem pedig a 
szülők nem fogják később megköszönni. Minden mellékes tekinteteket 
tehát félretéve, tekintsünk egyedül a tehetségre s a kiben ezt fel-
találjuk, bízzunk annak a kezére tíz vagy húsz tanítványt is, csak 
hogy ezek mind egy osztálybeliek legyenek. S a magán tanítási órák 
tartassanak a tantermekben, az intézet elöljárói által meghatározott 
órákon. A lakó szobákban csak a felügyeletet gyakorolja a tanitó. 
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Ez esetben a felügyelet érne tán valamit, mig, ha az eddigi 
kerékvágásban marad, semmi sem egyéb, mint illusio ; mert a fel-
ügyelő nem lehet egyszerre tiz , húsz, de sőt harmincz helyen is 
jelen. Sőt egy egész hét lefolyása alatt se képes — ha mindennap 
gyakorolja is a felügyeletet — mindenik magántanítónak a tanítá-
sát legalább egyszer végig hallgatni, a midőn tiz vagy tizenkét szo-
bában s csaknem mindenikben két vagy három magántanító is mű-
ködik különböző osztályú gyermekekkel és különbféle tárgyakkal. 
Hogy lehessen ott csendes és hasznos a magántanitás ?! 

De tegyünk számítást. Van egy magántanítónak, az eddigi 
gyakorlat szerint, nyolcz tanítványa, még pedig négy különböző osz-
tályból '). Az egyik órán van az első osztálybelinek — tegyük fel — 
csak egy tárgya, a második osztályúnak kettő, a harmadiknak ket-
tő, a negyediknek három. Tehát egy órán oktatni kell nyolcz gyer-
meket nyolczféle tantárgyból. Menynyi idő eshetik egy tárgyra? 
Hét ós fél perez. S menynyi sikere lehet ennek a tanításnak? Azt 
hiszem nem szükség azt fejtegetni. 

Ellenvetésül felhozhatják sokan a „subsistendi modus" elvé-
nél fogva, hogy az ajánlottam eljárás szerint a felosztályiak egy ré-
sze nem részesül abban a segélyben, a melyet a tanítványoktól kap-
na. Azt hiszem, a tanítványok előmenetele a fődolog, nem pedig 
ennek, vagy amannak jutalmazgatása csak azért, mert felsőbb osz-
tálybeli 2). Senki, egymásnak a szellemi megnyomoritásával ne húz-
zon anyagi hasznot3). 

Egy másik jó oldalát is látom az ajánlottam eljárásnak, azt t. i. 
hogy ez által a felsőbb osztálybeliek is ösztönöztetnének a jól ta-
nulásra, hogy kiérdemelhessék a magántanitóságot. S inkább tisz-
telnék tanítványaik is, mint igy akárhány csak neveti tanítója gyen-
ge eljárását. 

Hogy a szobákban való lakást illető elrendezés és a szülök óhajtása 
is, egy vagy más tekintetben nehézségeket gördit e rendszer keresz-
tülvitelénél , azt gondolom; dje mindezeket könynyen lelehet győzni. 

Én ez ügyről ezeket gomdoltam s távol legyen tőlem , hogy 
az illetőkre oktroyálni akarnáim. 

') Kereszturon van erre eset. 
3) Vagy tán ezzel a jutalommal AZ iskolai takarékpénztárak alapját vetnők 

meg ? N ehezen hiszem. 2) Helyesen és igazán van ez mondva. Részünkről teljesen osztjuk iró né-
zetét. A ki tanitó akar lencii, szerezzen magának erre egyéb érdemet 
az anyagi szegénységnél, mely iránt mi részvéttel viseltetünk ugyan, de 
gyermekeink, a jövő nemzedék szellemi megbénitása árán segíteni azon: 
ezt csakugyan a keresztény ezeretet se parancsolja. — Szerk. 




