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, , , ,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A N IT O K E P Z E S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A döntés u tán .

A mily nagy volt a tanítóképző tanárok aggodalma a fizetésren-
dező törvényjavaslat közzé tétele után, éppen oly nagy az orome a
pénzügyi bizottság tárgyalásainak nyilvánosságra jutása s országos egye-
sületünk elnökségének magyarázó köriratai után. Ezek szerint a pénz-
ügyi bizottság' a tanítóképző- intézeti tanárok iránt kitüntető méltányos-

ságot tanusított, a mennyiben egyesületünk elnökségének összes javas-
latait úgy, a miként előterjesztettek, részint a törvényjavaslatba, részint
a képviselőházhoz adandó jelentésbe felvette. A pénzügyi bizottság ezen
határozataival szentesítette a mi kéréseink igazságát, jogosultságát; de
az egyértelmü határozatokban benne van a tanítóképzés nagy fontos-"
ságának s a tanítóképző tanárok érdemes munkásságának elismerése is.

Nemcsak az anyagi kilátások, a melyekkel a pénzügyi bizottság
határozatai minket a jövőben kecsegtetnek, okoznak nekünk nagy
örömet. Az ország minden pontján kitört örömnek, a lelkesedésnek
a ~uszta anyagi kérdésnél sokkal mélyebb vonásai, bensőbb mozza-
natai vannak. A pénzügyi bizottság határozatai azt az ügyet, a melyen
mi odaadó szeretettel és lelkesedéssel csüngünk, megmentették vál·
ságos helyzetéből ; de ennél sokkal többet is tettek:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítóképzést

egy csapá ssa l a fejlődésnek oly gyakor la ti tényezőz'vel lá tjá k el, a melyek a

tanítóképzést a kö"zépkoyz' á lla potbóL kiemelik s megnyüják az utjá t annak,

hogy az mzhama r modern európa i sslnuona lra emelkedjék. Érezzük, látjuk,

hogy ujkornak határához értünk s ez az, a mi örvendezésünket mély-
ségessé, a zsibbadásig mámorossá teszi. De vegyük jobban szemügyre,
miféle elvi fontosságu értéket jelent nekünk a pénzügyi bizottság határozata.

Ismeretes dolog, hogy 1870-ben a középiskolai tanárok fizetését
magasabbra emelték a tanítóképző tanárokénál, a mivel sulyos csapást
mértek a tanító képzésre, mert ez ügy számára elvesztek a magasabb

Magyar Tanit6Mpz6. 14
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egyetemi képesítésű és jeles methodikai képzettségű tanerők. A kedve-
zőtlen helyzet a tanítóképző tanárokat mozgolódásra, majd ügyük javítása
végett állandó tevékenységre indította. A küzdelem jelszava, célja lett:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a pa r itá s a középúkola i ta ná rokka l. A husz évi agitációnak. a melynek

élén az utolsó négy évben a Hetyey Gábor teremtette Magyar Tanító-
képző állott, meglett az eredménye, 1890·ben egyenlővé tették a tanító-
képző tanárok fizetését a rendes tan' rokéval, de csak részben, a rendes
tanárokra nézve. Ezen a részleges paritáson az 1893-ban hozott fizetés-
rendező törvény nem segített. Továbbra is, egészen mostanáig csak a
státus fele élvezte a középiskolai tanárokéval egyenlő fizetést. A most
benyujtott törvényjavaslat azzal a veszedelemmel fenyegetett bennünket,

hogy az eddig elért sikerek is feláldoztatnak, elesünk egyetemlegesen a
javítástóI s mindazoktól a tanügyi, pedagógiai, szervezeti vívrnányoktól,

a melyek a paritás kérdésével szorosan kapcsolatosak. A pénzügyi bizott-
ság azonban elhatározta, hogy a segédtanári évek beszámítandók a
rendes' tanári szolgálatba, mi által a tanítóképző tanárok éppen úgy,
mint a középiskolaiak, még a harminc éves szolgálaton belül, a rendes
időben elérik a legnagyobb fizetést. Ha tehá t a pénzügyi bizottság ha tá -

roza ta i tö'rvénynyé vá lnak, elér jük há rom évúzedes küzdelmünk céljá t, a

kózépiskola z' ta ná rokka l va ló teljes és egyetemes pa rz'tá s gyakor la ti keresz-

tülvitelét. Ezzel a tanítóképzés fejlődése is szabadabb, tisztultabb, mellék

körülményektől mentesebb lesz.
A pénzügyi bizottság határozatai segítenek a tanítóképzés egy másik

igen nagy baján, a tanítóképző tanárok "elfa jult szolgá la ti uiseonya in",

Az 1868-iki népoktatási törvény a tanítóképző tanátoknak öt-féle nemét
külőnböztette meg; eze~ mindenikének különböző fizetési és szolgálati
viszonyaik fejlődtek ki. E zilált viszony ból származott bajok folyton
zavarták, néhol tönkretették az egyes testületek egységes működését.

Az áldatlan állapotokon sem 1890-ben, sem 1893·ban nem segítettek,
sőt az 1893·iki törvény növelte az ellentéteket, a mikor az együtt működő
'tanárokat öt'külön osztályba csoportosította, ,sőt a magasabbosztályokba

való feljuthatásnagy nehézségei miatt éppen e törvény hatása alatt fej-
.lődtek ki a hosszu segédtanári szolgálatok. A viszonyok idővel annyira
,elfajultak, hogy egyes intézetek testületei csupa segedtanárokból vagy
segédtanítónőkből verődtek össze. A mikor· a törvényjavaslat nyilvános-
ságra került, úgy látszott, hogy. a korrnány nem szándékozik e törvény
keretében meggyógyítani a tanítóképzés eme mély sebhelyét ; sőt vál-
tozatlan szentesítés esetén azért, rnert a tanárokat három, független
.státusba. osztotta volna, a szolgálati viszonyok még kedvezőtlenebbekké
váltak volna. A pénzügyi bizottság azonban szerenesés kézzel megoldotta
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a gordiusi csomót, a mikor a képviselőházhoz betérjesztendő jelentésébe

fölvette, hogy a segédtanári és tanító női állás ok öt év alatt átszervez-
tessenek rendes tanáriakká, illetőleg tanítónőiekké. A pénzügyi bizottság
ez intézkedésekkeltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa taná r i testülettk egységes Szervezetének és működésé-

nek a lapjá t vetette meg

A pénzügyi bizottság ügyes intézkedésekkel, ugyszólván, az összes
fontosabb szervezeti kérdéseket megoldotta. Jelentésében biztosítani
kivánja a fér fia k és nők fizetésének és a lka lmazá sának pa r ítá sá t, továbbá
a gyakor ló-úkola z' ta nítóknak a segédtaná r i létszámban va ló törvényes

meghagyá sá t.

Ügyünk állása tehát most olyan, hogy azzal mind elvi, mind
személyi okokból meg lehetünk elégedve. Helyzetünk, kétségtelen válsá-
gos volt, de éppen a bajok nagysága terelte az illetékes körök figyelmét
a tanítóképzés sajátságos viszonyaira, a tanárok helyzetének bonyolult-
ságára, a minek megoldása külön tárgyalás alapján sokkal inkább sikerült,
mint az általános tárgyalások keretében érvényesülhetett volna. Kezünkre
játszott tehát a sors kedvező véletlene.

A mi örömünknek tehát mély erkölcsi vonása van. Három évtizedes
küzdelmünk tárgya nyert most, miként reméljük, végleges elintézést.
Elérkezni látjuk évtizedek óta melengetett, hatalmasan megerősödött
eszméink és törekvéseink megvalósulását. Hogyne lennénk hát lelkesedők!
S ör&endezésünk közepén hálával emlékszünk meg' azokról, a kik
számunkra 'ügyünk eme fordulatát előkészítették. A tanítóképző tanárság
éppen azért, mert minden időkben bátran és őszintén küzdött igazaiért,

. hálával tudta fogadni az ügyek legcsekélyebb előrnenetelét. Most pedig
nagy célokról, nagy küzdelmekről s nagy eredményekről van szó.

Elő sorban a kéjmúelőház pénzügyi bz'zottsá f{ának érdemes elöadójá t

s ta gja it érje hálás köszönetünk, a kik részint egyhangú szavazatai kkal,
részint buzgó és jóindulatú kőzbenjárásukkal méltányolták ügyünk igaz-
ságát és fontosságát. .

Különös hálával kell megemlékeznünk Lukács Gyula pénzügy-

miniszter urról, a ki belátván a sulyos helyzetet, a melybe a véletlen
folytán 'sodródtunk, utját nem állotta az ügy teljes és -végleges rendezé-
sének, sőt az előkészítés hosszu és nehéz munkáját s a végső döntést
jóakaratú támogatásával mozdította elő.

, Mit szóljunk egyesületünk elnö'kségéről, a mely -a helyzet felismerése
után rendkivüli erélylyel s bölcs tapintattal indította meg a kezdeménye-
zés s előkészítés munkáját. A g jelenlegi vezetóség mély hálára kötelezte
maga iránt a tanítóképző tanárságot .

.De a mi köszönetünk, } hálánk .s elismerésünkkimagasló \' tárgya
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maga .a mi vezérünk, dr.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWiassics Gyula vallas- és közoktatásügyi

miniszter. 6 valóban szép tanujelet adta most irántunk s a tanító-

képzés ügye iránti atyai különös jóindulatának. A mint tudomására jutott

a tanítóképző tanárok helyzete, azt azonnal fölkarolta, részletesen tájé-

koztatta magát róla; nem késett a kormányban, a pénzügyi bizottság.

ban hangulatot csinálni a tanítoképző tanárok mellett. A harcosok között

ő volt a legelső harc?s, fáradhatatlan a törvényhozás elé készítés nagy

munkájában, az akadályok elgördítésében s bizonyára a siker is nekirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

okozott legtöbb örömet, a mint hogy az övé a főérdem az ügy keresztül-

vitelében.

Wlassics miniszter e magatartásával lelkes táborra tömörítette maga

körül a tanítóképző tanárságot. Wlassics miniszter már eddig is fényes

betűkkel irta be nevét tanító képzésünk történetébe. Kiadta ezelőtt három

évvel az uj Rendta r tá sz· Szabá tyza tot, a melylyel a tanári testületek szer-

vezetér és működését szabadelvű alapra helyezte. Létesítette az uj ta n-

tervet, a melylyel a tanítóképzők munkájának uj tartalmat. és irányt

adott. A harmadik leend jizetésünk uj rendesese, a melylyel társadalmi és
anyagi viszonyainkat magas színvonalra emelte. Mindezekért méltán fogja

őt a jelen és az utókor dicsőíteni. A mindennünen felrivalgó üdvözlesek

zajában is kérjük miniszterünket, hogy e három bástya mellé építse

oda negyediknek s legerősebbnek a ta nít6képző taná rok képzését és kéP e-

sftését s tegye munkáját egyetemessé azzal, hogy rendezi a felekezeti

ta nítóképző taná rok jizetésügyz' uiseonya i: is.

Adja az Isten, hogy kiegészíthesse s befejezhesse építő munkáját!

AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y erm ek tan u lm án yo zá s m ód ja és szempontjaí.q

Bevezetés.

Tiszt~lt Értekezlet! Elfogultan fogok feladatomhoz, hogy a mélyen

tisztelt közönséget rövid fölolvasás keretében tájékoztassam egy ma már

igen széles körű tárgyról, a gyermekek tanulmányozásáról. Tárgyam

terjedelmességén kivűl az a tudat is nehezedik lelkemre, hogy nagy

fontosságú mozgalom kezdő határához: értünk. E mozgalom . csendes,

de szekatlan folyása-új világhoz vezet: családi és iskolai nevelésünk

megujhodásához s erőteljes föllendüléséhez. Az a feladat áll előttünk,

hogy nevelési szervezetünk és .irodalmunk fájának gyökérszálait lassan-

1) A f. é. március 31-én tartott első gyermektanulmányi értekezleten előadta a szerzó.
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ként kihuzogassuk az idegen talajból, a melybe most hatalmas ágakkal

kapaszkodik s átültetgessük a nemzeti talajba. Fognak-e tevékeny mun-

kások százai és ezrei támadni, a kiket a dicsőségtől mentes, zajtalan

munkában csak az· a gyönyörűség fog sarkal ni, hogy egy-egy lépéssei

közelebb . jutottunk a célhoz? Lesz-e erejök a vállalkozóknak egy-egy

szemernyi súlyt dobni a ma még csendes és sima tótükrére? Eltaláljuk-e

a helyes utat vagy a tévelygés erőpazarlására leszünk kárhoztatva?

A lélekemelő pillanat ellenéreIs kéte ly 'szállja meg lelkemet, Egy'

mást legyűrő érzelmeim csak egy gondolatban találnak menekvést és

megnyugvást: hogy munkánknak oly tárgya van, a melyhez mind-

nyájunkat mély és örök szeretet csatol. Van-e köztünk csak egy is, a

kinek szemébe az öröm vagy aggodalom könnye nem lopódzik, a mikor

édes gyermekére gondol? Még a legridegebb lélek is melenget egy

érzést, a. melynek gyönyöre néha-néha egész valóját villamfolyamként

futja át: a gyermek szeretetet. Ez az érzés volt és leend örökké minden

családi életnek vezérlő csillaga. Minden' jel azt mutatja, hogy ez érzés
a kelendő napja a mai társadalomnak. Egy szellemes angol irónő, Ellen

Key, a huszadik századot atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermek századának nevezi. Valóban a

gyermek szeretete már magával ragadta s egy közös tevékenységben

egyesítette .a világ legmodernebb, legnagyobb, de legszéttagoltabb társa-

dalmát, az amerikait. Hiszem, hogy meg fogja ifjítani az öreg Európát

is. Ez érzelem ellenállhatatlan erejében bizom, hogy támogatni, erősíteni

fog bennünket is munkánkban s vezérlő eszmékben termékenynyé teendi

elrnénket.:

Tö'r ténelmZ uisseapiiia ntds.

A gyermekek megfigyelése olyan régi, mint a tudatos nevelés. A

szülők, tanítók s nevelők, ha feladatokat magasabb szempontból itélték

meg- s meleg érdeklődéssei végezték, mindenkor törekedtek a gondjaik

alatt levő gyermekek jellemét. életök, természetét megismerni. A gyer-

mekekről szóló elmélkedések és följegyzések nyomait feltaláljuk már az

ókori irók, Plutarchos, Galenus műveiben. A középkor pedagógiai iró]
is foglalkoznak futólagosan a gyermek lelkével. Azonban a .gyermeki

. lélek fejlődésének gondolata csak az újkorban kezdi foglalkoztatni az

emberek elméjét és pedig eleinte részint az általános lélektan keretében,

mint Locke, részint a neveléstudománynyal kapcs~latosan, mint Rous-

seau, Mme Necker de Saussure és Herbart. Különösen Mme Neckernek

művében már értékes följegyzéseket találunk a gyermekek életéből.")

1) L'éducation progressive. Bruxelles, 1836.
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A gyermek, mint a vizsgálódástsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó'ná lló tá rgya , egy némettudósnak,

Tiedemann Detre marburgi egyetem tanárnak művében szerepel először

1787-ben.1) Habár Tiedemannt tisztelhetjük az önálló gyermektanulmá-

nyozások megalapítójának, mindazáltal a közfigyelem az emberi vizsgá-

lódások ezen új tere felé csak a 19-ik század közepén fordult, a mikor

Sigismund Berthold, német orvos és tanárnak jeles műve, Kind und Wel!

1856 ban megjelent'') s a mikor Tiedemann elfeledett tanulmányát (1863.)

franciára és angoira lefordították. Ezután a legkiválóbb elmék kezdtek

foglalkozni a gyermekek tanulmányozásával s rövid időközökben jelentek

meg Darwin, PolIock, Perez, Preyer, Ferri Lajos alapvető művei.

Jó darab ideig, a mig Európa területére szoritkozort a mozgalom,

a gyermektanulmányozással csak egyes tudósok foglalkoztak Az 1881-ik

év azonban fordulatot jelent a gyermektanulmányozás ügyének fejlődé-

sében. Ekkor csaptak át a mozgalom hullámai Észak-Amerikába. Stanley

Hall ekkor kezdte meg előadásait e tárgyról a bostoni egyetemen.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ

európai útjában fölfedezte ,a gyermektanulmányozás nagy ethikai és
pedagógiai értékét ; ezért arra törekedett, hogyagyermektanulmányozás

munkájának megnyerje a tanítókat s a szülőket. Ez' sikerült is neki,

különösen akkor, a mikor a worcesteri Ciark-egyetern tanárának s rekto-

rának megválasztották. Az egyetemen a lélektan s pedagogia tanulmá-

nyozására nagyszerű intézkedések et hajtott végre. A neveléstudományt

külön fakultássá emelte öt tanszékkel, a melyek közül a gyermeklélektani

tanszéket magának tartotta fenn. Nemsokára követték a többi egyetemek

is a worcesteri példáját s ma már az Egyesült-Államoknak 50 egye-

temén van a pedagógiai-pszihologiának tanszéke. Stanley Hall két folyó-

íratot alapított a lélektan s különösen a gyermeklélektan művelésére,")

a mit nemsokára hat új hasonló folyóirat kiadása követett Amerikában.

Nyári tanfolyamokat rendezett, a melyeken a tanítókat mind elméletileg;

mind gyakorlatilag kioktatták a gyermekek tervszerű megfigyelésében.

1892-ben az amerikai lélektani egyesületet,") majd a következő évben

külön egyesületet létesített a gyermekek tanulmányozása végett.") Ezután

egyre-másra keletkeztek a hasonló', célú egyesületek s ma már ;Észak-

Amerikának minden államában van egyesülete a gyermektanulmányo-. '

1) Tapasztalatok a gyermekek szellemi képességeinek fejlődéséről. Magyarra fordí-
totta: Peihes János, Csurgó. ' .,.'

2) Ujra kiadta Braunschweigban 1897-ben Ufer Keresztély.

3) The Pedagogical Seminary és The American Journal of Psychology. Worcester;
Massachusetts.

4) American Psychological Association.

5) National Association for the Study of Children.
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zóknak, a melyeknek tagjai egyetemi tanárok, tanítóképző-intézeti tanárok,

népiskolai tanítók, orvosok és művelt szülök. Hogy Amerika a gyermek-

tanulmányozás ügyét rohamosan elfogadta s valósággal nemzeti ügygyé

tette, azt maga Stanley Hall részint azon nagyrabecsülésből magyarázza,

a melylyel az amerikai az anthropologia iránt viseltetik, részint a peda-

gógiai szellernből, a mely az amerikai polgárságot az összes népek közül

legmélyebben hatja át.

Stanley Hall és az amerikaiak föllépésének elvi fontossága abban

áll, hogyagyermektanulmány nemcsak a tudomány, hanem atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá r sa -

da lom ügyévé vált. Amerika példáját követte az egész világ s ma már

egyesületek vagy egyéb szarvezetek vannak a gyermekek tanulmányo-

zására talán Portugáliát és Magyarországot kivéve, Európa összes

nyugoti államaiban, sőt Indiában, Ausztráliában, Japánban és Dél-

Amerikában is.

Magyarországon a gyermektanulmányozás ügye még kezdetleges

állapotban van, a mennyiben még nem tettük meg a kellő lépéseket az

önálló gyermek tanulmányok kivitelére. A mi számba vehető adatgyüjte-

ményeink vannak, azok egyéb célokból készültek. Ilyenek : dr. Kiss

Áron :,"Gyermekjáték-gyüjteménye" ; Láng Mihálytól: "A munkaszeretetre

való nevelés módja" ; Porzsolt Lajostól: "rt magyar labdajátékok könyve."

Neveléstani műveink közül, a melyek altalában mellőzik a gyermeklélek-

tant, kiemelkedik Felmén' Lajos műve: "A neveléstudomány kézikönyve,"

a mely önálló kisérletnek mondható oly irányban, hogy il neveléstani

elvek gyermeklélektani megfigyelésekkel is motiváltassanak. Egyes újabb

művekben (Baló József dr. Lélektana, dr. Neményi Imre műve az IfJú-

sági könyvtárakról és olvasmányokról), valamint újabb időben a: legtöbb

pedagógiai folyóiratban már találunk gyermektanulmányi vonatkozásokat.

Örvendetes, hogy .ket önálló gyermeklélektani 'művünk is van, Ú, m.
- ..~l•••""l .•

Donner Lajos, békéscsabai polgári iskolai igazgató könyve: "A gyer-

mekek értelmi fejlődéséről" 1) s a másik Peth es János "Gyermek-

psychologiája. "2)

Társadalmi tevékenységünk e téren eddig a tanítói egyesületek

körére szorítkozotr. Legtöbbet s legtöbb sikerrel foglalkozott a gyermek-

tanulmányozás ügyével a Tanítóképző intézeti Tanárok Országos Egye-

sülete. A gyermektanulmánynyal önállóan foglalxozó egyesület szerve-

zésére az utóbbi két évben történtek ugyan kisérjetek,: de eddig siker-

telenül.

1) Békéscsaba. 1898,

2) Népnevelők Könyvtára, 1901. Lampe! (Wodianer F, es fiai).
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A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgrermektanulmány mint tudomány.

Habár kétezerre megy a világirodalomban azon művek és önálló

értekezések száma, a melyek a' gyermekről szólnak, mindazáltal olyan

könyvünk nincs még, a mely a gyermeket mindenoldalúlag, tehát testi' és

lelki életét, testi és lelki fej lődését, a történelemben, irodalomban, művé-

szetekben, az orvosi tudományokban, a néprajzban való helyzetét egybe-

foglalóan tárgyalná. A nagyobb művek is rendesen csak egy-egy szem-

pontot, a testi vagy a lelki életet, a fejlődés elvét, vagy a működések és

fejlődés fogyatékosságait ,kiszakítva adják elő több-kevesebb rendszeres-

séggel. Mindez nem akadályozta meg a gyermekkel foglalkozó buváro-
kat, hogy a gyermekrőlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszóló ismereteket egy tudomány fogai mába ne

foglalják s hivatkoztak . arra, hogy az emberről szóló tudomány, az

anthropologia is csak fogalmilag él, mert sokféle ágát még egy mű sem

egyesítette. A gyermekről szóló tudománynak pazdologzá nevet adtak,

a mit magya rúlgrermekra jznaR próbáltak elnevezni; nevezzük egyszerűen

. grermektanuIJ tlá~rnak. '

Természetesen, ez új. tudomány sem kerülte ki, a szenvedélyes

harc ok kereszttüzét. . Kiváló psychologusok, mint l11unsterberg Hugó, az

amerikai cambridge-í egyetem tanára, megtámadták a gyermektanul-
mánynak, mint önálló tudománynak jogosultságát."): Maga Stanley Ha ll

vette föl vele a' harcot ;2) de támadtak más hatalmas védői is. Messze

vezetne e kiváló elmék fényes eszrneharcát, az érvek és ellenérvek logikai

rendjét ismertetni. Azért csak az eredményt" a tudományos világban

leginkább kialakult selfogadott yéleményt jelzem.

A gyerrnektanulmány, paidologia, habár önálló rendszere és ismeret-

anyaga van, ma ,az emberről szóló nagy tudomány, az anthropologia

egy önálló ágának tartatik. A viszony köztük ugyanolyan mint a,

fejlődéstan és az embertan között. Mondhatnók tehát, hogy az anthro-

pologia 'a kész, kifejlett ember s a paidologia a fejlődő ember tu~o-

'inánya s mint ilyen a közép helyet foglalja el az állattan és az ember-

tan között. Eme helyzeténél fogva rendszerét, módszerét és szempontjait

is részint fl. fejlődéstantói (embryológia), reszint az anthropologiától

kapja.

1) «Lélektan és neveléstan .• Megjelent a Butler-féle Educa tiona l Reoien/oetu New-

York. 1898. Holl et Co. Németül megjelent a Kinder feh/er 1~99-iki évfolyamában. Langen-
salza. Szerkeszti Tr ieper J. Jénában.

2) Stanley H a ll-S iim p fl : Ausgewahlte Beitriige zur Kinderpsychologie urrd Pada-

gogik. Altenburg, 1902. A következő értekezés: Die K in d e rfo rs c h u n g ' und ihr Verhiiltniss

zur Erziehung. Az clnternationale Bibliothek für Padagogík und deren Hilfwisschen-

schaften» című vállalat IV. kötete.
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Hogyagyermektanulmánynak, mint tudománynak, természetéről

és feladatairól fogalmat szerezzünk, közlöm egy amerikai tudósnak,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chrúmannak, a Kansas állam tanítóképzője igazgatójának a paidologia

számára készített rendszerét.") Megjegyzem, hogy e rendszer sem teljes,

mert hiányzik belőle a fejlődéstannak és a gyermeki egyéniségek tanának

önálló fejezete.

A rendszer két főrészből áll. Az első tárgyalja, milyen volt a gyermek

élete a: multban, a történelernben szerepet játszó nemzeteknél.

A második rész tárgyalja a' gyermeket a mai viszonyok között.

Ez utóbbi főrész első fejezetét annak kivánja szentelni, hogy a

gyermek életét bemutassa a félig művelt és a műveletlen népek: között.

A mű többi fejezetei mind a művelt népek gyermekeiről szólnak. Első

sorban az abnormú gyermekek rajzát adja, Ú. m. a fogyatékos szervüekét,

az erkölcsileg züllöttekét, a szülőtlenül közházakban növekedett gyer-

me ke két, a rendetlen növésűekét. Ezután áttér a normá lis gyermekekre.

Ismerteti testi, azután lelki életöket, cselekvéseiket, a rajtok végezni

szokott mérések et, megfigyeléseket, a laboratoriumi munkát.

A közölt rendszervázlatból kitünik, hogyagyermektanulmányozás

gyökerei számos tudomány talajába ágaznak el s annak, a ki az egész

paidologiát összefoglalóan meg fogja irni, óriási ismeretanyagot kell fel-

ölelnie

Az a kérdés merül fel még, hogy ebben a nagy birodalomban

mennyi a megművelt tér. Ha csupán a feilődéstanra, tehát a leginkább

kifejlesztett részre vagyunk tekintettel, Stanley Hall szerint eddig a

gyermek fejlődésének a -következő korszakairói történtek beható vizs-

gálatok.

1. Az emberi embryo (a születés előtti korszak).

2. A gyermek fejlődése a negyedik évig. E korban muiatkoznak a

Ielki élet első elemei.

3. Az iskolába lépő gyermek s az első iskolai évek tanyulmá-

nyozása.

Ellenben kevésbbé kikutatott területek a gyermeknek az iskolába

lépés előtti, az ivarérés előtti korszaka. az ifjú kor ; továbbá a gyermekek

élete a félig művelt s a műveletlen népek között s a multban.:

Kitünik ez összeállításból, hogyagyermektanulmányok birodal-

mában sok még a kevéssé járt, törellen föld j; az egyeséletkorok

tanulmánya hézagos. Ebből reánk magyarokra nézve az a tanúság,

hogy nem késtünk el a tudomány általános munkájától ; marad elég

1) • Entwurf zu ein er Wissenschaft des Kindes .• Jena. 1896.
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terünk, hogy újabb adatokkal egészíthessük ki a tudományt. De ha már
kifejlett tudománynyal volna is dolgunk, akkor is előttünk állana az a
nagy feladat, hogy atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagya r gyermek rajzát megalkossuk, tehát hogya
tudománynak nemzetz' ta r ta lma t aajunk.

A gyermektanulmány és a neveléstudomány.

Azon belső atyafiságnál f9gva,,'a mely a. neveléstudomány s az
embertan, különösen annak egyik ága, a lélektan között mindenha fenn-
állott, a paidologiának mint tudománynak létrejötte érthető forrongást
támasztott a neveléstudományban. A pedagógusok két táborra oszoltak.
Az egyik fél, az ujitók, nem tartják kielégitő alapnak a neveléstudomány
számára az a lta idnos lélektant. Szerintök: a nevelésnek a fejlődő ember-
rel van dolga sa' gyermek testi és lelki folyamatai erősségben, az egy-
máshoz való viszonyban, sőt a tartalomban is eltérnek a felnőtt ember
folyamataitóI. Ezért a felnőtt ember lélektana nem nyujt elegendő fel-
világosítást a nevelés feladatai, módjai és eszközei számára. Számos
tévedésnek forrásául szolgál különösen az a lélektan, a mely a biologia

és élettani folyamatokkal számot nem vetve, transcendens alapon törek-
szik a lelki tüneményeket megfejteni. A pedagógusok e csoportja azt
kivánja, hogy a nevelés elmélete ne a kész ember lélektanán, hanem á
fejlődő ember test- és lélektanán, vagyis a gyermek testi és lelkt"QPONMLKJIHGFEDCBAfo iy a -

mata t"?Zak tapa szta la ti ismeretanyagdn, a paidologián épüljön fel.

Ezzel szemben a ma fennálló rendszer hivei azt vitatják, hogy a
gyermek-Iélektan mint tudomány még nincs annyira kifejlődve, hogy
amiatt a tudományos neveléstan rendszerét föl kellene és lehetne áldozni.
De elvileg is ellenzői az ujításnak, mert szerintök csak egyféle lélektan
van, az általános lélektan, a melynek a gyermek-lélektan nem tagozata,
hanem módszere. Ezért a gyermek-Iélektant elvetvén, a neveléstudomány

alapjául továbbra is az általános lélektant tartják meg.") .
Nem akarok a: két ellentétes felfogásnak talán tulságosan is elméleti

természetü fejtegetésébe tovább hatolni. Ennyi szembeállítást azonban
szükségesnek tartotta-n a való tény meghatározása végett. A mi esetünk-,
ben is áll az, mint egyeb vitákban szokott lenni, hogy az igazság középütt
van. Azok, a kik a gyermektanulmányt akarják a neveléstudomány
alapjává tenni, tulajdonképpen a jövőt vagyis a fejlettség azon magas-
latát anticipálják, arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmikor a fejlődéstani alapon álló gyermeklélektan az
általános lélektan kifejlesztett rendszerét e téren pótolhatja. Másrészt a

1) L. Münstenbergnek fent idézett értekezését. (Lélektan és neveléstan. Kinder-
fehler. 1899,)
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gyermeklélektan ,ellenzői nem figyelnek 'arra, hogy az uj tan számos,

eddig ismeretlen adatot és problémát szolgáltatott a neveléstudomány

számára, a melyeket mellőzni- többé nem lehet.

Az elméleti természetű vitákat a tudósoknak hagyva, azt hiszem a

mi feladaturík leginkább abban áll, ismerkedjünk meg atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva ló eredménynyel,
" ,

vagyis azzal a hatással, a melyet a gyermektanulmányozás már eddig is

kifejtett a neveléstudományra.

Első sorban legyen szabad egy általános megjegyzést tennem'. Ha

a gyermektanulmányozásnak fejlettségévei számot vetünk, be kell látnunk,

hogy nem érte még el azt a magaslatot, mit az általános lélektan elért.

Ezért korai volna a neveléstan mai tudományos rendszerének megdön-

tésére törni, a mely tudvalevőleg az általános lélektan on. alapul. Ez

különben is ellenkezik a gyermektanulmánynak. mint tiszta induktív

tudománynak természetével, a mely első sárban nem rendszerek építé-

sét, hanem az ada tgyüjtést tűzte ki célul. Ha. a gyermektanulmányozás

szétszórt, vagy feldolgozott adathalmazát stem ügyre veszszük sa nevelés-

tudomány szerripontjából mérlegeljük, azt találjuk, hogy ez ada tok á lta -

lá ban bá rmely neveléstudomány keretébe bezlleszthetők, így a Herbart-féle

rendszerbe is, a mely egyébiránt dogrnatikus jellege mellett is kezdettől

fogva keresi a fejlődéstani szempontokat. A gyermektanutrnánytól tehát

eg)'előre a neveléstudományra nem az a hatás várható, hogya fennálló

rendszereket megdönti, hanem hogya -régi anyag la ssanként uj anyagga l

cserélődik fel.

Azok közül a konkrét 'vívmányok közül, melyeknek hatását a

neveléstudomány eddig is hasznát vette, meg kell említenünk első sorban,

hogyagyermektanulmány a gyermekkor t' életkot'ok jellemzését az eddigi

nagyon általános és bizonytalan körvonalak helyett világosabban és rész-

letesebben állapította meg, s általában a gyermek esztétikai, erkölcsi,

vallásos és társas életének kifejlődésére sok uj adattal világosabb fényt

derített. Minek következtében a neveléstudomány azon része, a mely az

erkölcsi neveléssel különösen foglalkozik, t. -i, a hodegetika , veszített

dogmatikus jellegéből, s természetesebb, határozottabb s empirikusabb

tartalmat nyert. Azáltal pedig, hogya testi fejlődést 'az erkölcsi fejlő-

déssei párhuzamba állítja, a hodegetikának uj szempontot is ad. .

'A paidológia a gyermek ér télmt' kifejlődésére különös gondot fordít.

Behatóan foglalkozik a gyermeki' tapasztalatszerzés, képzettársítás mód-

jaival, az általánosítások, a' következtetések, az érdeklődés irányainak,

a fantázia kifejlődésévei, azon módoknak megállapításával, a rnelyek

szerint a gyermek gondolatait másokkal beszéd, írás és rajzolás útján

közli. Ezen kutatások eredményei egyes tantárgyak. rnint a termesset-
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tudományok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ra jzolá s, helyesz"rá s és foga lmazá s módszertanát részint

uj alapokra fektették, részint uj tételekkel gazdagították.

A gyermektanulmány élénk figyelemmel kiséria gyermekek közötti

egyéni külö'nbsegeket; részint szabad megfígyeléssel, részint kisérleti úton

arra törekszik, hogy az egyéniségek hű rajzát, kifejlődésök hű képét

adja. Egyszóva ) igyekszik a, lélektan egy uj ágának;' az u. n. egyém

Lélektannak az alapjait lerakni. E vizsgálatok. kiterjeszkednek oda is; hogy

a gyermekben a fa ji, illetőleg a nemzeti különbségeket megállapítsák. Igaz,

hogy ez irányban ma még csak kisérletek folynak, tehát vívmányokról

nem szólhatunk ; de .a kutatások hivatvák arra, hogy minden országban,

hazánkban is, az ö'ná lló nemzeti nevelés alapjait lerakják .

. Az egyéniségek kutatásával kapcsolatosan meg kell emlékeznem

arról, hogyagyermektanulmányozás felöleli a gyermekben mutatkozó

pa thologia i jelenségek tüneményeit, okait és kifejlődését. Kiterjeszkednek

ezek a nyelvi, érzékszervi, erkölcsi hibákra, a gyermekek pillanatnyi és

állandó lelki zavaraira, a koraérettségre, a tehetségek abnormis jelent-

kezéseire. Az elért eredmények ~ neveléstudomány egy uj ágát.. a nevelés

pa thologiá já t teremtették meg.

Mindezekből kitűnik, hogy nem kicsinylendő az a hatás, a melyet

a gyermektanulmány a neveléstudományra már eddig is kifejtett.

A gyermektanulmányozásnak a nevelés gyakorlatára hatása lehet

közvetett és közvetlen A hatást közvetíti a neveléstudomány, a melyet

a gyermektanulmány megjavít. Ha a neveléstudomány szempontjai vilá-

gosabbak, határozottabbak, tételei szabatosabbak és egyéniebbek lesznek,

akkor a nevelői eljárásoklis javulnak. Azonban sokkal általánosabb az

a hatás, a melyet a gyermekek tanulmányozása közvetlenül fejt ki a

nevelés gyakorlatára.

Tapasztalás bizonyítja, hogy a gyermekek tanulmányozása, mint

a velök való beható foglalkozás egy neme, kifejleszti a pedagógiai érzé-

ket is, Az a mély bepillantás, a melyet a tanulmányozás szerez a

gyermek. egyéni életébe, megkönnyíti a nevelé" helyes útjának és mód-

jának megtalálását, megajándékoz a nevelői eljárások alkalmazásában

a kellő belátással, a finom tapintattal. Azonkívül' a gyermektanulmány- .

nak a társadalom ba való hatolása, miként Amerika fényes példája mutatja,

a családban és társadalomban oly erős pedagógiai szellemet teremt meg,

a mely semmi egyéb mesterséges eszközzel föl nem idézhető: E pedagógiai

szellem elveknek, szempontoknak, eljárásoknak forrásául szolgál; alko-
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tásokra indítja az egyest és a társadalmat, minek eredménye egy maga-

sabb és tisztultabb' közműveltség, nemesebb társadalom. E szellem

hatásra nézve fölötte áll magának a tudománynak.

Az okulást azonban' nem az általánosságok, hanem a részletek

nyujtják. A midőn azonban a gyermektanulmánynak a nevelés gyakor-

latára hatását részletez ni akarom, járt uton haladok. Mert a nevelők a

gyermekek természetének megismerésére mindenkor törekedtek setéren

e~yes pedagógiai iskolák már a mult századokban elismerésre méltó

sikerekre mutathatnak., Tudtommal hazánkban is szám os szülő és tanító

foglalkozik,nevelő ósztönétől sugallva, a saját céljaira és lelki gyönyö-

rűségére gyermekek megfigyelésével. A gyermekek tanulmányozásának

a nevelés gyakorlatára való kihatásának megállapítása végett tehát -egy-

aránt hivatkozhatom hazai és külföldi tapasztalatokra. A kettőnek ered-

ményeit a következőkben foglaihatom össze:

Kezdem azon, a mit én a legfontosabbnak tartok. Bensőbbé teszi

a családi s tegyük hozzá: az iskolai életet. E tétel bizonyítása végett

nem kell azon jól ismert tapasztalatra hivatkoznorn, hogy a gyermekek-

kel való behatóbb foglalkozás a családi élethez .köti a szülőt, Inkább

kiemelek egy másik szempontot. -

A ki valaha foglalkozott gyermekmegfigyelésekkel;bizonyára része-

sült abban az esztétikai élvezetben, a mit az ártatlan gyermeki lélek

megnyilatkozása, az emberi természet egyszerü életjelenségeinek szernlé-

lete nyujt. Elbűvölő ereje kimondhatatlan, -a melytől szabadulni alig

tudunk. Vissza-visszatérünk munkáink s gondjairik közepette a szernlé-

letekhez, mert jól esik a gyermekkel együtt átélnünk a mi ősi gond-

talan állapotainkat. A, gyermekekkel való minduntalan foglalkozás üdén

és tisztán tartja a kedélyt. Ennek a hatásnak érzése, a mi·a csal~di

életet bensövé teszi és megszenteli. Hogy aztán mily hatással van a

családi élet bensősége a nevelésre, azt nem szükséges fejtegetnem.

A családi élethez hasonlóan a gyermekmegfigyelések üzése az

iskolai életet is bensőségesebbé teszi. Miként a természetbuvár a termé-

szettel foglalkozás közben imádójává válik a természetnek, úgy a tanító

a gyermek tanulmányozása közben megszereti magát a gyermeket.

Szivesen teszi s ha nem szivesen is, kénytelen foglalkozni a gyermek-

nek minden aprólékos ügyével-bajával; kénytelen nyájasan, szeretettel

közeledni a gyermekhez s ifjúhoz. vele' beszédbe, játékba elegyedni,

különben lehetetlenne válik a tanulmányozás. Önkényt kifejlődik ez a

bizalm as, mondhatnám, atyai és fiúi viszony, a melynek hiánya a mi

iskolai életünknek ma egyik súlyos baja, de a mely nélkül az iskola

nevelő-, sőt jó oktató-intézetté sem lehet.
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A gyermektanulmányozás megjavítja a családi nevelés módját is,

mert a szülőt objektivabb, helyesebb megitélésre vezeti. Családi nevelé-

sünk alap hibája, hogy a szülő szubjektive ítéli meg a gyermeket.

E szubjektivitáson nem csupán azt 'értem, a mit közönségesen értenek,

hogya szülő a maga édes magzat jának tulajdonságait rózsás szinben .

látja, való értékükön fölülbecsüli. Ez a baj kisebbik része, sokszor

egészen megbocsátható, ártatlan dolog. Hanem értem a szubjektivitáson

inkább azt, hogy a gyermekben nem magát' a gyermeket, hanem a fel-

nőtt embert, minmagunkat keressük és Iá.tjuk. Ez már kevésbbé ártatlan,

mint első 'pillanatra látszik.' Mert vajjon kinek a kedvéért öltöztetik a

3-4 éves gyermeket feszes ruhába, fehér keztyűbé még nyáron is,

szorítják nyakát porcellánkernény gallérba, kezét kézelőbe, ha nem' a

saját híúságunk kielégítésére? .Míért küldjük már az 5 éves gyermeket

tánciskolába s adunk neki éjfélig tartó házi bálokat, ha nem a mi

gyönyörűségünkre? Vajjon miért rralmozzuk el a gyermeket néha csömöl-
lésig az unalmas és nem unalmas, veszedelmes és nem veszedelmes

játékokkal, ha - nem azért, hogy azokkal a mi tetszésünket, fény- és

pompakedvünket elégítsük ki? Én azt hiszem, annak, hogy a gyermeket

sokszor a mi hiúságunk és gyönyörűségünk áldozatává teszszük, főben-

Járó· oka, hogy nem ismerjük eléggé a gyermeket. Nem tekintjük a

gyermeket úgy, a miként van: a maga egyszerű mivoltában. A gyermek

a mi társadalmi konvenciónkról még nem tud semmit, a gyermek egészen

más világot él még, mint mi, felnőttek. Forduljunk komoly igyekezet-

tel ezen világ felé; mert ha megismerjük, megszerezzük a helyes nevelés

föltételét.

Annak a tévedésnek, hogy a gyermeket mi, fe l.nőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt ek, magunkból
.itéljük meg; hogy a gyermekben a magunk szempontját akarjuk meg-

valósítani : az iskolára nézve még sulyosabb következményei vannak.

Az a szempont például, a mely szerint tanterveinket s tankönyveinket

készítjük, egészen kivül esik a gyermeken. Mindezekben nem a gyermek

hanem a tudományok érdekei érvényesülnek. Kérdem, hogy a közép-
iskolákban túlzásig menő szakrendszer vajjon a gyermek vagy a tudomány

érdekeit szolgálja-e inkább? Kérdem, hogy a négy fal közé szorított

iskolai oktatásunk vajjon foglalkoztatja-e a gyermek érzékszerveit, tagjai-

nak használatát, naiv kedélyvilágát oly mértékben, mint azt a gyermek

természetes fejlődése megkívánja? A gyermekre az iskolában idegen

gondolatvilágot kényszerítünk s egész iskoláztatása idején nem engedjük

őt lélegzethez jutni, az, ő termé~zet;és szabad vizsgálódásaiknak. tagjaik

szabad használatának tért nem nyitunk. A gyermek, sőt az ifjú is csak

folyton tanul és tanul, de nem tanulmányoz, csak, passzive szemlél, de
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nem foglalkozik. Kárhoztat juk a középkori iskolákat, mert azokban

a gyermeken kívül eső szemponr, az elvont teológiai cél érvényesült ;

pedig iskoláink !TIa az épp oly téves metafizikai álláspont járma alatt

nyögnek! Egész iskolai oktatási rendszerünk reformokrarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszorúl, a melyek-

nek középpontja maga a gyermek kell, hogy legyen. Ha szabad magam

tudományosan kifejezem, oktatásunknak a paidocentrikus rendszeren

kell alapulnia. Ez az átalakulás, természetesen, sokféle tényezőtől függ,

Je ezek között nem áll utolsó helyen a gyermektanulmányozás. A gyermek-

tanulmányozás ugyanis a gyermek helyes megismerésére vezetvén, be

fogjuk látni előbb-utóbb azt; hogy a gyermek nemcsak azért létezik,

hogy felnőtte legyen, hanem .önmagáért is létező lény, a kinek épp ugy

megvannak az önmagához mért jogai az életben, miként a felnőtt

embernek.

Ebből az elvből az is következik, hogy a gyermekek egyénisége

egyenként és külön tanulmányozandó az iskolában. Meg kell szünnie

az iskolában annak a felfogásnak, hogy a gyermek helyzete a padokban

ne legyen más, mint a buzaszemeknek a vékában. Hanem győzedelmes-

kednie kell azon felfogásnak, hogy a gyermekek mindenike külön

individuum, a kinek saját hajlamai, törekvései, gondolatvilága, testi álla-

potai, értelmi képességei vannak, ezért külön elbánásban s bizonyos

határok között külön oktatásban kell részesülnie. Egyszóval tágítani kell

különösen a közéP~?kolákban az uniformitás vaskapcsain.

A ki az iskolai reformokat ilyen' irányban' indítja meg, az a félre-

értett gyermekek százainak és ezreinek szenvedésén fog enyhíteni s

méltóvá fogja magát tenni a felnőtt nemzedék hálájára.

Meg kell még emlékeznem egy társadalmi természetű hatásáról, a

minek azonban a nevelési vonatkozása figyelemreméltó: kapcsot létesít

az iskola és család között. Ezen a ponton érintkezik a gyermekmeg-

figyelés a szociális nevelés Ügyével. A miként a gyermek társas érdekei

a szülőkkel együttesen, az ő közreműködésükkel javíthatók : úgy a

. gyermek egyéniségének megismerése szükségessé teszi a tanítók és szülők

kölcsönös érintkezését. A gyermek jelleme kialakulásának két fő ténye-

zője a család és iskola. A tanító a gyermek jó és rossz tulajdonságai-

nak, testi állapotai nak, értelmi jelenségeinek okát a családi életben talál-

hatja fel. Viszont a szülőt a gyermeke jellemében, képességeiben, testi

fejlődésében felIépő ,változások szálai az iskolához vezetik. Az iskola és

szülőház benső érintkezése nélkül megfejtetlen talány marad a gyermek

egyénisége. Amerikának több városában szülők és tanítók egyesületté

alakultak, a .melyeknek értekezlet ein minden gyermek egyéniségét, tanul-

mányi előhaladását.. erkölcsét együttesen vitatják meg. Az ily munka
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mindenesetre helyesebb azon egyoldalu eljárásnál, a melyet a mi tanítói

s tanári testü1eteink követnek a- g:yermek erkölcsi' és szorgalmi meg-
itélésében.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László.

(Folyt. köv.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szem lé lte tő oktatás.')

Célja . ,

Már e címből Js látható, 'hogy nemcsak a népiskola 1. és II: osz-
tályában előforduló szemléleti oktatásról.ía beszéd- és értelem gyakorlatok-QPONMLKJIHGFEDCBA
ró l) fogok szólani, h~nem a népiskolai összes tantárgyak tanításához
szükséges szemléltetésről.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 . . .

1. Közismeretes, .hogy a szemléleti' oktatás feladata az iskolába
lépő gyermeknek már meglévő képzeteit, vagyis ismereteit harározottakká,

biztosakká tenni; továbbá, ha vannak olyan képzetei, melyek nem
azonosak (adaequatok) a létező .valósággal, feladata azokat kiigazítani;
végre feladata képzet körét egyuttal tágítani, vagyis a gyermeket új és
új' ismeretek birtokába juttatni. Azok a képzetek, melyeket a gyermekek
szemléltetés útján szereznek, helyhez és időhöz kötött egyes képzetek. A
szemléleti oktatásnak feladata azután arról is gondoskodni, hogy egyuttal
az általános vagy közképzetek kifejlődését mozdítsa elő. Tudjuk, a z

á lta lánosabb vagy maga sabb rendű képzetek eredete helyhez es idő!tó'z

kó'tött egyes képzetekre vezethető vissza , mekyek csak szemitlet útjá n á ll-

ha tnak elő. Ebből egyuttal kiviláglik annak az állításnak igazsága is,
hogy -a magasabb rendű képzetek annál értékesebbek, annál tisztábbak,
mennél több egyes képzetre vezethetők vissza. A népiskolába lépő gyermek
képzettársulása még legnagyobb részben csak u. n. egyes képzetek között
vagy nem mag:as,általános képzetek között megyen végbe. Midón mi a
helyesen irányított szemléltetéssel lelkében a magasabb, elvontabb kép-
zetek keletkezését mozdít juk elő, egyuttal lelkének azt a magasabb tevé-
kenységét fejlesztjük, melyet gondolkozásnak nevezünk.

Gondolko,'iJ á ssa l alkotja az ember a legelvontabb, legmagasabb fogal-
makat, melyekre az emberi elme emelkedni képes. Hogy lelkünk íejlődése
a gondolkozásig emelkedjék, mely mindig bizonyos kitűzött feladatok
megoldására irányúl, mely valamely célhoz keresi az eszközöket; mely
észrevett látszólagos különbségek, ellentétek között ki akarja mutatni az
egyezést, összefüggést: evégből el kell azt látnunk sok- sok szemlélettel.
Mert még a legelvontabb fogalmak gyökerei is visszavezetnek a szemlé-
letekre, A bő és jól feldolgozott szemlélet megóvja a gondolkozót a
tévedésektől. Mikor a gondolkozás az elvont fogalmak magaslatában

, ,

1) Krausz Sándor 14. és 15. előadása a kolozsvéri taníóí tovább-képző'tanfoiyamon
1902. július havában. ..



209zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

működik, a tévedés igen könnyen megesik. Egy közös lényeges jegy,
melyet valamely fogalom alkotásakor észre nem vettünk, végtelen téve-
déseknek lehet okozója. A tévedések nem esnek meg .oly könnyen annál, .
a ki bőséges és jól megismert tapasztalati, egyes képzetekből alkotja meg
a magasabb fogalmakat. A lélektani előadásokból tudjuk: azok az ingerek.
melyek a gyermek lelkére hatnak, megindítják a lélek tevékenységét;tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'/de a z így megindult lelki tevékenység egyutta l kzjejleszti a lélek összes

képességeit. Az ujdonszü1ött nem ismer senkit és semmit, lelke - képes
beszéddel mondva - üres. A szemlélés folytán nemcsak megtelik tar-
talomma!, hanem összes lelki képességei is fejlődésnek indulnak. Figyelme,
akarata, tudata, öntudata kifejlődéséhez . a szemlelet is hozzájárul. Cél-
tudatos szemlélés fejleszti ezeket nagyobb és nagyobb fokig.

Ime, a szemlélés van hivatva lelkünket nemcsak az alapvető és
. éppen azért fontosság tekintetében soha eléggé meg nem becsülhető
érzéki tartalommal ellátni, hanem a szemlélés egyúttal megindítója a lélek
összes képesség ei kifejlődésének. A szemléleti okta tá s úgy a tá rgyz', mmt

az a /a lu" képsésnek a lapvető esseoee.

A szemléleti oktatás táplálja azt a nemes vágyat,' mely minden
gyermek lelkében jelentkezik, mely okozója a lélek magasabb kifejlődésének :QPONMLKJIHGFEDCBA
á ) a tudá svágJ la t. . .

De midőn így szemléléssei tápláljuk a gyermek tudásvágyát, egy-
uttal b) a z életben ha sznavehető ta r ta lomma l is látjuk el. Minden emberre
mindig leghasznosabb azoknak az embereknek és tárgyaknak, tünemények-
nek ismerete, melyek körében él. A környezet. a környék ismerete le,Jha sz-

nosabb. A környéken lakó emberek, állatok, növények, ásványok, a
környék föJdrajza, története, a környéken előforduló természettani tüne-
mények ismerete legértékesebb. Csak az szemlélhető közvetlenül, a mihez
hozzáférhetünk, a mi a környéken van. A környéken seersett és fe ld o l-

gozott szemléleti ismeretet: vagyzs egyes képzetek és ezek kapcsola ta i képe-

sítenek minket a továbbz~ a helyhez, zdőhö'z, nem kötölt maga sabb képzetek,

ismeretek megér tésére, a gondolkozá sra és egyuttal képzelmi a lkotá sokra .

2 Midőn a szemléleti oktatás útján ellát juk a gyermek lelkét értékes
látáso, hallás-érzetekkel, midőn igy érzékeit élesítjük és midőn gondos-
kodunk a ter re voratkozó képzeteinek, az a lakképzeteknek kifejlődéséről is,

egyuttal az esztetika i #pzésnek vetjük meg alapját. A térbeli szép
(térbeli művészetek) érzéki tartaimát szinérzetek és alakérzetek, az zdőbelz"

szép zene, érzéki tartaimát hangérzetek teszik. A téri és idői képzetek
keletkezéséről szóló előadásból könnyen megállapítható a mód, melyet
az esztetikai képzésben követnünk kell. Nemcsak sok szin érzetet kell
keletkeztetnünk a gyermek lelkében, hanem ki kell. fejlesztenünk benne
a szinharmonia iránti fogékonyságot. Nemcsak a tér pontos megvizsgálá-
sára, hanem az alaki szép (tetszetős arányosság) észrevételére is kell
nevelnünk a gyermeket. Ezekkel az észrevételekkel finom érzéki,
esztetikai természetű érzelmek párosulnak, melyek folytán ,a gyermek
gyönyörüséget talál a szép tárgyakban. Ha sikerül ezt az érzelmet a
gyermekben előidézni és a szép érzéki tartaimát megértetni a gyermek
lelki fejlettségéhez képest: egyuttal előkészítettük a szép eszmei tartal-
mának fölfogását. A szép' eszmei ta r ta lma csak a r ra van nagJ l ha tá ssa l,

Magyar Tanitóképző. 15



kiben az' érzéki szép iránti .fogékonyságQPONMLKJIHGFEDCBAZ S megvan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIgy tesz a nép iskolai
szemléleti oktatás c) az esztetika i képzés alapja.

3. A szemléleti oktatás azonban egyuttal a kedélyképzés szempont-
jából is alapvető értékü. A szemléleti oktatás ezen jelentőségét eddig
nem is méltányolták eléggé. Már pedig, a mint tudjuk, valamint a magas
képzetek, a gondolkozás érzéki eredetre vezethetők vissza: éP en úgy

kz'muta tha tó a /egtö'bb maga sabb szellemi érzelem erzékz' eredete Ú. Föl-
hoztuk p. o., hogy az a kellemetlen érzelem, midőn a gyermek cukrot
nélkülöz, megelőzi és előkészíti annak a nélkülözés érzelm ének kifejlő-
dését, mely tiszteltetés, boldogság, stb. hiányára vonatkozik. A haea -

sseretet érzelme minden embernél érzéki érzetek kiséretében föllépett
érzelmekre, (többnyire)" a szülőföld iránti szeretetre vezethető vissza. A
kinek a hazaszeretete nem gyökerezik ily érzéki érzetek kiséretében
fellépő érzelmekben, abban ritkán van ható erős hazaszeretet. A fajszeretet
meg a család, a szülő iránti szeretetre, ismerőseink iránti szeretetre vezet-
hető vissza. A koldus iránt csak az érezhet részvétet, a ki maga is több-
ször érzett hasonlót, mint a koldus (tehát nélkülözött).

Ime, az altruisztikus érzelmek' alapja is a közvetlen tapasztalat,
közvetlen érzés. Az a ltruisztzkus érzelme/~ is. érzékz' elemekre vezethetők

vissza . A mit .belső szemléletnek neveznek némelyek (p. o. Dittes-
Gyertyánffy), az' csak az esetben lehetséges, ha a gyermeknek az illető
képzet- és érzelem körből (fájdalom, öröm, igazság, igazságtalanság, fele-
baráti szeretet, gyűlölet, gúny, részvét, nagylelküség, önfeláldozás, stb.)
saját tapasztalata van.

A magasabb szellemi érzelmek ugyan kifejlett, öntudatos associa-
tiók, tehát tudatos, magasabb képzés nélkül nem állhatnak elő, még
ebben az esetben is azonban az érzéki elemre mint alapra föltétlenül
szükség van.

Ebből következik végül az, hogy a szemléleti oktatás d)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli. gyermek

aka ra tának és így erkölcsi kiképzésének ú ha tha tós. eszköze. A szemléléssei
párosult élénk érzelmek megindítói annak a lelki tevékenységnek, a mit
figyelemnek, továbbá a mit érdeklődésnek nevezünk. A mi hidegen hagy,
azt nem nézzük sem figyelemmel, sem érdeklődésseI.

Az erős érzelmek továbbá az akarat folyamatoknak is leglénye-
gesebb kellékei. Az érzelmek serkentenek minket erre vagy arra. A mit
megszeretünk, azt rendszerint akarjuk is. A gyakor la tra , a va ló életre

irányult célkipzetekkel, tehá t eredetileg érzékz' ta pa szta la tokkaL pá rosúlt

érzelmek aka ra tunknak motzvuma i, indító oka i.

Ebből egyuttal kiviláglik az is, hogy csak a cselekedetek magok,

azaz: a cselekedetekkel já ró érz.etek és érzelmek erősítz'k a z aka ra tot,

a nnyira , hogy azután a belső lelkz' cselekvénynél meg nem á llunk,' hanem

lá tha tó, külső cselekvénybe fogunk. Csak az szerethet meg valamely
munkát, a ki gyakorolja azt a munkát, vagy legalább is egy párszor
megpróbálta. A jótettre, jótékonyságra az birja legjobban a gyermeket,
ha nehányszor próbálta, gyakorolta. Az akarat legjobb fejlesztője maga
a cselekedet. Ezt a mozzanatot, az aktiv szemléltetést is össze kell
kötnünk a szemléltetéssel. Annál' inkább, mert a cselekedet az értelmi
képzést is rendkivül fejleszti. A mikor a gyermek az almáról tanul,
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gyúrjon agyagból almát. Mikor a fák leveleiről tanul, alakítson agyagból
falevelet. Az agyag, -papir- és famunka (slöjd), melynél rajzolni, számítani
és kézi munkát végezni kell, rendkivül élénkítőleg, előmozdítólag hat a
gyermek értelmi, esztetikai és munkaszeretetének kiképzésére. Tevékeny-
ségét, képzelmét foglalkoztatjatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa já ték is, mely a rendszeresebb foglal-
kozásra is a kezdetet képezi. Ugyancsak a képzés minden ágát szolgálja
általában a helyesen tanított r a jzolá s. ír á s stb. Mozgással, cselekvéssel,
szemlélettel kötjük össze a phonomimikai módszerben a hangok, betük
ismertetését; ennek a hatásosabb és több oldalú szemléletnek tulaj-
donítandó az, hogya gyermekek ezt a módszert is jobban kedvelik az
irvaolvasási módszernél. ' J

4. Látjuk tehát, hogya helyes szemléleti oktatás nemcsak az
értelmi képzésnek, hanem a kedéryképzésnek, az erkölcsi képzésnek is
alapja; hogy a szemléleti oktatás valamennyi nevelési célt szolgálja;
u. m.QPONMLKJIHGFEDCBAa ) kielégíti az emberrel vele születétt tudásvágyat, és így úgy
tárgyi, mint alaki szempontból az értelmi nevelés alapvető eszköze:
b) szolgália a nevelés hasznossági célját; de alapját veti meg e) az
esztetikai és d) az erkölcsi nevelésnek is,

A szemléltető okta tá s tá rgya .

Hogy mit szemléltessünk abból a tapasztalati világból, amely •
szemléletünk körébe esik: erről a kitüzött célok világosítanak fel.
A szémléltető oktatás anyagát úgy kell megválasztani, hogy a kitüzött
célok mindenikét szolgálja, tehát nemcsak az értelmi nevelés alaki és
tárgyi célját, hanem a hasznossági célt is, továbbá az esztetikai és az
erkölcsi nevelés célját is,

1. Legjobban van a szemléleti anyag eddig az első és második

osztá lybelz" beszéd- és ér telemg)!akor la tok számá ra ktfelólve. Kiindulunk
saját iskolánkból és az iskolai életből, átmegyünk a szülői házra és a
családi életre és így tovább a községre, a községi életre, ,majd a kör-
nyékre és a környéken, a légkörben. az égen előforduló jelenségekre.
Az u. n. belső szemléleti anyagot e célra kiválasztott, a gyermekek
lelki fejlettségének megfelelő mesék, versek, szülőföldi mondák, történetek,
népköltészeti termékek es hírneves költőinktől való egyes költői termékek
teszik. Már a megfelelő kézimunka, az aktiv szemléltetés tárgya nincsen
oly pontosan megjelölve. Nem á lta lánosan tanítunk a házról, hanem
egy bizonyos házról, és általánosítást ehhez annyit füzünk, a. mennyit a
gyermek értelme megbir. Nem általánosan tanítunk a macskáról, hanem
egy bizonyos macskáróI, nem általánosan a hegyről, völgyről, forrásról,
kutról, hanem egy bizonyos hegyről, völgytől, forrásról, kutról, nem
áJtalánosan a templomról, hanem a községbeli templomról. Nem idegen
népmesét, hanem magyar népmesét, és pedig elsőbben magyar gyermek-
mesét, mely arra a vidékre vonatkozik, szemelünk ki a tanítás tárgyáúl.
Az írás és rajz elemeit is tárgyakon szemléltetjük. Midőn az első ablakot,
házat, gyümölcsöt, levelet rajzoJjuk, mindig eg)! bizonyos, a kój:el kó'rnye-

zetből vett va lóságos tá rgya t veszünk mintáúl és azt rajzoJjuk. A ki min-
dig tábláról vagy papir rajzmintáról rajzoltat, az nagyon csekély mérték
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ben neveli a gyermek rajzoló képességét; a raizolás hasznossági, esz-
tetikai célját sem szolgálja teljesen; a gyermekkel meg sem kedveltetheti
a rajzot, sőt bizonyos irányban megakasztja rajzoló képességeinek ki-
fej lődését.

Már a népiskolai oktatás alsó fokán kapcsoljuk össze az oktatást
atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkézimunkáva l. Némely papirmunkák és az agyagmintázás már az első
két osztályba isQPONMLKJIHGFEDCBAv a ló . Ez a játékszerű foglalkoztatás, cselekvő érzékelés
(szemléltetés) képezi az átmenetet a tervszerübb, gyakorlati célokat is
követő kézimunkára. A helyesírá s tanítása hasonlóképen főképen szem-
léleten alapszik. A számolas nem különben. A hangoztatáskor a hang-
érzetek jobban vésődnek be a gyermek emlékezetébe, mikor azt bizonyos
mozgásokkal kötjük össze. A nyelvtanítasban (írás, olvasás) az értel-
mezést, magyarázatot többnyire szemléltetéssel kötjük össze. A számolás
szemléltetésere az iskolai tárgyakon kívűl el vagyunk látva pálcikákkal,
pénzdarabokkal. orosz számológéppel, az ezres kockával és szám os más
szemléltető eszközzel.

2. A Ill. osztálybeli földrajz körében, a tanító a szülőföldet ne a

ka thedrá ról, hanem kisebb-nagyobb e célra tett kirándulások alapján ismer-
tesse. A tör ténetta ní/á sná l is az V. és VI. osztályban föl kell használnunk
mindent, a mi a szülőföldön, a környéken szemléltethető. Minden tanító-
nak ismerni kell annak a vidéknek földrajzi, rermészettani, néprajzi,
kulturális, gazdagság! es történeti viszonyait, .a hol tanít. Vidékének
beható, közvetetlen tapasztalaton alapuló ismerete nélkül nem taníthat
sikeresen. Az alkotmány tan tanításában is mindig a tapasztalat körébe
eső viszonyok ból : a családi, községi, iskolai életből kell kiindulni. Az
olvasmány tanítás minden fokán kell szernléltetni.

A természetrajz tanírása főként közvetlen szemlélethez fűzött taní-
tás. A természettan tanításához is a kisérleten kivül a gépek, gyá rak,

műhelyek közvetetlen szemlélete szükséges. A gyermekek iskolai és
családi életében előfordult eseményekhez kapcsoljuk az erkö'ícsi okta tá st

is, melyre a hittanon kívül főleg az olvasmányok tárgyalása és a tör-
ténettanítás nyújt alkalmat. (A fegyelmezés is.) A rajzolást minden fokon
a tárgyak közvetetlenszemléletére kell alapítani, ha nem is egészen,
legalább jó részben. Meg kell állapítanunk fokozatos rendben azokat a
tárgyakat, melyeket az 1., II.; IlL, IV., V. és VI. évben közvetetlen
szemlélet alapján fogunk rajzoItatni és meg kell határoznunk azt a
rajztanítási anyagot is, rnely a közvetetlen szemlélet alapján való rajzo-
lásra előkészítésül, ügyesitésül szolgál.

A népiskolai rajztanítás anyaga ily szempontból nincsen még elfogad-
hatóan megállapítva. Ennek megállapítása a törekvő tanítók és egyesüle
.tek büszkeségének méltó tárgya lehet.

3. Mindenütt a közvetlen szemléletnek adjunk előnyt, a ' hol csak'

keresztül vihető. Evégből a tanítóknak, tanítótestületeknek, mikor a
részletes tantervet készítik, előre meg kell határozniok, mi: lehet köi-

vetetlenül szemléltetnt' és ezt a részletes, tantervben meg is kell jegyezni.
A közvetetlen szemlélet végett minden osztály havonkint egy-ket kis
kirándulást tesz a községben és környékén. Minden kirándulásnak előre
meghatározandó a részletes tanterv szerint a tárgya. A mit így egy kis
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kiránduláson p. o.. szombaton d. u. megszemléltünk, arról a következő
héten vagy következő két héten tanítunk. Midőn az országos tantervet így
az iskola viszonyaihoz képest alkalmazzuk, a. fantervet individualizáljuk

Mivel azonban nem nézhetünk meg mindent a hely szinén, el
kell látni az iskolát bőségesen szemléltető tárgyakkal: állatokkal, növé-
nyekkel, ásványokkal. műtárgyak kal. Nem ritka példányokra .van szük-
ség, inkább a közönségesekre. A melyik iskolában nem találunk elég
eszközt, annak nem lehet gondos, odaado tanítója.

, 4. Képek és minták főleg oly tárgyakról szerzendők be, melyeket
sem a helyszinén meg nem nézhetünk, sem az iskolai gyüjteménybe
nem hozhatunk. Kétségtelenül nagyon fontos szemléleti eszközök a képek
is, de csak akkor, ha szemléletük közvetetlen szemléleti ismeretekre
(részképzetekre) támaszkodik.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képek soha sem pótoljá k.teljesen a tá rgyak

közvetetien szemléletét. ~ Az emberi test belsejenek (idegszervezetének,
izomzatának), távoli vidékek, városok, emberek, állatok, növények, mű-
tárgyak, munkák, történeti személyek, események képét avagy mintáját a
népiskola céljaihoz képest szerezzük be. .

A képek feleljenek meg a gyermek lelki fejlettségének ; legyenek
elég nagyok, hivek, lehetőleg élénk szinüek, tüntessék fel a természet
rajzi egyedeket fejlődésük különböző fokán és természetes életmódjukban.
Hogy az esztettkai képzést szolgálják, feleljenek meg ,esztetikai szem-
pontból is a gyermek lelki fejlettségének. Mondanom sem kell, hogy a
miniszrérium által kiadot! régi Gönczi-féle csoportkép ek nem felelnek meg
e kivánalmaknak. Az ujabb magyar Lampel-, Stampfel-Hölzel stb. féle
képek jobbak. Ujabban a kormány művészekkel készíttet történeti szem-
léleti' képeket a népiskolák . számára Városi iskoláink tele vannak kül-
földi szemleleti képekkel és szomorú, hogy olykor még most is a kül-
földre szorúlunk, ha iskolainkat szemléleti eszközökkel föl akarjuk szerelni.

5. A szemléltető okta tá s anyagá t a z 1. és II. osztály számára a
régebbi Nagy Lászlo-féle vezérkönyvnél jobban szemeli ki a Peres Sándor-
féle vezérkönyv, mely 'a közvetetlen szemlélet szempontját· nemcsak
sokkal jobban, hanem sokoldalúbban is viszi keresztül, nagyobb mérték-
ben belevonja e körbe a játékot, kézimunkát és mindenekelőtt : sokkal
jobban szolgálja a nemzeti nevelést. A Toldi Miklósról szóló nemzeti
mondák tárgyalásával e fokon úttörő munkát végez. Ezzel a nemzeti
hősmondával ismerteti meg a fiúi és szűlői szeretetet, a testvéri gyülöI-
séget. Peres könyve élénkebb is és a gyermeki szellemnek megfelelőbb.
A Nagy Lászlo-féle vezerkönyv hasznos szolgálatokat tett, de ma már
okvetetlenül kiegészítendő a Peres Sándor-féle vezérkönyvvel, melyet a
Népnevelők Könyvtara adott ki. Hogy mikép kell a mozgást, a kézi-
munkát, mint cselekvő érzékeléjt (aktiv szemlélést) a népiskolai oktatás-
és nevelé» szolgálatába szegődtetni, erről Láng Mihálynak a "Munka-
szeretetre való nevelés" círnű műve és más művei is (p. o. A magyar
beszéd tanításának természetes módja"), továbbá egyes értekezései és
Guttenberg P á l, a slöjd apostolának cikkei adnak bővebb felvilágosítást.

6. Csak akkor, hogyha a közvetetlen szemléltetést teljes mértékben
viszszük keresztül, gátolhat juk meg a lélek kifejlesztésére annyira káros
verbalismust, az üres, haszontalan szótanulást, mely hibába a népiskola -
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különben menthetetlenül beleesik. Hogyha a tanító mindig fölteszi : hisz ezt a
gyermek úgyis ismeri, szemleltetése tehát fölösleges, akkor a gy,ermek
széképzetei: mindinkább erősödnek, tárgyképzetel elhalványulnak, a kettő
közötti kapcsolat lazúl, az; eredmény pedig nagyobbrészt üres szó tudás
vagy - felületes, határozatlan, élettelen tárgyismeret, mely sem élénk
associatiókat, sem erős érzelmeket előidézni nem képes és így az oktatás
-és nevelés' céljainak nagyon ingatag, bizonytalan alapja lehet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KrauseQPONMLKJIHGFEDCBAS a n d o r.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lé lek ta n és n ev e lé s ta n v iszo n y a .

Az új tanterv szelleme, de maguknak a pedagógiai disciplináknak
modern irányú fejlődése is írnmár sürgőssé teszi a tanítóképzés terén,
hogy a lélektan és neveléstan közötti viszony rendeztessék s első sor-
ban is az a kérdés rdöntessék el, hogya pedagógiai tárgyak tanítása
tisztán a lélektan tanításávalinduljone meg, vagy pedig psychologiát
és neveléstant tanítsunk-e egyszerre, párhuzamosan és egymásra vonat-
koztatva?

Ha szűk, betűszerinti és szolgai értelemben veszszük az új tanterv-
ben kifejezett ama gondolatot, mely sz.erint a pedagógiai tárgyakat nem
szabad elszigetelni egymástól, hanem testt ant, lélekrant, methodikát, sőt
még a nevelés történetét is a népiskolai gyakorlati tanításra való tekin-
tetből kell tanítani s oda törekedni, hogy általuk a tanítói eljárás sok
oldalról megvilágítassék s az ne mechanikus munkává, de tudatos művé-
szetté emelkedjék: akkor a kérdést eleve eldöntöttnek kell tekintenünk,
akkor a lélektan tanítása a tanítóképzőben nem lehet öncél, nem tekin-
tendő az külön tudománynak, nem a tudományos rendszer miatt taní-
tandó, hanem csupán azért, hogy általa a nevelési eljárás és inethodi-
kai eljárás tudatossá váljék. Betüszerinti felfogás szerint tehát a peda-
gógiai képzés' nem indulhat meg tisztán a lélektannal, mint önálló tudo-

. mánynyal, hanem csupán hátterét képezheti ez a neveléstannak.

Nézzük azonban, keresztülvihetők-e erqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűk értelemben és merev-
séggel felfogott elvek a praxisban, az iskola tűzhelyén? Lehet-e a
gyakolatban megvalósítani azt a követelményt, hogy a lélektan és neve-
léstan egybeolvasztva, egyszerre és egymásra vonatkoztatva taníttassék ?

Nagyon természetes dolog, hogyaneveléstannal párosírott lélek-
tani oktatás sem indulhatna meg mással, mint a legkezdetlegesebb lelki

. jelenségeknek, az érzékleteknek ismertetésével Csak akkor, hogyha az
érzetek mibenlétével, alaptulajdonságaival, az érzet hangulat formáival és
funkcióival tisztába jöttünk, térhetnénk át ennek neveléstani részére s
tárgyalhatnók, hogy micsoda pedagógiai eljárások vonhatók le az érzék-
letek természetéből, milyen elbánás alá esnek az érzékszervek stb. stb.
Alélektannak e terén, midőn még csak érzetekkel s azok nyilvánulásai-
val van dolgunk, a pedagógiai közbeszúrás helyén lehet, mert hiszen itt
a nevelő munkája passzi v, csak oda irányúl, hogy a természetet a maga



215zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

feljesztő munkájában ne zavarja. Erre nem csak elméletet lehet nyújtani
a leendő tanítónak, de el lehet őt bőven látni gyakorlati utasításokkal
is. A lélektannak az érzetekről szóló tanához úgy az elméleti, mint a
gyakorlati neveléstant nehézség nélkül hozzá lehet fűzni. Eddig tehát
lélektan és neveléstan karöltve mehetne.

De vajjon mehet-e ez az összhangzatos együtthaladás akkor, midőn
összetettebb lelki jelenségekre kerűl a sor? Gondoljunk csak a percep-
Iio és apperceptio tanára, arra a folyamatra, midőn a tudatlan érzetek
tudatos képzetekké kapcsolódnak. Vajjon mellőzhetjük-e e témákkal kar-
öltve atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemléltetés elvének neveléstani fejtegetését? És ha nem mellőz-
hetjük, vajjon megérti-e a psychológia legkezdetén levő növendék a
szemléltetés elvének lélektani magyarázatát, holott még a képzetek és
képzetfolyamatok természetéről, fajtáiról. a tárgyismeretről és elvontsá-
gokról még mit sem tud ? Vagy gondoljunk magára a figyelemre, Ha
önmegfigyelés és a gyermek megfigyeltetése által meg is értettük a lelki
folyamatokat, vajjon hozzáíüzhetjük-e a párhuzamos haladás kedveért
rögtön az ezekre vonatkozó neveléstani részt? Vajjon beszélhetűnk-e a
figyelem ébresztés alanyi és tárgyi tényezőiről, az emóciókról, mint a
mely kérdésekre csak később és sok-sok más előzmény megismerése
után kerűlhet a lélektanban a sor? Belevonhatják-é a figyelem ébren tartá-
sának kérdésébe hatalmas segitőjét : az emlékezést, holott asszociacióról
és reprodukcióról megint csak későbben lehet szó? De gondoljunk tovább
arra a kapcsolatra, mely a figyelem és aka ra t között van. Hozzáfűzhet-
jük-e a figyelem nevelésének kérdéséhez az akaratot, mikor a növendék

, még erről mit sem hallott?· '
Nem és ezerszer nem. A tanterv 'szellemét nem szabad betűsze-

rinti merevséggel venni.
Ha pedagógiailag akarnak az összetettebb lelki folyamatokkal el-

bánni, nem elégséges valamely folyamatot a többitől elszigetelten ismerni,
hanem az összes főbb lelki jelenségek természetét, fejlődését és egymásra
hatását ismerni kell. Valamely lelkifolyamatnak nevelői fejlesztése segít-
ségűl hiv sok más folyamatot és emóciót. A nevelés összeszedi ténye-
zőrt innen is, onnan is. A lelki folyamatokat csak elméletben lehet elvá-
lasztani egymástól, a valóságban a legszövevényesebben összetevődnek
azok. A nevelésnek pedig a valósághoz kell alkalmazkodnia s nem az
elmélethez, különben meddő spekulációhoz vezet.

S ha így áll a dolog, világos ebből, hogy nem lehet a nevelési
részt rögtön egy- egy lelki folyamat megismerése után tárgyalni. Nem
lehet a vele való pedagógiai elbánást megismertetni akkor, mikor még
a többi folyamatot nem ismeri a növendék. Egész lélektani' tudás kell
ahhoz, ha valamely lelki erőt ki akarunk fejleszteni, nem pedig hiányos,
vagy részleges Az egész géppel kell bánni tudni, .ha haladni akarunk,
nem pedig csak nehány csavarral. Hiba lenne .tehát az összetettebb
lelki jelenségek nél alélektannak és neveléstannak karöltve haladnia, mert
vagy értelmetlenségre, vagy pedig 'chaosba vezetne a lelki folyamatok
amúgy' is szövevényes labyrinthusában.

Epen azért, ha nem akarunk ötletszerűen eljárni s ha rendet és
fokozatos menetet akarunk tanírásunkban alkalmazni: csak akkor fog-
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hatunk a rendszeres neveléstani fejtegetésekbe, ha 11 tanítójelölt már
ismeri az egész lelket s ha tisztában van a lelki élet kibontakozásának
minden nevezetesebb fázisával.

Az én szerény véleményem tehát, a ki nagyobb merészséggel, mint
gyakorlattal nyúltam a szerkesztőség megtisztelő megbízása folytán a
kérdeshez, az, hogy első legyen a lélektan s csak azután következzék
a neveléstan. Tanítsunk a képzők második osztályában lélektant s csak
a rákövetkező évben a lélektanra épített neveléstant.

De másrészt ismét hiba, volna a lélektanttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegészen függetlenül tár-
gyalni a nevelés elméletétől. Ugy kell intézni a lélektani oktatást, hogy
annak minden egyes részleténél felmerüljön a gondoJkodónövendék
lelkében az a kérdés: miért tanulom ezt? micsoda szüksége van, a
tanítónak ezekre az ismeretekre? A támadt és támasztott kérdésekre már
a lélektan tanítása keretében meg kell adni a feleleteket. Minden egyes
lélektani tétel után tehetünk ró'vid neveléstani vonatkozásokat. Mikor
megismerkednek a tanítójelöltek pl. az érzethangulat funkcióival: az
ösztönszerü, reflex és kényszermozgásokkaJ, mily pompásan kir.álkozik
itt az alkalom, hogy felhívjuk a jelölt figyelmét az elemi iskolás gyere-
keknél tapasztalható tikkekre" Vagy midön a képzeteknek minőség sze-
rinti kialakulását, azok erejét és a szervezetre gyakorolt hatását magya-
rázzuk, mily könnyen lehet tudásvágyukat felesigázni azzal, hogy már
most felhívjuk a figyelmet ezeknek neveléstani fontosságára s kilátásba
helyezzük növendékeinknek, hogy ezekkel majd pedagógiai szempontból
bővebben is fogunk foglalkozni. .

Már az elmondottakból lehet következtetni, hogy habár alélektant
rövid neveléstani reflexiókkal a neveléstantói függetlenül és önállóan.
tanítjuk is, tévedés volna azt a tanítóképzőben minden csekély mozza-
natra kiterjeszkedve, a legapróbb részletességgel felölelni. Ha így tennénk,
akkor igazán az új tanterv egészséges szelleme ellen dolgoznánk, mert
a léJektant önálló és öncélú tudománynak tekintenők. A színek, a zene
psychologiája pl. oly mértékben, mint a milyenben erre a festőnek, vagy
zeneművésznek szüksége van, vagy pedig a kifejező mozgások oly apró-
lékos tanulmányozása, mint azt egy tudós szinész tanulmányozza, a
tanítóképző intézetbe nem való, meg kell elégednünk," ha a legfőbb lelki
jelenségekkel tisztába jő a tanítójelölt induktív módszerrel. Öleljünk fel
tehát annyit,- a mennyi az öntudatos nevelés és a didaktikai eljárás
megvilágítására szükséges, de az e szempontok szerint kiválasztott
anyagot válaszszuk külön a rákövetkező neveléstantól.")

Csurgón. Mz"ha lz"k La jos.

1) il. tanítóképző tanárságra a legközelebbi jövőben az a fontos hivatás vár, hogy
az új tanterv teljes életbeléptetésével, a tanterv szelleme szerinti műkődéssel, mélyre,

ható nevelői és oktatói munkával megadja azt a lendületet a tanítóképzés munkájának,
a melyet a tanterv életbeléptete sétól általában várnak. Ezt e célt alapos tanulmányi elő-
készületekkel és részletes tanmenetekkel érhetjük el. A Magyar Tanítóképző pedig oly
módon vehet és vegyen részt a munkában, hogy a tanterv szellemét vitató, fejtegető. az
egyes ,részleteket megvilágító cikkeket közö!. Ily közleményekkel nagy szolgálatokat tehet
a tanitóképző-intézeti oktatásnak. Tisztelettel kérjük tehát kartársainkat, hogy ilyen
irányú és tartalmú. cikkeket beküldeni sziveskedjenek. Szerkesztő.
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A z in te rn á tu s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés k ö z ta r tá s v e z e té se a h e ly e s ta n ító -

k ép zé s szempoutlabél.')

Mélyen tisztelt tanári kar! Folyó iskolaévi november hó ő-én
Láng Mihály intézeti igazgató jelentést tett e helyen arról, hogy az
intézet externátusának, internátusának, valamint köztartásának vezetését,
felelősség mellett, három kartársunkra bízta, fen tartván magának a fel-
ügyelet és vezetéstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellenőrzését. A tisztelt tanári testület az intézeti igaz-
gató ezen intézkedésében régi elvének megvalósulását üdvözölven : meg-
bízta csekélységemet, hogya képző-intézeti internátusok és konviktusok
vezetésének nevezetes kérdéséről egyik közelebbi alkalommal érrekezzern.

Mindenkor szives készséggel bocsátom magamat a tisztelt tanári
kar rendelkezésére, de kétszeresen szivesen teszem ezt ezen alkalommal,
a rnidőn arról a kérdésről van. szó, melynek végre- valahára való tisztá-
zása képző-intézeteink jó hirnevével. ~belső békéjével, nevelői sikeres
működésével és egészséges fejlődésével oly szero-an összefügg.

Mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy az internátusok és köztartások
vezetésének rendezetlen voltá ból eredtek harminc éves képző-intézeti
intézményünk legnagyobb gyöngeségei. Ezen kérdés rendezetlensége
okozza, hogy ezen kizárólag pedagógiai intézetek kezdettől fogva maigian
nem birtak a kivánt pedagógiai magaslatra emelkedni. Midőn ez előtt
harminc évvel a magyar kormányaképzőintézeteket felállította, azoknak
minden irány ú és közvetlen vezetésével az intézet igazgatóját bízta meg,
melléje adván az igazgatónak egy segédtanárt, li ki segéd volt a szó
iegbarbárabb értelmében. Lehet, hogya Kezdetleges intézeteket még Ie-
hetett ily módon sikerrel kormányozni. Lehet, mondom, de nem hiszem,
mert több képzőintézetünknek mozga lmas mult ja az ellenkezőröl tesz
bizonyságot. Ámde harminc év hosszú idő s ez alatt képzőintézeteink a:
kedvezőtlen rendszer ellenére is nagyot fejlődtek. Fejlődtek külsőleg és
belsőleg, egyaránt. Fejlődött a segédtanári intézmény is. Sőt megvál-
tozott maga a segédtanár, mint egyén. Tudja, érzi, hogy neki csak a
neve seged, de egyéb ként, korban, képzettségben, munkakörben, jogban,
felelősségben egészen ,.r endes". Segédi munkára már többé nem szivesen
vállalkozik, attól szabadulni törekszik.

És ezen sok változással szemben változatlanúl áll ma is az elv,
hogyaképzőintézetek minden oldalu vezetését az intézeti igazgató
intézi. Ha szatírát akarnék irni, akkor élénk szinekkel rajzolnám meg:
miként vetkeztette ki ezen intézkedés harminc év alatt az igazgatói
intézményt igazi hivatásából, miként fosztotta meg nimbuszátóI, miként
nevelt az igazgatókból állami gazdatiszteket, elvonvan őket igazi híva--
tásuk komoly teljesítésétől selvezetvén némelyeket olyan veszedelmes
gondolatvilágba, melyben a képzőintézet már nem is annyira nevelő- és
tanítóintézetnek, mint inkább saját dominiumuknak "tekintették.

Pedig az igazgatói foglalkozás magas, ideálisztikus jellegét minden

1) felolvasta előadó a pápai áll. tanítóképző-intézetnek 1903. február 4-én tartott
tanári széki gyülésén.
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.esetre meg kellene óvnunk. Nem volna szabad megengednünk, hogy az
igazgató kizökkenjen azon eszmekörből, melyben ha' nem él, tanártársai
őt méltó vezérnek el nem ismerhetik. Nem volna szabad megengedni,
hogy a testületnek a szellemi és erkölcsi vezetésre hivatott tagja külön-
böző irány ú és' felelősséges munkákkal oly mértékben legyen meg-
terhelve, hogy sem a munkát, sem a felelősséget el ne birja. Végre is,
úgy hiszem, az igazgatói foglalkozásra nem az erős idegzet, hanem talán
inkább az emelkedettebb felfogás, finomultabb lélek, szélesebb és idealisz-
tikusabb látókör minősítés .képesít ' .

Egy tekintet a képzőintézetek rendtartására, némi gondolkozás
képzőintézetcink jelenlegi fejlett állapota, s az igazgatói hivatás magas
volta fölött, azonnal meggyőz bennünket, hogy a régi rendszer az inté-
zetek fejlődésének tökéletesbülésénekhatározott kára nélkűl fönn nem
tartható. E rendszer mellett, a míg aziigazgató túlságosan el van hal-
mozva munkával, (melyből a felelősség nélküli, ifjú,' nőtlen segédtanár
vajmi keveset vehet le vállairól) addig a tanári karban rejlő nagy erő.
mely az intézetek anyagi kormányzásában és az ifjúság nevelésében oly
kitűnően érvenyesülhetne, kiaknázatlan marad, parlagon hever, úgy-
szólván: teljesen ki van rekesztve. A jelenlegi rendszer a megállapodott,
rendes tanárok ilynemű hasznos munkájára nem reflektál. •

Tagadhatatlan ugyan, hogy az oktatással kapcsolatban, sőt az
oktatáson kivül ísbőséges alkalma nyílik minden egyes tanárnak növen-
dékeire nevelőleg hatni, hiszen az oktatás sem egyéb nevelői eszköznél :
mégis az volna a helyes pedagógia, ha lehetőleg minel több tanár venne
részt az ifjúságnak mind szellemi, mind erkölcsi és anyagi gondozásában.

Az volna a helyes pedagógiai 'eljárás, ha a mellett, hogy minden
tanár gyakoribb érintkezést tart fenn növendékei vel, időnkint megláto
gatván az ifjúságat otthonában is, a nevelésnek munkája úgy oszlanék
meg a tanári testületnek arra leahivatottabb tagjai közötr,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy az ifjúság

a maga gondozá sában, neveléseben, csak úgy, mint sze/lemz kiképzésében

ne csak egyeseknek, hanem az egész taná r i testületnek együttes leghá jebb és

legle~kesebb munká já t lá ssa és érezze. .

Tisztelt Tanári Testület! Nem hízeleghetek magamnak azzal, hogy
a miket ez alkalommal elmondani szerenesém volt, azok teljesen uj
gondolatok. Egyesületünk ezen eszméket ide s tova több, mint tiz év
óta vallja .magáénak s megvalósításuk iránt Illetékes helyen komoly
lépéseket is tett. E lépések nek azonban fájdalom nem volt meg a kivánt
sikerük s a képzőintézeti ifjuság erkölcsi és anyagi gondozásának kér-
désével alig jutottunk tovább, mint voltunk ez előtt harminc esztendővel.
Ismétlem: ezért nem tudtak képzőintézetsink három évtized alatt olyan
pedagógiai magaslatra emelkedni, rt int amilyenre emelkedhettek volna.

A pápai. állami tanítóképző-intézet oly szerenesés helyzetbe jutott,
hogy kebelében a fentebb kifejtettern eszmék, egyesületünk régi elvei,
minden külön rendelet, vagy miniszteri intézkedés nélkül, mintegy varázs-
ütésre megvalósultak. A küntlakó és bentlakó növendékeknek nevelése,
valamint a köztartásnak 'vezetése, felelősség és illő ellenszolgáltatás
mellett, külön három idősebb, nős és családos arra alkalmas kartársunk
gondjaira van bizva. Feladatuk hű teljesítéséhez e kartársakat két erős
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érdekszál fűzi: egyike a felelősségből, másika az illő díjazásból fonódik.
Kartársaink sajáthatáskörükben önállóan intézkednek, tehát nemtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegédek.

Intézkedéseikről, eljárásukról jelentést tesznek az intézet taoártestületé-
nek, illetőleg igazgatójának. Ugyanezeknek tartoznak mint ellenőreiknek
felelősséggel is.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 általuk nyer a tanári testület közvetlenebb és mélyebb
hatást az ifjuság nevelésére s az ifjuság gondozásában, mint a teljes
tanári testület megbizottai járnak el.

Örömmel jelenthetjük ki valóban, t. kartásak, hogy ezen rendszer
már is megtermette virágait.

Ifjuságunk nevelése ellátása, bár az eddig is kielégitő volt, ma
megbízhatóbb. tökéletesebb, mint volt a multban, a miről minden nap
jobban győződünk meg. De a mi még ennél is feltünőbb : az intézet
igazgatója megszabaduiván a nem hivatásába vágó anyagi kezelés apró
gondjaitól, teljes erejét szen tel heti az intézet szellemi vezetésének. Innen
van, hogy intézetünk fejlődésében, akár az elméleti, akár a gyakorlati
kiképzést tekintsük, rövid idő alatt feltűnő, örvendetes haladást észlel
hetünk. Ehhez járul. hogyatanártestület és igazgató közti kartársi
bizalmat ily körülmények kőzött mi sem zavarhatja, mi sem zavarja.
Lelkesít tehát a remény, hogy intézetünk ily uton haladva, rövid idő
alatt azon pedagógiai szinvonaira emelkedik, a melyre eljutni minden
tanítóképző-intézetnek legszentebb hivatása.

Ajánlom a következő határozati javaslatomat:

1. Mondja ki a tanári testület, hogy ugy az ifjuság erkölcsi és
anyagi gondozása, valamint az elméleti és gyakorlati kiképzés, nem
különben az egész szellemi vezetés érdekében szükségesnek tartja, hogy
az internátusok, externátusok és konviktusok köz.vetlen vezetése az igazgatói
teendőkről különválasztassék.

2. Az internátus, externátus és a köztartás közvetlen vezetése,
felelősség mellett egy-egy, vagy a növendékek .számához képest több
arra alkalmas és arra vállalkozó, de semmi esetre sem kezdő tanárra
bizandók.

3. Kéressék fel a nagyméltóságu vallás- és közoktatási miniszter
úr, hogy az 1893. évi 21,392. sz., valamint az ezen alapuló 1895. évi
26,247. számu rendeletek oly módon változtassanak meg, hogy az inter-
nátusok, externátusok és konviktusok vezetésének teljesítesével nős,
családos tanárok is megbizhatók legyenek, még pedig az internatus és
köztartás vezetői bentlakás és bentétkezés, az externátus vezetője pedig
pénzbeli díjazás élvezete mellett.')

Kö'veskutz' J enő.

1) A tanári testület ezen javaslatot egyhangulag határozattá emelte, egyszersmind
elhatározta azt is, hogya fentebbi kérdések ügyében fölkeresi a tanítóképző-intézek
tanártestületeit és a tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületét.
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A tan ító k to v áb b k ép ző szünídeí ta n fo ly am a .

. Dr,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter alább közölt
rendeletében, a tanítók szünidei tanfolyamáról több oly elvi fontosságú

- intézkedést tett, a melyek a tanfolyamok működésének uj üdvös irányt
szabnak. Wlassics miniszter e rendeletével végleg szakított a pórtan-
folyamos rendszerrel, a mely a mult évben még erősen kisértett. A mult
évi kurzusok a továbbképző tanfolyamok jegyében -születtek ugyan,
de valami szűkkörü fölfogás azokra a póttanfolyamok ruháját kényszerí-
tette s az ebből kifejlődött bizonytalan szempont korlátozta a tanítói
tanfolyamok működését. A miniszter az idén határozottan a tovább-
képzés álláspontjára tért át s a tanfolyamok feladatává az ujabb viv-
mányok, eszmeáramlatok s a modern állami és társadalmi tényezők
megismertetését tűzre ki. A magas eszményi cél mellett sem veszíti a
talajt lába alól, bölcs józansággal szeme előtt tartja a jelen viszonyok
között elérhetőt s a gyakorlatilag értékest. A végtelenben való kalandozás·
nak utját vágja. A kijelölt tárgyak és tételek olyanok, a melyek modern
pedagógiai és nemzeti életünk közepében lüktetnek.
. Nem. kevésbbé fontos még, hogy a miniszter a tanfolyamot a
kényszer helyett a szabad részvétel alapjára állította. IgyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli tanfolyam
valóban azoké a tanítóké lesz, a kik működni akarnak 'é'i tudnak. E
szabadelvü irány még tovább fejlesztendő. Részünkről például az ön-
költségesek felveteléról fölöslegesnek tartjuk a középponti intézkedést.
Elegendőnek tartjuk, az igazgatónál való irásbeli jelentkezést s csupán
annak meghatározását, hogy az előbb jelentkező előnyben részesítendő.
Az a szabadelvű intézkedés pedig. hogyatanfolyamot a községi és
felekezeti tanítókra is kirerjesztik, annak egyetemes jellegét és kihatását,
nemzeti fontosságát emeli s nagy igazságtalanságot szüntet meg.

A rendelet méltóan szabja meg a tanfolyam előadó tanárainak
tiszteletdíját s ezzel lehetővé teszi, hogy a tanfolyamok előadóiul a leg-
jelesebb tanerőket nyerheti meg az országból. E szempont fontos, mert
ennek érvényesítésében van a tanfolyamok értékenek és hatásának kulcsa.
E kérdésben' nem e helyi kicsinyes, hanem az országos érdekeknek kell
dönteniök. . ,

Csak egy intézkedés ellen van kifogásunk. Indokolatlannak tartjuk,
hogy a tanfolyamok közvetlen vezetéset a miniszter nem mindíg az
illető igazgató ra, hanem a helybeN tanfelügyelőre bízza. Ez intézkedésból
oly bürokratismus rí ki; a mely ellentétes az egész rendelet szellemével.

Nem tudjuk. megérteni, miféle adminsztrativ okok indíthatták a
minisztert oly intézkedeste. hogy oly képzőben, a hol tanfelügyelői
székhely van, ne az igazgató, hanem a tanfelügyelő vezesse a janfolya-
mot. Szerintünk nincs szükség a tanfelügyelő aktiv beavatkozására akkor
sem, ha talán az igazgató nem vállalkoznék a vezetésre. Mert jól végez-
heti ezt 'egy rendes tanár is. Ha pedig az a cél lebegett a miniszter úr
előtt, hogy mindentől eltekintve, általában kitünő emberekre bizassék a
tanfolyam vezetése, akkor sem volt szükség ez általános intézkedésre,
mert nagy kérdés, hogy a helybeli tanfelügyelő kiválóbb pedagógus-é,
tudományosabb képzettségü-e, mint a tanítóképző-intézeti tanár vagy
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igazgató. Csak maradjon meg a tanfelügyelő mindenütt és mindenkor a
maga kaptafájánál: ügyeljen fel és ne igazgasson. Nem lehet és ne
legyen ez máskép a képzőintézetek égise alatt rendezett tanfolyamokon
sem.

Ismételjük, 'hogy a rendelet fő intézkedései üdvösek, jók. Azokban a
tanítói műveltség és művelődésre való hajlam megbecsülése s a' tudomány
szabadságának a népoktatási körben való érvényesítésénektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelve nyilat-
kozik meg.

E rendeletért, a mely nem kicsinylendő haladást jelent a népokta-
tás terén, szivből üdvözöljük a miniszter urat.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m in isz te r r en d e le te a ta n ító i tanfolyamokról,

Hogya tanulmányaikat már bevégzett és a gyakorlati pályán
működő azon tanítóknak és tanítónőknek, kikben, hivatásuk szeretetétől
áthatva, a továbbképzés óhaja él, alkalmat adhassak arra, hogy a szak-
májukba vágó tudományágak ujabb vZvmánya iról tudomást szerezhesse-
nek, elhatároztam, hogy az, ezen célra kiszemelt egyes állami tanító- es
tanítónőképző intézetekben évről-évre szünidet tanítói tanfolyamokát
fogok tartatni, a melyeknek hivatott szakférfiak által tartandó előadásai
a tanítók szellemi lá tókóYét tágítsr ík; tekintetüket a z á llami es a tá r sada lmi

élet maga sabb szempontja i fele z'r á nyítsák és új eszmékkel termekenyítsék

meg a tanítók lelkét: olyan eszmékkel, mik az önművelődésre és cél-
tudatos, hivatásérzettől áthat'Wtt tevékenységre ösztökéljék őket.

A mondottakból folyólag a tanítói továbbképző tanfolyam tantárgyai-
nak úgy kell csoportosítva: lenniök, hogy a tanfolyam jótékony hatása
két irányban érvényesülhessen: az iseola beléletében, és a hol a tanító
működik, az illető község a Jzyagi (ga zda sági) és erkó'lcsz' életében.

Az első célt szolgálják azon előadások, melyek tárgyukat aQPONMLKJIHGFEDCBAp e d a -

gógzá i tudomány újabbkori vivmányaiból merítik; ilyenek: a gyermek-
psychológia, a gyermekápolás és a gyermekgondozás, a socialpaeda-
góaia, a beszéd és értelem gyakorlatok tanításának és a szemléleti oktatás-
nak új módjai. A phonomimikai olvasástanítási eljárásnak egy előadás
során való bemutatása .• Előadások a gyermekolvasmányról, az ifjúsági
irodalomról és azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúsági könyvtárakról ; továbbá, az ifjus ági egyesületek
rendeltetéséről, alakításáról és hasznosításáról.

Ide tartozik még továbbá a mintaszerű tanítási gyakorlatok be-
mutatása; a beszéd és értelemgyakorlatokhoz és a szemléleti oktatáshoz
szükséges szemtéltető eszközöknek, a mennyire ez keresztülvihető, agyag
es karton munka utján való előállítása.

A másik cél szolgálatában állanának a következő disciplinák köré-
ből merített előadások.

, A köznép nek, tehát a kis gazda,' a kisiparos és kereskedő gazdasági
produktív képességének íokozásí módját ismertető kó'zgazda sági élóadá sok

es ennek kapcsán előadások: a gazdasági egyesületekről ; az állattenyész-
tésről a te-jgazdasággal kapcsolatban: a baromfítenyésztésről és a termékek
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értékesítéséről : a kertgazdaság kapcsán a gyümölcs és főzelékfélék,
valamint a. gyógyfüvek terrnesztéséről s a termékek értékesitéséről ; a
mezőgazdasági termékek feldolgozásáról és értekesítéséről, A méhészet
és a selyemgubótermelés gyakorlatilag bemutatandó. Továbbá a bizto-
sítási ügyről, a kivándorlásról, a népkönyvtárakról és az alkoholizmusról
tartandó előadások. .

A hazafias érzés és a nemzeti szellem felbuzdításáratsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagya r iroda iam-

tör ténetz·, ha za i tör ténelmi és földra jzi előadá sok is: tartandók, de nem a
szokásos tankönyvszerű chablonok szerint.

Az irodalomtörténetből mintegy két, összefogJalóan bevezető előadás
után, főképpen a legujabb kor irodalmának története a szabadságharctói
napjainkig ismertetendő : az ezen idő alatt mutatkozott szellemi áram-
latok és irodalmi irányok, valamint azok kiválóbb képviselőinek bemutatása
kapcsán. Ezen előadások során a lehetőségig behatóan ismertetendő az
ifjusági irodalom is.

A hazai történelem és földrajz köréből vett előadások is felszabadí-
tandók az iskolai sablón alól. A történelmi előadások inkább művelődés-

tör ténelmi a lapra helyezkedve. történelmünk egyes korszakainak uralkodó
eszméit tárgyalják és azoknak hatását állami életünk kialakulására; ismer-
tetendő továbbá a modern Magya rország állami és társadalmi intézményei-
ben és ennek kapcsán a magyar nemzet által a multban teljesített és a
jövőben teljesítendő kulturmisszió. A földrajzi előadások közgazdasági és
statisztikai vonatkozásban tartandók.

Az itt vázolt tervezet a tanítónők tanfolyamára is alkalmazva csak
annyiban módosul, hogy ezen tanfolyam <1tyan városban rendeztetvén,
hol földművelési iskola is fennáll, ezen intézet igénybe vételévei a
baromfítenyésztés, a konyhakertészet és a virágtermesztés és az, ezek
által elérhető eredmények valamint azok értékesítése gyakorlati uton és
lehetőleg intenziv módon ismertettessék.

Az összes előadásokra nézve, valamint az egész tanfolyam szellemére
és munkásságára nézve egyáltaljában mértékadóul tekintendő azon elv,
hogy mindenekben inkább mélysigre, mint terjengősségre törekedjék. Az
előadók vessenek számot a rendelkezésükre álló idővel és jó előre átgondolt
és előkészített tervvel lássanak a munkához.

Mivel.a tanáraikkal, az előadási órákon kívül is történő közvetlen
társalgástói színtén a tanfolyam hatásának fokozása várható, ezen oknál
fogva kivánatos, hogy a tanárok lehetőleg a délutánokat is, ha mindjárt
csak közös séta, kirándulás vagy akár egyszerű társalgás okáért is hall-
gatóik körében töltsék el. Feltétlenül megkivántatik azonban, hogya hét-
nek egyik délutánja arra fordirtassék. hogy a szak-előadó vezetése alatt
és az összes hallgatók belevonása mellett az előadások egy és más
fontosabb közérdekü kérdéséről eszmecsere folytattassék.

A f. é. nyarán a budapestz', ti mdrma rosssigeti és a csáktornya i áll.
tanítóképző intézetben fognak ilyen tanfolyamok megtartatrii tanítók
számára; tanítónők részére pedig a szabadka i áll. tanítónő-képző intézetnél.

A három hétre terjedő tanfolyam julius hó 6-án kezdődik és ugyan-
ezen hónap 25-én záródik le. .
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Mindegyik tanfolyamra 50 hallgató vétetik fel, a kikrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközüt 30
állami költségen nyer az intézet internátusában teljes ellátást, azonkívül
15 (tizenöt) korona utazási költségben is részesü!. Azonban a saját
költségükre jelentkező másik 20 hallgatónak is megengedem, hogy a
tanfolyam egész idejére fizetendő husz (20) korona fejében, az előbbiek-
hez hasonlóan étkezést és lakást nyerhessenek. utiköltséget azonban
nem kapnak. . .

Felvételért, az illető tankerületi tanfelügyelőhöz intézett bélyeg-
mentes kérvénynyel folyamodhatnak az ország bármely részében lakó éstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bá rmzlyen jellegű elemz' népúkotáná l műkö'dö okleveles tanítók és tanítónők.

A felvételre jelentkezők kérvényeit, megfelelő táblázatos kimutatás
kapcsán és annak feltüntetése mellett, hogy melyik tanfolyamra kivánja

a folyamodó magát felvétetni.: legkésőbben f. é máj. hó 15 ig tartozik
Cím ide terjeszteni.

Felhivom Cimet, gondoskodjék arról, hogy tankerülete minden
jellegű iskoláinál működő tanítók kellő időben és megfelelőert értesítve
legyenek a megtartandó tanfolyamokról.

Felhivom Cíinet, hogy ugyanakkor terjeszszen ide javaslatot a tan-
folyam előadó tanáraira nézve, a kik, ha a tanítóképző-intézet tanárai
között egyik vagy másik szaktárgy előadására vállalkozó tanár nem
akadna, az esetben valamely más tanítóképző-intézet, esetleg másféle
magasabb foku tanintézet tanári karából is választhatok. Megjegyzem
azonban, hogy legszivesebben látnám, ha az előadók a tanítóképző-intézeti
tanárok sorából kerülnének ki.

A három heti tanfolyam ideje alatt a fentebb már megnevezett
szaktárgyakból naponkint egy órai- és így a tanfolyam egész tartama
alatt összesen 18 órára terjedő előadást tartozik az illető tanár tartani.
Ezen munkája fejében 250 (kettőszázötven) korona tiszteletdíjban fog
részesülni. A gyakorló-iskola tanítója azonban, mivel neki a népiskota

minden tantá rgyából egy· egy órai gyakorlati minta-leckét kell bemutatnia;
de azonkívül a hallgatóival végzendő gyakorlati tanításokon is jelen kell
lennie és azokat irányítania és vezetnie és az ezzel járó fentebb már
jelzett egyéb munkákat is végeznie kell, ennélfogva az ő elfoglaltsága
napi két órát igényel, miért is az Ő tiszteletdíját 300 (háromszáz) koroná-
ban állapítom meg.

Figyelmeztesse Cím az illető tanítóképző-intézet igazgatóját, hogy
kellő időben gondoskodjék arról, hogya tanfolyam tartama alatt a
gyakorló-iskolában minden osztályból megfelelő számu növendék álljon
rendelkezésre.

A tanfolyam anyagi ügyeinek vezetése és rendezése körül kifej-
tendő tevékenységükért az intézeti igazgatók külön tiszteletdíjban fognak
részesülni.

A hol az illető tanítóképző-intézet a kir. tanfelügyelő székhelyén
van, ott a tanfolyam közvetlen' vezetését és irányítá sá t magdra a kir . ta n-

felügyelőre bizom; a hol ez az eset nem áll fenn, ott e teendő az intézeti
igazgatóra hárul ugyan, de itt is kötelességévé teszem a kir. tanfelügyelő-
nek, hogyatanfolyamot a rendes utazási átalánya terhére minden héten
egyszer látogassa meg és a tanfolyamról ide terjesztendő jelentésben
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minden egyes látogatása alkalmából tett tapasztalatairól is részletesen
számoljon be. A tanfelügyelői látogatásnak mindenkor az egész nap
összes előadásaira kell kiterjeszkednie,

Utasítsa Cím egyidejüleg az intézet igazgatóját, hogy a tanfolyam
ér~ekében lepj,en é:intkezesbe "A kézimunkára nevel.ő orsz~!J0s e?yesü-
let igazgatójával es hogy az esetben, ha nevezett igazgató az intézet
tanfolyamát meglátogatná, a legmesszebb menőleg legyen azon, hogy a
tanfolyam lényegébe és szellemébe kellő betekintést nyerhessen.

Budapesten, 1903. évi március ho 24-én.

Bir~fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yu la .

A régi gárda egyre' fogy, az úttörők száma napról- napra keves-
bedik. Lapunk csaknem mindenik számában el kell siratnunk egyet- egyet
akartársak közűl.

Március 14-én reggel Biró Gyula, kolozsvári áll. tanítóképző-intézeti
tanár, életének 55-ik, tanárkodásának 28-ik évében hunyt a örök álomra
szemeit. Mint a jó harcos, ki ereje fogytáig, ha sebesülten is, kitart a
harcsorban, úgy Biró Gyula is, 3 év óta tudatában annak, hogy az
iskolai munka a halálos óráját hozza közelebb, közelebb, kitartott a
munkában az utolsó percig, mig az életét emésztő kór, régi szívbaja,
ágyához szegezte, halála előtt 8 nappal. Nyugodtan halt meg, nem
ragaszkodott az élethez; 3 nappal halála előtt meglátogattam, vigasztaló
szavaimra ez volt felelete: "Alig várom, hogy ebből a rossz világból
egy jobb világba költözzern, mert ennél okvetlenűl jobbnak kell követ-
keznie; bizony Isten szivesebben halok meg ma, mint holnap." Mikor
betegsége ágyba döntötte, tudta, hogy napjai meg vannak számlálva,
ezért nem is engedte, hogy orvost hívjanak hozzá; életéért aggódó neje
azonban mégis elhivatta, 3 nappal halála előtt, kezelő orvosát, ki azzal
az ártatlan hazugsággal ment ágyához, hogy errefelé volt útja s csak
úgy véletlenűl jött be látogatás végett. Az orvosi közbejárás is hasztalan
volt, szegény szive, mely az orvos kijelentése szerint idősebb volt 100
evesnél, március 14 én reggel megszünt dobogni ; a lelkiismeretes, hű
munkás, derék ember, jó barát elköltözött oda, hol örök béke van s
nincs csalódás. Mert Biró Gyula sokat, nagyon sokat csalódott az élet-
ben, 14 évig volt segédtanár s mikor Zilahról, hol magának barátságos,
kedves otthont alkotott, akarata ellenére áthelyezték Kolozsvárra s ki-
nevezték rendes tanárnak, még azután vagy 7 évig kellett végeznie a
segédtanári teendőket is. Leverőleg hatott reá az utóbbi időben az az
ertesűlés, hogya jelenleg előkészület alatt levő fizetésrendezési törvény-
javaslat a segédtanári éveket nem veszi számításba. Nagy elkeseredéssel
mondta nekem: lássa kollega úr, milyen igazságtalan a világ, én ott
vagyok 28 éves szolgálatommal, hol egy 14 éve szolgáló tanártársam s
még 16 évig kellene szolgálnom, hogy oda juthassak el, hova a mostani
kezdők 25 év alatt eljuthatnak.
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Nem kell már többet reménykednie, nem is fog többet csalódni; el-
érkezett már a végső célhoz; ott pihen a kolozsvári temetőben, a Benedek
Samu ,és Paal Ferenc, volt munkatarsai szomszédságában.

Eletrajzát :a következőkben foglaihatom ugy hamarosan össze.
, Született 1848. október 30-án, Kökösön, Háromszékmegyében, hol

apja ev. ref. lelkész volt. A gimnáziumi tanulmányait Nagy-Ényeden
végezte s 1869- ben érettségi vizsgát tett. Az érettségi vizsga után le-
.szolgálta az egy' eves önkéntes katonai szolgálatot s egyszermind letette
a tiszti vizsgát is. Az erdélyi részekben ő volt az első, a ki rnegszerezte
a tiszti rangot Nagy-Szebenben s mint szelgálaton kívüli állományba
helyezett tiszt, l-sö osztályú századosi rangra emelkedett. Halála előtt
egy pár héttel kapta a felsőbb rendeletet, hogy háború esetén a hely-
beli népfelkelőkhöz, mint ezredparancsnok van beosztva s szolgálata
teljesíthetésére lovat is fog kapni. E rendelétre tréfásan jegyezte meg:
no, azt várják, mig engem lóra ültetnek!

1872-75. években Kolozsváron a tudományegyetemen hallgatott
6 féléven át mennyiség- és természettudományi előadásokat s ez alatt
két éven át 1872-74-ig, mintköztanító az ev. ref. főtanodában szerezte
meg a tanulmányai végzéséhezrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges anyagi eszközöket

1875 szept. 5 én neveztetett ki a zilahi áll. tanítóképző-intézethez
segédtanárnak, hol 1890-ig működött. Családot Zilahon alapított, azon-
ban első nejével kötött házassága nem volt szerencsés, mert attól elvált,
Másodszor 1881- ben nősült, nőül vevénQPONMLKJIHGFEDCBAö z v . Pethő Józsefné Körtesi I

Róza urasszonyt, kivel haláláig boldog családi életet élt. Jóllehet nem
volt gyermekük, azért mégis v o lt alkalma érezni a gyermeknevelés gond-
jait és örömeit, mert nejének korábbi házasságából maradt gyermekeit
édesapaként gondozta. taníttatta. A zí1ahi társas köröknek igen kedvelt
tagja volt, mert egyéniségének szeretetreméltóságával, meleg barátságá-
val és vendégszeretetévei mind a kollegái, mind a társadalmi élet szerep-
lőlnek szeretetét teljesen megnyerte s éppen ezért igen fájdalmasan
érintette őt az az intézkedés, melylyel az állami tanítóképzőt beszüntet-
ték s ez okból először is őt helyezték el onnan. Csak az nyugtatta meg
némileg, hogy egyszersmind előlép tették rendes tanárrá, de azért meg-
bízták a segédtanári teendők végzésével is, a mi csaknem egyedűl álló
intézkedés volt; panaszkodott is emiatt, de végezte teendőit legjobb
tehetsége szerint.

Az 1890-91. iskolai évtől az 1896-7-ik iskolai év végéig, .mint
a segédtanári teendők végzésére is kötelezett rendes tanár működött a
kolozsvári álL tanítóképzőben, mikor a jelenlegi igazgató, Orbók Mór
felterjesztésére felszabadíttatott különleges alkalmaztatasának terhei alól
s azután mint rendes tanár folytatta tovább működését,

Sok oldalú képességeit tanusítja az a körülmény, hogy csaknem
minden iskolai évben más és más tantárgy tanításával foglalkozott; ha
valamely tantárgy tanítására nem volt szakember; azt Biró Gyula vállalta
magára, s el is tanította becsületesen, lelkiismeretesen. Szorgalom, pontos-
ság voltak legszebb tulajdonságai, melyhez járult a tanítványok iránti
jóindulata, meleg szeretete. Kolozsváron tanított természettant, mértant,
állattant, növény tant, gazdaságtant; földrajzot, számtant, méhészetet s

Magyar Tanítóképző 16
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német nyelvtant. Szabad idejét tantárgyaira való előkészülettel, nyáron
át pedig kertészkedéssel foglalta. el, mert kitünő, . mondhatnám szenvedé-
lyes kertész volt életében mindig s idejét legszivesebben veteményei,
virágai között töltötte. A méhészet iránti szeretetét tanusítja az a körül-
mény, hogy az erdély részi méhészegyesületnek igen buzgó munkás
tagja; pénztárosa is volt több éven át.

Ime egy küzdelmes, változatos élet, melynek a keretében lezajlott
lelki viharokat ecsetelni lehetetlenség s nem csoda, hogy éppen az a
szerve mondta fel' a szolgálatot leghamarább, a melyen átviharzik minden
érzelem: a szíve. 3 évelőtt támadta meg szívbaja az életerős, herkulesi
termetű férfit; orvosai ajánlották, hogy menjen nyugdíjba, mert külön-
ben' az iskolai foglalkozás korán sírba dönti, Nem adott hitelt orvosai-
nak, de nem is akart megválni foglalkozásától, mihez szeretettel ragasz-
kodott, aztán várla is, hogy talán jobbra fordul anyagi helyzete is;
ebben az iskolai évben azzal a tudattal kezdett a munkához, hogy a
fizetésrendezés meghozza reményei teljesülését s mikor arról értesűlt,
hogy 15 évi segédtanároskodása valószinüleg figyelmen kivül hagyatik,
elkeseredett. Nerh érhette meg, hogy értesűljön a kedvezőbb fordulatról is.

Temetése március l ő-án ment végbe, nagy részvét melleti, A hon-
védség egy disiszázaddal ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbandájaval adta meg a végtisztességet, a
tanítóképző' tanárikar testületileg jelent meg a temetésén, diszes gyász-
koszorút helyezvén koporsójára; a növendékek gyászdalokat énekeltek
8 háznál és a sirnál is. Koporsóját a jó barátok, tisztelők és rokonok
szebbnél szebb koszorúi diszítették.

Most már pihen csendesen; legyen örök álma zavartalan!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Belle Laselo.

XVIII.

A"tanítóképző-intézetek értesítői -.
Az 1901-1902-ik tan évről.

A lévai állami tanítóképző-intézet 19°0/1901, és 1901/19°2.
iskolaévi értesítője. '

A tanári kar közreműködésével szerkesztette ;QPONMLKJIHGFEDCBAL á n g M ih á ly igazgató,

A vaskos értesítő Kriei: : J enő szakavatott tollából eredő értekezéssel
kezdődik. Az értekezés címe: A kézügyességi oktatás tervezete.

Az intézet életéből főleg az 1901/902-ik tanévre vonatkozó adatokat
közlöm, Az év történetében bizonyitgatja az igazgató, hogy externátussal
jobban meg lehet közelíteni a népnevelő képzés célját, mint a kaszárnya
rendszerű internátusokkal. A tanév különben rendes lefolyású volt.

II. A képző-intézet á lla pota . A tanári testület a hitoktatókon kivül
8 tagból áll.
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Statisztikai kimutatás. Az év vegen vizsgát tett 87 tanuló. Vallásra
nézve volt: r. kath. 61, ágo hitv. ev. 2, ev. ref. 10, izr, 14. Nyelvre
nézve: magyarul beszél 100%, csak magvarultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA479°/0, németül is 10'3%,
tótul is 28'7%, németül és tótul is 13'8%, tótul és csehül 2%.

Az épület a tanító képzés mai feladatának már nem felel meg,
A szertár helyiségei kicsinyek. Aszertárakról, könyvtárakról ki-

merítő kimutatást közöl az értesítő..

Közli az _értesítő az externátusról hű képet nyujtó rendszabályt.
A növendékek 15,000 korona pénzsegélyben részesültek.
Az értesítőben találjuk az ifjúsági segélyző-egyesület alapszabályait.
Ill. A képző-intézet műkö'dése. Az ifjúság példás, vallásos és hazafias

nevelésben részesült. A tanári kar 25 tanácskozmányban intézte el az
intézetre vonatkozó ügyeket.

A következő fejezetben a képző-intézet tárgyaira vonatkozó és,nagy
gonddal összeállított tanításmeneteket találjuk.

Kirándulások.' A növendékek szorgalmasan látogatják a tanító-o
gyüléseket, a népiskolákat. Tanulmányútat tettek Budapestre.

Közli az értesítő a használt tankönyvek jegyzékét és az óra-
rendeket is.

A tanitás eredménye százalékokban kifejezve: kitűnő 13'5%,
jeles 33'2%, jó 37'5%, elégséges 15'2%, elégtelen 0'6%.

Az önképző- kör elnöke a magyar nyelv tanára. Egy év lefolyása
alatt 23 ülést tartottak. Az önképző-kör munkássága követésre méltó
példát nyújt.

Az egészségügy nem volt a legkedvezőbb, mert az influenza és a
fültőmirigy-gyuladás járványszerűleg lépett fel.

IV. Tanítóképesítő vizsgá la tok a szokásos rendes mederben folytak
le. Kiadtak két tanév alatt 410kievelet. Az eredmény tárgyanként van
feltüntetve.

V. Gyakor ló-úkola , Az intézettel szerves összefüggésben van egy
osztatlan ötosztályú gyakorlo-iskola. A tanulók száma 55.

X IX.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m áram aro ssz ig e t i m. kir. á llam i ta n ító k ép ző -in té z e t

értesítője a z 1901-1902. ta n év rő l

A tanári kar közreműködésével szerkesztette: Kovásy Zoltán.

I. Az iskolaév rendes lefolyású volt.
II. A képzőintézet á lla pota . A tanári kar a hitoktatókkal együtt 14

tagból áll.' "
~ Tanulók. Vizsgálatot tett 139 tanuló. Vallás szerint volt r. kath. 68,

g. kath. 31, g. kel. 1, ev. ref. 38, ágo hitv. ev. 3, izraelita 1. Anyanyelv
szerint: magyar 118, ruthén 7, román 15,. német 2.

Épület, udvar, kert változatlan.
A szertárak, könyvtárak ez évben is mutatnak szaporulatot.
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Az internátusban 50 növendék lakott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanán' testűlet á lta l létesített

externátusban 70 növendék nyert lakást.
A növendékek segélyének összege 18,447 korona.

Ill. A· képző-z'ntézet műkidése. A tanári kar az ifjúság nevelésére az
év folyamán is kiváló gondot forditott. A fegyelem teljesen kielégitő volt.

A feldolgozott tananyag a tanterv követelményeinek minden tekin-
tetben megfelelő. Közli az értesítő az évközi dolgozatok címeit, a hasz-
nált könyvek jegyzéket és a jól összeállított órarendeket is.

A tanítás eredménye: kitűnő 16, jeles 53, 'jó 46, elégséges 16,
elégtelen 10. .

A "Gönczy önképző-kör" a lefolyt év alatt is derekas munkásságot
fejtett ki.

Az egészségügy kedvező nek jelezhető.

IV. Tanítóképesítés. A képesítő a szabályszerű .mederben· folyt le.
Tanítói oklevelet nyert 29 jelölt. Egy-egy tárgyból újra készülésre uta-
síttatott 3 jelölt. ' .

V. Gyakor ló-tskola . A növendékek gyakorlati kiképzésére az inté:
zettel szerves kapcsolatban levő osztatlan 6 osztályú gyakorló iskola
szolgál. A növendékek létszáma 67.

A gyakorlati kiképzésre az intézet kiváló gondot fordít, a régi jó
úton halad.

Kirándulások : a növendékek tanulmányi úton voltak az Erdész-
völgyben, majd Sugatagon, Kapnikbányán, Nagybányán, Bikszád fürdőn,
Técsőn.

XX.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n agy en y ed i ev. r e f . B e th len -k o llé g iu m 1 9 0 1 -1 9 0 2 . ta n év i

é r te s ítö je .

Bekezdő cikkelyül szolgál Ha lmágyi Anta l székfoglaló beszéde
ezen a címen: Művészett" okta tá s a gimnáúumban.

A tanítóképző tanári kara 9 tagból áll.
A végzett ta nanyag a mennytségtanból a z' á llami tanterv kó'vetel-

ményánek nem jelel meg, jóva l a la csonyabb színvona ion á ll.

A tanulők önkéntes tevékenysége jelentőségteljes
A képesitő vizsgálatok rendes mederben folytak le. Kiadtak 16

oklevelet.

Statisztikai adatok: az év végén volt 111 növendék. Vallásra: r.
kath. 4, unit. 2, ágo h. ev. 1, a többi ev. ref. Mind magyar. A tanítás
eredménye: kitűnő 4, jeles 29, jó 36, elégséges 11, elégteienQPONMLKJIHGFEDCBA3I/

A gyakorlati kiképzés céljaira egy osztatlan és egy osztott gya-
korló-iskola szolgál. Az osztatlan 4 osztályú iskolában volt 22, az osztott
iskolában 124 tanuló.
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XX!.

XVIII. Programa a Institutului pedagogic-teologic al archi-
diecesseí+ortodocse rorrrárre transilvane (!) in Sibiu pe anul

scolariu 1901/2.

Publicata detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Eusebiu R. Rosca , director,

Egy pár könyvcímen kivűl az egész értesítőben egyetlen magyar
szó nincs. Hol van az a Sibiu? Talán Romániában? Nem biz az, Szeben
annak a hivatalos neve és Magyarországon van. Hihetetlen! Ilyesmi
is csak Magyarországon . eshetik meg. Ezt az értesítőr nem látják a
miniszteriumban ' .

XXII.

A nagyszombati r. kath. aut. hitközség által fentartott és a
Szt.-Orsolyáról nevezett apácák vezetése alatt álló intézetek

értesítője az 1901-1902. tanévről.

Közli az igazgatóság.

Az ev ta r tene:«, A régi egyemeletes épület helyén hatalmas, két
emeletre felnyuló iskolaház díszeleg. A tanitónőképző-intézet a második
emeleten van elhelyezve. Az építkezés még nincs befejezve; azért is az
épület leírását á jövő évi értesítő fogja közölni. Egyébként a tanév
rendes lefolyású volt.

Az intézet részei: a ) elemi iskolák, b) polgári iskola, e) gyakorlo-
iskola, d) tanitónőképző-inrézet. Csak ez utóbbit ismertetjük.

Tanítóz"személyut. A tanári kar 4 férfi tanárból és II apáca
tanítónőből áll.

A végzett ta nítá s anyaga az 'állami tanterv keretében mozog.
A gyakorlati tanításra a Ill. és IV. osztályban összesen 5 órát

szánnak hetenként
Közli az értesítő az évközi dolgozatokat.
A természettudományi szertárban 2111 drb gyüjtemény volt.
Az intézet könyvtára 2140 kötetet számlál. Az ifjúsági könyv-

tárban 1085 drb. könyv van.
Az "Angela önképző kör" elnöke egy IV. o. növendék, vezető

elnöke pedig egy tanítónő. A kör az önképzés terén számottevő munkás-
ságot fejtett ki. .

Az internátusban 45 növendék lakott.
Stá túztika z' a dá tuk. A növendékek száma .154. Vallásra: 9 ágo

hilv. ev., 14 izraelita, a többi r. kath.; anyanyelvre : magyar 85, német
45, tót 34; a tanítás eredménye: kitűnő 34, jeles 66, megfelelő 42,
l-ből bukott 9, többől bukott 2. ,

. A kéjJesítő vizsgá la t rendes lefolyású volt. A vizsgálatra jelentkezett
47 jelölt, kik között /3 magántanulo volt. Eredmény: 13 kitűnő, 15 jeles,
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14 jó, 3 elégséges oklevél. Egy jelölt javító vizsgálatra, egy ismétlő
vizsgálatra utasíttatott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyakor ló-z'skola 6 osztályú osztatlan :elemi iskola összesen 52
növendékkel.

XXIII.

Szerkesztette: Szová thy La jos igazgató.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp áp a i á llam i ta n ító k ép zö -fn té z e t 1 . értesítöje.

A z ~896/7-1900/901. ta n év ek rö l.

Az első lapon találjuk a hatalmas új főépületnek utcai homlokrajzát.
Az intézet történerét részletes aprólékosságig Répay Dánúl írta meg.
ll. Az intézet á lla pota . Az 1896/97-ik év óta 28 tanár volt a pápai

tanítóképző-intézetben alkalmazva. Ez idő alatt a tanári karból Székely

István és bergenyei Soós Anta l jobblétre szenderültek.
Sta tz'sztz'ka i ada tok: az 1900-1901-il< tanévben beiratkozott 218

növendék, vizsgálatot tett 202 növendék.
Az épület, . udva r . ker t Az uj épületről részletes leirást nyújt az

értesítő. A telek 6134 O-öl területü. A kertalakítás angol-miuta szerü.
A kertnek állandó kertésze van.

Szer tá rak, kö·nyvtá rak. A szertár állománya a következő :
1. A földrajz tanításához : 7 darab' térkép, 4 darab szernléltető táj-

kép, 1 darab földgömb.
2. A természettani szertár részére: 120 tételszám alatt fölsorolt eszköz.

csoport 2715 korona értékben.
3. A kémiai szertár részére: 211 leltári tételszám alatt fölsorolt

eszköz- és anyaggyüjtemény880 korona értékben.
4. A természetrajzi szertár (állat- és növénytan) részére 105 leltári

tételszámba foglalt gyüjtemény 112030. korona értékben.
5. A mennyiségtan tanításához : II sorozatba foglalt 48 darab

eszköz, 183'20 korona értékben.
6. A rajzszertár részére: 14 leltári tételbe foglalt gipsz-, diszít-

ményi-, rajz- és szépirás-rninták 284 20 korona értékben.
7. A tornaterem berendezésére : Oheroly János, budapesti tanár

által szállított- s 56· leltári tételbe foglalt, teljes tornatermi felszerelés,
3717'80 korona értékben.

Az ifjusági könyvtárban van 1029 mű, 2673'93 korona értékben.
A tanári könyvtár 72 műből áll. , ,

A növendékek az 1900/901. tanévben 2i,9n korona segélyezésben
részesültek.

Ill. Az intézet műkö'dése. A tanári kar az ifjuság vallásos és hazafias
nevelésére kiváló gondot fordított.

Az utolsó tanévben a tanári kar 36 ülésen 224 ügyet intézett el,
A végzett tananyag az állami tanterv követelményeinek teljesen

megfelelő A tanítás eredményéről egészen a részletekre terjedő 'kimuta-
tást közöl az értesítő.
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Az ifjuságitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAónképzőkó'r 1901-ben alakult meg s jeles munkásságot
fejtett ki.

Az egészégügy a lefolyt 5 év alatt nem volt teljesen kedvező, de
nagyobb panaszra sem nyújtott okot.

Tanítóképesítés. Az ifju intézetben még csak kétszer tartottak
képesítő vizsgálatot. Az első alkalommal 29-en, a második alkalommal
33 an nyertek oklevelet.

A gyakorló-iskola ötosztályu, osztatlan, összesen 39 növendékkel.
Az értesítő végén találjuk az állami tanítóképző-intézet első négy

evi otthonának, (pápai ó-kollégium) az uj intézet telkének, az uj intézet
udvari homlokzatának, keresztmetszetének és alapjának rajzait.QPONMLKJIHGFEDCBA

X X IV .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp éc s i p ü sp ök i ta n ító k ép ző -in té z e t é r te s ítő je a z I9 0 I -I9 o z ': 'ik i

ta n év rő l.

Közli : Dőbrőssy Ala jos, igazgató.

Az értesítő első lapján XIII. Leó pápa arcképét találjuk. Az 1.
cikkely is a pápa 25, éves dicsőséges uralkodása ünneplésének van
szentelve.

A tanév rendes lefolyásu volt. A segélyezések a múlt évi arányban
voltak. meg. A tápintézetben 53 növendék részesült teljes ellátásban.

A képzőintézeti segélyalap 5002 '40 koronára emelkedett.
A tanulmány és fegyelem terén kifogásolni valót nem közöl az

értesítő. '

Az egészségi viszonyok általában kedvezőknek mondhatók.
A tariszerekben is észlelhető gyarapodás.
Az intézet a szokásos egyházias és hazafias ünnepélyeket az idén

is megtartotta.
A tanári kar 11 tagból áll ,
A bevégzett tananyag az állami tanterv követelményeinek keretében

mozog.
,A tanítójelöJtek gyakorlati kiképzéséről részletesen számol be az.

értesítő. A megejtett gyakorlati tanításokról pontos kirnutatást közö!.
A ,;Hetyey-önképzőkör" elnöke Vó'ró's Mihá ly tanár. A rendes

mederben fejtett ki' ez évben is jelentékeny munkásságot.
Ugy a tanári; mint az ifjusági könyvtár ez évben- is gyarapodást

mutat. '.', ' . -
A· tanítóképésítő-vizsgálat rendes lefolyásu volt.

Statisztikai kimutatás : a nÖvendékek száma ö'sszesen 103. VaÍlásra
nézve: r. kath. 101,'ev. ref. 2; nemzetiségre: magyar 103; magavise-
letre nézve: példás 32, .dicséretes 26, kellő 26, törvényszerü 9, key.
törvényszerü 1; előmenetelre nézve: kitünő 10, elsőrendü 54, másod-
rendü 28.
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Az értesítő közli a tanítóképző-intézet' és a gyakorlóiskola óra-
rendjét is.

Az intézetnek önálló osztatlan négyosztályu gyakorlóiskoláia van.

XXV.

Szerkesztette :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWol/mann Elma , igazgató.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o z son y i m . k ir . á llam i ta n ító n ők ép ző -in té z e t é r te s ítő je a z

1 9 0 1 -1 9 0 z . isk o la i é v rő l.

Két értesitőr juttatott az igazgatóság hozzám. Az egyik az intézet-
nek nagy gonddal összeállított öt éves története az 1896/97-1900;90 l-ik
évről. Ez az öt év híven mutatja, hogy mily odaadó munkássággal,
pedáns lelkiismeretességgel s igaz ügyszeretettel vezetik a pozsonyi
tanítónőképző-intézet ügyeit.

Az utolsó tanévről kiadott értesítőből közlöm a következőket.
A tanév rendes lefolyású volt, Az év története mutatja, hogy a

tanári karnak az intézeten kívül is jelentékeny. a munkaköre.
, IL A képzőintizet á lla pota . A tanári testületrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil hitoktatókkal együtt

15 tagból áll.
A növendékek létszáma 140. Vallásra nezve: r. kath. 95, ágo

hitv. ev. 28, ev. ref. 9, izraelita 4; anyanyelvre nézve: magyar 120,
német 15, olasz 1.

Az épület, udvar, kert változatlan.' •
A könyvrárak és szertárak ll. lefolyt' tanévben is gyarapodtak.
Ill. A képző-intézet működése. A vallás-erkölcsős és hazafias neve-

lésre igen nagy sulyt fektetnek. A fegyelem kifogástalan.
A tanári kar 15 ülésben intézte el az intézerre vonatkozó ügyeket.
Az elvégzett tanítási anyag mindenben megfelel az állami .tanterv

követel ményeinek. . ,
Az értesítő közli a használt tankönyvek jegyzékét. Beszámol a

növendékek magánolvasmányairól.
A tanítás eredménye: kitünő 22, jelesQPONMLKJIHGFEDCBA7 1 ,' jó 40,elégséges 1,

elégtelen 2. Magaviselet: példás 126, dicséretes 8, jó 2.
A gyakorlati kikepzésről részletes tájékoztatást nyújt az értesítő.

A IV. oszt. -35 növendéke összesen 138 gyakorlati 'tanítást tartott. Jut

tehá t egy-egy nö'vendekre á tla g 4 ta nítá .f, (Sopronban az ev. tképzőben egy

növendékre magá ra esik 80-100, esetleg még jóval több tanítás is.) 1)

, 1) Például: a gyakor lóiskola i ta nterv megva lósítá sában tehá töndllóan egy negyed-

éVén á t folytonosan tanította k: W. IV. o. növendék 'a' !II-IV. osztályban a vallást és
németet tanította heti 10 félórában ; 10 hét alatt végzett 100 'önálló tanítást. N . IV. o.
növ. az L, II. osztályban tanított vallást és németet heti 10 félórában ; 10 hét alatt
végzett 100 önálló tanítást. K . IV. oszt. növ. az 1., II. osztályban tanított olvasást heti
14 félórában ; 10 hét alatt végzett 140 önálló tanítást. cs. IV. oszt. növ. az 1., II.
osztályban tanított számtant és éneket heti 10 félórában ; 10 hét alatt végzett 100
önálló tanítást. És így tovább a többi növendékek. A tíz hét letelte után a, növendékek
a tanított anyagból rendes nyilvános vizsgálatot tartottak. "'.

Ezen a, tanterv megvalósításában álló rendes tanítási gyakorlatokon kívül vannak
heti 2 órában' apróbatanítások. '
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Az uj tanterv majd ezen a téren is' üdvös változást fog eredrné-
nyezni a gyak. kiképzésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjavára.

Az ifjusági egyesület: a tanítójelöltek köre a lefolyt tanévben is
jelentékeny munkásságot fejtett ki. Az önsegélyző ez idei gyarapodása
259'28 korona.

Az egészségügy kedvező volt. Bár a lefolyt tanévben két növendé-
ket ragadott ki az élők sorából a halál.

IV.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanképt'sítés. A tanitóképesítő-vizsgálat rendes lefolyású volt.
350kievelet adtak ki.

V. Agyakord-úkola négy osztályu, osztatlan, összesen 48 növendékkel.
VI. Alta lános üJ [yek. Az Úhrl Józsa-alap tőkéje 2853 korona

15 fillér. A segélyző-alap tőkéje 460 korona 43 fillér. A kirándulási-alap
299 korona 57 fillér. A Wollmann Elma-alap tőkéje 3280 korona

XXVI.

A szeritfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rso ly a -r en d ü p o z son y i r. k a th , e lem i ta n ító n ők ép ző -

in té z e tn ek k~lencedik értesítője. 1901-1902. isk o la i év.']

Közzéteszi a tanítóképző-intézet előljárósága.

Az értesítő első lapján XIII. Leó páp a arcképét találjuk. A első
cikkely is a Leó-ünnepélyről szól.

I. Az intézet kilencedik tanéve rendes lefolyásu volt.
II. Az zntézet dila poza A tanári testület-B férfi, 5 nő tanár ból áll.

A növendékek létszáma 97, valamennyi r. kath. Nyelvre nézve:
magyar 63, német 29, tót 5. .

Az intézetnek saját céljára szolgáló és a feladat követelte külön
épülete van.
. Az intézet felszerelése úgy a szertárakban, mint könyvtárakban e

tanévben is gyarapodást mutat.
Bennlakás. A bennlakásért, illetőleg a teljes ellátásért és neveltetésért

10 hóra, a tandíjat is beletudva, évi 600 koronát fizetnek.
A jótékonyság évi összege 860 korona. Az ösztöndíj évi összege

4582 korona .QPONMLKJIHGFEDCBA

A s intézet műkó'dése Nevelés. A vallásos, erkölcsi és hazafias érzü-
letnek ápolását a Tanári kar egyik főkötelességének ismerte el.

A szokásos egyházias és hazafias ünnepélyeket megtartotrák.
A tanítás végzett anyaga az állami tanterv követelményeinek meg-

felelő. Közli az értesítő az órarendeket és a használt tankönyvek jegy-
zékét is .

. ') Az intézet Izabella kir. hercegasszony védnöksége alatt áll.
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Az önképzőkör Mater Rygl Terézia és dr. Rákóczy Géza elnök-
lete alatt számottevő munkásságot fejtett ki. A körnek ·volt. 62 rnűködő
tagja.

, Az egészségügy a lefolyt 'iskola évben elég kedvező volt.
A képesítő vizsgálat rendes lefolyásu volt. Magyar nyelvü elemi

iskolában való tanírásra képesítést nyert 21 jelölt és pedig 3 kitünő, 9-
jeles, 7 jó, 2 elégséges általános' osztályzattal.

Az intézetnek van öt osztályú osztatlan gyakorló-iskolája. A taní-
tási gyakorlatokról részletes kimutatást kőzöl az értesítő. Egy-egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. o.
növendékre esik átlag évi 7-9 tanítás, 'egy-egy IV. o. növendékre pedig
10-12.

(Folyt. köv.)
Sopron.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N É P O K 'T A T Á S .

Xeh án y ad a t- eg y g rá c i isk o la b er en d ezé sé rő l.

Mult év október hó 6., 7. és 8-án növendékcinkkel tanulmányi
kirándulást tettünk Stájerországba, f5leg két nagyobb városának, Grácnak
és Marburgnak népoktatási intézeteit tanulmányozandók.I) A, sok érdekes-
és, .hasznos dolog között, melyeket utunkban láttunk és tapasztaltunk,
egy különösen megragadta fígyelrnünket. Ez volt a gráci Brockrnann-
utcai' uj iskolaépület, az ő legmodernebb pedagógiai és hygieniai beren-
dezésével. Nem hiszem, hogy volna még másutt iskola, melyben az.
egézségügy követelményeire oly nagy gondot fordítanának, mint a
Brockmann-utcai népiskolában; s azért azt hiszem, nem végzek fölös-
leges rnunkát, ha ez iskolának a mindennapi berendezéstől eltérő s .ugy-
szólván túlzásba menő egészségügyi berendezésnek legjellemzőbbjeit,
röviden ismer.tetem,· mely berendezés egy-némelyike technikai szempont-
ból is ig~n érdekes.

Az iskolaépület óriási méretei, tágas íolyosói és a tanulók számá-
hoz képest az egyes termek túlon- túl tágas volta azonnal meglepik a
szemlelőt. Nincs itt zsufoltság még mikroszkópon keresztűl nézve sem.

. A folyosókon vannak elhelyezve. a ruhatartók. hogy a gyermekek,
mielőtt a tanterembe lépnének, lerak hassák kalapjaikat, felső ruháikat,
sárcipőiket, ernyőiket s általában minden olyan dolgot, mely a tanuláshoz
fölösleges s a mivel csak piszkot s esős időben' párolgó felső ruhákat

1) A kirándulás leirását 1. a Magyar Tanítóképző mult. évfolyama decemberi füze-
tének 604-609. lapján.
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vinnének be a tanterem be. Hogy, ez által a tanterem levegője mennyivel
tisztább marad, mint különben, azt hiszem könnyű belátni; s épen ez
okból használják ruhatárúl a folyosót is, nem pedig a tanterem melletti
valamely kisebb szobácskát, hogy a felső ruhával még a tantermen
keresztűl se kelljen menni. Természetesen a folyosókat fűtik.

A tantermek rendkívűl magasak, 4 méternél magasabbak és hogy
a lehető legnagyobb, de egyenletes világosság legyen bennük, a' .közön-
séges építkezéstől eltérőleg nem egyes ablakokat, hanem csoport ablako-
kat alkalmaztak a tantermeken. Két ablakcsoport van, minden közön-
séges tantermen s minden csoport 3-3 ablakból áll. A középsö 3 m.
magas, felül íveit ablak mellett a két oldalon egy-egy, mintegy '21/2 m.
magas s megfeleló szélességű s a középsótói alig 15-20 cm. szélességű
falrészszel elválasztott ablak van. E két ablakcsoport a tanterem utca
felóli falát majdnem teljesen, elfoglalja, Igaz, hogy e. miatt a tanterem
ablakfelóli része téli időben hidegebb volna a mi fűtő módszerünk szerint,
de ez iskolában erre is gondoltak s hogy egyenlőtlen hőmérséklet elő ne
álljon, a központi gőzfűtés csőrendszeret az ablakok' alatt helyezték el.

Fűtés idején a tantermek hőmérséklete a lecke órák alatt állan-
dóan 16· és 19 Celsius fok között van, és ennél sernfeljebb , emelkednie,
sem lejébb szállnia nem szabad. Valamennyi tanterern hőmérsékletének
szabályozását egyetlen- egy ember, a fűtés központjánál alkalmazott
gépesz 'végzi és a kivánatos hőmérséklet állandóságát az igazgató ellen-
őrzi.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ellenőrzésre minden tanterem folyosói falán egy nyilás van,
melynek belső oldalát egy vastag csiszolt üveglap, a közepén pontos
borszeszes hőrnérővel, a folyosó felőli oldalát pedig tiszta vastag üveglap,
zárja el. E' nyiláson keresztűl a folyosóról anélkűl hogy a tan teremből.
bármi is látható volna, vagy a tanítást zavarnák, figyelhető a' tanterem
hőmérséklete.

A fűtés, mint az előbb említém, központi gőz fűtés, melynek köz-
pontja a pincehelyiségben van, Hogy minden tanteremnek 'hőrnérsékletét
a többiektől függetlenűl már lenn a pincében szabályozhassa a gépész,
azért minden tanterembe külön- külön gőzcső vezet fel a központ rnel-
letti folyosóról s igy minden tantermen keresztűl függetlenűl a többiektől,
annyi gőz vezethető, a mennyi épen szükséges, Hogy pedig az: egyes
tantermek ben milyen mértékben kell fűteni, azirz, hogy az 'egyes tanter-
mekben a hőmérséklet a megkövetelt 16 és 19 Celsius fok között
van e, ennek a gépész által már a pincében leendő kikémlésére igen
elmés, de önmagában véve végtelenűl egyszerű' készüleket használnak.
Ugyanis a tantermek sorszámozva vannak s lenn a pincében a gőz-
cs övek szétágazása 'mellett egy' deszka lapon egymásmellettí .két csoport-
ban egymástól elszigetelve sárgarézlemezkék vannak; mindenik csoport-
ban annyi, a hány központi fűtéssei fűtött terem van s minden egyes
lemezen egy-egy teremnek a száma. Az egyik csoport fölött l G-os, a
másik fölött ·19·es szám van, mint a szükséges hőfok határok s e tábla
mellett egy villamos csengő. A tantermek ben pedig az előbb említett
ellenőrzö hőrnérőn kívűl a folyosó felőli falon, tehát a Tűtőcsövekkel
átellenben, más két pontos kén esős hőrnérő van melyek egyikében a
16 Celsius foknái, a másikban a 19 Celsius foknái s mindkettőnek az
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aljába 'platina drótok vannak forrasztva. A villamos csengő egyik kapcso-
Iójatól vezető dróton egy mozgatható fémpálczika lóg le, a másik kap-
csolóval meg a hőmérők aljába forrasztott platinadrótok vannak közösen
vezetőleg összekötve. A hőmérők 16 fokainál levő platinadrótok a 16 os
számmal jelzert lemez csoport azon lemezéveI, melynek száma a meg-
felelő tanterem számával egyezik, a másik hőmérő 19 es fokához for-
rasztott platina drót pedig a 19-es csoport megfelelő számú lemezévei
kölön-külön van vezető drótokkal összekötve. Már most a melyik tan-
terem hőmérséklete a 16 fokot elérte, ott az egyik hő.nérő kénesőjen
keresztűl a villamos áram zárva lesz és igy, ha a mozgatható fémrudat
a 16 os lemez csoportnak megfelelő lemezéhez érintjük. akkor a c-engő.
megszólal. Ugyanigy áll a dolog a másik lemezcsoporttal, ha a hőmér-
séklet a 19·et elérte .. A hőmérséklet kémlést a gépész úgy végzi, hogy
bizonyos jdőközökben II mozgatható fémrúd vezeteket a lemezcsopor
tokon végig húzza. A melyik számnál a l6·os csoportban a csengő nem
szól, ott még fűteni kell, a mely számnál pedig a 19-es csoportban szól
a csengő, ott a fűtést mérsékelni kell mindaddig, mig a kémléskor a
csengő megszólal. Hogy végűl olyan tanteremben, melybenbizonyos
időben tanulók nincsenek, hiába ne fűtsenek, a 'gépész számára egy
órarend is van a pincében. .

Tanórák alatt, vagy óraközökben ajtón s ablakon keresztűl soha
sem szellőztetnek. vagy is szellőztetés céljából ily időben az ajtót vagy
ablakot sohasern nyitják ki. - Miért? Azért, mert mint mondják sebben
igazuk is van, az ablakokon keresztűl való szellőztetésker a tantermekbe
az utca piszkos s poros levegője ömlik s igy a terem levegője soha
sem lehet olyan tiszta s egészséges, mint a milyennek lennie kellene.
Más oldalról meg, kü'önösen téli időben, az ablakon keresztűl való
szellőztetés mellett a terem hőmérséklete nagy ingadozásnak van kitéve,
a mi önmagában véve is károsan hathat az egészségre, de fokozza ezt
még az ily szellőztetéssel együtt járó léghuzam is.

A közönséges szellőztetés káros és kellemetlen mellékkörülményei-
vel számot vetve a szellőztetés rendszerét létesítették, melylyel első sor-
ban is tiszta, pormentes levegővel látják el a tantermeket. a mely tiszta
levegőt téli Időben a szükséghez képest előre fel is melegítenek. ,.

Ugyanis a pincehelyiségek néhány szobácskájában, melyeknek abla-
.kaí az épület előtt levő s begyepesírett térre nyilnak, úgynevezett levegő
szürőket készítettek. Egy ily levegő szürőközvetlen az ablak alatt zeg-
zugosan kifeszített, s egymás alatt levő két ponyvából áll, melyek a
fölöttük levő szobarészt teljesen elválasztják a szoba alsó részétől, s igy
a szoba alsó felébe csakis a ponyvákon keresztül juthat a levegő. A
ponyvák a rajtuk keresztül ment levegőből visszatartan ak minden port
és piszkot, miért is a szobácska alsó részében emberileg keresztül vihető-
módon megszürt, tehát viszonylag tiszta levegő van. Ez a megszürt
levegő bolthajtásos nyilásokon átömlik egy masik szobácskába, mely
utóbbi szobácskát egy vizszintes tengely körül forgatható köralaku nagy
vasajtó választ el egy harmadik fülkétől. E harmadik fülkébe, a vas-
ajtónak kisebb vagy nagyobb felnyitásával, több-kevesebb ömlik a meg-
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szürt levegőből, 'honnan a folyosói falakban épített csőrendszerrel a tiszta
levegőt a tantermekbe vezetik. A tisztaQPONMLKJIHGFEDCBAlevego vezeték nyilása a tanterem
folyosói falán van 2 m. magasban, s az elhasznált levegő kivezeté se
ugyanezen a falon közvetlenül a mennyezet alatt, mindkettő dróttal
befont négyzetes alakú, s egyenlő nagyságú nyilás. Már most, ha az
emlílett vasajtót megnyitják, a 2 m. magasban levő fali nyiláson tiszta
szürt ,levegő ömlik a tanterem be, s a plafon alatti nyiláson pedig a terem
feső részébenlevő s leghasználtabb levegőből megfelelő mennyiségü megy
ki a teremből. Az áramlás addig tart, mig a vasajtó nyitva van, s annál
gyorsabban cserélődik ki a le v e g ő , minél jobban nyitották ki a vasajtót.
A levegő áramlás tulajdonképpen 2' m. magasságban, azaz embernél
magasabban megy végbe: s ennélfogva ha tanítás alatt vezetnek is fel
a terembe tiszta levegőt, az észrevehetetlen; a tanterem levegője mégis
többé-kevésbé egyenletes tisztán tartható, Mivel a pincehelyiség nyáron
mindig hűsebb, mint ai utca, tehát a szürőhelyiségeken keresztül vezetett
levegő. nyáron még kellemesebbé s üdébbé is teszi a tanterem levegőjét,
Téli időben pedig a vasajtós fülkét központi fütéssel fürik, s igya meg-
szürt levegőt bizonyos fokig már előre felmelegitvén, a szellőztetésker
a tanterem hőmérséklete nem igen változik, hanem a kivánatos 16 és
19 Celsius fok közötti hőmérsékleten marad állandóan.

Nagy gondot fordítanak az iskolában a tanulók testi tisztaságára
is. A pince egyik nagyobb termében a központi futőszoba mellett egy
modern fürdő van berendezve a gyermekek számára 10 kis kabinnal,
minden kabinban ' ezy egy kis medencévei s a medence fölött ember
magasságban egy-egy zuhanynyal. Valamennyi kabin zuhanyából, egy
csavarral szabályozva, tetszés szerinti hőmérsékletű víz ereszthető alá.
Két hetenkint minden gyermeknek egyszer fürödni kell s azért az iskolai·
év elején, minden szülőtől, vagy gyám tói megkérdik, hogya gyermeket
mikor szokták fürdetni s akarjáke, vagy megtiltják-é gyermeküknek a
közös fürdés ben való' részvételt. Egyszerre 10-10 gyermek fürdik. A
gyermekek a fürdőkabinok melletti padokon levetkőznek s egymást tető-
től talpig megszappanyozzák s egy adott jelre valamennyi a zuhany alá
áll, -hol először 300-os vizet bocsátanak rájuk. A zuhany hőrnérsékletét
azután folytonosan csökkentik egészen 16 Celsius fokig, hogy így a
gyermekek testét a közönséges hőmérsékletre hűtvén, a fürdés után
mindennemü megfázásnak előre is elejét vegyék. Az a vig moraj, mely
a kabinokból kihal1atszik a zuhany megnyitásakor, bizonyítja, hogy a
gyermekek nagyon szivesen fürdenek. Van még e fürdő szöbában egy
hosszú, keskeny, sekély kómedence is, melyben a gyermekek tisztán
lábfürdőket 'szoktak venni. Nagyon természetes, hogy .a fürdés kellő
felügyelet alatt történik .

A legujabb szerkezetű padokat s a legmodernebb pedagógiai eszkö-
zöket mindnyájan ismerjük legalább leírásból s azért' azoknak a leírásával
itt nincs is .szándékomban untatrii senkit, de I azt hiszem, az előzőkben
leirt dolgok után mindenki elhiszi, hogy ez iskolában csakis a legujabb
s legtökéletesebb felszerelést találjuk. S hogy e téren is mily körültekin-
téssel jártak el, kitünik abból is, hogy minden gyermeknek asztalkaján
egy rézsutos helyzetű veresre festett s bevágással állandósított vonal van
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azon célból, hogy a gyermek tudja, tniképen -kell azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirásker használt
füzeteket elhelyezni az asztalon, hogy az az-egészségügyi 'követelmények-
nek megfelelő helyzetben legyen. - - ,. -

Csáktornya.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékány Mihá ly.

IRODAL,OM.

-Könyvismertetés~

"AzfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrá s T an ítá sá n ak M ód sze r e . Tanítók és a művelt közön-
ség számára _írták Erdős Jakab és ErdIJ s Adol!. Budapest. Ára 2 korona."

E 'címen egy igen okos mű jelent 'meg a múlt évben. Ujabbat
annál, a mit más monoaraphiákban - jelesül a Marosy Mór Lajoséban
- s módszertani művekben fellelhetünk, keveset mondanak a szerzők,
de a mit előadnak, azt mind tudományos alapon fiziologiai, közelebbről
pedig lélektani alapon tárgyalják s alig van az irástanításnak olyan
mozzanata, melyet figyelembe ne vennének s bőven, néhol meg túlsá-
gos bőven ne tárgyaluának.

A műben megkűlönböztethetünk elméleti és gyakorlati részt. A tar-
talom előzetes felsorolása helyett kezdjünk hozzá mindjárt az egyes
fejezetek részletezéséhez.

Látszik, hogy szerzők nagy szeretettel foglalkoznak tárgyukkal
úgyannyira, hogy e miatt néha elfogultak is iránta, így, midőn az "Elő-
szóban" azt mondják, hogy meg vagyunk győződve arról, "hogy az irás
tanítása az iskolai higienia középpontja." Hogyan értjük ezt? Talán úgy,
hogy ha az irástanitáskor kellőleg ügyelünk a higienia követelményeire,
az iskolai higieniának teljesen eleget tettünk? ;

- - Már itt az Előszóban találtunk két igen helyes, sarkalatos elvet,
hogy t. i. utalnak a kézügyesítő gyakorlatokra ésa más tárgyakkal,
nevezetesen a helyesirás- és nyelv tanítással való kapcsolatra.

A bevezető sorokban a szép? rá s mellett érvelnek, mivel ,;a hanyag,
olvashatatlan irka firka rossz véleményt kelt írójáról". Ehhez a mondás-
hoz ugyan kétség fér, mert köztudornású, hogy a tudósoknak rendesen
rossz _irásuk van: -Ezt azonban nem azért említem, mintha nem lenne
helyes a szépirásra törekedni, 'csak azért hozám fel, hogy az ítéletben,
az elz'télésben nem szabad olyan feltétlenül általánosítani; a mint a szerzők
magok beismerik : "Ninys jogunk általánosítani," pedig többször véte-
nek ellene.

Aranyigazságot mondanak abban, hogy "az irás tanítása bizony
kemény, fárasztó munka" s eredményt csak a szerzőktől ajánlt óvó-
szabályok megtartása mellett az általuk ajánlt módszerrel lehet érni.

Az irástanítás rövid történetéri végig tekintve, \kü\önösen kiemelik
s kerszakalkotónak mondják az angol C~rstair felléptét, "a ki a mód-
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szerével - a gyors irás módszere - valóságos forradalmat idézett elő."
Szerzők e -módszernek hívei.

Kissé talán hosszadalmasan, 14 oldalon keresztül értekeznek az
"Álló, vagy dűIt-irás?" kérdéséről.

Szerzők a dűlt-irásnak a hívei, "mert kezünk és karunk felfelé
haladó sorokat, tehát dűltirást kiván: mert az állóirás túlságosan elfárasztja a
kart; mert a szerzőktől ajnlt módon -:- s ezt nyomatékkal mondják -
a dűlt-irással jobb testtartás érhető 'el, mint az állóirással ; mert : az álló-
irás -a gyors irásra éppenséggel- nem alkalmas, pedig szerzők Carstair
szellemében a gyors irásra helyezik a fősúlyt.

Van könyvükben ennek dacára egy passzus, melyet az -álló-irás
hívei ugyan csak ráolvashatnának szerzők fejére: "minél ferdébb az irás,
annál nagyobb a veszély; tehát minél kevesbbé ferde, annál kisebb a
hátgerinc elferdülésének veszélye." Ha tovább foly tat juk a következtetést,
akkor oda jutunk, hogy: ha tehát a betünek nincs semmi elferdülése,
veszély sincsen. Szerzők azonban oda konkludálnak, "hogy el kell tér-
nünk a nagyon ferde írástól" es hogya szem és kar működését aképen
kell összhangzásba hoznunk, hogy egyik a másiknak rovására ne
hozzon veszélyt a gyermekre. _

Hogyan történik ez? Olyan aprólékos részletességgel mondják el
szerzők a 27. oldalon, a szemet és gerincet fenyegető annyi veszélyt
hoznak fel, hogy eszembe jut a Mikszáth kovácsmestere, ki bicskájával
operált olyan hályogokat, melyekhez tudós doktorok nem mertek hozzá-
fogni. Egyszer azonban egyik professzor ráförmedt a kovácsmesterre,
hogy hogyan mer olyan műtéthez fogni, a melynél bármily elképzelhető
parányi tévedés a páciens szemevilágát veszélyezteti. Azután arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkovács-

mester nem tudott operálni', mert a mint bicskájátkezébe vette, keze
reszketett a felelősség tudatában. Még inkább gondolkozóba ejtenek a
szerzők ezzel: "Attól a percztől kezdve, a mikor szegényke t. i. a gyer-
mek, hat éves korában a játszi gyermekség bájos kőréből kiragadva, a
kultura előcsarnokába lép, százféle alakban leselkedik rá a veszedelem.
Hátrább: "Mikor a gyermek iskolába lép, a legtöbb esetben keze még
egészséges; de az irásnál alkalmazott fonák módszerrel nehány év le-
folyása alatt elnyomorírjuk." S ha még hozzáteszem, hogy szerzők
ismernek is - igaz csak - egy hölgyet, kinek kezét az irás nyomorította
meg, szinte jó felkiáItanom: EI azzal a gyilkos tárgygyal !

De leszámítva az itt-ott felbukkanó ilyen szerencsétlenségeket, pedáns-
ságokat, minő a 43. oldalon felhozott Toldi" véleménye is, alapos fizio-
logiai ismerettel, nagy olvasottsággal tárgyalják hogyan felel meg a dűlt-
irás a fiziologia követelményeinek. Csak pár elvet irok ide: A betűk a
függélyestől 22-350-nyira dű\jenek. A betűk alap vonásai a szemtengely-
lyel függélyest képezzenek, evégből az irka balra ferditeridő úgy, hog.y
jobb alsó szöglete a pad szélével 22-35° szöget képezzen. Lehetőleg
rövid sorokat irassunk. A füzet a mell közepe előtt feküdjék, stb. -
mind okos, követendő tanácsok.

Hogy a tanulók a füzet et mindig a kellő fekvésben tarthassák,
szerzők úgynevezetttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"(ektdőt" konstruáItak, mely a padra erősíthető.
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A világításról szóló fejezetben a 4 első bekezdés, úgyszintén az
iskolapad címü fejezetben arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 első bekezdés érdekes fejtegetés, a szer-
zők olvasottságáról tesz tanúságot, de a tárgy szempontjából fölösleges,
csak a munkát bővítette, de célja nincsen s ilyen ielrnélkedés sok van
a könyvben. ,

A világítást illetőleg azt -mondják, hogy annak ideálja a felülről
jövő világítás.' ' . ~

Az iskolapadokra kimerítő utasítást adnak. Legjobbnak mondják az.
olyan padot, melynek minus distanciája van, úgy azonban, hogy az
plus distanciává legyen átváltoztatható és pedig' az asztallap segít-
ségéve!.

Rembold után 6-féle méretet adnak az iskolapadok szerkesztésére.
A 39. oldalon megszivlelendő az, a mit ,a gyermekek otthoni tar-

tózkodásáról mondanak.
Az irás ban sok veszélyt látnak, azért "ktvánatosnak látszik, hogy

az iskoláztatás első éveiben (?!) egyáltalában ne irassunk. Az irást az
olvasástól el kell választani. , Az irástanításhoz .több idő kell, mint az
olvasáshoz és bármennyire kivánatos is, 'hogy a gyermek azt, a mit
olvas, képes legyen le is irni, mégis ebben' az esetben nem -vagyunk
hívei akoncentrációnak és e két tárgy különválasztását ajánljuk." S
lennebb mindjárt ki is mondják a kritikát :"Rossz tanító az, a ki 2-3
hónap leforgása alatt megtanít ja növendékeit írni, olvasni."

, Ezeket nem azért rnondám el itt, . az iskolapadokról szóló fejezet-
nél, mintha éppen ide illenének, csak konstatálni akartam, hogy a műben
van egy kis összekuszáltság, mert ugyanezen fejezetben ítélik el, a mit
egyébkent nem lehet eléggé helyeselni, a .patavessző használatát. Sőt
ugyanezen fejezetben vannak többek közt ilyen - l)elyes'- tételek :
"kezdetben semmi árnyékolásnak nincs helye." "Irassunk minél nagyobb
betüket, hogy a gyermek szernét meg ne erőltessük." S itt említik fel
valamelyik pedagógiai irónak azt a' furcsa •ötletét, hogy ha a gyermek
a gyakorlandó vonással, betűvel- némiképpen megismerkedett már, irassunk
vele behunyt szemmel. .

Ajánlják, hogya házi feladatokban mértéket tartsunk. "Kü1önösen
óvakodjunk a haszon nélkül való úgynevezett büntetési feladatoktól, a
milyen: ird l.e százszor :"Az iskolában nem szabad fecsegni."

V égül helyes utasítást adnak, hogyan lehet a szülei házban olcsó
házipádot készíteni.

A mit a VII. és vI)1. fejezetben a testtartásról és tolltartásról
mondanak, mind helyes, jó; nem új ugyan, de magyar műben nem
láttam ilyen részletes en tárgyalni. Nem részletezem, mert ismertetésem
már is hosszúra terjed, pedig a gyakorlati, részre még csak a IX. feje-
zetben kezdünk áttérni. melyben feleletet találunk arra, hogy mi az irás-
tanításnak a célja? "A gyors, de egyúttal szép irás a cél, melyre töre-
kedni kell úgy, hogy az iskola az életre készítse elő a gyermeket."
Olyan cel, melyet mindnyájan aláirhatunk. .

Fölemlítik azután, hogy "A szépirás tanításának eredménytelensége
'főleg küiső -okokra vezethető vissza, vagy hogy előbbi hasonlátunkkal
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éljünk: a műhely berendezésének hiányosságából ered, de nem csekély
része van a módszer hiányos voltának is" "Javul a helyzet, ha az ütemezést
használja a tanító."

A cél érdekében a tanítótói megkivánják ", hogy neki is szép irása
legyen,. .. hogy munkabiró és kitartó és türelmes legyen."

"A jó és szép irás elsajátításának 'két legfontosabb tényezője: ép
szem es egészséges kéz." . . ,

A tanítás alsó fokán az irka vonalozása 5: 7 milliméter, a középső
fokán 4,: 6 milliméter legyen, mondják a szerzök. '

. A munka 56. oldalán "a betük hibátlan alakítása és az irásnak
szabályossága érdekében - a mi a szépségnek egyik kelléke - elkerül-
hetetlen a segédvonalak alkalmazása", de a 60. oldalon kövér betükkel
már ezt irják. "A vonalozás feszélyezi (l) a gyermeket, a tanítót meg
arra kényszeríti, hogy mód nélkül sokat beszéljen." Hát e két állítás
között, barmint mondják is szerzők, hogy" ne lásson senki ellentmondást",
mégis ellentmondás van s én az elsőt, elfogadom, de a másodikat nem.

Nyomatékkal és helyesen figyelmeztetnek az előgyakorlatokra s itt
26 képen adják a Carstair-féle ujj- és kézgyakorlatokat. Csak azt nem
helyeslem, hogy ezekkel az előgyakorlatokkaltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéhány hónapzg akarják a
gyermeket foglalkoztatni. Azt állitják ugyan szerzők, hogy ez előgyakor-
latok "közelebb esnek a gyermek termeszetének megfelelő, szórakoztató
játékhoz, mint a komoly figyelmet kivánó betüiráshoz", én mégis azt
mondorn, hogy nehány heti'(nem hónapi)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőgyakorlat után menjünk át
a betüirásra.' Jobban örvend a gyermek annak, ha, már le tudja irni:
"mama", mintha Carstair kigyóvonalaival tud experimentálni.

A XII. fejezetben a betüalakok olyan egyöntetü megállapítását
óhajtják, hogy a betük egymáshoz minden megszakítás nélkül kapcsol-
hatók legyenek.

Tervezetet is adnak s azt ajánlják, hogyaNéptanítók Lapjában
vitatkozás induljon meg e tárgyban. Előre kijelentem, hogya szerzők '
által a 66. oldalon ajánlt legalsó sort nem fogadom el, mert most is
pl. az a betüt 50k ügyetlen gyermek irja igy: ez, azután bizonyára
többen imák et-nek.

Azonban elfogadom, mert igen helyes, szerzőknek azon álláspont-
ját, hogy "A könnyed és gyors irás elsajátításának egy másik hathatós
eszközének tartjuk a hajszálvonalakkal, tehát nyomás nélkül - vagy
csak csekély nyomással való irást." '

A szép irás kellékei szerzők szerint ezek. Az irás legyen egyszerü,
könnyen olvasható, szabályos - mivégre irányvonalakat használnak -
tiszta és tetszetős. "A szépnek tényezőit azonban nem szabályokban
kell ismertetni, hanem magát a szépet kell szernléltetni."

És most elérkeztünk a, műnek legfontosabb, leggyakorlatibb részé"
hez, magához az irástanításhoz. "A modern zrdstanita s a?QPONMLKJIHGFEDCBAU . n. ia emirds,"

Ez ma már megdönthetetlen elv, hanem olyan szerzöktől, kik munkát
irnak az ütemirásről, több határozottságot várunk. Ime pár szemelvény'
a műből: "Nem tisztázódtak még a nézetek teljesen abban az irányban,
hogya tanításnak mely fokán és mily módon történjék az ütemezés."

Magyar Tanltóképzö. 17
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Tovább: "Az ütemben való irásnak tehát elengedhetetIenkelléke, hogy
a Jeirandó betü képe meglegyen a gyermek lelkében.':

Ütenyezni, uram, kell attól kezdve, a mint a gyermek meg tudja
fogni az iróeszközt s a legelső vonást huzatjuk vele.. Nem helyes az az
ítéletök, hogy "a betüelemek nemét és az egyes vonások irányát is
belefoglalni az ütemezésbe, teljes félreismerése az"' ütemezés mivoltá-
nak. lényegének." - Ütemezés ez is és éppen a tanítas kezdőfokára
való, mei t habár igaz, hogy "a járni tanuló gyermeknek mankót" nem
adunk kezébe, de míg biztosságot nem szereznek lábai, megfogjuk kezecs-
kéjét, nehogy elesvén, bátortalanná legyen a kicsike Ja járást próbál-
gatni, vagy pláne fejecskéjét valamely butorhoz ne vághassa. A mint
azonban a kis gyermeknek járás-számba megy, habár kezét fogom is,
úgy ütemezés a részletezés is s ugyanazon célnak szolgál a kezdő
fokon, mint fentebb az "egy, kettő!" , 1,

Tovább haladva, tökéletlennek tartják az "egy, kettő" ütemezést,
hanem azt a módszert ajánlják, "mely az egyes betük megnevezése
nélkül, csakis az árnyékolt alapvonásokat számlálja". "Az alsóbb osztályok-
ban ez a módszer nem igen használható" a felsőbb osztályokban azon-
ban - talán a IV. osztály tói kezdve (minő határozatlanság!) - ez az
egyedüli helyes és észszerű ütemezés."

Az ütemezés ezen II. fokán, a mint ' szerzők nevezik, 1-10ig
megy a számlálás s azután elől kezdődik." Az eljárás a következő:
A tanító megmondja a leirandó szót:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskola . Vigyázz! Kezdjük! (vagy fut !)
(a gyermekek megirják az z-nek kezdő hajszálvonását), 1.1 (megirják az
z"..nek árnyékolt horogvonását és a hozzá. tartozó hajszálvonást) ; 21
(megirják az s-nek árnyékolt ékalakú vonását és a balra kanyarodó haj-
szálvonást) stb. szóval minden számlálásra jő egy árnyékolt vonal és
az utána következő hajszálvonás. ,

"Folyton ütemben irni fárasztó, de fölösleges is. Ebben is, mint
sok másban, az arany középút ajánlatos." "A tanítás alsó és középső
fokán ütemben kell iratni, de a felső fokon már nem." Hol van ez a
felső fok? arra nem kapunk feleletet, úgyszintén arra sem, hogy milyen
gyorsan történjék az ütemezés, percenkint körülbelől hányat számlál
hatunk?

Tisztáazunk egy lényeges pontot: Szerzők a mű 58. oldalán ezt
írják : "Irányadó elvnek mondhatjuk ki, hogya tanító az egyes betű-
alakok tanításánál sohase mutassa be tanítványainak a kész betűt,
hanem bontsa' föl elemeire és a tanítvány előtt szemléltesse a betű kelet-
kezési módját; az egyes elemekből azután alkossa, szerkeszsze meg a
betűt; a gyermek szeme előtt keletkeztesse."

A 76. oldalon pedig: "A tanító először megbeszéli a betű alakját,
megmutatja alkotó részeit" stb. -' Hát igenis ez a helyes. A betűt meg
csak azután lehet megbeszélni (1), ha előbb bemutattuk. Tehát az egész
betüt, uraim, azután kelJ azt elemeire. felbontani s azután lehet, a mire
szerzők eléggé nem dicsérhetőmódon utalnak, hogy a tanító mutassa
be a gyermekeknek a hibás betűalakot, az osztály együttesen állapitsa
meg, hogy a betűnek melyik elemében van a hiba s úgy javítsák ki.
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Ennyi elemezés bőven elég s eredményes, a mint magam is sok évi
gyakorlati alkalmazásból mondhatom. .

Van a műben a 68. oldal után beragasztva 5 darab tábla, mely
fölötte értékes s nemcsak a betűk alakját, hanem az előfordulható téve-
désekel s a helyreigazítás céljából szükséges magyarázatokat is magá-
ban foglalja.

Szerzők szeretnék egyenesen tollal kezdeni az irást. de én meg
szerettem volna, ha még megmondották 'volna azt is, hogy melyik toll a
legjobb? A tintára már kapunk útmutatást: "A tinta sötétfekete legyen.
Ne irassunk se kék tintával, se olyannal, mely csak megszáradás után
feketedik meg". '.

Ha még elmondom, hogy a mű anyagot sorol föl a tollbamondásra
s ez az anyag a nyelvtan szolgálatában áll, továbbá, hogy tananyag-
beosztást adnak a hat osztályú elemi népiskola számára, vázlatosan be,
számoltam egy kiválóan ió műnek tartalmáról. Hogy van benne olyan
is, a mit szerzók a mű értékének kockáztatása nélkűl kihagyhattak
volna, az bizonyos; de ezek azért mit sem vonnak le a mű bécséből,
hanem arról tanuskodnak, hogy szerzők alapos előtanulmány után fogtak
a mű megirásahoz !5 szeretettel foglalkoznak tárgyukkal. Meg vagyok
róla győződve, hogy mindenki csak haszonnal fogja a könyvet olvasni,
ugyanazert ne n tudom elég melegen ajánlani.

Kraszna.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ZOVá lZYz' La jos.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E gy e tem es iro d a lom tö r tén e t . Szerkeszti a legkiválóbb magyar
tudósok es irók kőzrernűkődésével : Hemrick Gusztáv. Kiadja: a Franklin-
Társulat. A mű, a mely felöleli az egesz világirodalmat. öt kötetet fog
kitenni. Egy-egy kötet ára fűzve 16 korona, díszes, kötésben 20 korona.
Az egész mű ára fűzve 80 korona, díszes kötésben 100 korona.

Eme nagyszabású, a szerkesztőnek, íróknak, a kiadónak s az egész
magyar irodalomnak dicsőségére valló irodalmi vállalathoz az elő-zót maga
a szerkesztő írta s a mű célját a kovetkezőkepen jelzi: ,,-\ munka,
melylyel most a magyar nemzet ele lépünk, nem foglalkozik az ős-
világnak eleven életben reánk marádt maradványaival, hanem szoftkozik
azokra a kulturnépekre, melveken és melyeknek szellemi munxáján az
emberiség művelődési fejlődéve és haladása nyugszik, de ezeket fölkarolja
teljesen. Ezeknek irodalmi életéről kivánja tajékoztatni mindazokat, a kik
nem elégszenek meg azzal, hogy csak sajat nemzetük szellemi eletét,
a mely mindig a legérdekesebb, legfontosabb és legértékesebb marad,
ismerjék, hanem tudva, vagy legalább sejtve, hogy az emberiség volta-
kép csak egyetlenegy csalad. érdeklődéssei viseltetnek minden .iránt, a
mi emberi, tehát a forró kelet és a fagyos észak népeinek, a homályba'
burkolt évezredeknek és a modern századoknak szellemi élete iránt is.
És hogyne érdeklődjunk az idegen kulturák iránt, mikor tudjuk, hogy
saját nemzetünk eredete és fejlődese ezer szállal fűződik eltűnt századok
és messze élő idegen népek szellemi életehez ; hogy gyermekeink első
dadogásaban, legprimitívebb fogalmaiban, játékaina-i és szokásaiban,
meséiben és dalai ban művelődésí elemek tűnnek fel, melyeknek csiráitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l
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és rokonait meglepetéssel kapjuk India forró égöve alatt vagy az Ural-
hegység hófedte lejtőin!" '.

A műnekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeddig aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső kö"tete jelent meg,' amely, tartalmazza az
ókori keleti népek és hellenek irodalom történetet. India irodalomtörténe-
tét irta: Fz"ók Károly; Khina és J ilpánét irták : Kühner t Ferenc és Fz"ók

Károly; Egyiptomét: Mahlel' Ede ; Babylon- Assyr iá ét: .Mahler Ede; a
hlbel'ekét: Neumann Ede ; az a rabokét: ' Goldzieher Ignác; Perzsiá ét: Kégl

Sándor; az örménye.két: P a trubá lzy Lukács; a helléneket : Hegedüs István,
La tkóczy Mihály és Pecs Vilmos. (A görögök történetét a legrégibb kor-
tól a jelen kong ísmertetix.). ' c I '

A mű abszolút becsü mind tudományos, mind irodalmi szempont-
ból. Értékét mind a buvár, mind a művelt laikus előtt emeli a szamos
eredeti il!usztració, a mely a keleti népek kiváló műveinek kéziratát és
illusztrációit eredi lenyomátokban mutatja be.

Az intézeti könyvtárak nem nélkülözhetik e művet. De bárki is
könnyen megszerezheti könyvtára számára, minthogy ára három koronás I

.ha vi részletek ben is törleszthető.

D r . V eréd y K á ro ly n ak , Budapest székes főváros tanfelügyelőjének, Őfelsége

a királyatanügy terén hosszú ideig teljesített kiváló szolgalatai elismeréseül a

ha rmadosztá /yú va skorona rendet adományozta. Méltö érdemeket, nemeslelkű fér-

,fiut ért e magas kitüntetés. Verédy élete pályája nem, más, mint a 'magyar nép

oktatásnak, a pedagógiai tudománynak lelkes, önzetlen, tevékeny szelgalata.

Verédy a tanítói testületi élet lelkes munkása, a tanítók jóltevő barátja. Az ő

kitüntetésében általában a népoktatói munkassag megbecsűlésétJatjuk. A Magyar

Tanítók Otthona a. kituntetés alkalmából a fővárosban székelő -népoktatási egye-

sületekkel együtt Verédy tiszteletére ünnepséget rendez. A Tanítóképző Tanárok

Egyesületének valasztmánya elhatározta az ünnepséghez való csatlakozását.

Á th e -Iy e z é s . A vallas és közoktatási miniszter Barabá s, Endre székely-

kereszturi áll. tanítöképzó- intézeti segedtanart jelen minöségében a kolozsvari áll.

tanítóképző- intézethez hivatalból áthelyezte.

F iz e té sú n k ü gy e a p én zü g y i b izo ttsá gb an . A pénzügyi bizottság két izben

foglalkozott fizetésütik ügyével, március aó-án, a mikor csak az V. csoportba

osztott tanító-, tanítönö- es övöképzö-intézeti alkalmazottak új nornenklaturajat

állapította meg és március e S-án, a mikor összes kérvényeinket elintézte. A bi-

zottság határozatai a következőkben foglalhatók össze':

A 42. §-ba az átmeneti intézkedések közé felvették a következő pontot:

«. . . A jelen törvény hatályba léptének idejében szolgálatban álló állami tanítö-,

. tanítönö- és kisdedövönöképzö-intéaeti igaigatóknál, rendes tanároknál és rend~s

tanítónőknél, a 40. §. szerint beszámítandó szolgalatuk beszámításán felül a

magasabb illetményekre való igény szempontjaból beszamítandö az a szolgalati

idő is, a melyet jelen allasukra jogosító szabályszerű képesítes birtokában rendes
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tanári, illtőleg rendes tanítónői kineveztetésöket közvetlenül megelőzőleg állami

tanítö-, tanítönö- vagy kisdedóvónőképző-intézetitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'segédtandr1~ illetőleg segéd-

tanítónőt minöségben ·töltöttek, ha ez utóbbi szolgálatuk a tiz évet meg nem

haladja».rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« A második bekezdés ben foglalt rendelkezés a törvény hatályba lép-

tétöl számított ot éven belül érvényben marad». .

Eze~ rendezés kiinduló pontja és alapfeltétele az, hogy .a segedtanari

(segédtanítónői) állásokat öt év alatt rendesekké fogják átszervezni oly mérték-

ben, hogy a lejárati időn túl segedtanari (segédtanítónői) szolgalat 1-2 évnél

tovább ne tartson.

Ezt kiegészítőleg felvették a pénzügyi bizottság jelentésébe azt a tervet,

hogy 5 év alatt 5 I V. csoportbeli állás IV. csoportbeli vé, 15 VII. csoportbeli

állás V. csoportbelive 'szerveztetik áto Az 51 -es számban van figyelembe véve a

nők külön kérelme is olyan mértékben, h'lgy a nöképzö intézetek IV. csoport-

beli státusának fele nők által legyen betöltve.

A gyakorlóiskolai tanítókat Údeklő rendelkezés gyanánt vették fel a törvény-

javaslatba az V. csoportbeli állások nomenklaturájának következő helyesbítését:

. 'Elemi ~anítóképzők lsegédtanár,. "

t . ó "ké "k rendes tanítónó.
» arnt no pz" .

K· 'd dö ó "ké "k zenetanar,IS e ov no pzo
. gyakorló iskolai tanító.

Ezen intézkedéssei a gyakorlóiskolai tanítók' a VII. csoportból az V.

csoportba kerültek s a gyakorlóiskolai tanítói s a segédtanari, valamint a zene-

tanári szolgálat egységessé vált.

A IV. csoportba osztott állásokonműködő tanítószemélyzetnek (nök és

férfiak) mds iskoldndl szabályszerű képesírés birtokában eltöltött évei, a 42 .. §.
első bekezdésének fentidézett szavai szerint 1/2 beszámítás alá esnek.

Az V. és VII. csoportbeli állásokon működöknek szintén más (a IV., V. és

VII. csoportokban felsorolt) iskoláknál polgáriskolai tanítói (női) oklevél birto-

kában töltött éveit illetőleg a felében történendö beszámítás az dllami iskoldkra

is kiterjesztet ett,

Az igazgatókra nézve a törvényjavaslat szavai félre nem érthetők s csakis

kedvezően magyarázhatók.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á la sz t in án y i ü lé s . Inter arma silent Musae ... Háború idején megszűnik

a tudományok békés munkája . .. Egyesületünk választmánya két es fél havi

szünet után április 3-án tartott újra ülést; de ekko! is csupán a fizetés-

rendezéssel, a harci állapot okával foglalkozott. Kovdcs Jdnos dr. elnök tett

jelentést a tanítóképző tanárok fizetésrende~ésének mozgalmaröl, az elnökségnek

ez ügyben kifejtett "tevékenységéről s az elért sikerrö], A választmány tagjai

nagy figyelemmel 'hallgatták az elnök előterjesztését. Beér F erenc, az . eperjesi

áll. tanítönöképzö-intézet tanára, a nök helyzetéről kért felvilágosítást. Elnök

kijelentése szerint öt év alatt a VIr csoportbeli állások~t is átszervezik (7 kivéte-

lével) rendes tanúönöi állásokká s az 'utóbbiak, a rendes tanítónők, oly számmal

fognak a IV. fizetési escportban szerepelni, hogya férfiak és nők közötti
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viszonylagos paritás teljesen biztosítva lesz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy I:ászló a; «szabályszerű kepe-

sítéss -röl kért felvilágosítást. A felvilágosítás szerint a ,ntultr a nézve szabály-

szerűnek fogják venni aztQPONMLKJIHGFEDCBAa : képesítést, amely szerint a kinevezés történt..It

ji/vőre nézv.e pedig oda fog ha tni a vá la sztmány, hog.J i a tanítóképző taná rok' és

tanítónők kinevezése egységes képesítés a laP ján tör ténjék és senki .ki ne nezJeztessék;

a ki a ta nítóképző taná r i kva lifiká ciót meg nem szerezte, Ugyancsak Nagy Lászlo
szöba hozta a régi gyakorloiskolai tanítói szolgalat beszámítasát- azokra nézve"

a kik segedtanarokka kineveztettek; . Elnök szerint a beszámítás csakis kedve-

zően magyarázható. Herrmann Antal kifejezte a választmány és az egész állami

tanítóképző tanarság k öszönétét, elismerését és háláját az elnökség iránt, mert

az elnökség páratlanul buzgó és erélyes' tevékenységének-igen nagy része van;

abban, hogy az egyesület összes kivansagai teljesedésbe menteks a tanítöképzés'

Ugye a veszedelmes válságból ,kimenekült. Indítványozta, hogy ~"választmány

szavazzon jegyzőkönyvi köszönetet az 'elnök?égnek. A választmány tagjai lel-

kesen éljeneztek és selfogadták Herrmann Antal indítvanyat.. Nagy László

indítvanyara 'elhatározták, hogy az egyesület feliratilag szaY~ilköszöhete.t dr:'

Wiassics G', ula vallas- és közoktatásügyi miniszter urnak, ,Lukács. László pénzügy-

miniszter urnak, a pénzügyi bizottság elöadöjanak, Hegedüs Lorántnak, a pénz-

ügyi bizottság' azon tagjainak, a kik támogattak a tanítóképző tanárok kérelmét~

Megemlít jük, hogy dr. U'la ssics Gyulavallas-, ésközoktatásiigyi miniszter

urat eddig részint feliratilag, részint táviratilag szarnos testület üdvözölte a

sikerekért. a melyeket az ő tarnogatasanak-köszönhetünk. Úgyszintén az elnök-

séghez is szarnos üdvözlő irat érkezett. - ;1 'fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ü rh e te t len ,á lla p o to k eg y á llam i k ép ző ép ü le téb en . A zniövaraljai állami

tanítóképző-intézet, egy háromszázéves épületben van elhelyezve, a mely valami-

kor jézsuita kolostor volt. Ez épület mindig alkalmatlan volt iskola és inter-

nátus számára; azóta pedig, hogya növendékek létszáma szépen felszaporodott,

valósággal tarthatatlan .allapotok fejlődtek ki a hely .szüke és alkalmatlan

volta miatt, .A szebak általában aprók, alacsonyak, sötétek; a lépcsők szűkek,

meredekek ; a folyosók keskenyek, nedvesek. A viz!valósággal csorog a folyosók

, és ebédlő falairól. A fö- és melléképület lépcsői közvetlen a szabadba nyilnak,

a miért azok ezen esős vidéken rendesen sárosak, piszkosak. A mosdö helyi-

ségek kicsinyek, léghuzamosak. Vizvezeték nincs. A für_döhelyisége~ egészen

hiányzanak, de fürdeni a faluban sem lehet (mert Znióváraljá falu). Az ifjak

az egész éven át nem fürödnek s ezért köztük néha borzadályos bőrbetegségek

fordulnak elő. A szük helyiségekben nem helyezhető el elég szekrény és két

tanulónak (felnőtt ifjaknak) összes felső és alsó ruházata, könyvei, rajz- és zene-

szerei, szennyes ruhája, cipőtisztító eszközei stb. vannak, egy-egy szekrényben

összezsúfolva. Az egyetlen betegszoba az emeleten egy tanterem és dolgozó

szoba között van elhelyezve. A ragályos betegek elkülönítése szinte lehetetlen.

Ha iok a beteg, azok a háló szebakban is feküsznek. A beteg szebahoz tartozó

árnyékszék a földszinten van elhelyezve. A községben körhaz nincs. Torna-

teremmé a pincét 'alakít<;>tták at ; de ez annyira dohos volt, hogy hatóságilag
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zartak be. A tantermek szükek, alacsonyak, rosszul szellőztethetők s a tanulök

a padokban oly zsúfoltan ülnek, hogy irás- és számolás közben egymást folyton

háborgatják. Külön kisérletező, rajz. és zenetermek nincsenek. A dolgozó szebak-

ban a tanulök nem férbek el mind ;a7.. asztaloknál, hanemrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI egyrészök az ablak-

park anyokon dolgozik, másrészök a székeken ir guggolva vagy _térdelve a

padlón. Négy dolgozó szoba magtárból lett átalakítva s ablakaik csak l/S m2

nagysaguak, valóságos lyukak: mesterséges szellőztetők nincsenek. E dolgozó

szobák ablakait télen is minden fél órában fel kell tárni, ellenkező esetben a

szénsav és egyébrossz gázok fojtóvá teszik a levegőt. Az egész épületben egyetlen

iskolai vagy lakóhelyiségnek nincs előszobája. A tanári testület már többször

fölirt a közoktatási kormányhoz a viszonyok javítása végett; eddig azonban

sikertelenül. Most ujra fölirt a tanári testület; részletesen és leplezetlenül föltárta

.a helyzetet és kérttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhiva ta los vizsgá la tot. A mennyiben a vizsgálat ból valóknak

bizonyulnak a fe!tün,tetett viszonyok, kéri a testület vagy teljesen uj épületek

emelését vagy az intéze/nek va lamely nagyobb vá rosba va ló á thelyezését. Ez az

áthelyezés azért is szükséges volna, mert Zniövaraljan a nagyobbára tótajkú

ifjuság egy műveletlen és panszláv érzelmű lakossággal érintkezik. A társadalmi

környezet Zniön alkalmatlan az ifjuság hazafias irányú művelésére,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o ro sz ta n ító k ép ző ta n á rok k ére im e . A porosz tanítóképzö-intéz eti

tanárok egyesülete a porosz közoktatásügyi miniszterhez emlékiratot intézett a

képzőintézeti (szemináriumi) és az előkészítő iskolai (preparandiai). tanárok

fizetése ügyében. Ez emlékiratban összehasonlítják a képzőintézetek új tantervét

a középiskolaiakéval s azt a kivánságukat fejezik ki, hogyaképzőintézetet

magas fokú tanintézetnek ismerjék el. Felvetik a tanítóképző tanárok képzé-

sének ügyét is. Habár az új szabályzat fokozta a vizsgálati követelményeket,

nincsenek megelégedve azzal, hogya tanítóképző tanároktöl alapjában véve

csak polgáriskolai (Mittelschule) képesítést kivannak, A tanítóképző-intézeti okta-

tás messze meghaladja még a magasabb jogú polgáriskola (reáliskola) célját is.

Ezért 'az iskolákra szölö képesítö vizsgálatok célja is igen alacsony a képzőinté-.

zeti célhoz képest. Kimondjak, hogy a tanítöképzö tanárok képzését korszerűen

rendezni kell.QPONMLKJIHGFEDCBAA ' leendő tanitóképző taná rok számá ra meg kell nyitni a z egye·

temet. A képzőintézetekből kikerűlt jelesebb tanítók az egyetemre bocsátandók

s egyetemi tanulmányaik után megvizsgáltatván, tanítóképző tanárokul nevezen-

dők ki. Ezután kimutatjak, hogya (nem akadémiailag képzett) tanítóképző tanár

fizetésének átlaga kisebb a gimnáziumi tanárénál. Kivanjak, hogy az összes

tanítóképző taná rok (tanítók és főtanítók) fizetése e","J 'ségesenrendezendő, tekintet

nélkül az. előképzettségre. Ez nemcsak anyagi okokból szükséges; hanem azért

is, mert különböző lévén az élöképzettség, cim, fizetés,' a tanítóképző intézetek-

ben nincs testületi szellem. Valamennyi tanítóképző s preparandiai tanár fizetése

lehetőleg egyenlő legyen a magasabb fokú tanintézetek fötanítöiéval, A tanító-

képző tanárok fele kapja meg a fötanítöi cimet és rangot. Az igazgató fizetése

legyen egyenlő a magasabb fokú és teljes intézetek igazgatóinak fizetésevel.

P á r to lju k a ~azai ip a r t! Ba la jthy Ilona, a szabadkai állami tanítönöképző



az 1903. április l-éig .befolyt tagsági díjakról.

1901-re: T'anfí Iván (8 kor)
1903'ra: Guzsvenitz Vilmos: Groő Vilmos, Szabó József; Szt.-

Domokos-rendi szerzetesnók társháza Kőszegen (8-8 kor.),
1903. 1. félévre: Belánvi Tivadar, Bellosics Bálint, Eber Sándor,

Macskási Sándor, _ Nagel Sándor, Scherer Sándor, Czöndör Sándor

(4-4 kor.).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hdrvay Ede,

pénztáros.
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intézet igazgatój a, a hazai ipar pártolására hívja tel a társintézeteket.· Igen egy-

szerü mödon e'l lehet érni, hogy az· intézetek növendéke{ lehetőleg a hazai

gyárak ból szerézzék- be szükségleteiket, Csak egy kis utánjaras, munka kell hozzá

Balajthy Ilona a következőleg irja le a felhivásban a maga eljárását:

Növendékeimct magam köré gyűjtöttem, beszéltem hozzájuk és azon óha-

jomnak adtam kifejezést, hogy ruházati és egyéb ipari szükségleteiket egyedül

magyar ipari' termékekből fedezzék. Ezt+a kérésemet ők egy szivvel-Iélekkel

mondhatom nagy lelkesedéssel magukévá tették. Hogy ez azután könnyen és

sikerrel legyen keresztülvihető, a kivánt szükségletek előállíttassanak és meg-

szerezhetök legyenek: zpa r telepekkel, kereskedőkkel léptem óJzzekó"ttetésbe. És én

hiszem, hogy vászon, ruhaszövet, harisnya, cipő, keztyű, kalap stb. mind,

mind haz.ai kéz termékei és hozza még jö minöségben lesznek beszerezhetők.

Alig tettem meg a kezdő lépést, az első felhivást, elértem azt, hogy az egyes

gyárosok, kiket minta és árjegyzék küldésére szólítottam fel, már is ajánlkoztak

figyelembe venni gyártmányaikban mindazt, a mire beszerzéscinknél szükség

lesz. Csak rövid ideig kell beszerzéseinknél jelenlegi szegényes iparunkhoz alkalo

mazkodni, Nemsokára, ha belátják, . hogy tökéjük, munkajuk biztositva van,

iparosaink, gyárosaink alkalmazkodni fognak szükségleteinkhez. Ha a tanintéze-

tek felkarolják ez eszmét. s egyértelműen törekszenek megvalósítani, ebből a

hazai iparra ma még alig beláthato haszon fog háramlani. Mert: «kellően lelkes

agitáció, állandó propaganda mellett az ifjú nemzedék hazai iparpártolása mint

a futó tüz terjedhet szét egész hazánkban. A szülök is beállanak gyermekeik

tanítványainak. Az ily módon elérhető tömegesebb fogyasztás képessé teszi

iparun kat a megizmosodásra úgy a termelt cikkek mennyiségére, mint minösé-

gére és olcsóságára nézve.» Kövessük a jö példát lfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s .
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KÉPES HETILAP FIATAL

.LÁNYOK sZÁI"IÁRA o o

=SZERKESZTI=

TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett lap, a kiknek

a legnehezebb szép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók; festők, tanítók,

tanitónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére s alig van magyar író, ki

nem irna a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeivel, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézlrnun-

kák, női foglalkozások, divat stb.

körébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szolgálatára lapunk a

magyar lányoknak.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUI/O n Ug/l 1/ 1/

~ /.
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MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

ELŐfiZETÉSI ÁRA

Egész évre 12 kor.• félévre .• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

Kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 10. SZ.



Az Országos Magyar Képzőművészeti TársulatnakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k i leh e t tag ja?

Tagja lehet minden ajánlás nélkül bárki, aki évenkint 20 korona

=======-========= tagsági díjat fizet. ='===============rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A művészeti folyó irat czime: MŰVÉSZET Sze:-keszti LYKA KÁROLY.

A MŰVÉSZET közvetitő forum, mely összekapcsolja az alkotá
művészt a szépért lelkesülö, műszerető közönséggel. A rní szépet

és ujat termel a magyar művészek vésője s ónja, azt a MŰVÉSZET
a legmagasabb szinvonalon álló sokszorositásban közli. Két-
havonkint 70-80 oldalon tömérdek képet, rajzot közöl: a legjobb
magyar munkákat, gyönyörü szines műmellékleteket, grafikai
lapokat, eredeti rézkarczokat, szövegben pedig ösmerteti a

============modern és a régi művészetet.=============

t. Kapja két-
havonkint a -MŰVÉSZET-

K edvezm énye i:

A MŰVÉSZET
előfizetési ára olya-

noknak, akik nem
tagjai a társulatnak,
18kor, egy évre, fél-

évre 9 kor. Az elő-
fizetési pénzek a
MŰVÉSZET kiadó-
hivatalába kűlden-
dők : Budapest, VI.,

Andrássy-út 10. sz.

=============czimü képes folyóiratot.

2. A társulat minden kiállítását ingyen
látogathatja, ezenkivül öt jegyet kap

családtagok számára.=============

3. A tagok részére évenkint 30.000 kor.
értékben műtárgyak sorsoIta tnak ki.

Aki be akar lépni az O. M. K. T. tagjai közé, kérjük: vágja le ezt, s kitöltvén, adja

postára az O. M. K. Társulat czimére, Budapest, VI., Városliget, Uj Műcsarnok.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Tagbelépési nyila tkoza t.

fllulirott a z Országos jYiagya r Képzőművészeti Tá rsula i rendes tagja i sorába

lépek s a tá r sula li a lapszabá lyok ér leimében kstelezem magama t a zQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 3 , évtől

s zámitoti lega lább há rom éven á t, évenkint 20 koroná i, jJuoapesten, a Tá rsula

pénztá rába befizetni. J (ikó'tó'mmagamnak viszont mindazoka i a z előnyó'ketésjogo-

ka t, amelyek ugyanazon a lapszabá lyok szer int a Já r sula i rendes tagja it megilletik.

F iely és kelet:

fllá irá s : -- .

t-IU N Q A R IA I(Ö N Y V N V O M O A B U D A P E S T .


