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Tanítóképzés.

Meghívó.
A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesületének
1912. április l-én és 2-án Kiskunfélegyházán tartandózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kö'zgyülés lefolyása ,'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X I I . r e n d e s k ö z g y ü l é s é r e .

1. nap. 1912. március 31-én.

Megérkezés Kz'skunfélegyházára ,. (Az elnökség és a budapesti
tagok indulása Budapest, nyugoti pályaudvarrólhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi d. e. 8 óra 15

perckor, érkezés Félegyházára 10 óra 33 perckor.) Elszállásolás ..
D. u. 6 órakor előértekezlet az állami tanítóképző-intézetben.'
Este 8 órakor -ísmerkedés, •

2. nap, április I-én.

D. e. 9 órától kö'zgyülés a városháza közgyülési termében.,

Tárgysorozat,' ,

1. Elnöki megnyitó. Tartja dr. Baló József egyesületi elnök.
2. Üdvözlések.
3. Emlékbeszéd megboldogult Sebestyén Gyula szakfelügyelő-

ről. Tartja Hodossy Béla, a sárospataki tanítóképző-intézet
igazgatója. .

4. Tanítóképzésünk jövője. Felolvassa dr. Fináczy Ernő, udvari
tanácsos, egyetemi tanár, tiszteleti tag.

Szünet.
M agya r Tan n ók épz.ő , 5GFEDCBA

I
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5. Szaktanári tanácskozások 6 szakosztályban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Kisérleti pedagógia . IV. Rajz.

Elnö'k: Nagy László, Elnök: Gál Imre,
Előadó: Quint József, Előadó; Éber Sándor,
Jegyző: Kandrai Géza. Jegyző: Tscheik Ernő.

II. Németnyelv.

Elnö'k: Szöllősi István.,
Előadó: dr. Novy Ferenc;
Jegyző: Braun Angela.GFEDCBA

I l l . Fizikai gyakorla tok.

Elnö'k: Kovács Béla,
Előadó: Dékány Mihály,
Jegyző: Kiss A-. József.

V. Kézimunka (Slöjd).

Elnök: Krik Jenő,
Előadó: Bergmann József,
Jegyző: Diviaczky Rezső.1)

VI. Testgyakorla t.

Elnö'k: Párvy Endre,
Előadó: Marczelly Kornél,
Jegyző: Fuchsné Eitner

Ludmilla.

D. u. 2 órakor bankett. Este 6 órakor hangverseny.

3. nap, április 2-án.

D. e. 9 órától közgyülés a városháza közgyülési termében.
Tárgysorozat :

1. ·Megnyitás. Pénztárvizsgáló, tisztujitó. kandidáló, 'szavazat-
szedő stb. bizottságok kiküldése.

2. aj Az új Tanterv és Utasítások legfőbb elveinek a mélta-.
tása .és mikénti megvalósításuknak a módozatai. Előadó:
Lechniczky Gyula.

b) AzhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j Tanterv és Utasítások a gyakorlati kiképzés szem-
pontjából. Előadó: Balogh Kálmán.

3. Jelentés a szociológia tanítására hozott temesvári közgyülés
megállapodásának a végrehajtásáról. Előadó: Snasei Ferenc.

4. Elvi jelentőségű előterjesztések. A választmányi üléseken
és az előértekezleten bejelentett s a közgyülés elé való
indítványok előterjesztése.

5. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése.
6. Főtitkári jelentés.
7. Tisztujítás.
8~ A közgyülés bezárása.'
Budapest, január hó, Az elnö·kség.

1) Diviaczky Rez~ő egy tanmenetszerü slőjd ki~l1ítást rendez.
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Tagtársaim jól tudják, hogy e címen nem földrajzi, sem sta-
tisztikai, vagy más szakismeret szempontjából szólok.

SzavaimnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágos Eg'J 'esületünk szelleme van hivatva tar-
talmát kölcsönözni,. azzal az utógondolattal, hogy midőn e várost
XII. közgyülésünk helyéül választottuk, EgyesületünkQek e ponton
kitűzött zászlója husvét nagy hetében seregenkent gyűjtsön ott össze
bennünket.

Egyesületünk szellemének s szavaimnak tartaimát ugyanis,
nem a szóban zengző egyetértésben vagy rokonérzésbenóhajtorn
megtalálni, hanem közvéleményünk, közérzésünk diktálta cseleke-

deteinkben.

A zászló sem azé, aki tudja, hogy hol van az, hanem azé,
aki követi azt, azaz oda megy, ahol az van, s boldog, ha diadalá-
bán közreműködhetett.

Ebből a tételből kell kiindulnorn, annál inkább, mert a mi kis
státusunkból nem telik ki a künn külön küzdők és az otthon
figyelemmel kísérők külön serege. Mi mindannyian küzdők vagyunk
és -senki sem mondhatja, hogy helyettem elmegy ez meg ez. Ily
helyettesítésekre 'nem vagyunk elegen. Aki tehát legyőzhetetlen
akadályok fenn forgása nélkül, avagy ilyenek könnyelmű kvalifíká-
lásával marad el felvonulásunkból, az minden ilyen alkalommal
cserben hagyja zászlónkat. _

Aki e gondolatkapcsolatok igazságát látja, minden kartársam
bizonyára el fog jönni ,XII. közgyülésünkre, FIlegyházára .

Eljön ezekből az okokból, de kettős céllal is.
Először azért, hogy Országos Fgyesületünk egy népes város

előtt súlyának megfelelő- számmal léphessen fel, S egy kőzgyülés

sikere legelőször is ezen fordul. Figyelemmel kisérhetik tárgyalá-
sainkat ugyanis abban a városban, meg is érthetnek bennünket,
meg nem is. Tárgyalásainkkal véleményalakulást provokálhatunk,
de a nagyközönség előtt az lesz a maradandó, hogyeszméinket, ,
mekkora tömeg' milyen súllyal képviseli,

Ez mind egyesületi kötelességteljesítésünkön sarkallik. S hová
csatlakozik iz a kötelesség, amellyel a város vendégszerető hívásá-
nak, s ottan levő áll. tanítóképző-intézet tanárainak, kollegáinknak
lelkes kezdeményezéseért tartozunk; amely kötelességet én teljes
szívvel vallok. Másodszor azért jön. minden kollégám, hogy ott,
ahol különböző megbizatások, bevásárlás, látogatás stb. nem hábor-
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gat ja nyugalmunkat, ~ komoly tárgyalásokat folytassunk a magunk

általános és különös szak beli ügyeiről.

Van-e tagtársunk, akinek e közgyülésünk tárgysorozata ne

kinálna valami inyencfalatot? Kitjne érdekelne azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚj'Tanterv és

Utasításokra vonatkozó közvéleményünk kialakulása, s az, hog

e téren micsoda .fixirozott reendők várnak ránk? -

Ott van a jó példa is. Egyik újonnan választott tiszteleti

tagunk siet közgyülésünk tartalmának gazdagítására. Híva kegye-

let érzelme is, hogy ennek adóját letegyük első szakfelügyelőnk

emlékezetére! Hív több általános kérdésünkról való szavazat,

amelyben nyilatkoznak hébe-hóba tagtársaink, de csak amellett

szoktak maradni; pedig az ilyen alkalommal lehet egy-egy felfogás-

nak propagandát csinálni vagy azt tisztázni.

Hív Segítő-Egyesületűnk gyarapításának gondolata, melynek

realizálására vetődött fel. a hangverseny rendezése.

Hív végül Félegyháza város és szellemének értéke!

Nem ott születtem, behatóbban nem is ismerem, de amennyire

egy intelligens magyarnak egy magyar várost ismernie illik,

amelyikben _rövid ideig volt is, én e városról így gondolkodom:

Színmagyar, annyira, hogy ez az Alföldön is ritkaság. Jellemezte

régen a vaskalap, jellemzi ma a modern előretörés. - Dr. Molngr

Béla polgármester és az ő lelkes tanácsa azt akarják, amit újabban

az űj városháza fejez ki (800,000 K költséggel), hogy a homok-

buckák régi városa új világnézletü vára legyen -a magyar kulturá-

nak. A város jövedelmének 500j0:át költik iskolai, kulturális célra.

A város külseje is annyira halad, hogy már egy rendezett

város képét nyújtja, annál inkább, mert ilyen "tanácsa" is van.

Nekem mindig öröm, ha a magyarságnak, habár régi subába,

bekecsbe öltöztetett, de hamisítatlan alakjait látom. Hiszen olyan

kevés kezd lenni e hazában, ami nem hamisítatlan. .

Mi volna a mi szellemünk, ha az nem ezekkel az alakokkal

közös volna?! Hogy lehetnénk mi a magyar tanítók tanítói?!

Fogjunk, mikor lehet, minden- alkalommal kezet az igaz

magyarokkal. Lássuk a régi vaskalapót is, de a mellette haladó

kulturára képes igaz magyar úri embert is, aminthogy e város

mind ,a kettőnek bő választékát nyujtja. S eltelünk örömmel, önérzet-

tel, hogy fajunk képes,

S ha komoly tárgyalásunk közepette poézis kell, az is van

Félegyházán, ahol a közönség hite s némi érvelései szerint is a

nagy Petőfi született volna! '
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De akárhol született a "Nagy", ez a nép az ő népének vallja

magát s erre büszke. Mindenhol született az a Nagy, Magyarorszá-

gon, ahol őt megértették, s aszerint cselekszenek. Kiemelkedő része

ő a magyar nemzet egyetemének, s mi is örüljünk, hogy nyom-

dokát követhetjük 'ott, hol sarui a magyar földet érintették.
Üdvözöllek. Petőfi szellemének városa, Félegyháza. Üdvöz-

löm kulturára képes népedet I Üdvözlöm jeles vezéredet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Molnár

Béla polgármestert s a nemes város tanácsát,. még pedig hálás

köszönettel, hogy Egyesületünket e közgyülésre meghívták. Üdvöz-

löm a félegyházi áll. tanítóképző-intézet igazgatóját, tanárkarát, hogy

ezt a meghívást kezdeményezték. Üdvözlöm mindegyik kartársamat,

s kérem, hogy mind jőjjenek el Félegyházára annál inkább, mert

e közgyülésünk mozgalma szép auspiciumok közt kezdődött!hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *

Elnök és szerkesztő a helyben levő tanítóképző-intézet 'és

a város szíves meghívására, személyes látogatással feleltek, amely-

nek nyomában az a gondolat szegeződött le, amennyiben csak

ezt előre megállapítani lehet, hogy XII. közgyülésünk helyét jól

választottuk,

A városház közgyülési terme, hol gyüléseink lesznek, igen

szép és szépen but oroz ott nagy terem. Mintha csak erre a célra

csinálták volna! Szaktanári értekezleteink vagy ott vagy közvejlen

a szornszédságban találják meg helyüket. .

A város a legnagyobb örömmel, áldozatkészséggel vár ben-

nünket, s erre a célra már egy összeget meg is szavazott.

Az is valószínű, hogy hangversenyünk szépen látogatott lesz;

s hozzá a termet csupán a világítási költség fejében kapjuk .

. A helybeli tanárkar rendező-bZ'zottsággá alakult. S ebben tevé-

keny részt fog venni dr. Molnár Béla polgármester és törzskara is.

Az elszállásolás terve a következő:

L 25-en, 30-an szállodában helyeztetnek el a város költségén;

II. 25-en, 30·an az állami tanítóképzőben nyernek szállást;

I l l. A többi egyes családoknál talál elhelyezést.

Aki korán jelentkezik, e három' közül választhat.

Felkérem tagtársaimat, hogy közgyülésünkön való részvételü-

ket dr, Katona János, áll. tanítóképző-intézeti igazgató urnál (Kis-

kunfélegyháza . áll. tanítóképző-intézet) legkésőbb március l ő-ig
. . .

bejelenteni sziveskedjenek.
Dr. Baló József,

elnök.
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H iv ó s o r o k a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközgyülé~re.

- Két hóAapp~r' ezelőtt még nem is mertünk volna arra gon-

dolni, hogy Egyesületünk az ő nagyfontosságú közgyülését nálunk,

Kiskunfélegyházán fogja megtartani. Ma ez már valóság samily

igazi, benső örömmel tölt el bennünket e tudat, oly szives szere-
tettel várjuk hozzánk a kedves kartársakat.

Egyesületűrik választmányának e kedves, határozatát elsősor-

ban városunk vezetői és polgársága veszik kitüntető megtisztelés-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,

nek selkövetnek minden tőlük telhetőt, hogya magyar kulturának

alapvetői itt, az alföld szivében, Petőfi szülővárosában sikeresen

végezhessék a nagy feladatot s komoly munkájuk után élvezzék a

kiskunok igaz magyar vendégszeretetét.

De a mi örömünket sem csökkenti az a tudat, hogy Kiskun-

félegyházának geografiai elhelyezése s a kedvező vasutí összekötte-

tés viszi el a kitüntetés oroszlánrészét, mi ezt jól tudjuk s mégis

büszkék vagyunk rá, hogy nemsokára körünkben tisztelhetjük ked-

ves kartársainkat és szivesen állunk mindenben rendelkezésükre.

_ Tájékoztatásul legyen szabad megjegyeznem, hogy vendé-

geinknek csak kis részét helyezhetjük el szálJodákban, nagyrészt a

helybeli uri házaknak lesznek szivesen látott vendégei, de 20-30
vendéget tisztességesen el tudunk .helyezni. a tanítóképző épületé-

ben is.

A vonatösszeköttetések igen kedvezők; Budapestről a nyugati

pályaudvarról d. u. 2 óra 40 perckor "indul a gyorsvonat s Félegy-

házára ér 5 óra 6 perckor, ez a legalkalmasabb. Visszafelé gyors-

vonat indul Félegyházáról Budapest-felé reggel 7 órakor, délelőtt

11 órakor, d. u. 4 óta 14 perckor. Kecskemétre 20 perc alatt visz

el a gyorsvonat, Szegedre 1 óra' alatt. Aszikrai vonat 3/4 óra alatt

Alpárra ér, a honszerző nagy diadal szin helyére. Ha az idő elég

kedvező lesz, kirándulhatunk a ma már egyetlen igazi nomád

pusztaságba, Bugacmonostorra, ahol még ázsiai eredetiségben lehet

látni a nomád ősfoglalkozásokat.

Csalogathatnám még sok egyébbel a kedves kartársakat, de

mindezt itt nem akarom előre elárulni, csak jőjjenek minél többen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mindnyájan; itt nem lesz 'nagy dekoráció, de annál melegebb ven-

dégszeretet. Egyszerü alföldi városban lesznek, ahol' a sok látvá-

nyosság nem fogja elvonni a résztvevőket a kornoly munkától, de

ami nagy városban nem lehet, itt meglesz a közvetlen, szivélyes

érintkezés a város polgársága és a vendégek között.
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Hogy mindenkinek óhajtása szerint járhassunk el; igen kérem
a kedves kartársakat, legyenek szivesek legkésőbb március 15-ig
jövetélűket nálam bejelenteni s azt is, kinek-kinek mi az óhajtása
a szállást illetőleg.

Személyesen ismert jó barátainktói egyenesen elvárjuk; hogy
itt legyenek, -csak névleg ismert kartársainkat pedig már nagyon
szerétnők közelebbről is megismerni. Hiszen oly sok megbeszélni
valónk van!

A tanári testület nevében:

Kunfélegyháza, 1912. február 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Katona :János.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t ú l t e r h e l é s o k a i é s megszüntetése.

Az 1902~ben kiadott tanítóképző-intézeti tanterv négy évi gyakor-
lat után az egyes íntézetek tapasztalataival s az egyesület választ-
mányának munkálataival 1908-ban a közoktatási tanács elé került.
Itt az ismert, kiválóbb képzőintézeti szaktanárok bevonásával s a
szerzett tapasztalatok értékesítésévei ujból átdolgozták s különösen
a tananyag pontos meghatározásával és célszerübb csoportosításá-
val, a tanítás módjának helyesbítésévei sokat javítottak rajta. Mind-
ezen rnunkálatok kristályosító középpontja a tantervhez irt utasí-
tásokban klasszikusan jellemzett művelt tanító eszménye volt.
A közműveltség tárgyaiban, a pedagógiában és a tanítás gyakor-
latában az elérhető legmagasabb szin vonal ra törekedett. Sennek
elérésére sorompóba állítja a tanítás rendjének s a módszeres
eljárásnak legértékesebb s a gyakorlatban is bevált igazságait.
A körültekintéssel s fanatikus elvhűséggel megalkotott nagy kon-'
cepciót 1911. juniusában hozták nyilvánosságra.

1.

Az új tantervet nagy lelkesedéssel fogadtuk s ügybuzgalom-
mal láttunk megvalósításához. De amint tanítványainkkal - a művelt
tanító eszményéhez felhasználandó nyers anya~al, - megkezdtük
a munkát, csakhamar tapasztaltuk, hogy ügybuzgóságunk s eszményi
célunk közé mint akadály ékelődött a tanuló fejlettsége és teljesítő
képessége. Érdeklődésünk középpontjába egyszerre a tanuló került.
Azt hiszem, tanulságos lesz az új tantervet a tanuló szempontjából
vizsgálnunk.
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A tanuló napi elfoglaltsága átlag 8 óra. A tanterv heti 36
órája mellé a játékdélutánt, zenegyakorló órákat s tüzoltást vévehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L

40 óra. Ami legtöbb helyen a más hazai nyelvekre fordított 8
órával 48-ra szaporodik. Ezen óráknak legalább kétharmada elmé-
leti s ésak egyharmada gyakorlati. Egyszerü számítással megálla-
píthatjuk, hogy a tanuló naponta 5 órában elméleti s 3 órában
gyakorlati rnunkával van az iskola terméhez kötve.

Tanítványaink koraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 és 18 év között váltakozik. Számos
mérés eredményéből tudjuk, hogy ez a növekedés második nyu-
lási korszaka. (Magyar Tanítóképző 1911. s z e p t, ) Ugyancsak tapasz-
talatból tudjuk, hogy ez a nemi érés (pubertás 14-17, leányoknál
13-14). kora, melyet a testi és lelki fejlődés zavarai és rendellenes-
ségei jellemeznek. A fokozott növekedéssel nem tart lépést a súly-
gyarapodás és a táplálkozás, az agyvelő finomabb elemei' végleg
kifejlődnek s az egész idegrendszer ingerlékenyebb. A fékezhetetlen
kamaszlélek mélyéből felcsillannak a magasabb érzelmek s az egyéni-
ség első homályos csirái. A serdülő ifju energiájának nagyrészét
ezen sokoldalu fejlődés emészti, azért könnyen fárad, s kétszeres
bűn túlterhelése.

Ha a tanuló nyolc órai iskolai munka után az iskolából
haza megy, még mindig nem pihenhet. Át kell gondolnia 8 tanítási
órának az anyagát, hogy azt, ha az órán valóban appercipiálta, -
ami nagy fáradékonysága s túlhosszu elfoglaltsága mellett való-
szinütlen - végleg logikusan elrendezze. Fáradtsága ekkor csak
fokozódik, serdülő lelke izgul, kapkod s a holnapra próbál készülni.
Itt ujból nyolc óra anyagával kellene rnérkőznie, erre azonban
már nem is vállalkozik, mert ezeknek képei már elhomályosultak
s ahelyett hogy gondolkoznék, mechanikus tanuláshoz fordul. Csak
félig tanulja leckéjét, mert irásbeli munkája is van, azt sebtében
elvégzi s kimerülten, önmagával elégületlenül, lelkiismeretfurdalá-
sok közt lefekszik.

A test senyved, az agy kopik, a lélek izgul, a lelkiismeret tompul.
Ezzel a házi készülés sei szemben az új tanterv ugyan azt kivánja,

hogy az órán úgy kell megtanítani s begyakorlással megrögzíteni az
anyagot, hogyatanulónak otthon semmi dolga se legyen. Ez azon-
ban csak á~ítás, mert az irodalom tanulásához olvasni kell, a peda-
gógiát gondolkozással, megfigyelések elemzésével tanulják meg, a
történelem menetét, a neveket, számokat és- fogalmakat sokszoros
ismétléssei rögzíteni kell, a földrajzban a tanuló képzelete műkö-

dik, a számtannál és mértannál a példákból levezetett törvény alkal-
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mazásában készséget kell szerezni, a természetrajzhoz a szabad

természetben végzett megfigyelések szükségesek, a kémiát és fizi-

kát babrálgatva, próbálgatva a törvény egyéni alkalmazásával fogja

megérteni növendékünk, gazdasági munkát órán kivül is végez,

hogy rendben legyen a kertje, a .. nemzetgazdasági problémákra

példát keres az életből s olvassa az ujság gazdasági rovatát,

rajzolásban vázlatok készítésével s tervezgetéssel gyakorolja magát,

hegedül, zongorázik stb. Mindezen munkákra [ut-e tanitványunk-
nak ideje, nem is említve egyéni érdeklődése tárgyait, mint a

sportot, zenét, festést, olvasást, növénygyüjtést stb. Jut-e ideje a

benlakónak reggel 6-tói este 9-ig, jut-e ideje a bejárónak, aki néha

még naponként 3 órát utazik is? (fővárosban.)

A mai óraszám mellett a tanulónak nincs ideje az iskolában

tanított anyagot otthon átgondolni.

Azért kellene minden munkáthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l tanítási órán lel végezni. Szép

elv, hogy minden tanítás a tanár és tanulók együttes munkája

legyen, de elegendő-e ennyi? Pedagógiai szempontból nagyot

vélünk, ha a növendéket bármi okból felmentjük azon. lelki-

~mereti kötelessége alól, hogy a maga elhatározásából lásson

munkához, maga jelöljön -ki célt és irányt magának. Az életben

nem lesz mindig nemtője, aki helyes utra tereli, nem lesz mindig

serkentője. ki munkára vezeti, ha saját lelkiismeretének a munka

nem lett élő vágya. Becsülheti-e az a munka értékét, aki soha

sem izlelte meg célja elérésekor verítékkel arcában a siker mézét.
Tud-e lelkesedni a~, aki a fáradságot ismeri, a küzdelmet pedig

nem. Mily örömmel tölt el az első jól sikerült tirnsójegec, vagy

az első sikerült önálló növénymeghatározásunk ! Optimisták -leszünk,

ha magunkra hagyatva néhány szöveges másodfoku egyenletet oldot-

tunk meg, vagy Agnes asszony ballada psychologiai magyarázatát

magunk tudjuk megadni. Minderre s a tanulás más terén is s z ü k s é g e lt

öntevékenység megnyilvánulására a tanulónak nincsen fizikai ideje.

Eddig vizsgálódásunk középpontja a tanuló- volt. Meggyőződ-

tünk arról, hogy a mai óraszám a tanuló testi és lelki fejlódésének,

becsületes jelleme és kötelességérzete kialakulásának akadálya.

E hiányokkal a művelt tanító eszménye, nem- eszrnényünk többé.

pe lássuk a képzés eredményét. Régen panaszkodunk, hogy tanít-

ványaink nem tudnak logikusan gondolkozni, nem tudnak folyé-

konyan beszélni, nem tudnak helyesen írni, nincs számolási kész-

ségük s a már szerzett ismereteket nem tudják alkalmazni. Keres-

tük is ennek okát, de nem találtuk a baj igazi forrását. Most,
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mikor a hiba oly nagy, hogy már nem leple zhető, meztelen való-

ságában reá ismerünk a túlterhelés képében. Ebben kell keresnünk

a tanítás eredményének közismert hiányait!

1. A tanuló ném gondolkozik. A gondolkozás logikai kapcso-

latot keres szemléletek, vagy képzetek, vagy diskurziv módon tudo-

mányosan kialakított fogalmak és azok vonatkozásai között. Ezen

művelet a megfelelő tárgy szétbontásával, elemeinek összehasonlítá-

sával, hasonlóságokhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs különbségek elvonásával s azoknak ujból

előre megállapított cél szerint való összetevésével és vonatkoztata-

sával néha hosszabb időre is leköti a tanuló figyelmét s fáradtság-

gal jár. Láttuk azonban, hogy napi nyolc órai iskolai munka után

a tanuló figyelme elveszítette üdeségét, nem tud gondolkozni, mire

különben ideje sincs. Öntevékenysége utján tehát nem gyakorolja

a gondolkozást, a tanár sem igen élhet Szokrátesz művészetével,

mert neki is első kötelessége a tantervben kitüzött anyag elvég-

zése. Mikor gondolkozzék tehát a tanuló?

2. A tanuló nem tud folyékonyan beszélni, nincs szókincse,

nem azt mondja, amit a k a r, Ezen hibákat három okra vezetem

. vissza: a) A tanuló nem gyakorolja a beszédet, mert nem gondol-

kozva tanul s így nem is kisérli meg gondolatainak nyelvi kifeje-

zését, hanem mások, többnyire látás utján elsajátított szavait

ismétli, gyakran gondolat kapcsolása nélkül. Az iskolai tanítás

nem eléggé beszéltető ugyanazon okból, amiért nem gondolkoz-

tató .. Társalgásra kevés ideje s a:lkalma nyílik a tanulónak. b)

A tanuló bizonyos szavak használatát társai hanyag érintkezési

nyelvéból vagy a tanítás gyors haladásában néhol nem elég válasz-

tékos nyelvéból megrögzít. Ezen megszokott szavak gátolják a

helyesebb, megfelelőbb szavak beillesztését s vagy pongyola kifejezés-

módra vezetnek, vagy a folyékonyság rovására érvényesülnek. c)

Sok szónak valódi értelmét nem ismeri a tanuló, mert tanítói az

elemi iskola fokától kezdve rnindenütt sietnek az alaposság rovására ..

- 3. A tanuló nem tud fogalmazni, nem tud helyesen, rendesen

és szabályosan irni. Az irás logikátlanság a, szaggatottsága, szegény-

sége és értelmetlensége egyrészt a gondolkozásnál és beszédnél mon-

dottakra vezethető vissza, másrészt azonban szintén gyakorlatlanság

eredménye. Több hibái a stilusnak még, hogya" tanulók szavakat

halmoznak, ahol azok fölöslegesek, s máshol elhagyják azokat oly

helyen, ahol szükségesek. Sokszor hiányos mondatokban, vagy

mondatok kihagyásával, gondolatláncolatok átugrásával döcögve

haladnak előre. Némely tanuló irás ban csak mástól kölcsőnzött
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nyelvben s nem a megszokott beszéd modorában tudja magát

kifejezni. A magyar helyesiráshoz szükséges fonetikai tanulmányok

s a fül gyakorlásának hiánya az örökös sietéssei párvonalasan

szaporítják a helyesírási hibákat. A rendes és szabályos iráshoz

több idő kell, főleg pedig energia, a tanuló azonban irás közben

úgyis izzad, mert fogalmazási készsége hiányzik.-

4. A tanulónak nincsen számolási készsége, különösen a

közönséges számtanban tapasztaljuk ezt. Oka, hogy az elemi fok-

tól kezdve, de különösen a középiskolában s nálunk is nem annyira

a gyakorlás, mint inkább a különböző törvények igazolása acél.

5. A tanuló ismeretei nem eleven eszközei gondolkozásának,

hanem külön retesz ek holt adatai. Az adatokat csak éppen hogy

elraktározhatja, az elmélkedésre pedig nem kerül sor.

II.

A gondolkozás, a folyékony, értelmes beszéd, fogalmazási

készség és helyes irás, valamint rendes és szabályos irás, számo-

lási készség s az összes ismeretek eleven mozgékonyságának hiá-

nyát a túlterhelésben látjuk, mely kizárja a tanuló öntevékenységét.

Mindezen bajon segíthetünk a mai óraszám leszállításával.

Higiénikus szempontból minden tekintetben kimélnünk kell a ser-

dülőket, etikai szempontból nem szabad őket túlságosan kényeztet-

nünk és elzárnunk az élet küzdelméből, szociális szempontból pedig

meg kell kezdenünk az életre való előkészítést. E három szempont

mérlegelésével mondjuk, hogy 30 heti óraszám a maximum, amelyre

serdülő j.fjut kötelezhetünk. Ez nem oly sok, hogy kimerülésre

vezetne, sem oly kevés, hogya fáradtság és munka nemesítő hatását

ne érvényesítené, de elegendő az élet pályára való előkészülethez.
. Ha végigtanulmányozzuk a tantervet, látjuk, hogy annak anya-

gát heti 36 helyett, heti 30 órában feldolgozni lehetetlen. Az anyag

redukálása pedig ellenkeznék a fejlődés törvényeivel s alacsonyabb

szin vonal nem tudná többé kielégíteni a növekvő kultura s az uj nép-

iskolai tanterv m!lgas kivánságait. Marad a javítás egyetlen elfo-

gadható s valóban megnyugtató módja, melyet Simkó Endre- sop- '

roni kartársunk is megjelölt már a Magyar Tanitóképzőben, az

évfolyamok szaporítása, még pedig, ha elismerjük,' hogy a mai

tanterv szerint képezhetünk művelt tanító! s kimondjuk, hogy a

képzés szinvonalát nem kell emelni,' elégséges-az ötödik évfolyam

szervezése.
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Az öt évfolyám 30 órájával 150 óra, ami a mai 144 órával

szemben .csak 6 órai szaporulatot jelent. Ezen 6 óra a tanterv leg-

szembetűnőbb hiányainak pótlására fordítható. Azonfelül pedig

semmi érv sem győzhet meg az óraemelés s z ü k s é g e s voltáról, sőt

az ezen felül ma is szereplő összes órák (más nyelv) csak fakul-

tativ jellegűek lehetnek, mert elvünk nem a tanfolyam- és óra':'

emelé:>~ hanem a tanuló testi és lelki épsége alapos és lelkiisme-

retes kiképzése.

Midőn az ötévfolyamos szervezettel eloszlat juk a mai túlter--

helés vész es következményeit, lássuk mily változásokon megy át a

tanítóképzés és milyen lesz a jövendő tanító?

í. A tanítóképzés egész szervezete megerősödik, még pedig

történelmi alapon és oly természetes módon, ahogyan sem az elő-

készítő osztállyal, sem u. n. gyakorlati irányu pedagógiai végző

osztállyal nem volna lehetséges.

2. A növendékek testi és lelki fejlődése nem forog veszélyben.

3. Az öntevékenységnek biztosíthatnók az őt megillető helyét

a tanulásban s igy az egyéniség fejlődésének erősebb alapja volna.

4. A napi 5 óra délelőtt járhatna le s nem aprózná el a

tanuló idejét, hanem' egész délutánok állnának rendelkezésére, mikor

munkájában elrnélyedhet. Ugyanez a körülmény függetleníten é a

tanulót az internátustóI, melynek sok előnye mellett megvannak

az árnyoldalai is. Igy a tanulók egy része a családban és a társa-

dalomban nevelkednék.

5. A tanulók egy évvel. idősebbek lennének, némely tárgy at

(lélektant, nemzetgazdaságtant) érettebb ésszel tanulhatnának. Egy

évvel később lennének önállóak.

6. A tanítóképző mai tantervi anyagának feldolgozása biz-

iosíttatnék, a népiskolai tanterv fokozott követelményeinek eleget

lehetnénk S a nemzeti kultura haladásával lépést tarthatnánk.

7. A végzett tanító távolabb jutna a ficánkodó kamaszkortói s

kötelességérzete megerősödnék, nem volna annyi baj fékezhetet-

len természetével.

8. A végzett tanító értékelő képessége jobban kifejlődnék s

nem volna oly naiv tudása és oklevele értékének megbecsülésében,

ami a tanítók. továbbképzése és önképzése szempontjából igen

nagy haladást jelentene.

Az öt évfolyam ellen legfeljebb anyagi szempontból hallunk

ellenvetést. Még pedig;'

1. A tanulók, helyesebben a szülők részéről, kiknek eddig a
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mai drága viszonyok mellett négy evrg kellett ruhát, élelmet és
iskolai felszerelést vásárolni s e teher most egyszerre egy évvel
megnövekednék.

2. A tanítók részéről halljuk, hogy a mai fizetés kevés, még
kevesebb lesz, ha tovább kell fáradozni érte.

3. Stipendium emelése válnék szükségessé.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kzsdrlet a négy évfolyam a~yagának elosztására ól évfolramban.1)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Nég; évfolyam I J -
1 ,1Öt évfolyam Szaporo-

dás

1. Hittan. -2 2 2 2 8 2 2' 2 1 1 8 -

2. Pedagógia. 2 3 3 2 10 - 2 3 3 3 11 1 P.
3. Tanítás. -- 2 6 8 --- 3 6 9 1
4. Magyar. 4 4 3 3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 '3 3 3 B 2 14 -M .

5. Német 2 2 2 2 8 2 2 - 2 2- 8 - N.
6. Történet 3 3 2- 8 2 2 2 2- 8

/

7. Alkotmány tan --- 2 2XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 2 2 - Tfő.
8. Földrajz 2 2 2- 6 2 2 2 1- 7 1
9. Mennyiségtan 4 3 2 3 12 3 3- 2 2 2 12 - Mz.

10. Természetrajz 3 3 ' 4- 10 3 3 4- 2 12 2 Tefó.
11. Fizika .- . -- 2 3 5 --- 2 3 5 -

12. Egészségtan. --- 1 1 - - - - 1 1 -

13. Gazdaságtan. 2 2 2 2 8 2 2 1 2 1 8 -

14. Ének, zene 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 16 - Z.

15. Rajz. 3 3 2 1)
10 2 2 2 '2 2 10 - Rs.lJ

16. Szépirás 1 1 -- 2 1---- 1 -

17. Slöjd. 2 2 2 2 8-2 2 2 2- 8 -

I
18. Torna 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 Tos.

J
.

36 36 36 361- 30 30 30 30 30 1-

/

Amint a táblázatból látható, a' pedagógia egy évvel feljebb
ment, ezáltal a lélektant a Ill. évesek, 16 éves tanulók, tanulják.
Az óraszám is szaporodott eggyel az utolsó évfolyamban. ami
nem azt jelenti, hogy az teljesen a nevelés történetére fordíttassék,. -

1) Ezen felosztás mellett a Il. oszt. végén földrajz-történetből, a Ill. osztály

végén természetrajzból megmaradhatna az osztályképesítő vizsgálat; ehhez járul-
hatna a IV. 'osztályban német, mezőgaadaságtan és slöjd, a többi az ötödik év .

végére és a végképesítőre maradna.
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hanem módot nyujt, hogy rendszeres neveléstant is tanítsunk, ami

a tanító szakszerű kiképzésében, különösen a pedagógiai gondol-

kozásra való nevelésben szükséges. A pedagógiai tárgyak tanítá-

sára vonatkozó végleges tervezet megállapítása a szakértekezlet

feladata.

Kivánatos a gyakorlati tanítások intenzivebb művelése, ezt

szolgálja a IV. osztályban három gyakorlati óra, melyeken egy-

szersmind a módszertan egy része taníttatnék. Az V. osztályban 6

gyakorlati órán csoporttanítással, - amint ez már meg is van az

izrealita tanítóképző ben - növelhető a gyakorlati kiképzés. Ehhez

azonban szükséges mindenütt a második gyakorlo iskolai tanító

alkalmazása.

A magyar nyelv tanításában a beosztás megváltoznék s ezen

uj keretben kivánatos, hogy a nyelvtan felsőbb (IV.) osztályba

kerüljön.

A német nyelv a negyedik évben befejeződnék s az ötödik

évfolyam ban csak a magán szorgalomra bizatnék.

A történet uj beosztása mellett a magyar történet az utolsó

két évfolyamban alaposabban feldolgozható s a népiskolai vonat-

kozásokra is több idő jutna. Alkotmány tan megmarad.

A földrajzot az első három osztályban igy oszthatnók el:

1. oszt. a világrészek az oceánográfia, az orográfia és a biográfia

alapfogalmaival. II. oszt. Európa az' előbbi osztályban említett alap-

fogalmak mélyítése s kiegészítése antropogeográfiával. - Ill. oszt.

Magyarország az előbbi szempontokból, azonkivül közgazdasági és

kulturpolitikai vonatkozásokka( IV. oszt. Rendszeres fizikai és csilla-

gászati földrajz gyakorlatokkal, meteorológiai megfigyelésekkel és

egyszerű mérések kel. A mennyiségtan anyaga aránycsabban oszlik

meg, különösen ha némely részletének tanítását valóban a polgárihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- I

iskolára bizzuk.

A természetrajz megmarad a régi helyén, csak föléje épülne

az utolsó évfolyamban antropológia és a föld és életről szóló isme-

retek összefoglalása. Az antropológia a diluvialis emberrel a geo-

lógiába és paleontológiába, a prehisztorikus emberreL az archeoló-
giába, az emberfajtákkal az etnográfíába és antropogebgráfiába, a

társadalmi embertannal a szociológiába, alkotmány tanba, történe-

lembe, kulturhistóriába és pedagógiába ékelődnék. Az összefogla-

lásban természettudományi világnézet kialakításával foglalkoznánk.

Tárgya lehetne a föld a rnindenségben, a föld anyaga és az élet
a földön.



A fizika megmarad. Egészségtan megmarad. Gazdaságtan úgy
oszlanék ej, hogy a nemzetgazdaságtan az V. osztályba kerüljön.
A zenére is előnyösebb ez a beosztás, mert amellett hogy tagoló-
dásra még mindig ad alkalmat, a gyakorlás hosszabb időszakra nyulik.

A rajz egyenletesebb en oszlanék meg. '
A szépirás egyik órája a diszirással együtt eltünnék.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S lö jd a mai felosztás sal a IV. osztályban befejeződnék, már

azért is, mert az V. évfolyamon a tanítási gyakorlatok, a fizikai
gyakorlatok ugyis gyakran kézi munkát kivánnak a növendékektől.

A torna megszaporodnék két órával.
Végül kivánatos volna az 1. osztályban gyorsirási tanfolyamot

rendezni, hogy aki nem tanulta még meg, itt sajátítsa el a gyors-
'irást. Erre a gyakorló iskolai hospitálásnál, előkészítésnél s általá-

ban az iskolai életben nagy szüksége van.
Ezen tervezettel csak szemléltetni akarom, hogy az öt év-

folyamban szépen elosztható a mai tantervi anyag, a végleges
munkát a tanártestületek és szakértekezletek majd elvégzik.

A tananyag elosztásánál ne felejtsük el, hogya tanítóképző
a polgári iskolára, kisebb mértékben a középiskola alsó osztályaira
építhet. Ne' hagyjuk elveszni a már megszerzett ismereteket, ne
kezdjünk mindent előlről, hanem építsünk a polgári iskola tanter-
vére, mint alapra.

Nézzük tehát ebből a szempontból a polgári iskola tantervét.
Magyar nyelvből az I-Il. osztályban mondattani alapon, a

Ill. osztályban rendszeres nyelvtant tanulnak, a IV. osztály anyaga
pedig a stilisztika. Ezt az anyagot a képzőintézet 1. osztályában

, ,-

heti 4 órában tanulják.
Számtanból az alapműveleteket tizedes és törtszámokkal,

valamint betümennyisé~ekkel, rövidítéseket, arányokat, százalék- és
kamatszámítást, arányes osztást, hatványozást, gyök vonást és első-
foku egyenleteket tanulják. A mértan anyaga a planimetriai és. ~

stereometriai elemek, szerkesztések, terület-, felülelet- s köbtarta-
lom számítás,ok. Ha ezekre épülne a képzőintézeti matematika,
kevésbbé untatna és alaposabb ..lehetne.' Ma az a legnagyobb baj,
hogya növendék mindig azt hiszi, hogy már tudja a matematikát
:s e balhiedelmében nem, is tanulja meg.

Természetrajzból az I-Il-Ill. osztályban megismerik az álIat-,
növény- és állatországot leirások alapján. Ezen még egyszer átver-
gődni egyedek leirásával kínja a képzőintézeti növendéknek. Meg
kellene állapítani mit hoznak a polgári iskolából s erre építeni a
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természetrajzot. Ennelkül megint csak annyira jutriak, ameddig a
polgári iskolában s a természet egységébe .bepillantást nem nyer-
hetnek.

A fizikában kapott, mechanikai ismeretek, vagy (helyi tanterv
szerint) az egész elemi fizika kitünően használható fel a termé-
szetrajz tanításában.

Földrajzból 1. osztályban Magyarország és Ausztria, II. osz-
tályban Európa és Ázsia, Ill, osztályban a többi világrész megis-
merésével áItalánosan tájékozódnak a földön, a IV. osztályban a
csillagászati és fizikai földrajz elemeivel mintegy előkészülnek a
tanítóképző-intézeti földrajz tanulásához. Nem szükséges tehát a
következő évben ujból csillagászati és fizikai földrajzot tanítani,
melynek a növendékek csekély korkülönbsége miatt ugy sem lehet
kellő szinvonalat adni.

A magyar történelem rövid áttekintése a Ill. osztályban csak
általános tájékozódás, azonban a IV. osztályban tanult ókor éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ~
középkor történelme már számításba jöhet a képzőintézeti tanterv
összeállításánál.

Szépirást három I-I1-IIl. osztályban tanulnak, Ezután ele-
gendő a képzőintézet egy osztályában szépirást tanítani, mely egy-
szersmind mintája lehet a népiskolai irástanításnak.

A rajztanításnak a négy éven át, heti 4-;-5 órában gyakorolt
szabadkézi és szerkesztő rajzolás igen szép alapot ad.

Az énekben sem teljesen kezdők tanítványaink. A népiskolá-
ban s a középiskola négy osztályában megismerik. a hangjegyírást.
az éneklésben is némi készséget szereznek.

Helyi tanterv szerint sok iskolában _tanítják az ernbertant,
mely a képzőintézeti testi élet ismertetésének alapja.

Látjuk, hogya két tantervnek sokszor ugyanaz az anyaga.
Ilyenkor a: polgári iskola anyagát nem v.olna szabad mellőzni s
csupán függetlenségünk szemléltetésére lj. polgári iskola IV. osztályá-
nak egyes tárgyait a képzőintézet 1. .osztályában, talán' csak más
szerző könyvéből, ujra. megtanítani. Pedig ez rrrost a történelem-
nél, földrajznál, testi élet ismertetésénél s többé-kevésbbé a szám-
tan, természetrajz és magyar nyelv tanításánál is igy van. Ily

körülmények közt sem azt nem mondthatjuk, hogy magasabb szin-
vonalon, más alapismeretekkel tanulják ezeket a tárgyakat a növen-
dékek, sem azt, hogy rájuk, mint megalapozó ismeretekre szüksé-
günk vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Megalapozásra akkor is hasanálhatók ezek az ismeretek,
ha a polgári iskolában szerezték őket növendékei nk,



Ezen eljárás még csak kocentrikusan bővülő tanításmódnak

sem mondható, mert nem illeszkedik a megkezdett keretbe. A nö-

vendék szempontjaból csak kinzó, mikor ugyanazt a dolgot más

szerző stílusában kell tanulnia s mikor apróra elmagyaráznak olyan

dolgot, melyet már megtanult s be is gyakorolt.

Utóbbi esetet tapasztaljuk a számtannál és mértannál. Ezek

éppen azért, mert a polgári iskolai anyagot is teljesen felölelik,

abban merülnek ki, hogy mindig tételt igazolnak, ahelyett, hogy

néhány fontosabb törvény begyakorlására és alkalmazására kiterjesz-

kedhetnének.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l.

Legsürgősebb teendőnk, az ötödik évfolyam szervezéséig a

polgári iskola tanítási anyagának s növendékeink készültségének

mérlegeléséveI a mai tantervi anyag bizonyos részeinek rövid össze-

foglalása, rniáltal módszerünk elevenebb, tanítványai nk figyelme

koncentráltabb lest, az emlékezeti munka pedig kevesbedik s igy

a túlterhelésen is némileg segitünk. Ezt annál inkább hangsúlyo-

zom, mert erre a mai tanterv utasításai módot is nyujtanak, mikor

a tanmenet készítésében szabad kezet engednek abban, hogy mely

részleteket dolgozza fel a szak tanár behatóbban. Tanmeneteink a

tanterv mellett ne feledkezzenek meg a növendékekról. Minden

pedagógus érezze, hogy a tanulót legalább is annyira kell becsül-

nünk, mint a tantervet.

A túlterhelés en segíthet a jól szerkesztett tankönyv is, mely

sem az emlékezeti anyag halmozásával nem nyomja a növendéket,

sem rendszertelenül szétszórt anyagával az áttekintést meg nem

nehezíti. Menete olyan legyen, hogyha bárhonnét visszatekintünk,

haladásunk nyomát élesen lássuk. Részletező, magyarázó adatok,

kitérések, mellék kérdések a gerinctől elágazódjanak. Ily haladással

elérhetjük, hogy a tanulók minden órára tudják ~z elvégzett anyag

lényegét s igy nap-nap után könnyebben appercipiálják az ujat,

gondolkozva tanulnak s az agyvelőjük nemcsak telik adattal, hanem

csiszolódik is. A tankönyv rövid, világos tételekben magyarázza az

uj fogalmakat, körültekintéssel gyüjtse az indukció hoz szükséges

adatokat, fokozatosan .álütsa össze a gyakorláshoz a példákat s

eszméltető jegyzetekkel ösztökélje a tanulót vonatkozások és gya-

korlati alkalmazások felkutatására. Kisérletező tárgyaknál egyszerű

kisérletek összeállítását közölje, sőt gyakorlati utasításokkal ilye-

nek összeállítására indítson. Összefoglalásokkal s ilyenekre irányuló

Magyar Tanítóképző. 6
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kérdésekkel egyfelől az anyagot még jobban rögzítse, másfelől ta-
nítson szempontok fe!keresésére s azok szerint való logikus mun-
kára. V égül utaljon minderikor azon irodalomra, melyet a tanuló-
nak, különösen pedig leendő tanítónak ismernie kell.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quint.

IV.

1. A tanterv anyagának feldolgozásánál s a tanmenet készíté-

sénél a tanulóra is tekintsünk.

1. A tanuló mai iskolai elfoglaltsága 'túlsok.
2. A serdülő kor rendellenes testi és lelki fejlődését figye-

lembe kell vennünk.
3. A tanuló iskolai és házi munkájában kimerül.
4. Ámítás, hogy a tanutáshoz elegendő a tanár és tanuló

tskolai együttes munkálkodása.
5. A mai tanterv mellett az öntevékenység nem érvényesül.
6. A túlterhelés következményei: hogy növendékeink nem tud-

nak sem gondolkozni, sem folyékonyan beszélni, sem fogalmazni
és helyesen irni, sem számolni és az ismereteket alkalmazni.

ll. A tanulók szempontjtiból szükséges a mai óraszám apasztdsa ,

L Az óraszám apasztásának egyedül megnyugtató módja az
\hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'

öt évfolyam szervezése.
2. Az öt évfolyam emeli a tanítóképzés szinvonalát.
3. Az öt évfolyam szervezte a mai tanterv alapján oldandó meg.
4. A képzőintézeti tanterv a polgári iskolai tantervre, mint

alapra támaszkodjék.
lll. Amig a mai óraszám fennáll, a tantervi anyag összevoná-

sával és célszerű tankö'nyvekkel kell segíteni a tanulókon.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a p a s z t a la t i a n y a g g y ü j t é s a t a n í t á s i g y a k o r -

l a t o k n á l .

Az ú j tanterv szerint a tanítási gyakorlatoknak az a' céljuk,
.hQgy a telölteknek ~tapasztalati anyagot nyujtsanak / a pedagógiai
elvek igazi megértéséhez és elsajátításához". Ezek az elvek soha
sem alakulnak ki teljes tisztas~ggal és átlátszósággal az ifjú elmé-
ben, hogy ujabb tapasztalati anyag támogatására ne szorúlnának.
A hivatalban levő tanító sem nélkülözheti ezen tapasztalatok foly-
tonos g y ű jté s é t és feldolgozását, ha azaz ambiciója, hogy híva-
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tásának eszményi magaslataira emelkedjék. Ezáltal mindinkább

élénkülni fog a népiskolai élet, mindinkább tudatossá fog válni a
tanító működése,

A pedagógiai elvek az egész emberiség tapasztalataiból rakód-
tak le és foglalatot nyertek a pedagógia lángeszű művelőitől.

Hasznavehetetlen kincsek a leendő tanító lelkében, ha az emberi-

ség tapasztalatához hasonló folyamaton át nem mentek .. Aki figye-

lemmel kíséri a neveléstörténetnek a fejlődés felé haladó mozza-

natait, csudálattal fogja látni, mennyi tapasztalati munkára volt

szüksége az emberiségnek, míg egy-egy elv végleges kidomboro-

dása lehetségessé vált. A végleges kidomborodás pedig csak a mi

korunkra vonatkozik, a jövő útja beláthatatlan. Ha csak a szemlélet

elvének kialakulását figyeljük meg Comenius óta, óriási munkára

tekinthetünk vissza, melyből minden nemzet kivette részét. Pedig a

jelen eredményei vel nem záródtak le az; akták, a jövőnek még ezen

elv'körül sok munkája fog akadni. A tapasztalatok folytonos gyüj-

tése és feldolgozása eredményezi azt a tüzetesen meg nem határoz-

ható lelki ügyességet is, melyet pedagógiai tapintatnak nevezünk.

A tanító lelke egy adott esetben végig nem fut az elvek és tapasz-

talatok egész során, gyors intézkedésénél is biztosan alkalmazza a

megfelelő eszközt.

A Japasztalati anyag megszerzése és értékelése nem könnyü

dolog. Nem értetődik magától, hogy minden növendék látja is azt,

ami sZ7me és lelke előtt lefoly. Ez még az egyszerü dolgoknálIs

áll, hát még a bonyolódott folyamatoknál, ahol a lényege st ki kell

választani és kikapcsölni az oda ,nem tartozó részleteket. De

munkaközben izmosodik a tehetség, élesedik a lelki szem., És hozzá

tehetem: mindinkább világossá válik a növendékben az a -tudat,

hogya lélektan hatalmas támasza, ércoszlopa a tanítás és nevelés

munkájának és hogy a legháladatosabb feladat a munka közben

felbukkanó legtarkább változatoknál.. mindenkor '.visszatérni utba-

igazító tételeihez.

A képzőintézet eszköz, melynek célja a népiskola. Aki _ szi-

vének egész melegével felkarolja a népiskolát. aki, lelkének minden

tudásával azon fáradozik, hogy a népiskola,nemzetünk fejlődésé •..

nek, boldogságának, államunk konzolidásának e hatalmas tényezője,

arra. a fokra jusson, melyen már régen állania . kellene, ha. urai

lettünk volna sorsunknak. nem fogja ridegnek találni. ezt 'az , elvet,

Hogyaképzőintézetet szakiskolának nevezzük, alapjában ugyanazt

jelenti. Amilyen volt különben ~~ kor . felfogása.;«. népískoláról,
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olyan nézete volt a képzőintézetről is. Ha nem is olyan régen

Schneider Károly a porosz képzőintézetek előadója a porosz kép-

viselőházban azt mondhatta :1) "A nehézség, mely a tanítóképzés-

ben van, abban rejlik, hogy a pozitiv tudás mértéke, melyet a

tanítói hivatalhoz vezető uton elérni kell, lényegesen nem haladja

túl azt a mértéket, melyet [ó osztott népiskolában elsajátítani lehet.

hogy azonban olyan jelentékeny és felelősségteljes hivatalban,

mint amilyen a néptanítóé, fiúkat nem alkalmazhatunk. -Kérdés
már most, mit tegyünk, hogy neveljük és képezzük tovább az

ifjakat abban a vakuumban, mely a 14-17 évig terjed" - akkor

lehetetlen elképzelni, hogy ennek a porosz előadónak, "ki a képző-

intézetet vakuumnak nevezi, magasabb fogalma lett volna a nép-

iskoláról mint N. Frigyesnek, ki a tanítói hivatalban elsősorban

kiszolgált altiszteket kivánt alkalmazni, mert legjobban értenek a

fegyelmezéshez. A népiskola ma már nem summája a tanítói ráha-
tásoknak, nem is summája azon rendeleteknek és statisztikai ki-

mutatásoknak, melyet róla szerkeszteni lehet: a népiskola élet.

melyben a tanító tudománya és művészi ereje lüktet. A népiskolá-

nak joga van követelni, hogyaképzőintézet egész ereje támogassa.

A fenti elv folyománya tehát, hogyaképzőintézet mint eszköz életének

minden mozzanatát úgy rendezze, hogyanépiskola céljait szolgálja.

És miután a népiskola elsősorban tanít, a képzőintézetnek úgy kell

berendeznie tanítását, hogyanépiskola ezen célját szolgálja. Ezt az

elvet újra szentesítette az új tanterv, midőn mondja: "A tanítás az

egész vonalon egységes és olyan módszer szerint történjék, mely

összhangzásban van a népiskolai tanítás módjaival. " A tanítóképző-

intézeti tantervek alkotói a normától kezdve mai napig azon meggyőző-

désünknek adtak kifejezést, hogy a jelöltnek olyan légkörben kell nevel-

kedni, amely telítve van a módszertan helyes eszméivel. A jelölt a tanár

tanítása alapján először magán tapasztal, hogy másokon tapasz-

talni képes legyen. Ez a tapasztalat nem lehet passzív, hanem

csakis öntudatos, amiből következik, hogy, a tanárnak erre töre-

kednie kell. Tanítok, hogy növendékem öntudatosan tanítani tud-

jon; tanítok, hogy művészi hajlamot plántáljak növendékernbe,
'melynek hasznát valamikor a népiskola látja. Sok munka van

még előttünk: de ahol, akarat van, ott út is van.

Hogy a jelölt másokon tapasztal hasson, arra való a gyakorió

iskola. Az itteni tapasztalatszerzésnek ~ haladó mozzanata van: a

1) Paedagogische BÍi:itter 1910. évfolyam 1. füzet 9. lap.



tanítás megfigyelése, a tételhez füzött utasítás alapján kidolgozott
mintalecke, a tanítás és a birálat. Egységes elvek hatják át· ezen
mozzanatokat, melyek tudatossá teszik minden részletét. Gondot
fordítunk arra is, hogya nyert tapasztalatok a jelölt szellemi tulaj-
donát alkothassák.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A megfigyelés biztosabb uton haladna, ha minden jelölt tá-
mogatást nyerhetne saját népiskolai életének femlékeibőJ. Sajnos,
hogy erre csak ritkán lfthet számítani. Gyakran "jóval felülhaladja
a gyakorló iskola fejlett élete a jelölt e téren szerzett tapasztalatait,
Van tehát tág mezeje a tapasztalatszerzésnek és miután a meg-
figyelés irányát a vezető tanár adja meg, nemcsak kimerítő, hanem
rendszeres munkára is lehet törekedni. Először azt, amit a szem
lát, majd azt, amit a lélek észlel, a szív sejt. NincszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsemmi, ami
érdekes ne volna, nincs olyan apróság," melyet lllellőzni lehetne.
A régi porosz tanító büszke volt arra, hogy mester a kicsinyekben.
Ma már idejét múlta ez a kifejezés, de az iskola k is dolgainak elha-
nyagolása nem mutat tanítói fegyelmezettségre, Fontosnak tartom,
hogy a jelölt magyarázatát nyerje annak, míkép alkalmazza a
gyakorló tanító a passzív és aktiv szemlélelet, mikép fegyelmez,
mikép tudja az érdeklődest felkelteni. Végül a gyakorló tanító fél-
órai tanítását irásba foglalva kellene a jelölt kezébe adni és mutatni
az egyes részek logikai összefüggését .és a célt, amelyet elérni
óhajtott.

Csakis ilyen előrnunkálatok nyomán lehet reményünk, hogy
a jelölt a tételhez füzött utasításokat megérteni fogja és hogy
ennek alapján képes lesz elfogadható mintaleckét készíteni. Alkal-
munk lesz odahatni, hogy a tanítás alaki fokozatait a tárgyhoz
mérten tudátosan alkalmazza. Mutassa meg a jelölt, mikép fogja a
szemléleti eszközöket kezelni, mit fog a táblára írni, vagy rajzolni,
mit fog alakítani. Az alapos előkészület elejét veszi minden kap-
kodásnak. Ezt célozza a mintalecke szorgalmas beemlézése is.

A próbatanítasnál a kettős célt szigoruan kell szem előtt
tartani: a jelölt tanul tanítani, a gyakorlóiskolai - növendék pedig
gazdagodik ismeretekben. A második célt sohasem szabad kockára
tenni. A jelölt csak akkor álljon a/ növendékek szeme elé, ha biz-
tos benne, hogy pozitiv tudási és érzületi eredményt fog elérni. És_.-
ha meg kell engedni a jelöltnek, hogy egyénisége útján haladjon,
rögtön közbe kell lépnie a gyakorló tanítónak, ha a tanítás célja
és rendje veszélyeztetve volna. Erre céloz az Utasítás is, midőn

mondja: a gyakorló tanító mindig kezében tartja a tanítás fonalát.

85



86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. A gyakorló tanító útbaigazító szava -rnindig fel fog- hangzani, ha

a jelölt . elfogul ts ágában, vagy izgatottaágában a tanítás vagy

fegyelemtartás szabályai ellen vét, vagy téves dolgot. állít. Szük-

séges, hogy a jelöltek ennek tudatában éljenek. A népiskolai élet

komoly, nem tűri az abnormitást.

A gyakorlati tanítás legfontosabb részének a birálatot tartom.

A tanítás mint befejezett tény áll a birálók előtt, van alkalom ki-

domborítani mindazt, ami jó volt, mindazt, ami szinvonalon alul

maradt. A vezető tanárnak alkalma volt tanítás közben a jelölt

egyéniségét megfigyelhetni, tanuja volt mindazon mozgalmaknak,

melyek a jelölt lelkét áthatották. Ez képezi a birálat kiinduló

pontját. A művészet az egyéniségben nyer alakot és benső életet,

ez adja meg színét és zamatját. Igy legyen az a jelölt jövendő

munkájában is. Nem lehet célunk az egyéniséget felforgatni, ha-

nem ami van benne erő, a helyes irányba terelni, utbaigazító szavak

által világosságot teremteni, a szivet lüktetésre indítani. Ez adja

meg a birálat alaphangját, ez készíti elő a lélek talaját a terméke-

nyítő mag befogadására.

A birálat alaki oldalához kevés szó fér, mert nem lényeges.

A jelöltet illeti az első szó. Magyarázza ki mit akart, milyen volt

lelki állapota. Ne kivánjuk, hogy önmagát sujtsa, ha teljes tuda-

tában van annak, hogy szárnypróbálgatása sem felelt meg annak

a képnek, melyet magában a tanításról alkotott. Emlékezzünk

régiekről, a mivelünk történtekről! Ne engedjük azt a hozzászóló

többi jelöltnek sem, hogy kemény itéletet mondjanak, mert eldur-

vitja a kedélyeket. A vezető tanár lelkében is két kép fog mutat-

kozni, az, amelyet a megbeszélés alkalmával alkotott és követésre

ajánlott és az, melyet a próba tanítás, mutat. A kettő közöttihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

lönbséget élesen ki kell domborítani, dicsérve azt, ami dicsérni való,

rámutatva' arra is, mi mögötte maradt az eszményképnek. Mind

ilyen alkalmakkor fel fog merülni na fegyelmezés és tanítás egy-

egy kérdése," melyet "közösen meg lehet vitatni". A felmerült

kérdés a tapasztalathoz fűződik, abból meríti érdekes és tanulságos

természetét. Emlékszem a következő esetre~' A jelölt a gyakorlo-

iskola első osztályában tanított és arról volt szó, hogy a macska-

karma sarlóalakú. A jelölt azon kérdésére, ki ismeri a sarlót?

jelentkezik e g y leányka, ki fel is tudja rajzolni. Érdekes volt

a leányka magatartását, szemének csillogását nézni, midőn a tábla

előtt állt és a . lelkében élő képzetnek megfelelő alakot kivánt terem-

teni. A dolog várakozáson felül sikerült. Mikor a jelölt megdicsérte
\
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és a vezető tanárok fejbóIintásából megértette a jóváhagyást, meg-
elégedetten hordotta körül szemeit. A tapasztalat bebizonyította
ama lélektani törvény igazságát, hogy az aktiv szemlélet legjobban
megkapja a gyermek lelkét, a legbiztosabb nyomokat eredményezi
ott. Itt kinálkozik alkalom, hogya tanítás egy kérdését közösen
megbeszéljük, hogy necsak általában nyerjünk jobb. betekintést a
gyermek lelkébe. hanem annak a leánykának lelkébe, ki arra az alkal-
mat szolgáltatta. Mert azáltal egyéni vonatkozást nyer az elvont
elméleti tétel, mi által annak a lélekben való maradása, kinálkozó
alkalomkor könnyebb fellengése biztosabb alakot nyert. Egyáltalá-
ban a gyakorlati tanításra szánt időt arra is lehetne, felhasználni,
hogy a gyermekek egyéniségeit behatóbban tanulmányozzuk. Mert
amive! az ember foglalkozik, azt kezdi lassankint megszeretni.
Szivesen emlékszem még arra a lélektani értekezletre, melyre
1870-ben Kehr Károly meghítt. Jelen voltak az intézet gyakorló -
tanítói és a képzőintézet legfelsőbb osztályának, tehát német szá-
mítás szerint, az első osztály növendékei. Nem az intézetben tar-
totta, hanem valamely vendéglő külön szobájában, azért nem hiány-
zott a thüringiai ember előtt oly nélkülözhetlen pohár sör. Amint
hallom Rein is szokta értekezleteit Jénában ily körülmények között
tartani. Az értekezlet különösen a gyakorlóiskolai növendékek
egyéniségei vel foglalkozott. SzóGFEDCBAv o l t a növendékek haladásáról és
ahol az megcsappant, annak okairól. Ezeket részint a gyermekek
beteges testi állapotában, részint a család kedvezőtlen viszonyaiban
keresték. A beteges testüek külön felügyel et alá kerültek, a családi ~
viszonyokról jelentést tettek és keresték a bajok orvoslását. Kehr
mint elnök és a gyakorló tanítók kiegészítették, helyesbítették a
növendék jelentéseit és így jutott- megállapodásra a jövendőben
követendő eljárás. Különösen arra emlékszem, hogy több gyakorló-
iskolai növendék az önfertőzés gyanuja alatt állott .és hogy a

gyanu igazolást is nyert. Az emberi nyomorúság szomorú képe
. tárult fel lelkem előtt és figyelemmel kisértem az egymást kiegé-
szítő véleményeket, melyekből végre oly határozatok domborodtak
ki, melyek nyomán minden jelölt megkapta a feladat egy részét.
Erről a következő értekezleten számot adni tartozott. Az értekezlet
hangja komoly volt, de a szellem családi.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lélektani értekezletek lényegében oly egészséges mag rej-
lik, mely a mitalajunkban is gyökeret. verhetne. Ha meggondoljuk,
hogy a negyedéves jelölt egy év múltán már mint önálló tanító
fog működni, senki által támogatva, csak bízva tudásába, hallgatva
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lelkiismeretének szavára, kénytelenek. leszünk arról gondoskodni,
hogy a jelöltnek önálló lélektani és módszertani munkára alkalma
legyen. A fiatal tanítónak nem elvont, hanem tapasztalatokon
nyugvó tudományt kell adni, mely képessé teszi, hogy kedvező
viszonyok között kifejthessen áldásos működést, képessé teszi,
hogy az ár ellen is küzdeni tudjon, melybe a viszonyok sodorták.

Mindkét esetben jó szolgálatot fog tenni az az "eredmény-
tár", melyet a megbeszélések és bírálatok alkalmával vezetni kell.
Ez a gondosan szerkesztett, kimerítő füzet képezhetné fontos részét
annak az útravalónak, melyet a képzőintézet a kilépő jelöltnek
kezébe ad. Ha a 'hivatalban levő tanító újra meg újra átolvassa a
képzőintézetben nyert emlékeket, van remény arra, hogy azon
üdvös uton fog maradni és tovább haladni, melyet az anyaintézet
számára kijelölt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lenhardt K.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i é s a z e l e m i n é p i s k o la i

r a j z t a n í t á s ' s z o r o s a b b k a p c s o lá s á r ó l .

Semmi nem mutatja jobban valamely eszme életrevalóságát,
mint annak széles körben való elterjedése és megvalósulása. Ilyen
volt a szaktanári értekezlet eszméje, mely a temesvári gyülésen oly
visszhangra talált, hogy ma már közóhaja mindenikünknek. Azóta
két év mult el, tisztultak a gyakorlat által az ott felvetett eszmék:
uj tanterv lépett életbe s vele oly irányok, melyek az egyes szak-
tanári gyülésen már érintve voltak. Tehát egy régi óhajtásunk tel=
jesüIt és ennek folytatásaként a mostani nagy gyülésünkön egy hatal-
mas lépésseI kellene előbbre mennünk a kitüzött cél felé.

Használjuk ki e ritka alkalmat, mert ennél hasznosabbat aligha
végezhetnénk: hisz ennek oly kihatás a lehet minden téren s minden
ágon, úgy össze fog olvadni, úgy egészíti, segíti ki egymást minden
tárgy, mint azt a nagy pedagógusok ideális nevelő eszméjük kigon-
dolta. Eldöntött dolog, hogy szüksége van egymásra minden tárgy-
nak, egyenlően fontos mindegyik, egyik a másik nélkül nem képes
az életnek mindenben megfelelő embert nevelni, Közös munka árán
jutunk el az eredményhez;· tehát nem vonhatja ki magát egyik tárgy
sem az általános képzésből, Meg kell ezt jól gondolnunk, különösen

nekünk tanítóképző tanároknak, mert a mi kezünkben van minden
erkölcsi hatalom, -:- jobban mint bárki másnak - mert mi neveljük



89zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mi tanítjuk a nép mindenét, annak vezetőjét, mi a lelkünkből és tudá-
sunkból adunk, hogy az hivatásának tudjon élni. Mindenikünk azt
adja, amit a legjobbnak hitt, amit üdvösnek tart; éppen azért, mert
rajtunk a felelősség, tisztában vagyunk munkánk fontosságával, jól
esik egymástól tanulnunk, egymástól lelkesítő, buzdító szót hallanunk, ;
jól esik erőnket, tudásunkat a közös ügynek szentelni.

Sajnálattal kell itt megálInunk, hogy mi rajztanárok ebben a
közös munkában a temesvári gyülés óta nyilvánosan egy hangot
sem adtunk. Hát a mi tárgyunk teljesen elérte már a legmagasabbat
ebben az általános nevelő munkában? Nincs semmi mondani, kér-
dezni valója senkinek? Pedig hej de messze vagyunk még ettől! Ha
elbocsáthatnám a tökéleteset alkotó szellemet közétek rajztanárok,
hogy merítsetek ennek erejéből, mert így hallgatagon úgy mi, mint
az az ügy, melynek előbbrevitele velünk van összeforrva, elvesz, - "
vagy legalább is pang. Pedig ma, amikor -már nem mostoha gyer-
meke többé a rajz az iskolának, hanem dédelgetett csemetéje, kel-
lene előbbre mennünk, hogy versenyt haladjunk és dolgozzunk a
többi tárgyak lelkesebb embereivel. Ott lépten-nyomon uj és ujabb
eszme kerül megvitatás alá, úgyannyira, hogy ott majdnem teljesen
kialakult utirány áll már előttük. Mi azonban ott vagyunk, ahol meg-
kezdtük a munkát. Nekünk pedig lett volna időnk gondolkodni, tapasz-
talatokat gyüjteni, mert azóta több év telt el, hogy ismerjük a most
már kötelezően megjelent tantervet és utasítást. Pedig talán egy tárgy-
nál sem oly elkeseredett a harc a régi irány és a mai - mondjuk -
modern irány között. Nem kiáltanak vissza oly hangosan, nem ipar-
kodnak oly rohamosan szakítani, de méltán is, mert a régi rajztanítás
célját néhány szóban el lehet mondani - különösen szakemberek
előtt - ott alig törekedtek egyébre, mint valamely lapmintának szol-
gai lemásolására; tehát mai értelemben vett szellemi munkát nem
végeztek. Megfosztották a rajzolót minden önállóságtól, nem nevelték,
hogy vegye észre a természetet, annak minden szépségét, mely őt
környezi; gondolatát soha rajzban kifejezni nem tanították. Pedig
mindnyájan jól tudjuk, hogy még" a kis gyermek is, amikor még
értelmi világábán sok a homályos képzet, beszédével nem tudjamagát
kellőképen kifejezni, ösztönszerüleg kezét használja, vele a levegőben
bizonyos mozdulatokat tesz, hogy ilyen vagy olyan formáju bizo-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

nyos tárgy - mintegy rajzol - illusztrálni akarja beszédét, hogy
őt jobban megértsük, mintegy rámutat arra, hogy sok esetben rajzban
jobban fejezhetjük ki magunkat, mint szóban. Így válik a kéz a nyelv
mellett logikus nevelés által a legügyesebb gondolatkifejező eszközzé.



90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A régi rajztanítási mód a gyakorlati életnek egyáltalában nem

nevelt, az akkor szerzett "tt!dás" teljesen az iskoláé maradt. Ezzel

szemben a most megjelent tanterv mindenütt hangoztatja az alkotó

munkára való nevelést. A mai irányu rajzoktatás célja megfelel mind-

azon kivánalmaknak, melyek a lelki élet fejlődését elősegíthetik, sok-

oldaluvá teszik ... mindenben megkönnyíti ismereteink szerzését. Most,

amikor mindent a lelki élet fejlődésének vizsgálódásánál kezdenek,

mindennek indító okát, helyét keresik az ember szervezetében, ideg-o

rendszerében, kell, hogya mi munkánk is megtalálja az őt megillető

helyet ebben a kereső munkában. Ma már ott tartunk, hogy nem

kell harcolnunk a rajz képző hatásaiért, - már csak a régi pedagógia

lapjait forgató ember beszél a rajzról úgy, mint tisztán csak kéz-
ügyességről.

Égyik neves pedagógus a másik' után bukkan fel, ki az argu-

mentumok egész hatalmával bizonyítja, hogya rajz minden irány-

ban kiható képzőhatásu. Lépten-nyomon olvashatjuk, hogy folytonos

rajzolás mellett szerezhetjük a legintenzivebb szernlélődést, hogy amit

lerajzoltunk, teljesen sajátunkká vált, formailag, szinbelileg, egyaránt.

S ez természetes is,. mert 'a rajzolás által egy folytonos szemlélet

mellett egy folytonos cselekvés szerepel. A folytonos szernlélet és

megfigyelés társulva a rajzolással uj és uj képzeteknek, fogalmak-

nak lesznek előidézői; ezek uj kapcsolatokat, vonatkozásokat hoz-

nak magukkal, teh~t az itélő és összehasonlító funkciók erősödnek

az állandó gyakorlás mellett. -

A legujabb pedagógusok, kik a mai rajztanítási irányt és célt

áttanulmányozták, egész hangos szóval merik kimondani, hogy a

rajzot mint elsőrendű tantárgyat kellene tanítani. Igen sokan már

annyira mennek, hogy az emberek megváltását .a művészi neveléstől

remélik. Sokat idézik Diderotnak, a nagy francia enciklopédistának

azon mondását, - némileg mindenütt módosítva - hogy az a nép,

amelymegtanul épp úgy rajzolni, mint irni, egy félszázad mulva a

világ leggazdagabb népe leend.

Aki tudatosan foglalkozik a: neveléssel, mindenki megmozdult,

mert elengedhetetlennek tartják az általános képzéshez, képzettség-

hez. Hogy is ne, mikor eltagadhatatlan.. hogya legtöbb ismeret

birtokába szemünk által jutunk, tehát ennek kiművelése, a célnak

megfelelő irányítása annyit tesz, mint igaz ismerethez való jutás,

mint alap arra, hogy az egyén éles megfigyelése által önmaga

művelődjék tovább; minden támasz nélkül elérje azt, melyhez mások

figyelmeztetés után jutnak. Helyes Íátás, tiszta fogalomhoz való jutás,
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helyes és igaz itélet, a valónak meglátása, észrevevése s vele kap-

-csolatosan a gondolat és gondolkodás mindenütt kísérik egymást.

Beláthatatlan a különbség egy a szinek -Iátásában, a formák

megismerésében, a természet szépségeit észrevevő, a környezetének

minden fázisát áttekintő ember között és aki csak jár, semmit meg

nem nézve, semmi iránt nem érdeklőd ve, ekettőnek képiet- és gon-

dolatvilága egészen más, mondhatjuk azt is, hogy lelke nem emel-

kedhet fel oly magasra s végre a szép fogalmának érzéséhez nehe-

zen, vagy soha sem jut.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANekünk pedig eg)' minden iránt érdeklődő

embert kell nevelnünk. Tudjuk a célt, tehát minekünk kell helyes

uton járnunk s nem szabad egy pillanatig sem zavarosban halászni',

tapogatózni, mert a mi munkánknak nemcsak eredményt kell fel-

mutatni, hanem eljárásunkban is módszeresnek kell lenni. Tisztában

kell lennünk a "miért"-tel, mert számot kell adni, meg kell okoIni

eljárásunk helyes voltát. Éppen azért meg kell ragadni az alkalmat; -

'hogy az ily szaktanári értekezleten a helyes utat módszerünkben meg-

találjuk és aszerint cselekedjünk; mert mondhatom, hogy ahány tanító-

képzője van az országnak, annyiféle módon iparkodnak a helyes

irányt megközelíteni; kisérleteznek, tapogatóznak, ettől is, attól is

vesznek át valamit, végre mégis bizonytalanul néznek körül, hogy

hát melyik az igazi, mit kell hát tennünk, hogy lelkünket meg-

nyugtassuk,
Ezt tapasztaltam nem is olyan régen, mikor a londoni rajz-

kongresszusra beküldött tanítóképző-intézeti rajzokat végig lapoz-

gattarn. Oda pedig hiszem, mindenki az eredményt küldte a legjobb

tudása szerint. Meg is említek nehányat, - de csak név nélkül-

hogy akinek alkalma nem volt megnézni, némi fogalmat alkothasson

magának arról a sokféle irányról. mely jellemzi a beküldött rajzokat:

Így egy igen törekvő kollégánk, ki mondhatni minden idejet és tudását

iskolájának szenteli, a legnagyobb szeretettel csügg hivatásán, buz-

gón, odaadón tesz mindent, demégis elfévesztette néhol a célt, mert

úgyszólván bogár és lepke fordul elő nagy mennyiségben, hol kicsiny,

holGFEDCBAm e g óriási nagyításban. Oly bravúrral, oly technikai ügyességgel

feleltek meg a nemben, hogy az egész országban egy iskola sem.

A másik. intézet pedig,' kinek vezető. tanára a legnevesebbek közé

tartozik, csak görbefelületü tárgyakat rajzoltat meg festet; végre még

említek egyet, mi igen lekötötte figyelmemet, itt meg csak gyufa-

skatulya, gallér meg kézelő képezték a témát míndenféle válto-

zatban.

Folytatnom sem kell, sem hozzá tennem semmit, eleget tudunk
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ennyibél is, mert mindnyájan tanítással foglalkozunk; egyöntetűen

kiálthatunk fel, hogy hol itt az azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagyGFEDCBAd l , melyet kitüztünk, a vál-

tozatosság,' a sokoldaluság, végre az esztétikai rész. Így vagyunk

minden iskolanemmel ; volt alkalmam egy évi szabadságom alatt

tapasztalatokat gyüjteni. Mindig arrafelé fordult a közfigyelem, ki

hangosabban, ki élelmesebb módon, ki meg tollal tudott magának

teret s vele együtt követőket találni. Az eredmény többnyire kétes,

iparkodik mindenki csak technikailag tökéletes dolgot mutatni, hogy

megtévesszék a hozzá kevéssé értő szemlelőt. A belső tartalmat, a

művészi érzék fejlesztését; az alkotó munkára való nevelést, a sok-

oldalu készséget, mely a leendő tanítónál elengedhetetlen, sehol sem

találtam; hanem annál több technikai bravurt, mely szinte a főcélnak

tünik fel. A felületesség,' mintha ragadós betegség volna, olyannyira

befészkelte magát iskoláink rajzaiba, mert a.kornoly megfigyelést, a

jellemző tulajdonságoknak visszaadására való törekvést, azután a

részletekbe való belemélyedést, azok tanulmányozását alig-alig lát-

tam. Pedig ezek nélkül a mai tanítás sem ér sokkal többet a
réginél.

Így lehetne kifogásolni az egész vonalon. Komoly munkánk

volna, volna min gondolkodni, mert tőlünk függ minden, amit mi
f

teszünk, úgy tesznek ők, a nép tanítói.

Állandó munkában kell lennünk, mert különben a legkellemet-

lenebb helyzetekbe s ellentmondásokba kerülünk, midőn uj kivánal-
.makkal állunk elő, midőn uj területeket akarunk elfoglalni a rajz

számára'; tisztáznunk kell az alapkérdéseket úgy tárgyi érték, mint

didaktikai szempontból. Szerintem ott kellene kezdeni a munkát a

gyermek megismerésénéI. Ismernünk kell lelki életének fejlődését tel-

jesen, külőnösen pedig a mi tárgyunk szerepét annak emberré. való

nevelésében.; mert ,csak úgy tudhatunk megfelelő nevelőtanítót mellé

adni. Büszkén állhatunk meg ennél a pontnál, - de némi "irigy-

séggel", mert nekünk rajztanároknak alig-alig van részünk ebben a

mélyreható munkában - mert annyi hivatott tanulmányozója van

éppen a tanítóképző-tanári státusban a gyermeki lélek fejlődésének.

hogy a mi munkánk azon teljes reménnyel felépülhet. Szinte készen

kapjuk a lelket, nekünk csak a megfelelő táplálékot kell adni, hogy

azzá legyen, mint azt mi lelki szemeink előtt lebegve látjuk.

Hiszem s meg vagyok győződve, hogy amikor annyi szere-

tettel kivánunk megfelelni annak az ügynek, melynek szolgálatában

hivatásból vagyunk, s z á m ta la n s z o r iátforgattuk a miniszter által úgy

az elemi népiskola, valamint a tanítóképző. intézet részére kiadott
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tanterveket s utasításokat. Kerestük az összefüggő részeket, bele-

mélyedve gondolkoztunk rajta, a jövőbe kivántunk látni s a módo-
zatokat akartuk megállapítani, melyek alapján munkánkat megkezd-

hetjük. Arról is meg vagyok győződve, hogy amint nekem, úgy

mindenkinek lett volná mondani, kérdezni valója. Mindenkinek eszébe

jutott, hogy zöld asztal mellett könnyü hangzatos terveket kovácsolni,

melyek oly szépnek és sokat igéröknek látszanák, de sokan meg-

feledkeznek tervezés közben a gyakorlat és az elmélet közti különb-

ségról. Én őszintéri bevallom, úgy vagyok az elemi népiskolai, vala-

mint a tanítóképző-intézeti rajztantervvel és utasítással, szeretnék

hozzá is tenni, - meg el is venni belőle. Hiszem, nem vagyok
egyedül.

Tudjuk azt mindnyájan, hogy amikor a rajztantervek készül-

tek, a legnagyobb ellentétek voltak az egyes eszmék és irányok

között; csak azt tudta és érezte mindenki, hogy itt tenni kell, mert

a régi állapot tarthatatlan. EI is készült először a tanítóképző-intézeti

tanterv 1902-ben. Az eszmék és irányok később tisztábbak lettek,

mások lettek a kivánalmak is, mutatja az elemi népiskolai tanterv,

megjelent 1905-ben. Nagy a különbség e kettő között, felesleges is

mondanom, tehát nem felelhettünk volna meg az 1902-iki tanítóképző-

intézeti tanterv alapján a nála időben később megjelent 1905-iki elemi

népiskolai rajztantervnek. Bölcsen intézkedett ugyanekkor a nagy-

méltóságu miniszter, mert vele egyidőben 1988/1905. szám alatt az

1902-iki tanítóképző-intézeti rajztantervet hatályon kivül helyezte s

már kötelezővé is tette az 1905/6. iskolai évben. - Ez az utasítás

pedig' a most kíadott tantervvel azonos.

Sok benne a szabadság, me!y egyrészt jó, mert a rajztanár

egyénisége, szabadsága jobban érvényesülhet, de tudjuk, hogy ez

sokban lehet ártalmas ott, hol egységes tanítási elvek után törek-

szünk. Azóta majdnem hét év mult el, tehát akik figyelemmel kisértük

'az eredményt, egyöntetüen mondhatjuk, hogy az utasítás ban han-

goztatott elvek és irányok megfelelnek annak a kivánalomnak nagy-

részt, melyet óhajtottunk; van ugyan tisztázni való is, foglaltatnak

benne oly részek is, amelyeket szivesen lehetne elhagyni, legalább

is a mai viszonyok szerint. (Kevés óraszám.)

Fentebb említettem, hogy a tanár tulságos szabadsága néha.

irányt is téveszthet, hát akkor az elemi nép iskolai 'tanító ~ a mi volt

növendékünk - mekkorát tévedhet, ha nem szabjuk ki neki a határt

s nem mutatjuk ki neki azon a helyes utat?!

Itt ujra közbeszövöm tapasztalataimat, melyet a budapesti elemi
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népiskolai rajzok lapozgatása közben láttam. Jellemző annyiban, hogy

egyes tanítók csak virágokat rajzoltatnak, [estetnek,: mások meg csak

ecsetgyakorlatot végeztetnek stb., így azután mégis lehet összeválo-

gatni egy teljes mintagyüjteményt, mert a sokféleség minden neme

képviselve van. Ott ~ rajzok lapozgatása közben kérdeztern meg a

szakfelügyelőt, hogy miért van ez így, azt mondja, engedi kisérle-

tezni a tanítókat, hogy rajta okulva egy ideális utat találjon, mert

még nem szögezte le azokat az elveket, melyeket eddig hangoztatott.

Ezzel csak azon mondásomat akartam' bevez~tni, hogy, ezt

mi nem mondhatjuk növendékeinknek, nekünk kész, átgondolt tan-

menettel kell előállnunk, be kell 'rnutatnunk az, egész rajztanítás ter-

vezetét, be kell illesztenünk a többi tárgy keretébe. Vajjon ki merné

teljesen egyedül elvállalni a nagy munkát, a felelősséget, hogy jót

nyujtott abból a tömegből, mely előtte fekszik?! Összetett erőnkre

van itt szükség, hogya munka jó legyen, melyet végezni akarunk. -

Sok megfigyelés, még több tapasztalat kell ennek megoldásához!

Egyenesen áll előttünk az ut, melyen indulnunk kelJ, hogy azután

a legteljesebb nyugalommal állhassunk növendékeink elé a !llód-

szertani órákon. Tulajdonképen ezen idő alatt foglaljuk röviden

össze 'azon elveket, melyet mi követtünk tanításunkban, melyet a

leendő tanítónak is követnie kell a gyermek fejlődésének meg-, '

felelő módon, Tehát a szaktanári értekezletek - szerintem - erre

is valók, hogy az ilyen témákat megvitassuk, különösen az átnyuj-

tandó anyag sorrendjét, annak mikéntjét, legalább is nagy vonások-

- ban. Éppen a kezdő tanítónak van a legnagyobb szüksége a támaszra,

hogy helyes irányban induljon, mert ő lesz vezetője a fejlődő gyerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs:

meki léleknek, ő az, aki folytonos szemléltetés, érzékelés utján jut-

.tatja helyes fogalomhoz, itt a fantázia bő anyagot szolgáltat a rajz-

oktatásnak,tehát e tárgynak okos és nem kapkodóGFEDCBAm á d o n való taní-

tásá t a mi munkánk d ő z z ' és előzze ú meg.

Ott kell kezdenünk mikor a gyermek belép az iskolába-: N~m

is kezdhetjük előbb, de azt ismernünk kell amit magával. hozott,

fel kell használnunk, sőt meg kell őriznünk élénk tevékenységét s
I I

ezen az alapon kell azt tovább fejleszteni. Tudnunk kell azt, hogy

azok a végnélküli fantáziával papirra firkált alakzatok és képek, a

gyermek lelkébe engednek, bepillantást, Az ott végbemen~ álla-

, potokát 'iparkodik 'kifej.ezésre juttatni mindenféle módon. Igy a két

éves kortól a négy éves korig bezárólag, alaktalan vonalak. nagy
, • F '. ~

tömegével fejezi ki magát. Ezek mind a- gyermeki lélek fejlődésé-
nek fokmér~i, utánzási öszt?nének eredményei. Megfigyeltem sok-
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szor, hogy mily boldogság tükröződik vissza a gyermek arcán,

mikor szines krétát kap kezébe és ő szabad folyást, engedhetett fan-

táziájának s végtelen sorozatát adta a lelkében végbemenő képek-

nek. Minden vonal élt előtte, nem volt részlet, melynek ne tulaj-

donított volna valamit. Oly elevenséggel magyarázza rajzait, abban

annyi igazságot, természetességet lát,' mint a - való természetben;

tehát mily' fontos ezt felhasználni és tökéletesíteni s minden igye-

kezetünkkel 'azon kell lenni, hogy, megóvjuk elképzelő erejét az
eltörpülésról.

Később, mikor a gyermek képzetei, fogalmai tisztultabbak let-

tek, négytől hatéves korig, már kezdi környezetét jobbán szem-

ügyre venni és azokat emlékezetből "rajzolja, Végtelen örömére

szolgál, ha rajta kivül más is felismeri azt, melyethgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő elképzelt és

annyi szerétettel megrajzolt. Ebben a kerban lép ő be hozzánk,

itt veszük át a szülői háztól, itt kell folytatnunk és egy fokkal fej-

lődésében magasabbra lépnünk; öntudatossá tesszük ami benne

eddig élt, ami kényszerítette, hogy munkálkodjék.

A fantáziaí és emlékezeti képeket a természetiek váltják fel,

váltakozva ugyan, már kezdettől fogva. A I. és II. osztályban tár- ,
sui kinálkozik a rajz a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz. Ezen az

uton szemléltetés közben sok uj fogalom megismeréséhez jut a

fejlődő gyermek; igy a tárgyak szineinek, formáinak, arányainak ,

és helyzeteinek látásában, észrevevésében. Ezeknek megbeszélése

után számot kell adni a gyermeknek a látottak és hallottakról -

legalább is megkivánjuk - még pedig szóban, rajzban egyaránt,

mert csak ugy váltak azok sajátjává, ugy lett forma és szóképzete

helyes, ha azokat meg is tudja őrizni, örökíteni. Itt ki kell térnem

bövebben, hogy széles körben felhivjam figyelmüket azoknak, kik

e tárggyal alaposan foglalkoznak, arra a körülményre, hogy én a

temesvári gyülésen nem fejthettem ki teljesen az idő rövidsége'

miatt mindazt, mit magam elé ebben az irányban-célul tüztem.

Széles körü tapasztalaj azt mutatja, hogy a gyermek kezdet-

ben az elébe kitett rajzolni való tárgyra nem igen néz, hanem amit

megbeszéltünk, megismertettünk vele, azt emlékezetből rajzolja. Ez

természetes iS: mert ,.elki fejlődésének ily hirtelen való átmenet bizo-

nyos zökkenest okozna. Nem' is erőszakolhatjuk, hogy a mintáról

egyedül a saját ítélőképessége alapján hozzon létre elfogadható

'rajzot, mert még a gyermek önállóan ebben a korban figyelni nem

tud. Azt .azonban meg ken tennünk, hogya mintát utólag mégGFEDCBA
- I

egyszer megbeszéljük, hogy a hibákat a rajzon önmaguk fedezzék
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fel s javítsák is ki. Egy,szerüena mintát már. azért is káros volna

kitenni, mert a megbeszélt arányokat nem látná az a része az osz-

tálynak, mely a tárgytól oldalt esik, mert az látszati rövidülésthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e n -

ved - erre pedig még nem térhetünk ki - tehát sokan nem lát-

nák azt, mit előbb a figyelmükbe véstünk.

Mit teszünk most? Ugy-e bár kényszerítjük azt rajzolni, amit

előbb elibe tártunk. Mert különben hol maradnak az arányok, az

egyes fogalmak, melyet elsajátíttattunk. Ezek megszüntek, mihelyt

nem forgatjuk szembe mindenkinek a sik tárgyat.

De menjünk tovább ... A beszéd- é s értelemgyakorlatok meg-

szünnek mint önálló órák a II. osztály végeztével, maga marad a

rajz és csak a lll. osztályban lép először fel mint különóra. Ha

jól fejlesztettük eddig a gyermek látását, neveltünk önállóságra, itt

már néhány jellemző szó elég lesz arra, hogy oly tárgyakat, melyek-

nek már két kiterjedése is a jellegzetes tulajdonságait feltünteti,

közvetlen szemlélet és emlékezet után visszaadják; ugyanez áll a

IV. osztályelső felére is. Tehát az I-IV.-ig mindenütt változik a

szemlélet és emlékezet után való rajzolás. Az I-II. osztályban a

legnagyobb helyet az emlékezet utáni rajz foglalhatja le szerintem,

természetes folyományaként a gyermeki lélek fejlődésének. Bár a

temesvári gyü1ésen ennek ellenkezője _mellett foglaltak néhányan

állást, én .mégis fentartom akkori állításom, mert azóta is több

iskolában tettem megfigyeléseket s ezek alapján 'mondhatorn ujra

az előbbieket.

A Ill-IV. osztályban pedig közvetlen megfigyelés alapján

készíftetjük a rajzok legnagyobb részét, mert igy lesz fokozatos a

fejlődés, igy haladhatunk kitüzött célunk elérése felé. A IV. osz-.

tály második felében és az V-VI. osztályban a tárgyak látszatr

elváltozásai is képezik a rajz anyagát, jó vezetés mellett ha a gyer-

mek eddig jutott, már könnyebb a dolgunk. ~

Az elemi népiskolában kezdettől fogva szines krétát, később

festéket alkalmaznék, annál is inkább, mert a gyermeket a szin

jobban vonzza, mint az egyszerü raj zón, vagy más szürke anyag.

De még a logikus megfigyelések is az előbbi mellett bizonyítanak,

melyek szerint a legtöbb érzéki dolgot legelőbb szine által vesszük

észre, csak később jő a forma és a többi sajátságok. A szin és

forma annyira együtt járnak, hogy el sem képzelhető egymás,

nélkül, Ha ez így van, miért kellene a szint a formatói külön

választani, a szinérzéknek együtt kell fejlődni a rajzolni tudással!

Nem úgy, mint "hajdan", hogy egy óriási lépcsősorozaton kellett



felfelé haladni, míg annak a legfelső fokára jutva, megengedlék
a festést is;" hozzá kell tennem sietve, hogy erre a legritkább
esetben kerülthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l sor. Miért kellett ennyi időt veszteni? Hisz ha
meggondoljuk, hogyelvontan rajzoltatunk akkor, midőn a szintől

eltekintünk, tisztán csak a szin értékre, a tónusra, meg a konturra
fektetjük a sulyt. Ez fejlettebb értelemnek való. A gyermek kezdet-
ben meg nem érti, hogy miért kell a piros cseresznyét szürkére
és a zöld korsót, vagy kancsót is szintén szürkére rajzolnia.: ,

Ha kezdettől fogva az említett módon vezetjük a, gyermeket,
nem kell később annak szineImélet vagy szintan, kifejlődik az kapcsola-
tosan értelmi világával együtt. Szép terveket lehet csinálni, melyek
kivihetők volnának, de más időbeosztással, mert a mai tanterv csak
jól hangzik, de gyakorlatilag - szerintem - a legnagyobb része
nem kivihető. Az egész tervezet hajótörést szenved már az alábbi
esetben is, még pedig annyira, hogy alig segíthetünk rajta. Az elemi
népiskolai tantervben az anyag osztott iskolára szól, én is úgy
dolgoztatom fel, úgy adom növendékeim elé; mily nehézhelyzetbe
kerülnek abban az esetben, ha a sors osztatlan iskolába veti őket,
alig tudnak mozdulni az idő rövidsége miatt. Ugyanis a kézügye-
s ítő gyakorlatokra és rajzra az 1-11. osztályban félóra, a III-VI.-ban
újra félóra van összevéve hetenként. Ennél szomorubb a rajz-óra
képe már nem ,lehet. Hogy mennyiben felelhet meg" a tanító itt
annak a nagy kivánalqmnak, mit ölelhet fel, mi legyen a célja,
milyen az eljárása, erre feleletet adni erősnek nem érzem mag~m;
rábizom arra, ki megalkot~a az óratervet. Csak annyit kivánok
mondani, hogy ennek a tárgynak karaktere ennyi idővel be nem
érheti igen sok oknál fogva .. , végül pedig, ha a tanító nincs
állandóan a munkában levő gyermekek között; nincs azoknak
kőzvetlen segítségükre, az eredmény még siralmasabb les-z, mint
az óraterv képe. Hiszem, hogy nemsokára a gyakorlat vet majdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ,
véget az ilyen szomoru képnek és csak azután lesz majd meg
a most hangoztatott célnak megfelelő eredmény,

Röviden összefoglalva az elemi népiskolai rajzoktatást, rnely
körül a módszertani elveknek és irányoknak kell csoportosulnia-:
A helyes és z'gazlá tásra való szokta tás,GFEDCBA[ s s i« és formalá tás) ö1:ztuda-"

tos megfigyelő és munkaképesség, értelmes itélet, továbbá könnyed

karakterí"sztikus vázolásra és szemléleten alapuló perspektivia i ra jzo-
/ "

ldsra való tanitás legyen; végül gondola tá t ra jzban könnyed módon

kifejezni tudja . -

Ha oly sokat és elengedhetetlen kelléket fűztünk a rajztaní-
I 7Ma.gyar Ta.nítóképző.

97
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táshoz a gyermek értelmét illetőleg az elemi népiskolában, úgy
annak fokozottabb mértékben meg kell lenni a tanítóképzőben,

mert csak úgy felelhet meg kötelességének a leendő tanító. Szem-
ben találjuk most magunkat - tudva az előzőket - a tanító-
képző-intézet növendékeinek a célnak megfelelő rajztanításával és
múvészi neveléséveI. Itt is kezdem ott.imikor á növendék belép az
intézetbe, ilyenken legnehezebb munkánk, ekkor kell körültekintő-

nek lennünk, mert sok idő telik abba,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íg egy a célnak indítható
masszát gyúrunk a különféle iskolából jött növendékekből. Általá-
nos tapasztalat az, hogy a növendékek 8 vagy 10%'-a, legfeljebb
20% az, ki tanult valamit természet után rajzolni, 80% lapmintá-
zott, vagy geométriai rajzet tanult; de olyan számos akad, ki
szabad kézi rajzot egyáltalában nem tanult. Nem is lehet ez másként,
mig egységes rajzoktatás nerr: lesz a középiskolák négy alsó osz-
tályában, 'legalább is főbb vonásokban. Mily nagyszerü .volna, ha
a tanítóképzőbe .tépő növendék oly foku rajzkészültséget hozna,
hogy az egyszerübb formáju természeti tárgyakat le tudná rajzolni,
továbbá látná annak szinét, megvilágítását.

Tekintet nélkül tehát arra, hogy első éves növendékeink.

8-10 éve járnak már iskolába, kezdjük a legelemibb fokon, m in -

denre ügyelve, mindent következetesen betartva, amirhelyesnek
tartunk célunk elérésére. Ismertessük meg a rajznál használni szo-
kott kifejezésekkel, tegyük azokat öntudatossá náluk, mert csak
ÚKY,.lehet munkánkat rövid utasításokkal, akadály nélkül rendes
mederben folytatni, ha mindenki egyformán ért bennünket. Ezen
említett gondos munka az "utasítás" keretén belül megoldható, mert
mondhatom, rajzoktatásunk céljának megfelelő alapot kapott benne.
Ki lehet választani abból a nekünk legmegfelelőbbet, mondom ezt

. azért, m~rt el is hagyhatunk belőle anélkül, hogy az eredményt
a legkevésbbé kockáztatnánk. Igy a derékszögü vetületi ábrázolást
olyképpen, mint ott jelezve van, mert erre sem időnk, sem a
tanulóknak megfelelő eszközük nincs, nem is állana arányban a
ráfordított idő az általa oly módon elérhető eredménnyel.

Megoldhatónak tartom azonban olyanformán, hogya látszati
rajzolással kapcsolatosan halad a vetületi rajz. de nem eszköz
segitségével, hanem szabadkézzel egészen kicsinyben, ugyanazon
lapon, melyen a látszati rajz készült. Tüntesse fel a vetületi rajz
a lerajzolt tárgy alap- és hornlokzat-arányaír, szóval az első és
második képét - esetleg a harmadikat ~ a legegyszerűbb hely-
zetben. Igy nem okoz nehézséget még később sem, amikor a tár-
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gyak már kornplikáltabbak lesznek, mert a vetületi rajz egyszerüről
halad a nehezebb felé, amint látsza ti tudásuk nagyobbodik, épp
oly arányban nő ebbeli jártasságuk is. Ezen eljárást mind a négy

osztályban folytathatjuk, az eredmény azután az lesz, hogy semmi

nehézséget nem okoz a tárgyak vetületei után való' elképzeltetés,

azok' kisebbített vagy nagyobbitott méretek alapján vetületi képeik

felvétele. Tagadhatatlan, hogy a vetületek készítésénél a szerkezeti

formák megértését segítjük elő, ennek a haszna pedig a leendő

tanítónak nagyon fontos, mert a slöjd tanításánál majdnem nélkü':

lözhete'tlen, enélkül a rnűhelyrajzokat soha meg nem érthetné

Az ilyen módon való tanítással időt nem vesztünk, mert alig 5-10
perc kell egy ily kis vetületi rajz elkészítésére, ez pedig vissza-

fizetődik már a mondott eset nél is, - egyebet sem említve.

Igen jó szolgálatot tesz a vetületi rajz készítése az emlékezet

utáni rajzolásnál is, de különösen az olyan eseteknél, amikor vetü-

letekben adjuk a testeket és ennek látszati képét kivánjuk, ' tisztán

elképzeltetés alapján. Megjegyzem, ez csak ott lehetséges, hol az

elóbb említett módon gyakorolják a vetületkészítést. Ennél jobb

utat az elképzeltetésre aligha lehetne találni, mert így megtanulja

a növendék az általa vetületekben tervezett tárgyak látszati rajzo-.
lását és megfordítva, a látszati képek vetületben való előállítását

Ez pedig odavezet, mikor azt mondjuk, a tanítónak nagyon jól kel

tudni' emlékezetből rajzolnia; magyarázatát mindenütt kisérni kell

azzal, mert csak úgy válik sajátjává a gyermeknek valami, úgy lesz

az nála állandó, ha nem csak hallja, hanem látja is, amiről szó
van. Egy pillanatig sem szabad szem elől téveszteni a tanítónak,

hogy a gyermek nem tud elvontan gondolkodni,' formaképzetei igen

csekélyek, éppen azért neki mindent kézzelfóghatóvá, szemléltet-

hetövé kell tenni. A testet és lelket, az érzékelhetőséget és értelme

mindig bele kell vonni a tanításba, együtt kell ezeket foglalkez-

tatnia, ha azt akarja, hogy tanítása ne csak elhangzott szó legyen,

hanem örökérvényű is. Hozzáfűzöm még azt, hogy a tanító emlé-

kezet utáni rajzolni tudása majdnem az egyedüli, szernléltető esz-

köz, mely mindig vele van, mindig alkalmazhatja, éppen azért az

egész képzőintézeti rajzoktatásnak egyik legfontosabb részének

kellene lenni az ilyirányu törekvésnek.

Vele kapcsolatosan említendő meg atáblai rajz és a kéz-

ügyesítő gyakorlat is, mert mit ér az élénk elképzelő tehetség, 'ha

annak. végrehajtásánál nem engedelmeskedik az akaratnak a kéz!

Azért tehát növendékeinknek minden alkalmat meg kell adnunk,



hogy magukat ily irányban képezhessék; ne legyen előttük isme-

retlen a kréta .kezelése, mert az. azzal való könnyed bánásmód

csak is a gyakorlattól függ. ~hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ I1 a kézügyesítő gyakorlatokat az

I~II. osztályban oly formán gondolom megoldhatónak, hogy év

elején 2-3 Órát teljesen kitöltsön az olyképpen, hogy a tanár

, táblai előrajzolása után vele majdnem egy időben a növenAékek
. ' \

papi ron szines ceruzával vagy palapapiron krétával együtt rajzol-

nak könnyed vonásokkal erre alkalmas gyakorlatokat. Később csak

5-10 percet foglalna e, gyakorlás le a rendes órából, azután pedig.

mindig a célnak megfelelő módon kell alkalmazni, így pl. köralapu

tárgyak rajzolása .előtt az elipszist és annak kombinációit, nuntegy

a körnek látszati elváltozásaira hivjuk fel figyelmüket. Ha így alkal-

mazzuk végig a kézügyesítő gyakorlatokat, nem lesznek unalmasak

a ráfordított időért a könnyed vázolással fizetnek.

Igen jó alkalom, kinálkozik a magyar diszítményi elemek fel"

használására az egész kézügyesítő gyakorlatoknál. Az eredmény

kettős lesz, először megismerkednek a stil sajátságával, másodszor

gYakor:oÍják benne magukat. Ugyanekkor magyarázzuk meg, hogy

egy és ugyanazon motivum meddig szerepelhet mint kézügyesítő

gyakorlat s mikor szünik meg azzá lenni.

~pp oly jogosan kell foglalkoznunk a kézügyesítő gyakor-

latok mellett az ecsetgyakorlatokkal is, ez sem más, mert itt is

fótényezó, hogya felfogott formát azonnal megrögzítsük gyors

ecsetmozgásokkal. Helyesen alkalmazva e technikát, sokat hala-

dunk előre a lelkiismeretes megfigyelés felé, mert tudatában van

a növendék annak, hogy itt javítani nem könnyen , lehet, tehát

minden erejét összpontosítja, hogy amit jól megnézett, jól felfogott,

jól is adja vissza. Azért igen, fárasztó gyakorlat, nem játszi dolog

tehát, m ín ts o k a n annak minősítik. Sok eredményt lehet elérni, ha

jól megválasztjuk mi alkalmas ennek gyakorlására. Nem szabad

felednünk, hogy ha ecset van a kezünkben, a legnehezebb tech-

nikával állunk szemben, - természetes előrajzolás nélküli festés

értendő. A rajzoló itt is ügyel az idom hatására, tehát figyel a

körrajzra, mert különben pongyola, felületes munkát végez; mit

úgy is ráfognak az ecsetgyakorlat híveire, folytatva azzal, hogy

melyik hires művész fogja a szinfoltokat egymás mellé rakni

mozaikszerüleg, ő is, megállapítja előzőleg a beosztást, a körrajzot

s csak azután, fog annak kiviteléhez, Igaz, ~e amint előfb említet-

tem, azért kell megválasztani e technikának megfelelő mintákat,

mert különben célt tévesztünk. Szernfényvesztésriek ne tegyük ki
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magunkat, ne vigyük csalás utjára a növendéket; fő elv az legyen,
hol a munka karaktere megengedi, alkalmazzuk, mert nyerünk időt,
vele 'bátorságot, gyorsaságot s ami a fő, elősegíti a határozott biztos
formafelfogást és megfigyelést. Sokan lesznek még ebben a mon-
dott irányban is az ecsetgyakorlatnak ellenségei, mert mint mond-
ják, nem nevel őszinteségre. Csak azt szeretném tudni, ha a mon-
dott alapon és céllal indul a tanár, mennyiben véthet az őszinteség
ellen, mily szemrehányás érhet' bennünket a jövőben I I helyesen,
alkalmazott ecsetgyakorlatokért?

Hogyan és miképen hajthat juk végre az előbbiek elmondása
után az ecsetkezelést ? A leghelyesebb volna, ha" a tanár, ugyanazt
az eljárást követné, mint a kézügyesítő gyakorlatok táblai előraj-
zolásánál. A táblai ecsetgyakorlathoz szükséges egy a növendé-

.kekéhez hasonló nagy gömbölyű ecset, továbbá egy edényben jóGFEDCBA
I sűrű vízzel kévert fehér; porfesték. Azután a legegyszerűbb elemek-

nél kezdve megmutatja az ecset kihasználható tulajdonságait, a
legkornplikáltabb összetett formákig. Ez után különféle alapgya-
korlatot végeztet, majd magyar ornamentikai motivumokat fest
megfelelő ecsetmozgásokkal s ezt a tanítványok folyton nyomon
követik, később pedig önállóan minták után gyakorolják magukat.
Ezek végeztével eredeti tárgyak sikdiszítrnényei után szóbeli magya-
rázat kiséretében folytatják az előbbi módon, csak a legvégül térne
át a plasztikus ábrázoltatásra, itt az utasítás ban vajánlott formában.

Igen jó álkalom kinálkozik az ecsetgyakorlatoknál a külön-
féle könnyed foItelhelyezésekre, mintegy a tervezgetéseknek vet-
hetjük itt meg alapját. Mert könnyü a helyesen odatett foltnak
diszítménnyel való kitöltése, csak a nagy tömeg elrendezése ad
mindig gondot s nehézséget. A foltok elhelyezésénél az ötletes ség
nagy szerepet játszik. Itt kell leginkább segíteni a növendéknek,
itt kell megmutatni a foltok számtalan elhelyezési módját, hogy'
\azután az alkotni vágyás segítségével Önállóan tudjon azokkal.
bánni. Csak az első tervezet megoldása okoz némi nehézséget,
később örömét leli a növendék abban, mert fellép benne az alkotni
vágyás, elhalmoz azután bennünket mindenféle kérdéssel, nem
győzünk elég feleletet s utasítást -adni. Diszít mindent' ami keze-
ügyébe esik, így irkatartóját, kottafüzetének tábláját, órarendjét
stb. mindig iparkodik érvényre juttatni a diszítményben, hogy az,
vagy ez a diszítendő tárgy milyen célt szolgál. Mondhatom nekem
is örömet okoz, mert csak így könnyü megismertetni a diszítmény
szerves összefüggését a diszítendó tárggyal. Különben nem volna
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könnyü dolog,' mert csak a gyakorlat alatt lehet oda vinni a növen-

déket, hogy megérthesse ennek fontosságát és okszerűségét, -GFEDCBAA z

ambició felkeltésérehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;a jobb munkákból mintagyüjteményt készítek.

Végtelen örömükre szolgál, ha valamelyiknek tervezete ebbe a

gyüjteménybe kerül, mint érdemes arra, hogy mások előtt példa-

képpen álljon.

Törekszem a tervezeteknél az egész. idő alatt arra, hogy a

sokszorosítás minden nemét megmutathassam, megismertethessem.

Különösen azért is, hogy időt nyerjenek s ne veszítsék türelmü-

ket a szimétrikus, centrikus, a folytatólagos stb. motivumok isinét-

lódésénél, úgymint: az iparművészetnél használni szokott kopiro-

zást, a tükör használatát, a színpróba megkönnyítését stb. így

bevezetem a növendékeket az ipari sokszorosítás, az iparművészet

terére anélkül, hogy az nehézséget okozna: Ennek hasznát feles-

leges mondanom, de megemlítés nélkül nem hagyhatom a magam

megvédésére, hogy nem iparművészek, kontárok képzése előttem

acél, - mint sokan gondolhatnák - hanem akarum, hogy

ismerje és becsülje azt, hogy tudja mi környezi, mit adhat, csak

nyúlni tudjon érte. Akarom, hogy izlése fejlődjék, mert csak a

folytonos munka alatti figyelmeztetés maradhat meg, nem pedig az

úgynevezett aestetikai magyarázatok, melynek hívei oly nagy szám-

ban vannak. Én is megteszem, hogy műlapokat adok eléjük s

azokat magyarázat mellett áttanulmányozzák, sőt még vázoltatom

is, motivumokat, foltelhelyezést gyüjtetek, figyeltetek meg, hogy

lássák s tanulják megismerni munkájuk és a művészek munkája

közti különbséget: Itt kinálkozik az alkalom arra, hogy megtanít-
suk valamely művészi munka valódi élvezetére..!.... bár reproduk-

eión is - ne csak puszta hallott szavakat ismételjenek egy-egy

alkotásról, hanem át is érezzék amit mondanak, mert csak úgy

tudnak lelkesülten beszélni és másokat lelkesíteni a szép meg-

ismerésére, becsülésére. Nevelési szempontból pedig kiszámíthatat-

lan érték rejlik az ily szemléltetésből; az mindig csak jó hatássa;

lehet a növendék fogékony lelkére, s mindig példakép arra, hogy

a munka útján sok elérhető: tehát erős kitartásra, becsületes

munkára ö'sztönzi azokat. Számtalanszor eszembe jut ilyenkor

Menzei jellemzésénél olvasott azon mondás: "Tiszteljétek a magasz-

tos művészetet! Fáradság nélkül nem léphettek templomába. Csak

komoly munka árán érhető el a művészi magaslat!"

Ez a mondás örökérvényü ... általánosítani lehet ezt másra

is, mert munka nélkül eredményt felmutatni sehol sem lehet. Csak



t.úlfinomult lélekkel lehet a: pedagógia utján felfedező uton indulni
s fáradságos küzdés után érhet' a cél közelébe. Tehát amikor nem-
csak a gyermek számára fedeztek f~l uj irányu rajzoktatást, hanem
a rajzoktatás számára is uj erőket a gyermekben,' éppen azért ezen uj
erőket általánosítani kell, meg kell ismernünk azt teljességében, hogy
etedménnyel felhasználni tudjuk. Soha még ennyit nem foglalkozott
a pedagógia e mélyreható erők tudatos felhasználásával, - mint külö-

nösen ma - mert ,a mult pedagógiáját bármennyire figyelmesen for-
gat juk. is, elegendő tápot nem ad arra, hogy a mai felfedezéseknek
eredményeit haszonnal megérthessük. Pedig ma még csak kezdófokát
lép te túl a gyermekkel való ily intenziv foglalkozás s máris egész
halmaza áll előttünk az uj ismereteknek. Most kell megtenni min-
denikünknek közös erővel a pedagógiai lapokban, a szaktanári érte-
kezleten azt a lépést, melyet eddig egyenkint nem tettünk meg. Pedig
jól tudom, hogy van egy-egy elrejtett szikrája az ambiciónak min-
denikünk lelkében, miért ne adnánk ezt össze, hogy a jövő perspek ..
tivája erős tüzzel legyenmegvilágítva előttünk?!

Szüksége van erre tárgyunk jövőjének további biztosítására,
annak fejlődése a mi törekvésünkön épülhet fel. Éppen azért minél
számosabban vegyünk részt a szaktanári értekezleten, mert ha ez
a mostani is oly szegényes lesz a részvétlenség miatt, mint volt a
temesvári, ugy csakugyan bennünk a hiba, és - méltán irigyel-
hetjük a más tárgyak lelkesebb tagjait.

(Kassa.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVtzhányó Károly.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z ü n id e i t e ' r m .é s z e t r a j z i t a n f o ly a m .o n t a r t o t t

s z a k t a n á r i é r t e k e z l e t r ő l .

Az ország minden rés.zéből összesereglett tanító- és tanitónő-

képző-intézeti természetrajzot tanító tanárok és tanárnők a nyári
nagy szünidőben tartott természetrajzi tanfolyamon két ízben gyül.
tek össze szaktanári értekezletre: u. m. julius hó 15-én d. e. 11-1
és 22-én d. e. 10-1 óráig, Mindkét értekezletet az áll. polg. isk.
tanítóképző-intézet disztermében tartották Wagner János aradi áll.
tanítóképző-intézeti tanár, jelenleg a budapesti VI. ker. áll. tanítónó-

képző igazgatója elnöklete alatt.
Az értekezleten résztvett a tanfolyam. valamennyi hallgatója,

nevezetesen: Aczél Ilona' (szatmárnémeti áll. segély. ref. tanítónó-
képző), Balázs Endre (Mármarossziget, áll.), Barabás Endre (Kolozs-
vár, áll. tanítóképző), Berénri Irén (Győr, áll. tanítónőképző), Ehmann

103
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Tivadar (Budapest, Pedagógium),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFábián Szilárdka (Sepsiszentgyörgy,

áll. tanítónőképző), Greguss Gyula (Budapest, Pedagógium), Gö'bel

Ilona (Páp a, ref. tanítónőképző), Ja loveczky Péter (Losonc, áll.),

Juhász Imre (Pápa, áll.), Kiss Jánós (Budapest, Pedagógium),

Korody Miklós (Pécs, róm. kath. tanítóképző), . Kovács István

(Debrecen, ref. főiskola tanítóképző-intézete), Kuzaila Péter (Déva,

áll.), Mihulin Miklós (Arad, gör. kel. román tanítóképző), Molüor

Gusztáv (Eperjes, ágo hitv. ev. kerületi tanítóképző), Módzár Miklós

(Kassa, kir. kath. tanítóképző), Nagy Sándor (Budapest, Pedagógium),

Pinkert Zsigmond (Kiskunfélegyháza, áll,) Sehwegler .Ferenc (szatmár-

németi kir. kath, tanítóképző), Sz'meso József (Eger, érseki róm.

kath. tanítóképző), SimM Endre (Sopron, ágo hitv. ev. kerületi

tanítóképző), Dr. Sós Ernő (Budapest, orsz. izr.), Stepankó Albert

(Budapest, II. ker. tanítónőképző), Szabó Kornél (Nagyvárad, kir.

gör. kath. tanítóképző), Setara József (Kalocsa, róm. kath. érseki

'tanítóképző), Wagner Géza (Selmecbánya, ágo hitv. .ev. kerületi

tanítóképző), Varga Dezső (Nagyvárad, ref. tanítónőképző) és

Volosin Ágoston (Ungvár,. kir. gör. kath. tanítóképző).

A szaktanári értekezlet tárgya az uj tantervben előirt biológiai

anyag módszeres feldolgozásának megbeszélése volt.

Az értekezletet Wagner János elnök szép és tartalmas beszéd- .

del nyitotta meg. Beszédében a. régi és az uj. természetrajzi tanterv

létrejöttének előzrnényeiről és okairól szólott, Rámutatott arra a régi

igazságra, hogy az emberi kultura nem halad egyenletesen bizonyos

irányban, bizonyos cél felé, hanem hol felemelkedik, - hol meg

leszáll kisebb-nagyobb mélységbe. Ilyen hullámvonalszerű fejlődés

észlelhető szerinte a természetrajz tanításában is .. Fejtegette, hogy.

Ausztriában mintegy harminc' évvel ezelőtt Kerner Antal, a nagy

botanikus, már a biológiát s az olbológiát is. igen magas J fokra

emelte. Az.ő munkássága és kortársa Müller S. hatása alatt szüle
tett meg Funge ki eli tanárnak a falusi tóról irt ismertetése, melynek

eszméit a német pedagógusok jórésze (Kiessling, stb.) nagy szélső-

ségekbe, túlzásba vitték. S amikor már ezen túlzott biológiai irány

fölött Németországban Is kezdtek .napirendre térni, akkor jutott

hozzánk Kiesslingéket követve s Junget részben rosszul értelmezve,

a husz éves eszme s került be a hazai régi természetrajzi tan-

tervbe a kizárólag termőhely szerint való csoportosítás: a pseudo-

biológia. Örömmel jelentette ki, hogy az uj tanterv révén ma már

abban -8, szerenesés helyzetben vagyunk, hogy ezen szélső hullámok-

ból visszatértünk az egyensulyi helyzetbe, mert a mi természet-
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rajzi oktatásunk módszere és az uj tanterv s a hozzáirt "Utasítá-

sok" révén beilleszkedett a mai világfelfogásba illő irányzatba.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPZnkert 'Zsigmond

"A modern természetrajz tanításának módjáról s a biológiai irány-

rói " cimű tételt fejtegette, amelynek vázlatát Wagner előre meg-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

küldötte kidolgozás végett. Főbb gondolatok a következők voltak:

"Minden élő szervezet őseitől örökölt faji, tehát rendszertani saját-

ságain felül még olyan jellemvonásokat is mutat, aminőket a termő-

hely és ennek járulékai (csapadék, hőmérséklet, légáramlás stb.)

benne. kifejlesztettek. Mindeniket be kell állítani az ő természetes

környezetébe, hol táplálékát megtalálja, hol élétét a legtermészete-

sebb módon védheti, ivadékait fölnevelheti, szóval oda állítandó,

ahol, mint az egységes természet egyik tagja, a helyét betöltheti."

Törekvésünk az induktív módszernek az általánps képzés

szolgálatában nagyobb tért biztosít ani. Zárjunk ki mindent, ami

csak szóismeret s tisztán az emlékezetet 'terheli s mindazt, ami

való, konkrét,. közvetlenül használható, hozzuk jobban előtérbe ..

A tanulókat tevékenységük által megfigyelésekre, összehasonlítá-

sokra, általánosításokra szoktassuk. Amennyire lehet Sokrateszi

módszer szerint akarjuk a szellemet fejleszteni, hogy az igazságot

felderítse és felismerje. /

A biológiai oktatásnál nem az acél,' hogy minél több tárgyi

ismeretet szereztessünk, hanem inkább a biológiai megfigyelési

módra rávezetni, az érzékeket ezen irányban való megfigyelésekre

szoktatni a fődolog. A tanuló saját megfigyelése a tanítás alapja,

melyből kiindul és ezért kell a tanulók biológiai gyakorlataira nagy

gondot fordítani. A tanítás anyagának kiválasztása éppen ezért

rendkivül fontos.

"Az egyes állatok és növények megfigyeléséből és össze-

hasonlításából kiindulva- meg kell ismertetni az állatok és növények

főbb szerveit, ezek működését és fel kell építeni a rendszer vázát.
Mindenek felett. azt tanítsuk, amit a tanulók a szemlélet alapján

maguk feldolgozhatnak. Tehát a biológia, ökológia stb. se kizárólag

könyvből tanítandó." A módszer mintegy a " kitalálás módszere."

A fejtegetések után élénk vita indult meg, mely csakhamar

befejeződott, mert kitünt, hogy a felszólalók legnagyobb része sem

az uj tantervet, sem az "Utasítások"-at nem tanulmányozhatta még

át, A továbbiakra vonatkozólag az értekezlet felkérte Wagner János

elnököt." mint a régi s az . uj tanterv legszakavatottabb ismerőjét,

értelmezze ő az uj tantervben körülirt anyagot s mondja el sok
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ev! tapasztalatait a régi s az uj tanterv szellemére s annak fel-
dolgozására vonatkozólag. Wagner János előbb felelt az elhangzott
reflexiokra s azután a megállapodás szerint megkezdte előadását,
melyet a következő pontokba foglalhatok össze:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A régi és az uj tanterv osssehasoniisasa . Az uj tantervben
az élők tudománya kisérlelz" tudomány lett, mert a heti órák számá-
nak emelése által bevezettettek a régen óhajtott biológiai gyakori a-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ok, melyeknek értéke megbecsülhetetlen. Az órarend olyan legyen,
hogy két biológiai óra legyen egymásután s minden két hetenkint
egész délután biológiai gyakorlat. Az uj tantervben kellőleg ki lett
domborítva a magyar ' sz~mpont, mert a növendék elsősorban magyar
flórát, magyar faunát fog megtanulni. A biológia i módszernek is
sok előnye van. Érdekessé teszi a tanítást. Az ok és okozati viszony
megmagyarázásával gondolkodásra késztet. Azonban csak oly jelen-
ségek magyarázatába kell bocsátkozni, amikhez a tudomány mai
állapota szerint kétség nem fér és a dolgokból önként folyik. Őriz-
kedjünk a túlzásoktóI. A mostani tantervben a tudományos rend-

. sser uj a régihez képest. A régi tanterv értelmében tartózkodási
hely szerint kellett tárgyalni az élőlényeket s felfogása szerint ez

, volt a régi tanterv legnagyobb hibája. Az ilyen termőhely szerinti
beosztás mesterséges és önkényes, mert csak egy szempont tekin-
tetbe vételévei csoportosít. A tudományos rendszer szám os szem-
pont. figyelembe vételévei van megalkotva s ennek csoport~ai az
élőlények természetes együvé tartozását tüntetik fel. Majd egyen-
ként tárgyalja a régi tanterv hibáit és fogyatékosságait.

2. A szemléltetésre, mint a tanítás igen fontos segédeszközére
az utasítás is nagy sulyt fektet. Az egyes tipusokat s annak néhány
rokonát előre hozassuk be .növendékeinkkel (hetes) az órára s a
tipus leirása után a rokonfajok megvizsgálásából állapítsuk meg a
közös bélyege ket s igy építsük fel a rendszert. A tudományos rend-
szer felépítésére igen alkalmasak különben a kirándulásokon tett
növényhatározási gyakorlatok is.

3. A' gyüjteményekről szólva, meggyőző en beszél az elhanya-
golt hefbáfzUmok értékéről. A növényeket lehet ugy preparálni, hogy
azok a tanítás céljaira hasznosíthatók 'legyenek, csak a fajt kell
megválogatni. E tekintetben hivatkozik ama példányokra, melyeket
"Magyarország flórája" cimű előadásain bemutatott. A herbárium
Magyarország floráját tüntesse fel, Melegen ajánljae célra régi
eszméjét, 'az iskolai csereösszeköttetést. A herbáriumok az össze-
foglalásoknál is megbecsülhetetlenek.
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4. Az iskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbotanz'kus kert mellett igen szükségesek a ki-
rándulások is, mert csak" azokon lehet az ökológiát jól szemléltetni.
A kert inkább szisztematikai szempontból használható.

5. Nagyon jól értékesíthetők a tanításban az olyan képes/apok

s fínJlkéPek is, rnelyek egyes növényformációkat ábrázolnak. Igazo-
lásul bemutatt néhány szép felvételt a delibláti homokpusztáról.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" ) .

6. Nomencla tura . A tudományos munkák olvasgatása közben

sokszor zavart okozhat a növények tudományos megnevezésének
többfélesége. Ennek elkerülése végett részletesen ismerteti s példák-
kal világosítja meg az Engler (német) és a Kerner (osztrák) iskola
hiveinek álláspontját. Az általános növénytannal foglalkozók (egye-
temek) az Engter iskola, a flóristák nagyobbrészt Kerner hivei.

7. A továbbképzés leghathatósabb eszközének az irodalmat
látja. Ismerteti a hazai könyvkiadóvállalatok közül a Term. Tud.
Társulat és a földmiv. miniszterium kiadványait. Szól Herman Ottó,
Mágócsy, Dadai, Wagner, Róna, ,Borbás, Keller, Kurt, Lampert stp.
munkáiról és a Kisérletügyi Közleményekről. A külföldi irodalomból
főleg a németet ajánlja sebben elsősorban a "Naturwissenschaftl.
Wochenschrift" cimű folyóiratot, mely az ujabb szakmunkáknak
mindenkor tárgyilagos kritikáját adja. Majd Dr. Heinrich Simroth,
Zittel, Suess, 'Kerner, Pax, Giesenhagen, Lotsy, Kraepelin, Hesse és
Doflein, Rothe, Kienitz Gerlow, Ostwald és mások rnunkáit ismer-
teti s felhivja a figyelmet saját munkái közül az ifjuságnak szánt
"Kis kertészv-re és a "Kis tudósok"-ra, valamint "J\. természetrajz

"tanításának módja és eszközei" cimű munkáira,
Az értekezlet végeztével Wagner János elnök kedves és meleg

hangon bucsuzott el, mire Schw(gler Ferenc a hallgatóság nevében
őszinte háláját, köszönetét s elismerését fejezte ki mint előadónak,
elnöknek s a tudomány lelkes mivelőjének tanulságos előadásaiért

s buzgó fáradozásaiért.

(Kassa.) Móczár Mt"klós.
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E lm é le t .

A r ö v id í t e t t s z o r z á s h ib á j a .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
', . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

A 'korlátolt pontossá~ú műveletek csak akkor használhatok

fel valóban a számolás egyszerűsítésére; ha az elkövetett hiba
nagyságáról 'számot tudunk adni. Ha az elkövetett hibát nem adjuk
meg, számokkal, akkor az eredmény nem megbízhatós murikánk
csak durva megközelítéssel adja a kiszámítandó számot.

A következő' sorokban a' rövidített 'szorzás eddig" általánosan
tanított szabályának egy módosítását, ~ondhatnárri' egyszerűsítését,GFEDCBA

r \ '

kivánorn bemutatni s egy szabályt állapitok meg a hib~ nagy':'
ságának a kiszámitására, Mindezeket egy példa, keretében mutatom
be s az általánosabb algebrai fejtegetéseket, mint a példa után már
önkényt folyó magyarázatokat, elhagyom. '

'Legyen a két vősszeszorzandó szám A=4'71224 és B • 61'739
s a szorzást 3 tizedes pontossággal kiyánjuk végezni, vagy is úgy;
hogy a szorzat harmadik tizedese igazítással pontos légyen,

A használatos szabály szerint a SZ~i4Ó egyesei helyén lev~,
számot a szorzandó harmadik tizedesjegye alá kell irni s a szorzó

, minden jegyével szorozzuk a felette álló [egytől balra lévő -Szá-
mokat, de előbb a jobbra levőket .megszorozzuk igazításvétel cél-

"jából. Ily módon végezve el a rövidített szorzást lesz:

4'71224
93716

28'2734
4712
3298
141
42

/

290'927 •

'Ha pedig az' A és B számokat' közönséges módon összeszo-
rozzuk 's a szorzat ot 3 tizedesjegyre kiigazít juk, akkor a helyes
eredmény 290.929 lesz.

Az általam bemutatandó módósítás szerínt a szorzás végzésekor
az igazításvétel elmarad, A szorzó jegyei felett lévő , számtól jobbra



lévő számokat megszorozzuk ugyan, de igazítást nem veszünk
belőle. Igy

4'71224
:'93716
2827344'

47122
32984

1413
,. 423

290'929

Az utolsó oszlop összegét nem írtuk le, hanem belőle igazi-
tást vettünk.

Ily módon végezve el a szorzást mindenestre jobban meg-
közelítjük - ugyanazon munka árán - a helyes eredményt. Hogy
munkánk nem nagyobb, az bizonyos, sót azáltal, hogy az igazítás-
vétel a szorzás tényleges végzése közben elmarad, egyszerűsbödik.

Hogy az igazításvétel ezen módja pontosabb igazítást ad
mint a részletekben való igazításvétel, azt egy egyszerű példán
mutathatjuk meg. Igy a fenti példában 4, 2, 4, 3, 3 részletekben nem
ad igazítást, holott összegük, 16, már 2-ót adott igazításul. Vagy
6, 6, 6, 8 részletekben 4-et ad igazitásul, noha. összegük, 26,
csak 3-at ad. -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az igazításvételnek a régi módja annak valószinűségére van
alapítva, hogy a rövidített részletszorzatok végén az 5-nél kisebb
és az 5-nél nagyobb számok egyforma számmal. fordulnak elő. Ez
lehet, igaz, igen sok részletszorz'at esetében, de a gyakorlatban
előforduló számoknál mégis csak esetleges. Az általam bemuta-
tott módosítás ilyent nem tételez fel s az igazítást "helyesebben

adja.
Feladatunk lesz most a hiba nagyságának megállapítása.
Ha az összeadás alkalmával nem vettünk volna igazítást,

akkor a rövidített részletszorzatok összege C=290'9286 lett volna.
Ez mindenesetre kisebb mint, az AB szorzat. Ha a 6-tal való
szorzáskor 4'71225-öt, az l-el való szorzáskor 4'7123-at, a 7-tel
való szorzáskor 4'713-at, a 3-mal való szorzáskor 4'72-t és a 9-cel
való szorzáskor 4'80000-t szoroz tunk volna a megfelelő 4'71224,
4'7122, 4'712, 4'71, 4'7 helyett, akkor a nyert szorzat minden-
esetre nagyobb lett volna az AB szorzatnál. Mindjáft meg is mond-
hatjuk, hogy mennyivel: 6+1+7+3+9 tizezredrésszel. Ezen

109
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összegből, 26,ból, és 290'9286-ból nyerjük, hogy az AB szorzat
kisebb, mint

290'9312GFEDCBA

2 - 9 0 '9 Z 8 6 hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 6

, Mondhatjuk tehát, hogy AB szorzat értéké csak bizonyos
határok által van megadva; igy:

290·929~AB~290·9,31.

A hiba felső határát tehát egyszerűerr a szorzó számjegyei-
nek összege, tehát egy könnyen számítható szám által határoz-
hatjuk meg, Lehetne ebből az összegből külön igazitást venni, de
lejebb szállithatjuk a felső határt, ha ezt előbb hozzáadjuk a ki-
igazittatlan szorzathoz s csak úgy veszünk igazítást. .

Ha a rövidített szorzást úgy kivánjuk végezni, hogy a hiba
felső határát is kapjuk, akkor számolásunkat igy rendezzük be:

3

26 61'739 X 4'71224
20 422174

2469560
432173

r

6173
1234
122
24 .-

290'9286 .... ,290'929
20

290'9306 ..... 290'931

A hiba megállapítására annak a tényezőnek a számjegyei
összegét vesszük tekintetbe, melynél ezen összeg kisebb. A fenti
esetben tehát a 20-at vettük.

A rövidített szorzást kétféleképen taníthatjuk. A hiba meg-
határozásának ezen módját elhagyhatjuk, csak a kiigazítás nak most
ismertetett módosítását alkalmazzuk, vagy lehet tanítani ezen hiba
meghatározással'. Mindkéttő egyszerű, ami a fő pontosabb, ugyan-_
azon munka árán, mint a régi eljárás.

(Modor.) Csada Imre ..
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K ü lö n f é l é k .

A n é p t a n í t ó k m o z g a lm a .

Alig van kérdés, mely nagyobb port vert volna fel az ujabb

időben, mint a tanítók küzdelme anyagi helyzetük javításáért. És

méltán. Mert -e _ kérdés kielégitő megoldásától függhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t népnevelés

jövője; a népnevelés _jövő állapotától hazánk boldogulása, mett

hazánk polgárainak több mint 90 százaléka más műveltséget nem

szerez, mint azt, mellyel azt anépiskola az életbe kibocsátja.

Hiába valók az egyetemek, a különböző szakiskolák, középiskolák,

ha a nagy tömeg tudatlanul veszi fel az élet nagy küzdelmeit.

"Gondoljuk el" mondja Diesterweg korának legnagyobb pedagó-

gusa, "hogy mi lenne egy országból, ha a népískolák, mintegy

varázs-szóra, ~1tünnének a föld szinéről? I A legnagyobb mérvű
elvadulás, pusztulás! Amit azon tudós- iskolák, hosszú időn át
nagy küzdelemmel fölépítettek, azt a tudatlan tömeg egy csapásra

elpusztítaná.GFEDCBA I

- Életpályámmal jönnék ellentétbe, ha- - lelkem teljes erejével
\ /

nem c s a tla k o z n á m a tanítók mozgaimáboz; más oldalról vaknak

kellene lennem, ha nem látnám, miszerint gróf Tisza István ez

ügyben való felszólalásával az ugy nevezett intelligens osztály

túlnyomó része gondolkod~smódjának adott kifejezést. A különb-

ség közte és anagy rész .között csak az, hogy neki volt erkölcsi

bátorsága ki is mondani azt, amit gondol, a nagy résznek azonban

nincs. Ezen nagy rész. úgy gondolkodik: minek a tanítónak a

nagyobb fizetés? Azt .a kis abc-ét, amire a gyermeknek s z ü k s é g e

van, hogy a középiskolába belépj en, egy kis diák is megtaníthatja.

Ezen gondolkodásmódról mindenki meggyőződhetik, aki fáradságot

vesz magának, hogy arról tudomást szerezzen.-

Honnan azon belső ellenmondás, mely van a tanítók állás-

pontja és a hivatott intelligens elem felfogása között és mi módon

volna az kiegyenlíthetó? E kérdésekre kivánnak a jelen sorok meg-

felelni.

És itt elsŐ sorban a népiskola fogyatkozásaira kell rámutat-

nom. Nagyon természetes, hogy egy anagy közönségnek szánt

c ik k b e n a népiskola minden hiányára ki nem terjeszkedhetem, csakis

a legfeltünőbbeketkivánom felemlíteni. 1

A mi népiskolánk, jelenlegi alakjában nagyon tökéletlen
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alkotás; alig nevezhető az igazi népiskolának, nem igen több az,
mint szegény iskola. EnnekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= , e ls ő sorban az; hogy ily iskoláink-
nak mintegy 700/0-a osztatlan azaz egy tanító hat osztályt tanít:
egy-rgy osztályra, a lehető összev.onásokkal,. heti 7--9 óra köz-
vetlen tanítás esik. Az osztott azaz hat tanítóval biró iskolában
egy-egy tanító köteles heti óraszáma 30. Ehhez 'járul, hogy az
osztatlan iskola rendesen túl népes. Száz-százhusz növendék nem
is a ritkaságok közé tartozik, de van akárhány, ahol egy tanító
keze alatt 200 növendék is van. Hogy egy ilyen iskolában inten-
ziv tanításról szó sem lehet, az nagyon természetes. A mi iskolai
törvényeink az egy tanító áhal tanítható növendékek maximális
számát 60-ba'n, kivételes esetekben 80-ban állapítják meg. Hogy ez
milyen túlzott, kitűnik abból, hogya francia népiskolai törvények
e számot 40-ig engedik meg. . " : '

" " 1

Evékkel ezelőtt e bajon tantervmódosítással k!vántaks~gíteni.
A .tanitó-egyletek nagy része a külön tanterv mellett - azaz min-
den más viszonyban lévő iskola számára külön tanterv - nyilat-
kozott; a kormány pedig az egységes tanterv mellett - osztott
és osztatlan iskolák számára ugyanazon tanterv - döntött. Hogy
a kérdésnek ez utóbbi megoldása nem megoldas, az nagyon is
kézzel fogható. Mert hiába parancsolom én, hogy a 7 legyen 30,
- az mégis csak 7 marad. Az első megoldás pedig a tantervek
végtelen számára vezetne s ez a zavart csak fokozná.

E bajok kisebb-nagyobb mértékben más államokban is meg
vannak. Minden állam más-más módon kivánt azon segít en í . Német-
országban, a .pedagógia ős hazájában, e baj kevéssé égető, mert
ott az iskolák igen csekély százaléka osztatlan; azért ott ez ellen
orvosságot nem is találnak. Franciaország és Belgium úgy kivánt
segíteni, hogy az iskolát igen csekély fokra (3 osztály) osztotta s
az egyik fokból a másikba való átmenetelt szigorú vizsgához kötötte.
Igénytelen felfogásom szerint e kérdést leghelyesebben Románia
oldotta meg. Ott ugyanis az iskolák kategoriákba vannak osztva,
és pedig 1. városi és II. falusi iskolákra; ez utóbbiak isrriét maga-
sabb - s alsóbbfokú és pusztai iskolákra.' A pusztai iskola négy
év alatt azt végzi, amit a városi iskola két év alatt s a magasabb
fokú falusi iskola pedig öt év alatt végzi azt, amit a városi iskola
négy év alatt végez. Itt tehát a tanterv egysége _meg vari óva ;
de a fejletlenebb viszonyok közt lévő -jskoláknak ugyanazon taní-o
tási 'anyag számára több idő van engedve. S a kérdés helyesen.
más m é d o r i nem is oldható meg.Igénytelenségem, ezelőtt mintegy
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25 évvel azt ajánlotta, hogy a; teljesen osztatlan iskola a népiskola
1 négy osztálya anyagának hat év alatt, a két tanítóval biró iskola

az öt osztály anyagának hat év alatt való elvégzésére kötelez-
tessék ; a három és több tanítóval biró iskola hat év alatt a hat
osztály anyagát, kellő körültekintéssel elvégezheti. Felfogásom most
is az, hogy az osztott és osztatlan iskola viszonya másként nem
szabályozható. Nagyon természetes, hogy az ötödik és hatodik,
illetőleg a hatodik osztály anyaga az ismétlő iskola számára tétet-
.nék kötelezővé. •

E bajt azonban gyökeresen még eddig csak az észak-amerikai
Egyesült Államok északi államai szüntették meg, amennyiben az
osztatlan iskolákat az élők sorából kitörölték: illetőleg egy bizonyos
területen, ezeknek lehetőleg középpontjában, több osztatlan iskola
helyett egy osztottat állítottak, ahová és ahonnan a növendékeket,
reggel és estve, közköltségen szállíttatják s. délben az iskolában
táplálják. Nevezik ők ezt azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolák központosításának (Concen-
tration of Schools). .

Bocsánat, ha e kérdésnél talán kissé huzamosabban időztem;
de bepillantást akartam a laikusoknak is nyujtani a népiskola oly
belső vonatkozásaiba, melyeket sem a kormány, sem a tanítóság
nem méltányol eléggé, -= - - - mely pedig igénytelen felfogásom szerint
ugyanépiskola nyomoruságának, mint a tanítók anyagi helyzete
tarthatatlanságának egy jelentékeny forrása. /

A másik baja a népiskolának, hogy nem nyujthat "befejezett
képzettséget. Az osztott iskola ötödik és hatodik osztályából a
szülők gyermekeiket - hogy közép vagy polgári iskolába ad-
hassák - elvonják. Ezen elvonásnak kára felette sokszoros. A
népiskola a maga munkáját soha be nem fejezheti: a szülők, a
társadalom ezen munkát a maga befejezettségében nem láthatják
soha, tehát nem is méltányolhatják; de nem láthatják maguk a
tanítók sem, - mert a tanítói és nevelői munka csakis a két felső
osztályban érlelhetné meg a maga gyümölcsét. Igaz, a korrnány az
utóbbi években fokozott mértékü erőfeszítéseket tesz a népiskola
5 és 6-ik osztályának kiépítésére. De ezen erőteljes rendeletek csak
oly értékűek, mint az, midőn az osztott és osztatlan iskola óra-
számait illetőleg szigoruan meghagyta, hogy legyen a hét -
harminc. E bajt csak az orvosolhatná, ha kimondatnék, hogy min-
den tovább rnenő oktatásnak a népiskola hat' osztályának elvég-
zése az alapja. Hogya kis Svájc. alig néhány millió lakossal, egész
Európában predominál; ennek, igénytelen felfogásom szerint alapja

h;l:agyar Tan1tóképző. 8
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az, hogy ott minden más iskola a népiskola hatodik osztályához
kapcsolódik. Ugyanez az oka Argentinia rohamosfellendülésének,
Amerika gyakorlati irányának, ahol pláne a népiskola nyolc osz-
tályához a középiskola négy osztálya csatlakozik .. E csatlakozás
jelentősége nem kerülte ki a német nevelők figyelmét sem. Már
1897-ben dr. Rein, hires egyetemi professzor, mint a "Népiskola"hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c im ű tétel előadója Erfurtban ezen követelést állította fel: "Köve-
teljük az általános népiskolát, mint minden továbbmenő intézet
alapépítményét 1" Szóval mindenütt mozognak, csak mi alszunk.'
A mi nevelőink sokkal érdemesebbnek tartják a nagyságos és méltó-
ságos titulusok utáni hajszát. Nem akarok ez alkalommal azzal
bővebben foglalkozni, hogy mily nagy előnyökkel járna ezen beren-
dezés erkölcsi, közgazdasági, társadalmi és közműveltségi tekin-
tetben: pusztán csak azt kivánom felemIíteni, hogy egy tizenhét
éves ifjunál és leánynál sokkal könnyebben megállapítható, hogy
minő pályára alk'almas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMOS~' l i kilenc éves gyermek atyja azon
kényszerhelyzet elé állíttatik, hogy gyermeke számára Ipályát válasz-,
szon. No, hát ez valóságos va bank játék, mely nem ritkán annak
életébe, igen sok esetben pedig elrontott vagy elhibázott életébe
kerül, kinek fejére a játék folyik.

Sok iskolára nézve a fejlődés feltételei meg. volnának, de egy
körülmény ezen feltételeket iIIuzóriusokká teszi. Van elég tanító,
az iskola osztott. az osztályok nem túlzsufoltak, ~ de nincs elég
tanterem. Ugy segítenek tehát magukon, hogy az egyik osztály
délelőtt, a másik délután tanul: ez az u. n. félnapos rendszer.
Hogy az egyhuzamban való 1 , 5 sőt 6 órás tanítás utolsó felének
mi az értéke, azt nagyon jól tudják mindazok, kik maguk is
tanítással foglalkoztak és őszinték akarnak lenni: tanuló és tanító
egyaránt annyira kimerülnek, hogy ezáltal munkabirásuk kockáz-
tattatik. A "gyakorlati amerikaiak ezt nagyon jól tudják s azért
egy-egy tanítási id ő ta r ta m c t (lecke) minél rövidebbre szabnak és-
pedig a növendék korához mérten : a legkisebb növendékek egy-
egy tanítása (lecke) 20. percig, a következő fokon 25-ig, a legfelső
fokon is (a növendékek 13; 14 éves korában) csak 40 percig tart;
és pedig az egész napra egyenletesen/ feloszt va. És itt még egy
dolgot kivánok felemlíteni. Franciaországban arra nézve is tettek
kisérletet, hogy felhasználják a gyermeknek a. tanításra dispozíció-
ját s azt tapasztalták, hogy ha csak -akkor tanítanak, mikor a
gyermek a tanulásra, disponálva van, akkor azok felényi idő alatt
többet tanulnak, mint annak tekintetbe vétele nélkül kétannyi idő.
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a la tt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉs ezzel elmondtuk azt is, hogy mit tartunk a fővárosban

'Ujabb időben meghonosított félnapos tanításról. Iparkodnak ezen

rendszabályt a szülők kényelmével, a tanítók anyagi helyzetével

mentegetni. Bocsánatot kérek, a tanítás idejének berendezésében

sem a tanítók, sem a szülők kényelme irányadó nem lehet; ezt

csakis a tanítás érdeke szabhat ja meg. Ez azonban a dolognak

csak egyik oldala, - a másik sem kevésbé fontos amatőr szem-

pont. Ugyafélnapos, mint az egyhuzamban való tanítás mellett

a növendék, a szabad fél napon át, az utca nem mindig épületes

nevelői hatásának van kitéve.

Mielőtt tovább mennék, még egy kényes természetü pontot

'kell érintenem. És ez a protekció. Mióta a világ fennáll, volt pro-

tekció, van is, lesz is; de talán hatása egy téren' sem oly rom-

boló, mint a népnevelés terén. Nem akarok a tanítóképző-intéze-

tekbe VjlÓ felvételnél, a tanítói állomások betöItésénél pusztitó

protekcióra kitérni; csakis azon protekcióra akarok reflektál ni, mely

a tanfelügyelői állások betöIté~énél fenn forog. Igaz, hogy a tan-

felügyelőségeknél tanítók is - mint szolgálattételre berendeltek,

ttollnokok, vagy legfeljebb segédtanfelügyelők -,-- alkalmaztatnak ;

de az ilyenek tanfelügyelőkké csak nagy ritkán léptettetnek elő.

Hogy ez nem válik előnyére a népnevelésnek. arról nyilatkozni nem

kivánok ; de hogy a tanító munkája szakszerű méltatásban nem

részesülhet, az világos. Mindennek eleje volna vehető a tanfel-

ügyelőr szak vizsga meghonosításával (amilyen pl. Franciaország-'

bim van): ettől azonban, a kormány tartózkodik. Ez idő szerint a

tanfelügyelőségre a gyógyszerészi oklevéltél fel az ügyvédi és papi

oklevélíg minden képesít: ez pedig minden, csak nem képesítés;

mert lehet valaki nagyon jó szabó, de abból még nem követ

kezik, hogy a lovat is meg tudja vasalni. Sajnálom, hogy ezt a

pontot említenem kellett; de nem hallgathattam el, mert alig lehet

elképzelni, hogy mily deprimálólag hat ez egy lelkes tanító mun-
kájára,

Miután az előzőkben a felvetett tárgyat a népiskola oldaláról

.megvilágitottuk, 'illetőleg megvilágítani törekedtünk --: menjünk, a

14érdés meritumában, egy lépéssei tovább. Es iti első sorban gróf

Tisza Istvánnak a tanítók képzettségét ' illető' nyilatkozatát kell

bonckés alá vennern. Amily készségesen elismerem, h~gi l i gróf

ur nyilatkozatában az intelligencia nagy részének 'felfogását 'tolr;,á-

csolta, ép oly mértékben látom szükségesnek 'azon kijelentését,

mely a tanítók képzettségét az u. -n, kezélő: hivatalok - posta,
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vas uti tisztség, irnok, adóhivatal stb. - tisztviselőinek képzett-
ségével helyezi egy szin vonalba, kiigazítani.

Igaz ugyan, hogy a tanítóképző-intézet növendékeit a, közép-
és polgári iskola negyedik, osztályából veszi fel :- bár vannak
sokan, kik a középiskola ötödik és hatodik osztályából lépnek be,
sőt nekem volt már oly növendékem is, aki az érettségi vizsgát
jelesen tette le -; de a tanítóképzés négy éve alatt oly intenziv
munka folyik s oly széleskörü miveltségnek alapja vettetik meg,
mihez fogható semmi más intézetben nem található, Ezért a tanító-
képző tanárok már régóta sürgetik az évfolyam ok számának sza-
porítását. Ha paradoxonnal kivánnék élni, azt mondanám, hogy
egy utolsó falusi iskolai tanítónak műveltsége szélesebb körü (nem

magasabbfoku) .mint a kuria elnökéé. Mert nagyon tévesen fogják
fel azok a műveltséget, kik azt bizonyos tömegű elméleti tudásban
keresik; kiterjed az az emberi haladás minden terére: a tudomány,
művészet, zene, ipar stb-re. És mível a tanítóképző mindezeket
felöleli - természetesen csak alapvető részeiben, aminthogy az
iskola még a tudás terén is csak az alappt vetheti meg -; azért
mondom én, hogy a tanítóképző legszélesebb körü műveltséget
közvetít. De ha a puszta tudást tekintjük is, a tanítóképző mun-
kája - legalább gyakorlati vonatkozásaiban, nem áll bármely
középiskola mögött. A baj forrása éppen az, hogy nagy a hézag
a tanító képzettsége és az iskola állapota között. A tanítóképzés

mai szervezete mellett egy jól végzett tanító, minden további nél-
kül, bátran taníthatná ,a növendéket -életének 14 éves koráig ; \
ehelyett arra van kárhoztatva, hogy teljes életében fél munkát
végezzen, más iskoláknak legyen előkészítője, munkájának sikerét
ne lássa soha, De nemcsak maga nem látja, hanem. nem látják
azt - és ez még nagyobb baj - a nagy közönség, a társadalom,- ,
a szülők sem. Amit nem látnak, azt nem is méltányolhatják. /fr.
népiskola jelenlegi állapotát teljesen kielégítené egy oly foku tanító-

képzés, amilyennel a mult század ötvenes éveiben találkoztunk: 1)
amidőn a nép iskolából kikerült növendéket egy-két évig a kántor-
ságban és az abc-tanításá~~n utasították (dresszirozták); míre ! ,Z

illető. nehány évig segédtanítóskodott s aztán tanítóvá lett. .
Itt kell felemlíténem a főváros bizonyos köreinek azon törek-

vését, hogy a főváros számára külön tanítóképzőt állítsanak, azon
állítólagos indok alapján, mert a jelenlegi tanítóképzők a főváros

1) Sz. m. j. Nagy tévedés.
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fejlettebb viszonyait .tekintetbe nem' veszik. Mint a fentebbiekből

kitünik, . ennek éppen ellenkezője felel' mega valóságnak : s ha

ellenük vala~i felho~hato volna, ugy ez az, hogy az átlagos országos'

állapotokat nem. veszik tekintetbe. Mert ne tévesszen bennünketGFEDCBA
\ ' ' ' , 1 /

az meg, hogya tanítóképzők mellett a gyakorló iskola osztatlan;

rnivel nem ez az' irányadó, hanem a benne lévő képzés. Ez pedig ,

oly fo ku, hogya legfokozottabb igényeknek is~~gfelel. Különben

az ezen törekvésben. való következetlenség azonnal szembeötlik,

ha felemlífjük, míszerint ama körök a külön fővárosi tanitóképzőt
csak a férfiak számára vélik szükségesnek, mig a tanítónők kép-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

zésével teljesen meg vannak elégedve.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ily különös ! Lehetetlen,

hogy ez ügynek valami hattere ne legyen. Ha eterv csakugyan

megvalósulna, elt~ki~tv~ egyebektől, a főváros egy igen nagy

előnytől fosztaná meg magát: attól nevezetesen,' hogy az ország

összes tanitóképzőinek növendékei közül válogassori; mert saját

tanítóképzőjére volna utalva. " .

E kérdés tárgyalása közben ném mellőzhetjük a tanítóságnak

több gyülésen kifejezett egy kivánságát és ez az, hogy képez-

tessenek a'!anítók az egyetemen. A magam részéről ezt a leg-

szerencsétlenebb gondolatnak tartom; nem tekinthetem ezt másnak,
. \

rnint olyannak,hogy: a viz ben fuldokló még a szalmaszál után is

kapkod. Az anyagi gondokkal küzdő tanítóság bizonyára azt hitte,

hogy ez által helyzetén javít. A magam részéről a tanítóképzésnek

azt az alakját tartom legtökéletesebbnek, mely minél szorosabb

kapcsolatot tart fenn azon iskolával, melyben egykor tanítani fog.

'Ilyennel találkozunk Németorszá? több államában: 'a népiskola

nyolc osztályát végzett ifju belép a tanítóképző előkészítő iskolá-

jába (Preparandie), - s csak azután a tulajdonképeni' tanítóképző-

intézetbe (Seminár). Meglehet, hogy ezen az uton kevesebbet tudó,
de annál jobb tanítókat nyerünk. - Sőt nem tartózkodom

l
kijelen-

teni, hogy' még a középiskolák tanárait illetőleg sem tartom leg-

helyesebbnek az egyetemi képzést; .mert az egyetemnek hivatása

a tudomát;yt magáért a tudományért - tekintet nélkül arr~,;.~ogy

annak van-e gyakorlati haszna vagy nincs - művelni ; mig a

középiskolai tanárjelöIt azért tanul, hogy tudását egykor a közép-
iskolában értékesítse, tehát szakra kiván készülni. Itt is' az ügynek

, \ \ . " I ' .

többet használna a szemináríumí vagy .akadémiai képzés. Az

egyetemi képzéssel talán nyerünk néhány tudóst; de elvesztünk. sok

a SZlÓ nemesebb értelmében vett középiskolaí tanárt ; rnert ezen :

tudósoknak vágya sokkal túl terjed a középiskola határán. De ha

./

\ ,
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e vágyát nem is elégítheti ki, legalább arra törekszik, hogy a fel-

sőbb osztályokba jusson, 'ahol legalább félig-meddig egyetemi

módra prelegálhat. Nem tehetek felőle, de én ez idő szerint a polg.

iskolai tanárokat legjobb középiskolai tanároknak tartom; mert

azoknak vágya iskoláik határán túl, mely tényleg szintén közép-

iskola, nem terjed. - Egyébként ugyanez áll nemcsak a tanári,

de más pályákat illetőleg is. És itt ismét a gyakorlati amerikaiakra

kell hívatkoznunk. Az amerikaiak ~ legalább túlnyomó részben -

a tiszta tudományt az egyetemekre bizzák; a szakpályák számára.

pedig vannak külön szakiskoláik. Igy vannak theologiai, jogi,

, orvosi, fogászati, gyógyszerészi és áJlatorvosi (school of theology,

of law, medicine, of dentistry, of veterinary) iskoláik.

Az előzőkben kivántam elmondani igénytelen véleményemet

azon tárgyakra nézve, melyek a kérdés elbirásánál számba jöhet-

nek. Ezekből kitünik, hogy én sokkal jobban szerettem volna, ha

a tanítók a mozgalmat a népiskola kiépítésére koncentrálták volna"

s ha al társadalom látta volna, hogy az a népiskola mily hasznos,

sőt nélkülözhetetlen intézmény egy igazi demokratikus állam kiépí-

tésére, a tanítók anyagi helyzetének javítására irányuló mozgalmat

maga vette volna kezébe. Mert az embereket sem jobbaknak, sem

rosszabbaknak nem kell föltételeznünk, mint amilyenek valójában;

az emberek is sem ördögök, sem angyalok, hanem egyszerüen

emberek, a maguk hasznát' keresik. Ha látják, hogy valamely intéz-

mény nekik használ, annak ügyét bizonyára felkarolják, magukévá

teszik. A népiskola, jelenlegi szervezetében, a művelt intelligens-

ositá lynak sem inge, sem galléra; mert azt 'a kis irást és olvasást,

amire az intelligens osztály gyermekeinek szüksége van arra, hogy

az a középiskolába felvétessék, az anya vagy egy deáktanuló is

megtaníthatja. A népiskolának oly szervezet adandó, hogy ezen

szervezet az intelligens elemet is érdekkörébe vonja.

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal ne figyelmez-

tessem nevelő társaimat, miszerint ne engedtessék magukat közjogi

ellenzéki férfiak által félre vezettetni. Mert ez idő szerint a "nép-

nevelés", "néptanító" igen jól hangzó jelszó, de azért ők sem éreznek

másként, mint az intelligens elem nagy része.

Im az előzőkben kivántam elmondani igénytelen véleményemet:

rnind azokra nézve, melyek a felvetett kérdéssel kapcsolatban állnak.

Az előadottakból önként következik, hogy én a mozgalmat sokkal

helye sebbnek véltem volna, ha' az első sorban a népiskola kiépí-

tésére irányul. Ne azt sürgette volna a tanító : kenyeret! kenyeret t



Hanem sokkal inkább ezt: munkakört! munkakört! Ha enél-
kül a tanítóság eléri is a magasabb javadalmaztatást, - azt sem
a kormány, sem a társadalom nem fogja ugy tekinteni, mint meg-
szolgáltat, kiérdemeltet ; de, mint alamizsnát, mint kegyelemkenyeret ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ei pedig a tanítói állás méltóságával ellenkezik. Ha azonban a
tanítóság ezt eddig elmulasztotta, legalább ezután tegye meg, jobb
későn mint soha. Létesítsen junktimot a népiskola kiépítése és

javadalmazás között. Ne elkülönítve a kenyeret sürgesse ; hanem
a munkakört és kenyeret.

A népiskola kiépítése, az általános szavazat jog előestéjén
oly sürgős, mihez hozzáfogható egy sincs. Katonai kérdés, önálló
bank, külön vámterület stb. - emellett egészen eltörpül. Mert
nagyon helyesen és szépen mondja Winthrop, az Északamerikai
Egyesült-Államokban a nagy nemzeti népnevelési u. n. Peabody
alapítvány első gondolata: "Az egész haza jólléte a gyermekek
nevelésétől függ... egyetemeshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv á la s z tó i jog, egyetemes oktatás
nélkül bohózat, mely igen hamar szomorujátékká válhat... A
rabszolgaság csak félig töröltetett el, a felszabadítás csak félig végezte-
tett, ha a szabad emberek milliói, kezeikben szavazati joggal "nevelés
nélkül hagyatnak." (Report of the Comm. of Ed. 1893/4-762. 1.)

Én nagyon szeretem a néptanítókat ; de van egy más, amit
náluk is jobban szeret~k: és ez a haza. Ne vegyék azért nevelő-
társaim nekem rosz néven, ha az ő mozgalmukat is a haza érde-
kében gyümölcsöztetui szeretném. Somogyi Géza.

Szerkesztői. megjegyzés. E cikkben fejtegetett dolgok legna-
gyobb részben írójuknak egyéni fölfogását tükrözik vissza, de nem.
fedik egyuttal a tanítóképző tanárság egyeteménék a gonoolkozását
is. A részletekre nem terjeszkedünk most itt ki, de az ilyenek,
mint pl. a népiskola alsó osztályaiban dolgozó tanító elegendő
képzettségére tett megjegyzésének a tartalma egyáltalában nem a
mi véleményünk.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B u lg á r ia k ö z o k t a t á s ü g y e s f ő l e g t a n í t ó k é p z é s e .

A Balkán-félsziget összes keresztény államainak kulturális
fejlődésében az a legjellemzőbb; hogy nemzeti közmívelődési intéz-

ményeik, sőt szokásaik és hagyományaik is a török. hódoltság alatt
feledésbe mentek, elpusztultak. Függetlenségük kívivása után mind- .
egyik ország népének előlről kellett kezdenie nemzeti kulturája fej-
lesztését. Rendszerint azzal a szándékkal fogtak e [nehéz és nagy

11~
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munkához., hogy népüket minél előbb a műveltségnek arra a fokára
emeljék, melyen a zökkenés nélkül fejlődött nyugat-európai orszá-
gok lakossága, áll napjainkban. Ezt a merészfeladalot úgy igyekez-
tek megoldani, hogy mindazokat a közmívelódési intézeteket és
intézményeket, amelyek Nyugat-Európában mint legujabbakat és
legtökéletesebbeket megismerték, egyszerüen átültették hazájuk föld-
jére. Úgy vélekedtek, hogy ezzel egyszeribe kulturájuk is a töké-
letesség legnagyobb fokára hág. E reménykedésük természetesen
csakhamar hiú ábrándozás nak bizonyult. "

Kezemben vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANikoltschoff V. dr.-nak "Das bulgarische Bil-
dungswesen" cimű munkája"), melyet Gheorgo(j szófiai egyetemi
tanár azért osztogatott a brüsszeli I. nemzetközi gyermektanulmányi
kongresszus tagjai között, hogy megismertesse velük hazája rend-
kivül gyors kulturális fejlődését s közoktatásügye mai állapotát.
Ennek, ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö n y v n e k adatai - melyeket én is felhasználtam az aláb-
biakban, - a legbeszédesebb tanubizonyságait szolgáltatják annak,
hogy 600 esztendős mulasztást egy emberö'ltő,a la tt bizony a leg-
nagyobb erőfeszítéssel" s a legmodernebb iskolaszervezet mellettGFEDCBA

• • I

sem lehet kipótolni.
~ A .. bulgárok kulturát-teremtő munkája mindazonáltal bámulatra

méltó és rendkivül tanulságos. Kit ne' érdekelne ugyanis az, hogy
egy nemzet, amely alig 30 esztendővel ezelőtt (1878-blln) v ív ta ki
függetlenségét, hogyan fogott hozzá országos intézményeinek fel-
ép~téséhez s hogyan folytatja ezirányú munkásságát ?

Függetlensége kivívásakor Bulgária sem az állam kormányzat,
sem az oktatásügy vezetésére alkalmas, kellően képzett férfiakkal
n~m rendelkezett. Battenberg. Sándor fejedelemmé választásáig a
'kormányzatot egy orosz megbízott látta el s az oktatásügy szer-
vezése is egy bulgár származásu charkovi (Oroszország) egyetemi
tanárra, Drz'noft Marinra bizatott. 1904-1g a szófíai egyetem meg-
nyitásáig nem is volt olyan főiskolája Bulgáriának, ahol magasabb-
foku kiképzést nyerhettek volna vezetői. Mindaddig természetesen
a külföldi egyetemeket és más főiskolákat kellett látogatniok mind-

, /

azoknak, akik vezető állások elnyeréséhez szükséges készültséget;
tudományos és szakrnűveltséget óhajtottak szerezni maguknak. S

./

ez a leülföldre való zarándoklás mai napig is nagy divatban van a
bulgároknál. A bécsi, genfi, zürichi, moszkvai, kievi, montpellieri,
leipzigi s különösen a jénai egyetemen még most is aránylag igen

• 1) Lejpzig, Verlag der Dürr'schen Buchhandlung, 1910.
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nagyszámu bolgár ifjú folytatja tanulmányait, s még ez év nyarán

is több bolgár tanárral találkoztam Leipzigben, akiket kormányukhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e g y egész évre szabadságoIt, tanulmányaikban való behatóbb ki-

képzésük érdekében. Innen, van aztán az, hogya. bulgár közmíve-

lődésí intézmények és a kormányzat vezetői csaknem mindannyian'

külföldi egyetemeket járt, nyugati műveltségű emberek, akik meg-, .

ismerkedvén a nyugat-európai országok legmodernebb intézményei-

vel s oktatásügyi szervezeteível, mindezeket - vezető állásokba

jutva, - hazájuk földjére igyekeznek átültetni. Át is ültetik való-

ban, de úgy látszik csak azért, /hogy legyen mit ú jra meg újra

reformálniok, avagy, hogyelmondhassákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANzkoltschojJ-fel együtt,

hogy "Bulgária számos törvényes intézkedés és közmívelődési intéz-

mény tekintetében előbbre van sok nyugat-európai országnál", -

A valóságban azonban a nemzet egyetemes kulturális fejlő-

désének természetes haladását a nyugati műveltségű vezetőknek

sem sikerült annyira meggyorsítaniok mesterséges eszközökkel,

h o g y - mint. hangoztatni szeretik, - már tényleg meg is előzték

volna a bulgárok a Nyugatot. S ez nagyon természetes is! Csupa

kisérletezés egész eddigi törekvésük. Maga NikoltschojJ is kénytelen'

ezt bevallani, mondván: "Igen gyorsan s többnyire kellő megfonto-

lás nélkül változtattuk intézkedéseinket. Hogy e változtatások és forga-

tások nem találkoztak erősebb ellenállással, ennek az a magyará-

zata, hogy Bulgáriában nincsen sem hagyomány, sem pedig köz-

vélemény a tanügyi kérdésekben. Mindazt, amit a kormány életbe

léptet, a nép szó nélkül elfogad, a tanítók szava meg nagyon is

gyenge még ahoz, hogy meghiusíthassa a pártemberek ballépéseit. "1)
Bulgária ezek szerint a közoktatásügy terén folyó szakadat-

lan kísérletezések tipikus hazája. Függetlensége kivívása óta immár

ötször változtatta meg oktatásügyi szervezetét. Legutóbb 1909-ben

szabályozta egységesen az egész oktatásügyet. Az 1909. évi

.törvény szerint a bulgár közoktatásügy szervezete a..-következő : '

1. Népoktatási intézetek.

1. Kisdedóvó.

2. Elérni népiskola.

3. Továbbképző tanfolyam.

4. Progimnáziumok .

. :Jegyzet: A ,gyógypedagógiai intézetek is elemi iskolai foko-

.zatu iskolák.

1). Id; mű: 53. Iap.



A) Gimnáziumok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Latin és görög nyelv-

okratással.

2. Csak latin nyelvokta-

tással.

3. Latin és görög nélkü!.

B) Szakiskolák.

1. Tanítóképző-Intézet

(Pedagógiai iskola).

·2. Theologiai szeminárium.
3. Kereskedelmi iskola.

4. Gazdasági intézet.

5. Technikum.
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II. Középfoku iskolák.

1. Iparművészeti iskola.

2. Katonai iskola.

3. Pedagógiai felsőbbfoku tanfolyamok

(Progimnáziumi 2 évf. tanítóképző).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

lll. Főiskola.

Egyetem (Szófíában egyedül).'

1. Népoktatási intézetek.

~ 1. A kz'sdeddvó két tagozatú. Az alsó tagozatot 3-5 éves, a.

felsőt 6-7 éves gyermekek látogatják. A kisdedóvóba járás nem

általánosan kötelező s egész Bulgáriában csak 56 ilyen intézet van..

mert állításuk a, községek tetszésére van bízva. 1909. óta csak

tanítónők lehetnek óvónők s díjazásuk egyenlő az elemi iskolai-
tanítónőkével. \

2. Az elemi nlP iskola 4 évfolyamos. Látogatása általánosan .

kötelező :a befejezett 7. életévtől kezdve és ingyenes. A népiskola

fentartásáról a politikai községek gondoskodnak. Felekezeti nép-

iskola nincs Bulgáriában, mert ott a vallási ügyek az oktatásügy-

tói annyira külön választattak, hogy ezek vezetése nem is a köz-

oktatási, hanem a külügyi minisztérium hatáskörébe tartozik. A

népiskolák ügyeinek intézésére a politikai község hatáskörétói füg-

getlenül intézkedő u. n. iskolaközséget választ _a lakosság. Falu-

helyen az iskoleközség 3 tagu, városokban 5-7 tagu. Ilyen tiszt-

ségre - amely tiszteletbeli s nem díjazott, - rninden 30 éven
felüli, írni-olvasni tudó s politikai jogaitól meg nem fosztott férfil

választható meg. Az érettségi· vizsgálattal biró férfiak és nők már

25 éves koruktól kezdve lehetnek iskolaközségi tagok, akiknek

egyébként ugyanaz a hatáskörük, mint nálunk az iskolaszék é, vagy

gondnokságé, csakhogy a bulgár iskolaközségi tagok 50 Ifranknyi·



büntetésre is itélhetők kötelességeik 'pontatlan teljesítése miatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nikoltschoff szerint azonban az iskolaközségi tagok nagyon keveset
törődnek az iskolával, s ennek urai s egyedüli gondviselői volta-
képen csak a tanfelügyelők, a kerületi iskolai tanács, a kerületi
iskolai ügyíratkezelő, a minisztérium a maga főtanfelügyelőivel és
tanügyi tanácsával.

A, bulgár elemi népiskolák száma volt 19(}7-8-ban:

Elemi népiskolák fiuknak leányoknak vegyes iskolák összesen
városokban 23 18 373
falvakban 29 14 4203

52 32 4576

fiuknak leányoknak vegyes iskolák összesen
3320

414
4246
4660

Ezekből

községi
magánosok
által fentartott

3320

52 32 1256 -1340
52 ,32 4576 ' 4660

E népiskolákban tanított ugyancsak 1907-8-ban: 5905 tanító,

3516 tanitónö, összesen 9421 tanító, 262,394 fiút, 167,717 leányt,
összesen 430,111 gyermeket, kikből átlag jut egy-egy tanítóra-
45 tanuló.

Írni ls olvasrtt" az 1905-iki statisztikai adatok szerint:

férfi nő összesenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j
tudott 40'66°/ 14'67% 27'910f0

az összes lakosságból I °
nem tudott 59'34% 85'33% 72'09%

a 7 éven felüli lakos-

l
tudott 50'57% 18'24% 65'24%

ságból nem tudott 49'43% 81'76% 34'76%

A népiskolai tanítók alapfizetése 1440 frank, amely 5-5 éven-
kint 240 frankkal növekedik egészen 2400 frankig. Fizetését minden
tanító az állampénztárból kapja a nyugdíjalapra történő. 60f0-nyi le-

I

vonással. Minden község a tanító fizetéséhez 450 frankkal járul
I

hozzá, amit az állampénztárba fizet be,
A népiskolák fölött I2 tankeruletz' úkolafelügyelö őrködik,

Ezeket a közoktatási miniszter egyetemet végzett filozófiai pedaJ
\

gógiai készültséggel biró olyan gimnáziumi tanárokból nevezi ki, akik
legalább 5 éven át tanítottak is ',FizetésüK gimnáziumi tanári dijazás,
azaz évi 3000 frank törzsfizetés, továbbá négyszer 5-5 évenkint

,480 frank, egészen 4920 frankig, s még ezen felül évi 900 frank
tanfelügyelői pótlék, Az iskolafelügyelőket 64 kerületi tanfelügyelO-

123,
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-segíti rnunkájukban, kiket legalább ötévi sikeres szolgálattal biró

elemi iskolai, tanítók közül a miniszter nevezi ki rendes tanítói

fízetésükkel, melyhez még évi 600 frank felügyelői pótlék és 720 fr.

utazási átalány járul.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Továbbképző tanfolyamok (a mi ismétlő-iskolánkhoz hasonló

intézmény) 2 évfolyamra terjednek s látogatásuk (egy hétköznapi

estén' és vasárnapon) általánosan kötelező mindazon 14. életéven

.aluli gyermekekre, akik valamely. más iskolába nem járnak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

3. A progz'muázium a bul~árok egységes középiskolája. 3 év-

folyamú sannyiban nép oktatási intézet, amennyiben fenntartása a

községeknek törvényben kimondott kötelessége. A kisebb s szegé-

nyebb községek együttesen tarthatnak fenn progimnáziumot. Ennek

.az iskolának I-III. évfolyamát egyformán végezniök kell mindazoknak,

akik valamely középiskolában tanulmányaikattovább folytatni kivánják.

II. Középfokű iskolák.

1. Gimnáziumok. Bulgáriában háromfajta gimnázium van,

.u. n.: egészen klasszikus, félig klasszikus és reálgimnázium. Mind-

egyik 5-5 évfolyamú, és pedig külön-külön fiúk és leányok

számára. A gimnáziumba az elemi iskolán (4 évf.) és progimnáziu-
mon (3 évf.) keresztül juthat a bulgár ifjú s leány. 1910. január

J-én volt Bulgáriában:

17 fiú- 6773 tanulóval 358 tanárral

10 leány- 3184,,, 172 tanár(nő)-v~1

27 gimnázium 9957 tanulóval 530 tanerővel.

2. Tanítóképzö intézetek. A bulgár tanítóképzők ezelőtt 4 ev-

folyamuak v o lfá k . az 1909. évi oktatásügyi törvény azonban 5 év-

fo ly a m u a k k á való átszervezésüket mondotta ki. Az új rendszerű

tanítóképző alsó I~III. osztálya tisztán girrináziumi jellegű tagozat

's ebben egészen a reálgimnázium tanterve szerint folyik az oktatás

és csak a felső két ( IV -V .) osztályban veszi kezdetét a növendé-

kek pedagógiai kiképzése. Ez a pedagógiai tagozat csak a jövő,

1912~13. iskolai .évtől kezdve' lép életbe s tanterve még, nem is

,észült el. 1909-10. évtől ezek szerint az elemi népiskolai tanítók

.kiképzési ideje 12 év (4 elemi iskolai, 3 progimnáziumi, 3 gimná-
~iumi és 2 pedagógiai évfolyam).

A tanulmányaikat 1911-12. iskolai évben befejező ta n ító -

növendékek még a régi (1896. évi) tanterv alapján nyerték kikép-

-zésü et és pedig a kővetkező óraterv szerint :
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Tanító(nő)képző-z"ntézetek óra terve '9
'GFEDCBA
f ! - I3-z'g:

Osztályok Együttes.

Taotárgyak 1. II. Ill. IV. őraszám.

1. HittanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - --- --- --- - - - --- --- 3 1 4

2. Bulgár nyelv s irodalom --- --- --- 4 4 4 3= 1 5

3; Pedagógia s filozófiai propedeutika 5 5 4= 14

4. Tanítási gyakorlat 3 7= 10
5. Történelem --- --- --- ---ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'- - - --- 2 2 2 6
6. Földrajz --- --- - - - --- --- --- --- --- 2 2= 4·
7. Alkotmány tan s nemzetgazdaságtan 2= 2

8. Mennyiségtan --- --- --- 4 2 2 2= 10

9. Természettudományok ___ --- --- --- 4 4 4 2= 14
10. Gazdaságtan ___ --- --- --- --- _o. --- 2 2 2 2= 8·
11. Egészségtan s népszerű gyógytan ___ 2- 2
12. Orosz nyelv ___ --- --- --- - - - 2 2 4
13. Német vagy francia nyelv ___ --- 2 2 2 2= 8·
14. Ének és hegedülés ___ --- --- 2 2 2 2= 8
15. Szabad kézi rajz és szépírás __ -l 3 2 2 2= 9
16. Kézimunka --- --- --- --- --- 2 2 2 6
17. Testgyakorlás és tornaelmélet ___ 2 2 4

Heti óraszám osztályonkint s összesen 32 32 32 32= 128

Ezenkivül fakultative médjukban van tanulni a növendékek-

nek: gyorsírást, könyvvitelt, gépírást és zongorázást.jA nőképzők-

ben gazdaságtan és kézimunka helyett háztartástant és női kézi-

munkát tanulnak. Minden tanítóképző mellett van (azzal szeros-

kapcsolatban álló) 4 évfolyamú elemi gyakorló-iskola is.

Bulgáriában, mint fentebb. mondottam, a jövő isk. évtől kezdve

az új tanítóképzési rendszer lép életbe s az ifjúnak s leánynak

17 éves korában kell majd csak döntenie afölött, hogy folytatja-é-

tovább gimnáziumi tanulmányait, avagy a pedagógiai két évfolyamra,

iratkozva, tanítóvá képezze-e ki magát.

A bulgárok azon tanakodnak, nem lenne-e tanácsosabb már

most beszüntetni az 1909. évi törvényben megállapított kéttagozatu.
/ .}

tanítóképzőket s helyükbe tisztán pedagógiai szakiskolákat állítaní.
s általánosan kötelezővé tenni úgy, hogy csak a teljes gimnázium

elvégzése után volna lehetséges Bulgáriában elemi népiskolai tanítóvá.

képződni ki e két évfolyamú pedagógiai szakiskolában.
Ezidőszerint van Bulgáriában, 5 tanító- s 3 tanítónóképző.

Mind a 8 intézet állami s 1910. január l-én a fiúképzőkben tanult
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1205 növendék s 76 tanár, a leányképzőkben 1290 növendék s
-65 tanár(nő), vagyis összesen 2495 növendék s 141 tanár(nő).

. A tanító(nó)-képzőkben csakis középiskolákra képesített (egye-
temi végzettségű) tanárok (nők) taníttatnak s bármi kor átléphetnek
egyik iskolából a ~másikba minden jog- sigénycsorbulás nélkül a
tanárok, mert a gimnáziumnál és a képzőnél működők egy státus-
ban vannak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Theológia i szemznárium egyetlen egy van csak Bulgáriában,
t. i. a szófiai. Ez 6 évfolyamú s ennek is a pro gimnázium az egy-
séges alapvető iskolája. Tanárai egyetemi képzettségüek s a gim-
náziumi tanárokkal egyenlő joguak s fizetésük is az, kivéve a rek-
iort, aki püspöki rangban van. 1910. januárban volt 150 theológus
a szófiaisze:nináriumban s a rektoron kivül 12 tanár, kik nemcsak
theológiai ismeretekben, hanem általánosan képző közrnűveltségi
tárgyakban is oktatják a hallgatókat. A theológiai szerninárium az
u. n. szent szinodus fennhatósága alatt áll.

4. Az iparművészeti is eola (Szófiában) 5 évfolyamú alsóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( I- I I I .

oszt.) és felső ( I- I I . oszt.) tagozatú állami középfokú szakiskola.
Előkészítője ennek is a progimnázium, de érettségizett ifjak s leányok
is felvétetnek abba s noha ezek s a csak progimnáziumot végzet-
tek együtt nyerik szakművészeti kiképzésüket, mégis az- érettségi-
zettek az egyetemi, illetőleg főiskolai képesítésüek jogaival hagyják
el az iparművészeti iskolát, míg ellenben a többiek csak az érettségi
bizonyitvánnyal, vagy az elemi isk. tanítói oklevéllel járó minősítést
kapják annak elvégzése után. Az iparművészeti iskola alsó tagozata
az iparművészetekben általános képzettséget nyujt s vizsgálattal
záródik. E vizsgálat alapján lehet csak bejutni a felső' (2 évf.)
tagozatba, ahol a különféle szakművészetekben (festészet, szobrá-
szat, diszítő építészet, diszitő művészet) nyerhető a magasabbfokú
szakképzettség. A szófiai iparművészeti iskolában volt 191O-ben 163
növendék, s 11 tanár.

5. Más kÖ'zépfokú szakz'skolák. Ilyenek a szintén 5 évfolyamú
-8 progimnáziumra támaszkodó: eeneis eola , technz'kum, katonai tiset-

képző (ez utóbbi 1909. óta csak érettségizett ifjakat vesz. fel s 2
évfolyamú), fö'ldmives-z'skola , 'kereskedelmi iskola , s az tfarz'skola .

Mindegyikból van 1-1 Szófíában .
.6. Pedagógiaz' felsőbb tanfolyam. Az 1909. évi közoktatási tör-

vény a pro gimnáziumi tanítók kiképzésére két évre terjedő felsőbb
fokú pedagógiai tanítóképzőt létesített Szóflában. Ebbe gimnáziumi
érettségi bizonyítvány s elemi iskolai tanítói oklevél alapján juthatni.



Ez a mi polgári iskolai tanítóképzőnknek megfelelő intézet 3

-szakcsoport tárgyaiban nyujt kiképzést, így van:, nyelv-történet-

tudományi, mennyiség-terrnészettudományi és modern idegen nyel-

'vek 'szak csoportja, A hallgatók száma szakcsoportönkint nem halad-

hatja meg a ~O-at. Ez intézetbe kipróbáltképességű gimnáziumi tanárok

nevezhetők csak ki tanárokul s fizetésük a: gimnáziumi tanári fizetés,

évi 600 franknyi pótIékkal megtoldva.

Főiskola,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I \

Bulgáriának egyetlen főiskolája van csak s ez a szó fiai állami

egyetem, mely l888/9-ben főiskola cimen egy fakultással (nyelv-

történettud.) nyilt meg s 1904-ben emeltetett csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi rangra.

Most már 3 fakultása van, ezek :a bölcsészeti, a mennyiség-természet-

tudományi s a jogtudományi fakultás, Orvosokat még nem képez-

nek ki Bulgáriában. •

Egyetemi tanár csak egyetemi képzettségű egyén lehet, aki

megelőzőleg legalább két évig gimnáziumi, vagy akadémiai tanár

volt. Az egyetemi' rendes tanár fizetése évi 7200 frank, a rend-

kivüli tanáré évi 6000 frank, a rendes docensé 4800 frank, a tanitóé
3600 frank, az asszisztensé 3000 frank. A rektorok és asszisztensek

fizetése 5~5 évenkint 480 frankkal növekszik.

Az egyetemnek még nincs saját épülete; de e célra 111/2

millió franknyi alapítványt tett egy gazdag bolgár, melynek kamatai-

ból fogják legközelebb megépíteni az egyetern palotáját.

Közművelődési intézrnények..

Az iskolákon kivül a közművelődés terjesztésére szolgálnak

még Bulgáriában a következő intézmények is: 1. Az t'skQlai muzeum

(alapíttatott 1904-ben, állami, Szófia) ; 2. A nemzetz' muzeum (1893-tól,

állami, Szófia) ; 3. Az ethnografia i muzeum (1906-tól, állami, Szófia) ;

4. Nemzett' szinház (1907·től, állll:mi, Szófia) ; 5 .. Olvasószob'ák és

nemeeti kö'nyvtárak. Minden községet törvény kötelez arra, hogy

olvasószobák céljaira évi 50 frankot állítson be köJtségvetésébe, az

állam meg két nemzeti könyvtárt tart fenn Szófiában. 6, Egyesületek,

Itt különösen kettő emelhető ki u. m.: az irodalmi egyesület, fenn-

áll 1869-től, továbbá a tanítók egyesületei.

A bolgár közoktatásügyi miniszterium a hatáskörébe tartozó

összes közoktatási és közművelődési intézetek és intézményekre

1910. évben 21:760,118 frankot áldozhatott az állami pénztárból.

RéjJay Dánt'el.

127
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A F ő v á r o s i P e d a g ó g ia izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzerrrinárfurn.

Nincs olyan iskolafaj, amely teljesen kész egyéneket, ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjo v o

hivatásuk minden szükebb részleteiben is teljesen jártas s otthonos,

egyéneket bocsájtana ki a szárnyai alól. Nem képeznek kivételt

ez alól a különben ma már csakugyan magas nivón álló magyar

tanítóképzők se. A magyar tanítóképzők ellátják növendékeiket

mindama általános ismeretekkel és készségekkel, amelyek s z ü k s é -

gesek arra, hogy a leendő tanító saját magában fölraktározott biz-

tos utmutatóval indulhasson fontos feladata teljesítésére, de azért a

raktárai még nincsenek teljesen kitöltve. Ugyanis nincsenek benne

összegyüjtve azok a :speciális szükségletek, amelyek a helyi és

más sajátos körülrnények lehető kielégítésére kivánatosak. A tanító

értékes tartalmának ezen különleges raktárait az életben tapasz-

talatok árán, vagy mint ezután a Főváros óhajtja a saját tanítói-

nál, erre a célra rendezett állandó speciális tanfolyamokon töltheti

ki teljesen. .

Budapest óriási méreteivel, lakosságának majdnem egy millió-
voltával különlegesebb helyzetet foglal el az államban, mint az.

országnak más nagyobb városai. Ehhez a különös helyzetéhez al-

kalmazkodnak az intézményei is s igy csak természetes, hogy a.

népoktatás terén dolgozó munkásaival szemben is vannak különös

\ kivánalmai. Hiszen, hogy mást ne is említsünk, csak a Főváros

geografiai és közigazgatási megismerését, ez maga olyan, hogy erre:

. az áItalánosan képző tanítóképző semmi esetre se terjeszkedhet ki

olyan részletesen, amilyen részletesen .azt ismernie kell a fővárosi,

tanítónak. ,E téren, - de még más irányban is, a fővárosi tanítónak

több utólagos tanulásra van szüksége, különben nem képes meg-

felelni a fővárosi tanításhoz füződő különleges követelményeknek.

Ezt a Főv'áros belátta és hogy tanítóit a hosszas tapasztalatokon ala·

puló lassu ismeretszerzéstől megkimélje s igy rnielőbb képesítse a

speciális kivánalmak lehető kielégítésére is,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPedagógia i Szeminárium

néven egy tanítói továbbképző állandó tanfolyamot szervezett.

A Fővárosi Pedagógiai Szemináriumnak azonban nemcsak az.

a hivatása, hogy a képzőból kikerülö - ta n ító t bevezesse azokba a

speciális ismeretekbe, amelyeket a tanítóképzőkben nem lehet kellő-

leg kultiválni, hanem általános feladata az is, hogy a fővárosi tanítóság

művelődési törekvéseit és szellemi szükségleteit általában is kielégítse.

A Pedagógiai Szeminárium a VHI. ker. Mária Terézia-téri uj

népiskolai épületben van ,elhelyezve s folyó hó l-én adta azt át h ív a -
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tásának Bárczy István dr. polgármester ünnepélyes megnyitás ke-

retében.

A szemináriumnak tulajdonképen kél. tanfolyama van. Az

egyik, ugynevezett állandó tanfolyam, a kezdő tanítók számára, a

másik tudományos előadásokból áll a' művelődési törekvések kielé-

gítésére. Kiegészítik ezeket német, fra~cia és angol nyelvi tanfolyamok.

A szeminárium vezetését a fővárosi tanács Weszeli Ödön dr.

főreáliskolai igazgató, egyetemi m. tanár, neves pedagógusra bizta s

ez idő szerinti előadói. ugyszólván a tanügy egész mezejéről vannak

összetoborozva. Vannak közöttük kiváló egyetemi tanárok s nagyobb

része épen olyan, de találkozunk a középiskolai, tanítóképezdei, (ez

a legkevesebb), kereskedelmi iskolai, polgári .iskolai, rnűvészeti' isko-

lai tanárokkal és más speciális intézmények szaktudósaival is.

A tanfolyamnak kimondott hivatása csakugyan szép és nemes,

ámde valószinü, hogy egy kevés átalakuláson is kell még átmennie,
mig hivatásának valóban meg tud felelni, mert a tájékoztató ból az

tünik ki, hogy ez első tanfolyam összeállításánál és előadóinak a

megválasztásánál figyelemmel' voltak egy kissé a szines dekorációra,

meg az egyéni érvényesülésre is. No de ez nem nagy baj, majd

a tapasztalat s az igazi szükséglet a rendes mederbe fogja terein!

az intézményt.GFEDCBA D . M .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 a T. I. T. O. E. 1912. év január hó 17-én tartott rendes választmányi
gyüléséról.

Jelen voltak Dr. Baló József elnöklete alatt: Nagy László,
Somogyi Géza, Bittenbinder Miklós, Dékány Mihály, Répay Dániel.

Sztankó Béla, Horvay Ede,Mészáros Jenő, Snasei Ferenc, Quint

József és Nagy Ferenc tagok, továbbá Papp György, Kovács Ferenc,

Zombory Gyula, Lados József, Lázár Károly és Mesterházy Jenő

tanárjelöltek.
•1. Elnök a gyülés megnyitása után sajnálattal jelenti, hogy

Urhegyi Alajos elfoglaltsága miatt a másodtitkárságról lemondott s
épen ezért azt indítványozza, hogy a közgyülés további határo-

zatáig ezzel a tiszttel Nagy Ferenc tanárt bizzák meg.

Magyar Tanltóképz5 . 9hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ,
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A választmány az indítványt elfogadja.
2. Elnök jelenti,hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Neményi Imre, min. tan. Ő~éltó-

ságának a Ferenc József-rend közép kereszt jével történt legfelsőbb
kitüntetése alkalmából az Országos Egyesület nevében testületileg
fejezte ki azt a legőszintébb örömet, melyet e magas megtisztel-
tetés mindnyájunk lelkében keltett. Őméltósága jóleső örömmel
fogadta a küldöttséget, a vezetése alatt álló tanítóképző-intézetek
képviseletét, mint akikkel - úgymond - kitüntetése első pillana-
tában is lélekben együtt volt, velük megosztva azt a fényt,
mely most az ő személyét érte. Mindig kedvvel és boldogan állott, -
említette a többek közt, - mai hivatása szolgálatában, melynek nagy
fontosságát sohasem mulasztotta szem előtt tartani s ennek további
lelkes munkálásához csak ujabb buzdítást lát e kitüntetésben s
emellett Őexcellenciájának, a Miniszter Urnak ama kőbevéshető
mondásában is: "Ha #sztvz'seíő volnék e mz"nisztérzumban, legszive-.

• sebben a tanítóképzői ügyosztá ly vezetésére válla lkoznám."

t 3. Elnök ez örömmel fogadott beszámolással kapcsolatban
megemlékezik aztán dr. Náray Szabó Sandor államtitkár huszonöt
éves szolgálati jubileumáróI és indítványozza, hogy az Országos
Egyesület képviselete ez alkalomból memorandum mal járuljon Őmél-
tósága elé.

A: választmány az indítványt helyeslőleg elfogadja.
4. Mészáros Jenő főtitkár jelentésében ismételten felhivja az

egyesület tagjainak figyelmét a Tanári Özvegyek és Árvák Gyám-
intézetére.

Jelenti továbbá, hogy az egyesület tagjai sorából kiléptek és
így töröltettek: Mikula Vazul (Brassó), Bakcsy Domokosné (Szatmár),
Pilhoffer Ida (Szatmár), és Sinai Vilmos (Félegyháza). Ezzel szem-
ben belépett három tag: Nagy Sándor (Pápa), Frank Antal (Léva)
és Kovács- Ferenc tanárjelölt (Budapest), kiket a választmány öröm-
mel iktat a tagok sorába.

A választmány ezután még tudomásul veszi az' egyesületi
Segítő-Alap-ra vonatkozó alapszabályoknak a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium rendelete értelmében az.elnökség által megejtendő

kiegészítését. Majd a pénztár vizsgáló-bizottságba kiküldi: Bitten-
binder Miklós, Miklós Gergely és Répay Dánielválasztmányi tago-
kat, míg az írói dijak felosztását a szerkesztő-, pénztáros- -és. a fő-

titkárra bizza.
5. Dr. Baló József elnök bemutatja Dr. Katona János igaz-.

gató átiratát és Dr. Molnár, Béla kiskunfélegyházai polgármester
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)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tevelét, melyben egyesületünket a XII. országos közgyülés alkalmá-

ból igen meleg hangon Kiskunfélegyházára meghivják. Ajánlja eszives

meghivás elfogadását nemcsak azért, mert a város részéről az ebben

való bizalom bizonyos előkészületekben már nyilvánult is, de annál

inkább, amennyiben e hely földrajzi fekvésénél fogva is az ország

egyik legkönnyebben megközelíthető pontja.

A választmány az indítványt egyhangulag elfogadja s a már

megállapított programm közzétételét (mely a mult számunkban meg

1S jelent) elhatározza. '

6. A tárgyalások befejeztévelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint József tartotta meg a

képzőintézeti ifjuság túlterhelésének megszüntetésére irányuló (s
I

mostani számunkban egész terjedelmében közölt) felolvasását, mely-

ben kimutatja, hogy a túlterhelés megszüntetésének egyetlen és

helyes véglegesen megnyugtató rnódja csak az V-ik évfolyam

rninél előbb való felállításában rejlik.

Horvay Ede nincs ellene az öt évfolyam nak, de szerinte

növendékeinknél a polgári vagy más iskolából magukkal hozott

számba vehető ismeret-anyágra nem támaszkodhatunk.

Nagy Lászlót úgyszólván meglepte- Quint előadása,. kitől

elsősorban azt. várta és sokkal helyesebbnek is találta volna, ha a

mai állapotok tekintetbe vételévei próbálja meg a túlterhelés meg-

könnyítésére vonatkozó szempontok taglalását. Képzőintézeteink

életében ugyanis még mindig akad egy-két dolog, amelynek figye-

lembe vételévei valamit könnyíthetnénk a mai állapotokon. Igy pl.

növendékeink egyéniségére és testi fejlődésére irányuló gondosabb

figyelmünk, az óraközi szünetek, a tanítási órák változatosabb

beosztása, az egy napra összehalmozódó feladatok elkerülése, mind

olyan dolgok, melyekre nem mulaszthatja el laz. előadó figyelmét

felhivni.

Répa)' Dániel a Nagy László felfogását helyeselve még óhaj-

tandónak találná annak a kérdésnek a megoldását is, hogy a szabad

,idő a kiképzés tervszerü szolgálatában miképen használtassék ki.

Sztankó Béla szerint a túlterhelés nem minden növendéken

,látszik meg s nyilvánvalóan a kevésbbé mindenoldalu növendéksereg

sorsán sokat könnyítenénk, ha a valamiben kiválóbb képességü-

nek (mondjuk: egy jobb fogalmazónak) alkalmat nyujtanánk, hogy

ereje sulyát más, több erőt igénylő kötelességére fordítsa. .

Quz'nt Józse! előadót ezek a megjegyzések általában nem

lepték meg, mert - úgymond - bár nem helyteleníti Nagy László

.kisérletező felvetéseit, mégis erős a meggyőződése, hogy mindezek
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a felvetések : a növendék egyemsege, testi fejlődése, a helyesebb
órabeosztás stb. a mai viszonyok között kívihetetlenek s egyetlen'
végleges megoldás itt csak az V-ik évfolyam. Hervayval szemben
is fenntartja állítását s végü a Sztankó véleményére az a meg-
jegyzése, hogy a felszólaló is csak az egyénekre hivja fel a figyel-
met, holott nekünk tömegek állnak rendelkezésünkre. De ez nem
zárja ki, hogy a mai keretben, ami e téren szükséges, meg ne tegyük.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló :József elnök nem lát semmi olyan nagy eltérést
Nagy László és Quint felfogása között, melyek összeegyeztethetők
ne lehetnének. Az V-ik évfolyam gondolatával maga is nagyon
rokonszenvezik, mely csak ujabb nyilvánítása Országos Egyesüle-
tünk rég felvetett kivánalmának. De gondoskodni fog, hogya mai
k~retben végrehajtható könnyítésekről is egy közelebbi választmanyi
ülés, tárgyalást folytasson.
. Határozatilag kimondja Quint felfogásának méltánylását, mellyel

kapcsolatban természetesen még több aktuális kérdést hivatásunk
lesz megvitatás tárgyává tenni.

Abban a reményben, hogy e törekvésünket is idővel siker
koronázza, a gyülést bezárja.

Dr. Baló Józse} K. m.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .

elnök.

Nagy Ferenc.
titkár.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

A T. 1. T. O. E.-nek 1912. február hl> 17-én tartott rendes választmányi gyüléséról.

Jelen vannak: Dr. Baló József elnök, Wagner János, Lechnitzky
Gyula, Balogh Kálmán, Répay Dániel, Urhegyi Alajos, Quint József,
Nagy László, Novy Ferenc dr., Demjén Ilona, Lubinszky Emilia,
Horvay Ede, Miklós Gergely, Kovács Ferenc, Dékány Mihály, Bitten-
.binder Miklós, Mészáros Jenő és Nagy Ferenc.

1. Elnök üdvözölve a megjelerrieket, a gyülést megnyitja s
mindenekelőtt örömmel közli a választmánnyal, hogy Dékány Mihály
szerkesztővel már látogatást tett a kiskunfélegyházai polgármesternél,
ki a legszivesebb előzékenységgel tolmácsolta, hogy a város az
országos közgyülés alkalmára 1500 koronát szavazott meg .s az
uj városháza gyönyörü közgyülési termét készséggel nyitja mega
tanácskozások céljaira. Az ott tartózkodás alatt lesz egy bankett
is, az elszállásolás pedig részint szállók ban, részint pedig a képző-
ben és egyes családoknál történik.

A rendezendő hangversenyen való szereplésüket már meg-
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igérték: Héger Lujza (zongora), Palotayné Józsa (hegedü), Hervay
Ede, Laszcik Ernő (tárogató), Palágyi Lajos (költemények) és a
helybeli tanítóképző' énekkara. '

Ohajtandó, hogy a közgyülésen résztvevők dr. KatonahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s

igazgatónálXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in é l , e l ó b b j e l e n t k e z z e n e k . . .JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Mészáros J '-enő főtitkár ezután bemutatja dr. Náray-Szabó
Sándor, államtitkár urnak az 'elnökhöz intézett meleghangu levelét,

melyben Őrriéltósága megköszöni a íelíratot., melyet huszonötéves '
jubileuma alkalmából egyesületünk hozzá intézett.

A választmány a levelet örömmel fogadja s ezzel kapcsolat-
ban, elnök indítványára, elhatározza, hogy Őméltóságát tényleges
állarntitkárrá történt kinevezése alkalmából is küldöttségileg 'üdvö-
zölni fogja.

Főtitkár jelentésére a választmány, a tagok sorából törli:
Bakajsza György eperjesi ny. gyak. tanítot, míg az uj tagok 'közé,GFEDCBA

. I

mint belépőket, örömmel iktatja be: Straub Ferenc, Horváth Zoltán,
Vadász Zoltán nagyváradi kir. kath. tképzői tanárokat és Mihutin
Miklós görögkeleti tképzői tanárt.

3. Horuay Ede pénztáros előterjesztést tesz az irói-díjak fel-
osztására és a Segitő-Egyesületi vagyonra vonatkozólag, mely után
a pénztárvizsgáló-bizottság elnökének, Miklós Gergelynek jelentésére
a választmány a pénztárosnak, jegyzőkönyvi köszönet mellett, a fel-
mentést javasolni fogja -Ó.

A gy ülés következő két pontját Lechnitzky Gyula és Balogh
Kálmán sárospataki tanárok előadásai képezték, melyeket lapunk
legközelebbi 'számában egész terjedelmében közlünk,

4. LecknÜzky Gyula "Az uj tanterv és utasítások általános
elvei" címen az uj tanterv egyes pontjait tette igen figyelmes
vizsgálódás, mély értelmezés tárgyává, különös gondot fordítva
ennek megvalósításában az alkotó munkára való nevelésnek. EIÍs-
meréssei hivatkozik a tantervnek szakszerűség szempontjából való
szabatos, kristálytiszta voltára s ennek szellemében tartalmas meg-
világításokkal fejtegeti azokat a pedagógiai kellékeket, melyeket
képzőintézeteinkben, a pedagógiai tapintat nevelő-iskoláiban, alkal-
maznunk kell, hogy az önálló tanítói személyiség kifejlődését
elősegíthessük.

Indítványozza a szakértekezletek, tanítóképző tanárképző orszá-
gos pedagógiai szeminárium szervezését,' melyet Nag? Lászlófelszó-:

laló minél előbb állandósítani is óhajtana.
5. Balogk Kálmán "A gyakorlati képzés az 'u j tantervben "



címen a mai gyakorlati képzés hibáiról szólva, több és határozot,

tabb szempontokat kiván a hospitáló növendék elé tüzni s helye-

sebbnek találja, ha az előkészítés ben több önállóságra szorítjuk

növendékeinket. Az önképzőkörök is álljanak a szakszerüség szol-

gálatában, ne úgy, mint ma s kéri továbbá, hogy a közgyülés

vegye fel programmjába a két gyakorloiskolai tanító szükségességét,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Quz'nt :Józse! az első előadáshoz szólva megemlíti" hogy

az alkotó munkát nem lehet egyszerüen körül vonalazott tanterv,

keretében megoldani. Hivatkozva a külföldi munkaiskolák 'reform-

törekvéseire, nem szeretn é, ha a munka módszere helyett a munka

célja szo!ulna előtérbe. Szerette volna, ha az előadó a' szak-

értekezletek állandósítására határozottabb' javaslattal él.

Baloghtói is szivesen vette volna, ha a mostani előkészítési

mód helyett egy helyesebb eljárást ajánl. Az önképzőköröket csakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '\

hagyjuk meg a mai szabad életükben, mert az ifju léleknek s a

jövendő tanítónak erre is szüksége van, itt is akad sok tanulni,

való. Különben a 2-ik gyakorlóiskolai tanító szerinte is szükséges,

Urhegyi Alajos a hallottakkal kapcsolatban megemlíti, hogy

a hospitálás még úgy is sokat ér, ha a megfigyelés szempontjai

nem állnak a, jelölt szeme előtt. Ezért is nagy veszedelmet látna

abban, ha az I- I I . oszt. növendékei nem hospitálnának. Hadd

lépjen be csak a növendék már az első évben abba a világba,

melynek hivatásába szegődött. A Ill. és IV . éveseknek a napi taní-

tásokba való bevonását annál óhajtandóbbnak tartja, mert sok

növendékben épen ilyenkor nyilvánul meg az igazi tanítói készség

rátermettség' s nem akkor, mikor 3-4 tanár s vagy 30 társa les-

minden szavát papirral és ceruzával a kezükben.

Az önképzőköröktől kár volna sajnálni azt a kis poézist, ami

ott az ifjuság szabad lélekzetéből felfakad. Ez még a tanítói egyéni-

ségre is jótékony hatással van. Hiszen akárhány jó módszerrel vég-

zett és minden léleknélküli tanítás nem ér annyit, mint egy kevésbbé

módszeres, de lelkes, melegségtől áthatott.

Lechnz'tz~yQuint nézetét osztva, maga is megjegyzi, h?gy az:

iskolát nem akarja műhellyé átalakítani s nem \ a munka célját,

hanem mint módszert helyezi előtérbe. Hogy tniképen akarja külön-

ben ezt réalizálni, erre vonatkozólag sokat irt most megjelent könyvé-

ben. ("Alkotó munkára való nevelés.")

Balogh a felvetett kifogásokra megjegyzi, hogy rövidre szabott

Ielolvasásábana jelzett hiányok pótlására nem állhatott egészen kész.

tervvel a választmány elé.

134
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Elnök a két tartalmas és szép felolvasásért a két előadónak
köszönetet mond, a két tételt és indítványokat az országos köz-

gyülésen tárgyalandónak kivánja, mit a választmány a "sá~os-
patakiak" éltetésével elfogad s a gyülés ezzel véget ér.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló Józse!hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK . m. f . Nagy Ferenc
elnök. titkár.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á llam titk á r-v á lto zás a va llá s - é s kö zo k ta tá sü g y i

m in is z té r ium ban . Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terern előterjesztésére M o ln á r Viktor államtitkárt ezen
állásától, sok évi buzgó szolgálatainak elismerese mellett,
saját kérelmére felmentem. Kelt Bécsben, 1912. évi
február 7-én. Ferenc .József s. k., gróf Zichy János s. k.

*

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére dr. Náray-Szaba Sándor államtitkári címmel
és jelleggel felruházott miniszteri tanácsost államtitkárrá

kinevezem. Kelt Bécsben, 1912. évi február 9-én. Ferenc
József s. k., gróf Zichy János s k.

E változások a tanítóképzés ügyeire nincsenek be-
folyással, amennyiben a tanítóképzők ügyosztálya eddig
is Náray-Szabó Sándor államtitkár ügyköréhez tartozott
s ezután is ott marad. Az egyesület feliratilag üdvözölte
Náray-Szabó Sándort a valóságos államtitkári kinevezés
alkalmából.

N á r a y - S z a b 6 S á n d o r államtitkár j u b i l e u m a . Náray-Szabo
Sándor közoktatásügyi administrativ államtitkár december hóban
töltötte be állami szolgálatának 25-ik esztendejét, mely alkalomból
a miniszterium ügyosztályai és külszemélyzete egymásután keresték
fel az államtitkárt szerencsekivánataikkal. Az őszinte és szeretet-
teljes üdvözlők sorában volt á . tanítóképzők tanársága is. A Tanító-
képző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának nevé-

,
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ben dr. Baló József elnök intézett meleghangú feliratot a jubiláló-
hoz, kifejezvén az egyesület minden egyes tagjárrak odaadó, igaz
jókívánságait. Az .egyesület üdvözlését az államtitkár most la követ-

kező sorokban köszönte meg: "Tisztelt elnök Ur! Hivatali szolgá-

latom 25·ikévfordulója alkalmából a 'Tanítóképző-intézeti Tanárok
Országos Egyesülete válaszrnányának: nevében <kifejezett szerencse-
kivánataiért fogadja kérem őszinte köszönetemet. Kiváló tiszte--hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
lettel: Náray-Szabó s. k."

Közgyü1ési hangversenyünk programmja már majdnem tel-
jesen kialakult s a részletes programmot jövő számunkban hozzuk.
Annyit azonban már rnost, lapzárta után is, megemlíthetünk erről a
dologról, hogy Héger Lujza II. kerületi tanítónóképző-intézeti tanár

zongorával, Palotayné Békey Józsa II. ker. tanár Héger Lujza
zongora kisérete mellett hegedüvel, Héger Lujza, Palotayné és

." Horvay Ede zongora, hegedü és' cselló hármassal, Lasscik Ferenc
nagyváradi tanítóképző- intézeti tanár táro ga tóval, Palágyi Lajos
kiváló költő kollegánk saját szerzeményű költeményeinek az el-
szavalásával s a kiskunfélegyházi tanítóképző ifjusága karénekkel
vesznek részt a hangversenyen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K in eve zések . A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter kinevezte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szőllősi István aradi áll. tanítóképző-intézed r. tánárt, c. igazgatót.a VII.
fizetési osztályba. - Zolta i Mátyás aradi áll. tanítóképző- intézeti rendes
tanárt a VII. fizetési osztályba. - Nagy Károly aradi áll. tanítóképző-

intézeti rendes tanárt a VII~ fizetési osztályba. - Paláó'Yi Lajos buda-
'pesti II. ker. áll. tanítönöképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osz-
tályba. - Straucb Gyuia budapesti II. ker. áll. tanítónöképzö-intézeti

rendes tanárt a VII.\fizetési -osztályba. - Glünkl Ágoston modori áll.
_J tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Karoliny

Mihaly iglöi áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba.
- RiJszler Béla 'temesvári áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII.
fizetési osztályba, - Be/losics Bálint bajai áll. tanítóképző-intézeti rendes
tanárt a VII. fizetési osztályba. - Huzják Lukács máramarosszigeti áll.
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Pataki

Vilmos budapesti VI. ker. áll. tanítónöképzö-intézeti rendes tanárt a VII.
fizetési osztály ba. -"Ina Béla mármarosszigeti áll. tanítóképző-intézeti

rendes tanárt a VII. fizetési osztályba, - Senyei József kiskunfélegyhazai
áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Slajchó

Mihaly eperjesi áll. tanítönöképzö-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési

osztályba. - Izák János losonci áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a
. VII. fizetési osztályba. - Bergmann József modori áll. tanítóképző-intézeti
rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Mihalik Lajos kolozsvári áll.
tanítönöképzö-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Gaál Imre
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kiskunfélegyházai áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési
osztályba. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADékány Mihály budapesti VI. ker. áll. tanítönöképzö-intézeti

rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. - Kardlzqrdó Lászlo sepsiszent-
györgyi áll. tanítönöképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési osztályba.

- Tömör Boldizsár csáktornyai áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a
VII. 'fizetési osztályba. - ,Amler Antal bajai áll. tanítóképző-intézeti
rendes tanárt a VII. fizetési osztályba. ~ Özv. Vlaszal) Feren~né Kiss

Mária győri áll. tanítónóképző-intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési
osztályba. - Éber Rezső stubnyafürdői áll. tanítóképző-intézeti rendes
tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Dr. Gerencsér István kolozsvári áll.
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Barcsai

József bajai áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VIlI. fizetési osztályba. '
- Forberger Árpád iglöi áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VIlI.

fizetési osztályba.- Wohlmuth István bajai áll. tanítóképző. intézeti rendes
tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Lépesné Baur Irén budapesti II. ker.
áll. tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba. -
Meznerics F~rencné Kiss Ilona szabadkai áll. tanítónöképzö-intézeti ' rendes
tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba. - Heger Lujza budapesti II. ker. áll.
tanítönöképző-intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba. - Sztan-

kovics Alajos modori áll. tanítóképző-intézeti gyakorlo iskolai tanítör a
VIlI. fizetési osztályba. - Lovass Gyula csurgöi áll. tanítóképző-intézeti

gyakorlo iskolai tanítot a VIlI. fizetési osztályba. - Hegyesi Jolán győri
áll. tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba.-
Herczegh Kamilla pozsonyi áll. tanítöuöképzö-intézeti rendes tanítónőt a

VIlI. fizetési osztályba. - Urbányi Karolin pozsonyi áll. tanítónőképző-
intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési osztályba. - Udvarhelyi Etel
eperjesi áll. tanítönöképző-intézeti rendes tanítónőt a VIlI. fizetési osz-

tályba. - Belle Laszló kolozsvári lill. tanítóképző-intézeti gyakorló iskolai
tanítöt a VIlI. fizetési osztályba. - Kandray Géza dévai áll. tanítöképzö-

intézeti segédtanart a IX. fizetési osztályba rendes tanarra. - Nagy Ferenc
budapesti ~ll. tanítóképző-intézeti segedtanart a IX. fizetési osztályba. -
Khin Antal stubnyafürdöi áll. tanítóképző-intézeti segédtanárt a IX. fize-
tési osztályba rendes tanárrá. - Bokor Irma pozsonyi áll. tanítönöképző-

intézeti segéd-tanítönöt a X. fizetési osztályba rendes tanítonövé. - Bahnert

József áll. polgári iskolai tanítóképző-intézeti rendes tanárt a VII. fizetési
osztályba. - Pischl Ida áll. Erzsébet nőiskola polgári iskolai tanítönöképző-

intézeti rendes tan-tonót a VIlI. fizetési osztályba. - Kmel)kó János áll.

polgári iskolai tanítóképző-intézeti tanart a VIlI. fizetési osztályba. ~ Aiten-

burger Adolf áll. polgári iskolai tauítöképzö-intézeti gyakorlo iskolai tanítót

a VIlI. fizetési osztályba. - Odor. Vilma áll. Erzsébet nöiskola felsőbb
leányiskolai rendes tanítónőt a IX. fizetési osztályba. - Malomhegyi Margit
áll. Erzsébet nőiskola felsőbb leányiskolai segédtanítónőt a X. fizetési osz-
tályba rendes tanítónővé. - Gutheil Izidora áll. Erzsébet nöiskola felsőbb

leányiskolai segédtanítónöt a X. fizetési osztályba rendes tanító nővé.
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P á ly á za ti h ird e té sek g yako rló is ko la i ta n itó i á llá so k ra .

I. A modori áll. tanítóképző-intézetnél nyugdijazás folytán az 1912/13~

iskolai ev elején üresedésbe jövő gyakorloiskolai tanítói állásra pályázat"

hirdettetik.
Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, eset-

leg tanítóképző-intézeti okleveles tanárjelöltek, akik huzamosabb tanítási

gyakorlatot tudnak igazolni.
Az ezen állás sa1 járó kötelességek közé tartozik, a tanítójelöltek

gyakorlati kiképsésén kivül, a gyakorló mindennapi és ismétlő-iskola,

továbbá az ifjusági egyesület, 'valamint az ifjusági könyvtár összes ügyei-
nekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülön dijazas igénye nélkül való ellátása,

Az állás a X. {fizetési osztály 3. fokozotának megfelelő fizetésból
a szabáilyzerü személyi pótlékból es lakasbérböl álló illetményekkel java-
dalmaztatik ; a kinevezett tanító azonban fokozatosan a VIlI. fizetési osz-

tályba léphet elő.
A valláso és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cimzett s kellőkép-

felszerelt (születési anyakönyvi kivonat, minden rendű tanulmányi bizonyít-

ványok, szolgálati bizonyítványok, családi értesítő) pályázati kérvények
a pozsonyvármegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendök, azon kir, tanfelügye-

lőség utján, amelynek ' területén a pályázó ez idő szerint működik, vagy
tartózkodik.

Csakis ezen szabályszerü uton beérkezért kérvények fognak figye-

lembe vetetni.
Pályázati határidő: 1912. évi március hö 1S.

2. A csurgói állami tanítóképző-intézetnél nyugdijazás következtében

az 1912/13. iskolai év elején üresedés be jövő gyakorlóiskolai tanítói

állásra pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, eset-

leg tanítóképzőintézeti okleveles .tanarjelöltek, akik huzamosabb tanítasi
gyakorlatot képesek igazolni. '

Az "ezen állással járó kötelességek közé tartozik, a tanítójelöltek
gyakorlati kiképzéséri kivül, a gyakorló mindennapi és ismétlő gyakorlo

iskola, továbbá. az ifjusági egyesület, valamint az iíjusagi könyvtar összes

ügyeinek külön dijazás igénye nélkül való ellátása.
Az állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetésből

álló illetményekkel javadalmaztatik; a kinevezett tanító azonban foko-
zatosan a VIlI. fizetési osztályba léphet elő.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett s kellökép-

felszerelt (születési anyakönyvi kivonat, minden rendü tanulmányi bizonyít-
ványok, szolgalati bizonyítványok, családi értesítő) pályázati kérvények
a somogyvármegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendők azon kir. tanfelügye--
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lőség utján, amelynek terül etén a pályázó ez idő szerint müködik, vagy
tartózkodik.

Csakis ezen szabályszerű uton beérkezett kérvények fognak figye-
lembe vetetni.

Pályázati határidő: 1912. évi március h6 IS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A kolozsvári állami tauítöképzö-intézetnél nyugdíjazás folytán az-

1912-13. iskolai év elején üresedésbe jövő gyakorló iskolai tanítói állásra.
pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, eset-
leg tanítóképző-intézeti okleveles tanárjelöltek, akik huzamosabb tanítási
gyakorlatot tudnak igazolni. Az ezen állással járó kötelességek közé tarto-
zik, a tanítójelöltek gyakorlati kiképzéséri kivül, a gyakorlo mindennapi
és ismétlő-iskola, továbbá az ifjusági egyesület, valamint az ifjusagi könyv-
tár összes ügyeinek küliin díjazás igénye nélkül való ellátása.

Az állás a X. fizetési osztály 3-ik fokozatának megfelelő fizetésböl,

a szabályszerű személyi pótlékból és lakasbérböl álló illetményekkel java-
dalmaztatik; a kinevezett tanító azonban fokozatosan a VIlÍ. fizetési
osztályba léphet elő.

A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez cimzett, kellőkép

felszerelt (születési anyakönyvi kivonat, minden rendü tanulmanyi bizonyít-
ványok, szolgálati bizonyítványok, családi értesítő) pályázati kérvények a
kolozsvármegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendők azon kir. tanfelügyelőség,
utján, amelynek területén a pályázó ez idő szerint működik, vagy tartózkodik.

Csakis ezen szabályszerű úton beérkezett kérvények fognak figye-
lembe vétetui.

Pályázati határidő 1912. évi március hö IS.

4. A máramarosszigeti áll. tanítóképzőintézetnél nyugdíjazás követ-

keztében az. 1912-13. iskolai év elején üresedésbe jövő gyakorlo iskolai

tanítói állásra pálY,ázat hirdettetik.
Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók, eset-

leg tanítóképző-intézeti okleveles tanarjelöltek, akik huzamosabb tanítási
gyakorlatot tudnak igazolni.

Az ezen' állássaf járó kötelességek közé tartozik, a tanítójelöltek

gyakorlati kiképzéséri kivül, a gyakorló mindennapi és ismétlő-iskola.

továbbá az ifjusagi egyesület, valamint az ifjusagi könyvtár összes ügyei:
nek külön díjazás igénye nélkül való ellátása,

Az állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetésböl, a..
. szabályszerű személyi pótlékból és lakásbérből állÓ illetményekkel javadal-
maztatik; a kinevezett tanító azonban fokozatosan a VIlI. fizetési osztályba
léphet elő.

A vallás es közoktatásügy~m. kir. miniszterhez címzett s kellő kép-
felszerelt (születési anyakönyvi kivonat, minden rendü tanulmányi bizonyít-
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ványok, szelgalari bizonyítványok, családi értesítő) pályázati kérvények a
máramarosvármegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendök azon kir. tanfelügyelő-

ség útján, amelynek területén a pályázó ez idő szerint működik, vagy

tartózkodik.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Csakis ezen szabályszerü úton beérkezett kérvények fognak figye-
lembe vétetni.

Pályázati határidő 1912. évi március hó IS.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e t e d ik E g y e t e m e s T a n í t ó g y ü l é s . A Magyarországi Tanítoiegyesületek

-Orszagos Szövetsége elhatározta, hogy 1912. julius 2., 3. és 4. napjain egye-
temes tanítőgyülést Ca'VII-iket) tart.

. Ez azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhetedik egyetemes tanítógyülés, főként a tanítók anyagi hely-
zetével és a nyugdijrevizióval kiván foglalkozni,

Tájékoztató agyülésről:
1. Az egyetemes gyülés idejét a Szövetség igazgatósága 191 r.december

.8-án tartott ülésében f . év julius 2., 3. és 4-ik napjaira tüzte ki. (A tárgy-

sorozatot és az előadók neveit később állapítják meg.)
2. A VII. egyetemes gyülés tagjai 5 (öt) K tagsági dijat fizetnek

az egyetemes gyűlés pénztárába. Ezért az összegért a tagok megkapják a z

egyetemes gyülés naplóját, a jelvényt és az igazoló jegyet. Egyuttal része-

sülnek mindazon kedvezményekben, melyeket az egyetemes gyülés tagjai
számára megszerezni sikerül. Az egyetemes gyülés tagsági dija február
r-töl junius IS-ig bezárólag küldhető Dallos I István pénztáros cimére
{VIII., Prater-u, 31.).

3. A tagsági dij beérkezése után a pénztáros megküldi a «T.agsági
igazolványt»-t, mely az egyetemes gyűlés tagjainak a megállapított jogo-

kat biztosítja.
4. A Szövetség alapszabályainak 30, §-a értelmében «az egyetemes

.gyülésen sem szavazó, sem tanácskozó joggal nem vehet részt olyan tanító,
aki a Szövetség kötelékébe tartozó egyesületek valamelyikének nem tagja.»
Miért is az alapszabályok eme pontjára különösen azon egyesületek figyel.
mét hivja fel a Szövetség, amelyek eddig még nem léptek be a ~zö-
verségbe.GFEDCBA

. I

K im u t a t á s

a f. évi február hó lQ-ig befolyt tagsági dijakról.

191O·re: Gergye Sándorjz kor.), Macskásy Zoltán (8 kor.),
K irc h n e r Béláné (2,kor.), Pálmay Lenke (8 kor.), Palotainé (4 kor.),
Gyémánt Miklós (2 kor.), Kandray Géza (7'20 kor.). .

. 1911-re: Tiefenthaler Etelka, Ho1czmann Ferenc, Állami elemi
tanítóképző Budapest, Petrovácz József, Diviaczky Rezső, Macskásy
Zoltán, Marian Józsefné, Dudinszky istván, Niernsee József, Zoltán
Géza, Ág. ev. tanítóképző Eperjes, Vlaszatyné, .Nérneth Sámuel,
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Senny ei József, Áll. el. isk. Tantestület Kaposvár, Ág. ev. tanítóképző
Selmecbánya. Beszterce-Naszódmegyei Általános Tanítóegylet, Kíss
György, Nagy József (Debrecen), Pilhoffer Ida, Bakcsyné, Fejes
Áron, Felméri Sándor, Elekes Viktor, Palotainé Békei Józsa, Kard-
hordó László, Botos Imre, Keszler Károly, Sztára József, Kuszailla
Péter, Khin Antal, Párvy Endre, Grau Géza. Rónai Sándor, Sárosi
István, Heger Lujza, Gyémánt Miklós, Heil Ferenc, Miklós Gergely
(8-8 kor.), Urhegyi Alajos (4'40 kor.), Kirchner Béláné (6 kor.),
Mandola A. (5'70), Mogyoró János'(4 kor.), Kristofcsak Lajos (4 kor.),
Hidegh Béla (6 kor.), Puresi János (4 kor.), Volosin Ágost (8 kor.),
Radó Vilmos, Guttenberg Pál, Sebő Béláné, Haus Irma, Folenta Lajos,
Dúzs Mária, Gerhard Béla (8-8 kor), Tanács Imre (4 kor.), ifj.
Kiss Áron, Zsögön Zoltán, Pálmay Lenke, Révai Ödön, Laszczik
Ernő, Méray Irén, Faluvégi Albert, Fuchsné Eitner Ludmilla, Jankó
László, Szőllősi István (8-8 kor.), Margócsy Gyula (6 kor.), Karoliny
Mihály (0'80 kor.), ifj. Krecsmarik Endre (4 kor.), Lechnitzky Gyula
(1'60 kor.), Mihalik József (7'20 kor.), Snasei Ferenc (4'80 kor.),
Sándor Domokos (7'20 kor.).

1912-re: Ehrlich Antal, Áll. tanítóképző Páp a, Perényi János,
Bocskay'István, Strauch Gyula (8-8 kor.), Urhegyi Alajos (3'60),
Mandola Aladár (1'30), Ihász Ferenc (4 kor.), Szirkvashegy-gömör-
rákosi Tantestület (4 kor.), Rácz Erzsébet (8 kor.), Ág. ev. tanító-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

képző Sopron (8 kor.), Végh Ferenc (8 kor.), dr, Bilinszky Lajos
(8 kor.), Krammer József (8 kor.), Röszler Béla (8 kor.), Urbányi
Karolina (8 kor.), Kovács Ernő (8 kor.), Ribiczey Erzsébet (8 kor.),
Állami tanítónőképzó-intézet Szabad ka, Állami tanítónőfépző-intézet
Budapest II. kerület, Allami tanítónőképző-intézet Győr, Sz. Do nonkos-
rendi nővérek társháza Kőszeg (8-8 kor.), All. tanítóképző Léva,
Honray Ede, Tanítóképző Szamosujvár, Áll. tanítónőképző Sep si-
szentgyörgy, 'AlI. tanítóképző Temesvár, Ref. tanítóképző Nagy-
körös, Dr. Imre Sándor, Dr. Walter Gyula, Pál may , Lenke, Frank
Antal, Karsay Jol'án, Dr. Szeman János, Dr. Gyömörey Zsigmond,
Dienes ~ároly, Kutassy Mária, Ujvári Mihály, Jaloveczky Péter,
Mokos 'Gyula, Demjén Sándorné, Kovács Dezső, Tanács Imre,
Sztankovics János, Zala István, Dr. Baló József, Dékány Mihály,
Entz Jolán, Farkas Sándor, Dr. Gerencsér István, Gömöri Sándor,
Dr. Harmos Sándor, Karoliny Mihály, Lechnitzky Gyula,' Mohar
József, Dr. Novy Ferenc, Pataki Béla, Quint József, Répay Dániel,
Snasei Ferenc, Simkó Endre, Somogyi Géza, Dr. Székely György,
Dr. Karafiáth Márius, G ló s z Ferenc, R. k. tanítóképzó Csiksomlyó,
R. k. tanítóképző Gyór, Szt. Orsolyarend r. k. tanitónőképzője

, Pozsony, Klotild-Szeretetház Budapest, Ag. ev. tanítóképző Szarvas-
(8-8 kor.), Margócsy Gyula (2. ·kor.), Fuchsné Eitner' Ludmilla.
(6'40 kor.), Hegedüs János (3'60 kor.), Hódossy Béla (5'40 kor.),
Jankó László (1 kor.), ifj. Krecsmárik Endre (3'20 kor.), Szőllősi.
István (2'80 kor.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHortray Ede,

egyes. pénztáros.
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· 1 '"•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAMERIKAI COTTAGE-SZIVÓLÉGRENDSZERŰ
• HARMÓNIUMOKAT • VALAMINT EURÓP Al

. RENDSZER SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT
P AJKR REZSÖ ÉS TÁRSA BUDAPEST,

11 X. DELEJ-UTCA 25. (TISZTVISELŐT.ELEP.)

Készpénz fl zetésnél bérmentes szállitá. az utolsó vasutl .ál1omásig.

PEDÁLOS· HARMÓNIUMOK mindkét rendszer szerint és mlnden uagY-1
ságban, pontos orgonaméretekkel templomok, szemináriumok részére"
mint gyakorló orgonák. Árjegyz ék ingyen éa bérmentve! öt évi jótállás I
Lelkészeknek és tanitóknak külön százalékengedmépy 1 Részletfizetésre
is. Elismert kitünő árak l Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról.

. .JXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r i

F e iw e l L ip ó t utódai.
BUDAPEST, IX. IPAR-UTCA 4.

górcsövek
mindenféle tudományos vizsgá-
latokhoz.Stativ VI (30) Abbe-
kondensorral és iris-ellenzö. -
Finom fnfkrometer-esavar 900-ra
áttehetö. Revolver két objektiv
részére. Objektivek 3,7a •.Oku-

·lárok II, IV. - 40-650-szeres
nag'yitás, ára •••••• 185 korona.
Ugyanaz az összeallitás,. csak a
kondensor helyett egy forgató-
korong-ellenző •••'150 korona.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L upe-k_ , Preparáló gór-
csövek, iskolai

vetitő és mikrofotografiai ké-
szülékek. Különleges áljegyzé-
kek dijtalanul

R E I O H E R T K .
BUDAPEST,VIII. ÜLLŐI-UT 12

Mindennemü iskolapadok, iskola-
torna- és óvoda-berendezések és
szabad. gyermekpadok gyártása.u.- Árjegyzékkel készséggel
szolgálunk ingyen és bérmentve.
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hajhullásXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo k a =
és m e g a k a d á ly o z á s a .

A haj kihullásának sokféle
oka lehet. Oka lehet: fer-
tőző betegség, vérszegény-
ség, idegesség: Leggyako-
ribb oka azonban a fejbőr
megbetegedése. A fej~őr-
nek pedig' különösen az a
betegsége, melyetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkorpá-
zásnak neveznek. A föl-
szaporodott korpa össze-
nyomja, elsorvasztja a haj-
szálakat. Akorpás fejbőröp
azonfelül bakteriumok is
telepednek meg, melyek
ugyancsak p u s z tít já k a haj
gyökerét. Ha tehát a haj
kihullásának elejét akarjuk
venni, fejkorpa képződését
kell megakadályoznunk
Ha pedig a már megindult
hajhullást meg akarjuk ál-

litani, a korpától kell a
fejbőrt . megtisztitanunk.
Legjobbnak bizonyult erre
a célra P e t r o l Egger. Aki
rendszeresen h a s z n á lja ezt
a hajsz eszt, annak soha
fejkorpája nem lesz és igy

nem is, fog soha hullani a haja. Akinek pedig korpás a bőre és
azért hull a haja, az csak dörzsölje be párszor a fejbőrét ezzel
aszeszszel és rövidesen el fog tünni fejéről a korpa és el fog
állani a hajának a hullása. AGFEDCBAP e lr o l E g g e r minden más eredetű
hajhullást is megszüntet, mert erősiti, edzi a fejbőrt és alkal-

massá teszi arra, hogy uj hajszálakat növesszen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P e tro l E gg e r a leg a lk a lm asabb h a jáp o ló s ze r á lla n d ó h as zn á la tra .
Ara 2 kor. 4 0 f i l l .

K ész iti : . G yóg ys ze rtá r a "N ádo r" · h o z , B ud ap es t, V I., V ác l· k ö ru t 1 7 . s z . ~
, '.
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p jXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n i t á s i á g I

P s y c h o lo g ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lélektan)
tamúlmányozásához szükséges
laboratoriumi felszerelések, ki-
sérleti eszközöl~ stb. stb. a leg-
előnyösebben szer-ezhetölc be:

'Erdélyés S z a b ó
laboratoriumi telszer-elések

és tanszerek g'yárában
Budapest, VIlI. Baross-utca 21.

Elso magya;r villamos erőre be,rendezett hangszergyár

Stowusser. J á n o s hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e s á s z , és kir. udvari szállitó.

A in. kir. operaházi tagok, a 111. ki~· .zeneakadémia, a
budapesti' szfnházak stb. szállitója, a hangfokozógerenda

és 'a Rákóczi tál'ogató feltalál9ja.

Főüzlet: BudapeQt.. Gyár:
II., Lánchid-u. 5. ,~Ontőház-utca 3.

~ szakban Magyarország
legnagyobb. hangszergyára ..

'Ajánljas~át gyárában készült

hung'szer-ert
ugyszintén hurokat és hangszer alkatrészeit.

. , \ ," " . . ' '

Iskolahegedük 4:frttól. Harmoniumok 35 frttól.

Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve.GFEDCBA

I


