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Arinak a nagyjelentőségű
törvénynek,
melynek hatalmas
alapzatain annakidején
egy egész nemzetet átformáló
eszme s egy új
kor nyugodott,
ma mar körülbelül
csak históriai
jelentősége
van.
Az 1868. évi XXXVIII. t.,c. egykor merész körvonalai rég elmosódtak, liberális újításai immár megvalósúlva,
elszíntelenedtek.
S nincs
a közoktatásügynek
ága, amely olyan messze eltávolodott
volna
az alapozó törvény betűitől, mint a mai tanító képzés.
Más az egész tanterv,
más a tanfolyamok
száma,
más a
tanítóképzőbe
lépő ifjúság, más a tanárság,
más a képesítés
mint
volt hajdan.
Csak a törvény
ugyanaz!
A tanítóképzésnek
hivatott vezérei s a lelkes tanárság,
mely a képzést
új tartalommal
öntötte tele, nem egyszer
igyekeztek
az egész tanítóképzésnek,
képesitésnek,
felügyeletnek
új törvények
által való rendezésére.
Hiába, az igyekezet
eddig megtörött.
A politikai
állapotok
nem
kedveztek a legmélyebben járó, legfontosabb
törvény megalkotásának.
E látszólagos
sikertelenséget
azonban
csak a távol állók
mondhatják annak. Mi, akik benne élünk a hatalmas
munka árjában,
tudjuk, hogyatanítóképzőkben
folyó mai munka nem más, mint
tisztázása,
fundamentumainak
megrakása :
az ú ] törvény szellemének
a legtermészetesebb
élet, meiynek
mélyenjáró
gyökerei
vannak;
mely a jövőnek
bontakozik
ki;
legegészségesebb
fejlődés, mely a
valóságból táplálkozik,
mely nem szakadt el a földtől s mely sorsát
örök időkre biztosította.
Nem a tőrvény
fog nekünk
új szellemet
hozni,
mi visszük
ezt számára, 6 nem fog bennünket
rneglepni;
ő már csak forma
lesz ügyeink számára.
E természetes
fejlődésnek egy ilyen nagyjelentőségű
mutatója,
új szabályzat
: is, melyet
a közoktatásügyi
bizonyítéka
az az
miniszterium a képesító vizsgálat tárgyában
a napokban
kiadott.
Ez új intézkedésnek
mindenesetre
az adja meg reális értékét,
hogy könnyít azon a vizsgálaton,
amely a maga lehetetlenségeivel
állandóan izgalomban
tartotta' az érdekelt
tanártestületeket,
jogos
Magyar Tanítóképző.
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rémületben a vizsgálatra jelentkezőket.
A szabályzat
abszolut jelentősége azonban magasabb.
Magasabb,
mert azokon az alapelveken
épűlt fel, amelyek alapelvei egyúttal az egész magyar tanítóképzésnek s
mert alkalmas arra, hogy irányzatain,
tanulságain
felépüljön a majdan megalkotandó
törvény. Ezen okoknál fogva kettős szempontból kell örülnünk
az új intézkedésnek.
Bizonyos,
hogya
szabályzat
első célját, a vizsgálat megkönnyítését
sokféleképpen
el lehet érni, de bizonyos
az is, hogya
szabályzatban
kifejezett
elvek a vizsgálatnak
a lehető legnagyobb
megkörinyítését
tartalmazzák.
Lehet ugyanis olyan módra gondolni,
amidőn
a megosztott
képesítő
vizsgálat
egyik
fele kivül esik
a tanítóképző
tanfolyamain;
lehet
másodszor
olyanra,
midőn e
vizsgálat az évfolyamok
keretein belül helyezkedik
el. A szabályzat
az. utóbbít valósította
meg s könnyű megállapítani,
hogy
ez által
a könnyebbik
módot választotta. Ezen, a tanfolyamok
keretén belűl
elhelyezett,
ugynevezett
képesítő
osztályvizsgálatnak
három
fele
tagolása
igazán az elképzelhető
legnagyobb
könnyítés.ZYXWVUTSRQP
E , módozat
egyuttal a könnyítéssel
együttjáró. intenzitást
is jelenti, mint ahogy
. intenzitás
minden decentralizált
vizsgálat. A képesítő osztályvizsgálatok ellen, hallottuk,
némelyek
azt hozták
fel okul, hogy e vizsgálatok idején egészen érettlen a jelölt; vagy hogy akkorra, mikorra
tanítóvá lesz, teljesen
elfelejti a rég tanult
ismereteket.
Az első
kifogást elejti az a tény, hogy a jelölt úgy sem jut az eddiginél
hamarább
a teljes képesítés
birtokába.
Ami pedig
az elfelejtést
illeti, itt ugyanazon
esetek következnek
be, ugy az évfolyamokon
belül, mint a kurzusok
keretén kivül elhelyezett
képesítő vizsgálati
tagozatoknál.
Ki kell jelentenünk
tehát, hogy a szabályzat
a legfőbb célt,
a könnyítés
kérdését, az intezitás
gondolatával
összekapcsolva,
a
legjobb módszer szerint oldotta meg anélkül,
hogy
valamely
itt
előálló érdeket veszélyeztetett
volna. .
Az új szabályzat
kibocsátásának
még 'nagyobb
jelentősége
van a tanítóképzés
magasabb
szempontjaiból.
Már azokból a szük
keretekből,
melyekben
a mű mozoghatott,
kiemelkedik
két értékes
gondolat:
a magyar nemzeti eszme s a szakszerűség
szempontja.
"A. befejező képesitő vizsgálat elsősorban
s mindenekfelett
érvényre
juttatja
e gondolatokat
s ezek által már is megjelöli azt az irányt,
melyen a képesítésnek
mindenkoron
haladnia kell.
Nagy értéke a szabályzatnak,
hogy e gondolatokat
a tanító-.
képző belső életéből váltotta ki s igy lett maga
is élettel
teljes,
így lett életre való. Bizonyos
az is, hogy
mindama
magasabb
gondolatok,
melyek
a nemzetnevelés
tényeiből
a tanítóképzőre
háramlanak,
átvihetők már most a vizsgálat területeire:
szabad a .
kezünk, a fejlődés, az alakulás útjai nincsenek
elzárva.
lelkes, buzgó tanárságának
a szabályzat
által
A tanítóképzők
adott éveket úgy kell tekintenie,
mint a vonatkozó
eszmék kialakításának
éveit;
úgy,
mint a tanító képzésre
vonatkozó
s megalko-
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andó törvény szellemének
kiformálását,
úgy, mint hatalmas
lépést,
apcsolatot a régi," tisztán
csak
visszafelé
tekintő
skolasztikus
ányzattól
az új törvény
már is bontakozni,
sejtődzni
kezdő
ikkelyei felé"tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Il. Az előa dá si készség fejlesztésének

eszki/zei.

A mai viszonyok
keretében
mozogva
önkéntelenül
is s első
látszik erre legalkalmasabbnak,
mint amelysorban az önképzőkör
nek egyedüli
hivatása
az önképzés
általában,
különösen
pedig a
szóbeli előadási készség fejlesztése
is. Mindenesetre
az önképzőkör
a legalkalmasabb
tér e tekintetben,
csakhogy
nem a legtágasabb,
s
nem is szigoruan
rendszeres.
Nézzük, hogyan
fogja fel a növendékek
nagyobb része az
önképzőkör igazi célját. A vezető tanár rendszerint
minden
évben
eléjük állítja ugyan annak célját: az alkotmányos
társadalmi
együttélést, a hajlamok és tehetségek
fejlesztését, a családias jellegű útbaigazításokat stb., meg js érti ezt az önképzőkör
minden
tagja, de
azért mégis csak kialakul lelkében az a másik meggyőződése,
hogy
kevésbé tehetséges,
teljes kezdőnek
nehéz ott a boldogulás
már
csak azért is, mert a tehetségesebbek
lefoglalják
előle az időt, a
körnek nagy többsége
elől pedig az érdeklődést.
AzonkívülZYXWVUTSRQPON
kőzvetlen tanítást sem nyerhet ott, mert a birálatokból
még nem tud
magának fokozatos
szabályokat
levonni.
Annyira
higgadt
szemlélődést pedig nem kivánhatni az ifjutói, hogyatöbboldalú
birálatban
a tényleg
megnyilatkozó
jóakaratú
javítás
szándékát
is lássa
mindenkor. Még a legerősebb
akarattal
bíró növendéket
is előbbutóbb visszaszoríthatják
a keménységükben
is mindinkább
fokozódó
b í r á la t o k .
(Megjegyezve,
hogy mindig több a kevésbé
tehetséges
növendék, mint a kiemelkedő.)
Tényleg
többé-kevésbé
kifejlődik
bizonyos verseny,
amely egészséges
lehet ugyan
egyforma
tehetségűek körében, de kénytelen
félreállása miatt elkeserítő a gyámoltalan kezdőre, mert ő bizony csak látja az elismeréssel
jutalmazott
munkát, a megtapsoltnak
örömtől sugárzó arcát, a munka jutalmát
önmagában is: de nem ismeri, mert alkalma sem volt megismerni
azokat a bizony nagyszámú
lépcsőket,
melyek
ily sikeres
eredményhez vezetnek.
S ha még számokkal
is meg akarjuk
világítani a kérdést, azt
látjuk, hogy ideje sem jut minden növendéknek
nemcsak a komoly
előkészületre, de még a gyakori
szereplésre
sem az önképzőkörben. A gyakori
szereplést
nem a birálatban,
hanem a podiumon
való szereplésben
kell látnunk. Egy esztendőre
átlag 30 ülést szá--
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mítva (pedig ez nagy szám, ebbe a diszülések,
ünnepségek
is bel
vannak számítva,
amikor
csak gyakorlott
növendék
szerepelhet)
100-120 növendek mellett átlag 1 növendékre
1 szereplés jut, ha:
négyen szerepelnek
egy 2 órás ülésen, melyen jegyzőkönyv-,
névsorolvasás, beható
bírálatok
és indítványok
is vannak. Négy év alatt
tehát négyszer,
legfeljebb hatszor szerepelhet
egy növendék. Így az
önképzőkör
nem lehet a nagy tömeg
gyakorló
tere, csak a talentumos előkelőknek érvényesülési
tere, kiknek a kevésbé tehetségesek
statisztálnak.
De még ha nem így volna is, a teljesen kezdő lelki állapota
sem olyan, hogy a képző
összes' növendékei
előtt próbálgassa a
maga kezdő gyakorlatait,
mikor még a saját osztálya
elé állítva is
!
a kezdet minden nehézségei vel küzd. Ismeretes tapasztalat
ezZYXWV
Már pedig valamennyi
növendékünk
tanító akar lenni, tehát
valamennyit
el kell látnunk a szükséges
feltételekkel,
természetesen
az előszó készségével
is; erre az önképzőkör
egymagában
nem
elegendő.
mint legelső
eszközt és
S most állítsuk be az önképzőkört,
előkészitőt
kitűzött
célunk
szolgálatában
a felnőttek
oktatására,
ismeretterjesztő
előadások
megtartására.
Elfogadott
szokás, hogya
magyar irodalom
tanára egymagában
vezeti az önképzőkört,
azon
anyagánál
fogva, melyet az irodalom
nyújt.
Az önképzőkörben
azonban
már eddigelé is előfordultak
más tárgyak
köréből való
ismertetések,
elmélkedések
stb. olykor szabad előadás alakjában is.
A vezető irodalmi tanár természetesen
a különböző
szaktárgyaknak
logikus
rendjébe
bele nem hatolhat,
de még azt a tárgyak természetéhez
símuló nyelvezetet
s előadási hangot sem tudja kellőleg
irányítani,
hacsak
nem akar minden
tárgyban
szakember
lenni.
Következik,
hogy az' önképzőkör
munkájában
minden
tanárnak
nemcsak szakismeretévei,
de annak előadási művészetével
is közre
kell hatnia a magasztos
cél érdekében.
Ez az időnkint való közreműködés
is azonban
csak kitágítja az önképzőkör
anyagát,
az idői
redukálja
és csak néhány növendéknek
nyújt
alkalmat a gyakorlatra. Tehát
ebből az igen fontos
szempontból
sem elegendő az
önképzőkör.
Vissza kell tehát mennünk
a tanterembe
s rendszeres
oktatásunk körébe
felvenni ezt a kérdést is, mint megannyit
az újabb
időkben s a tanári testület munkájának
egységességét,
szakjellegét
ezáltal is jobban kidomborítanunk.
Mert nem áltathatjuk
magunkat
azzal, hogy az önképzőköri
versenyben
tehetségének
csekélysége
miatt lemondóan
félrehúzódozó
növendékünk
majd ha iskolájában
önálló lesz, belejön
ebbe is. Pedig addig sem kell várnunk;
már
az intézet falai közt is éreznünk kell azokat a nehézségeket,
melyekkel
hiánya miatt, meg kell
növendékünknek,
éppen az e lő s z ó készségének
küzdenie.
Nem is szólva azokról a feleletekről,
miket a tanárnak
hallgatnia kell majdnem. mind a négy évfolyam ban az összefüggő előadást illetőleg, de még annak a tanárnak
is kínokat kell kiállania,
aki esetleg a szóról-szóra
való felelés elavult álláspontján
van. Hát
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három-négy
tanár
mikor a gyengébb
lll. éves növendéknek
ólt is, száz. szem és fül ellenőrzése
mellett (s ez itt a fontos)
eg kell kezdenie a tanítást 1 Az ügyetlenebbje
s félénkebbje
már
mese elmodásánál
is belesül, vagy a legkülönbözőbb
szín változatok
pedig
özöttannyira
kapkod, hogy á tanár feszeng, a kis növendék
osolyog. Vajjon az ilyennek
jobb lesz-e a többi tanítása?
S ha '
anító korában
idegenek
is látogatják
tanításait
(többnyire
a felgyelettel megbizottak),
meg tudja-e állni helyét?
Hisz élemedett
nárok, tanítók vannak, kik ilyenk-or - psychológiailag
is érthető
kokból - mindigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k iz ö k k e n n e k
(tudja az ég, talán a rossz). keréknem is szólva,
.
ágásból, a tanítónőkről
Növendékeink
azonban
nemcsak
a gyakorlóiskolában,
hanem
is tanítanak ; az ifjusági
egyesületben
felolaz ismétlőiskolában
vasásokat, esetleg szabad előadásokat is tartanak;
helyen kint maguk
s szavalni, tehát művészetileg
is megérteni
tanítják
az ifjusági
egyesület tagjait. E tekintetben
a lévai tanítóképző
messzebbmenő
kisérletet tesz akként, hogyatehetségesebb
tanítójelöltek
felső két
évfolyamaiból
az iskolán kívüli egyesületekbe
(iparos legényegyesület, iparos tanoncotthon)
küldi aktiv gyakorlatra,
természetesen
előzetes útbaigazítás
mellett ; sőt a lehetőség
szerint a tanárok is'
meghallgatják ily előadásaikat,
azokat
követőlegis
megbeszélik;
a
tanítójelöltek pedig tanárjaik
iskolán kívüli ismeretterjesztő
előadá-v
saikat hallgatják
meg, természetesen
nem kötelezően,
hisz akkor
vasárnapja sem volna a növendékek
nagy tömegének.
.
Ha tehát növendékünk,
később a nép tanítója, előzőleg
alig
gyakoroihatta magát e tekintetben,
tettre hívás esetén hova-merre
szaladjon útbaigazításért,
ha nem rendelkezik
a legszükségesebbek
készségével.
egyikével, az élőszó

Tehát tanítási
gyakorlatainak
előkészítése
szempontjából
is
jóval előbb meg kell kezdenünk
az -előadás beli készségre
való rendszeres szoktatást
a tanteremben.
.
Mi sem természetesebb,
mint az, hogy már az I. évfolyam
elején a magyar nyelvi okfatással
kapcsolatban,
mint amely úgy
tárgyánál, mini anyagánál
fogva. első sorban hivatott erre a. - hogy
úgy mondjam ,-.:... vezető szerepre. Közvetlen
múnkatársa
pedig, a
tanítóképzői
oktatás valamennyi
tárgya, az ének és zene kivételével, mint amely utóbbiak
a beszélő és halló ~zerv közvetett
kifejlesztéséhez járulnak
hozzá. Az idegen
nyelvek
tanításának
u. n.
természetesen
kizárja azokat rendszerünk
köréből,
direkt módszere
amint különben a napokban a magyar közoktatási
kormány is kizárta
a tiszteletdíj köréből
a tanítóknak
azon ismeretterjesztő
előadásait,
amelyeket azok nem magyar,
hanem idegen nyelven tartanak.
A figyelembe
vehető tárgyak szerep ének célunk szolgálatában
való kifejtését kisérlem meg az, alábbiakban.
,
~tsrqponmlkjih
A ma gya r nyelv- és t'r odá lomta nítá s. jön számításba
első sorban. A nyelv anyaga itt kerül feldolgozás alá. Azonban
mit kívánnak a tanterv megjelölte keretek a magyar nyelvi oktatástói ? Semmi·

318zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

beható
ismeretét;
egyebet, mint: 1. a magyar nyelv rendszerének
2. a kifejezésbeli készség elsajátítását
(stilust), 3. a nemzeti irodalom
ismeretét (és pedig a külföld remekei is majd egészen kiküszöbölve),
evvel kapcsolatban
4. a műfajok elméletét (poétika, retorika), 5. az
_ irodalom
fejlődésének
áttekintését
és 6. az előadásbeli
ügyesség
megszerzését.
Tehát
párhuzamosan
az irodalom
színének-javának
megismertetésével
az élő és írott nyelv megértését s elsajátítását
szóban
és írásban;
szóban
az előadási
készséget,
írásban
a helyesírást,
mindkettő
stílusát
és szerkezeti
készségét, s mindeme nagyobbrészttsrqp
négy rövid év alatt, csaknem egy tárgy
gya kor la ti irányú készséget
körében,
de körülbelül
12-14 más tantárggyal
párhuzamosan,
átlag
30 növendéktársával
egyidejűleg
kell a tanítónövendéknek
elsajátítania.
_.
Az ideális képzés szempontjábólmég
a takarékos
államhatalom
előtt is fölötte sok ez, szegényesen
élve azonban,
mindenből jut
valami. Természetes,
hogy, a -gyakorlati készségek
fejlesztése szorul
a \ minimumra
az elméleti tárgyaknak
4 .évbe beszorított anyagsulya
alatt. (Lásd a mathematikusok
panaszait .is a gyakorlásra
szant
kevés idő miatt.) S mi mégis bocsátunk
ki okleveles tanítókat, sót
új jelölteket gyenge
csontúakat
veszünk
fel s foly tat juk
munkánkat.
Minthogy pedig' évről-évre
szükségét
érezzük
annak,
hogy növendékeinknek
újabb irányú szellemi táplálékot
nyújtsunk
- a legújabb szociológiával
kapcsolatban
jó magam is ezZYXWVUTS
írá s o m mal, minthogy
továbbá
azzal együtt
azt is érezzük, hogya
tudomány
is csak olyan viszonyban
van az ifjú ember
agyával,
mint a gázok feszítő ereje a térfogattal,
abban fő a fejünk, hogy
. vagy a térfogatot
tágítsuk időben, ezzel az ifjú agyának
befogadó
képességét
is, ezt azonban
a magunk
jószántából
nem tehetjük,
vagy a gyakorlati
készségek
fejlesztésének
biztosító
szelepén át a
feszítő erőt csökkentsük.
Vajjon
melyik részen
van a nagyobb
hiba? . .. Ez volna a fő akadálya
a mai tanítóképzés
mélyítésének.
A célunk szolgálatában
álló módszer azonban némileg segíthet ezen.
Az előadási készség fejlesztését
t. i . erőszakolnunk
kell abból a
nagy' szempontból
is, mert azzal együtt jár a behatóbb
ismeretszerzés is.
Igy hát ha neai sürgetem
is türelmetlenül
az esetleg hat évre
kitolt tanítóképzőt,
hanem többi kedves koIIegámmal
együtt én is
csak feszegetem
a mainak recsegő kereteit, teszem ezt azért, mert
'erősen
hiszem, hogy az előbb- utóbb ropogni, majd összedőlni fog,
kimérésénél
ismét e s z ü n k - s z í v ü n k íze
mire aztán
az új keretek
szerint hozzájárulhatunk
annak' méreteihez,
sakkor
szó ba kerülhet
a külön gyakorlati
retorikai studium
is. Addig azonban
foldozgassunk tovább.
*

A magyar nyelvi és irodalmi
oktatás
keretei ben fokozatos
alkalmazással
a következő
eszközöket
tartom
még' a mai anyag
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mellett célravezetőknek
(lehető rendszeres
levezetésüket
módszeres
alkalmazásuk tárgyalásánál):
Társalgás
és annak formái.
Technikai
olvasás.
A tanulás megtanulása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A felelés.
Ennek fokozatai:
padban
kérdésekre,
majd összefüggően
a tanárnak
a
padok előtt kérdésekre;
majd összefüggően
a tanárnak;
végül a padok előtt összefüggőentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
tá r sa ina k, sőt egy
leckét egységes
anyagként
is társainak,
amikor azok
tárgyi és előadási rövid bírálatot (megjegyzéseket)
mondanak.
Mesélés (gyerrriek-,
állat-, népmese;
lrelyi-, nemzeti
monda,
legenda, mythosz).
Saját dolgozatának
felolvasása.
Ugyanannak
elmondása.
Prózai m ű v e k (elbeszélések, leírások) olvasása, majd elmondása.
elbeszélések,
leírások előadása.
Saját készítésű
Költemények
olvasása,
elmondása
ftartalmi ismertetése,
végül
szavalása).
.
Saját készítésű
kisebb beszéd elmondása.
Kíváló szónoki művek előadása (részben).
Szabad előadás saját maga választotta
tárgykörből,
m a jd
feladott tárgykörból.
'
Ezen fokozatok
alkalmazásával
utasíthatja
a tanár
a kezdő
szereplésben
is.
növendéket az önképzőköri
Ezek eszközei általában az élőszó tanításának
a magyar nyelv •
keretében, ez anyag felhasználásával.
A többi tárgy köréből : a ) általán' az illető tárgy tanulási
módjának bemutatása,
b} különösen
pedig a felelés különböző
eszközei használhatok
fel célunk szolgálatában.
S e tekintetben
a csak
igazában gyakorlati
foglalkozással
járó ügyességi
tantárgyak
: rajz,
szépírás, kézimunka,
torna képezhetnek
kivételt,
azonban
ezek is
belevonhatók
törekvéseink
szolgálatába.
A l]ittan, neveléstan
megannyi
ága, történet,
alkolmánytan,
földrajz szerintem
úgy, mint a magyar nyelv körében;
sőt a történet és földrajz a térképek
felhasználásával;
a testtan, természetrajz, chemia, fizika s részben a gazdaságtan és egészségtan'
(IV.)
is a szemféltetési
eszközök
belevonásával.
ami nagyjában
ugyanaz
összefüggő felelés alakjában,
mint az e tárgy beli tanítások
a gya-'
korló iskolában.
Sőt egy methodikai egész begyakorlása
alkalmával
a mathematikában
is alkalmazható
avval a megszor·ítással,'
hogy
kezdetben csak jól áttanulmányozott
feladatok megfejtését
mutatja
be a növendék
társainak.
Természetesen
minden
tárgynál
csak
bizonyos fokozatok
megtartásával.
A gyakorlati tanítás bírálati óráin
már eddig is a növendék
a legjobb alkalomhoz
jutott.
A rajznál és kézimunkánál
az; előzetes
eljárás
tudakolható
meg kérdések,
majd összefüggő,
rövid, szabatos előadás alakjában;
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utólag (azaz a feladat elkészültével)
a készítés
és felfogás
módja,
a tapasztalt
nehézségek
'stb.' képezhetik
a növendékek
beszédének
igen változatos
és tanulságos
tárgyát. Mi sem természetesebb,
hogy
a növendék
egyénisegér
ismeri meg azáltal a tanár jobban,
mint
anélkül, A szépírásnál
a betük felosztásának,
helyes írásának stb,
összefüggő
beszéd kíséretében
való bemutatása,
A tornánál az egyszer bemutatott szabad gyakorlatoknak
azonnal való szabatos vezényI:!- szertornázásnál
a gyakorlat bemulési formában
való kifejezése;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
annak helyes kivitelének
indokolása ; játék előtt
tatása kíséretében
a játék szabályainak
szabatos
ismertetése.
Már, mOpt mennyiben
segít célunk elérésében
az említett tan, tárgyaknak
belevonása
az élő szó készségének
gyakorlásába?
Az
általános
cél elérése mellett annyiban, hogy mindegyik tárgya
maga
specifíkus
természetével
és nyelvezetévei
is hozzájárul
ahhoz, hogy
a növendék
mint előadó is .megtalálja
nemcsak
a hang modulációját, a, beszéd, tempóját,. hanem
megtanulja
a tárgynak
kezelési
módját
is. A tanár pedagógiai
egyénisége
juthat érvényre a leendő
pedagógusokban.
A költői m ű f a j o k előadása,
vagy csak tartalmi
előadása is a hanguiatos
előadásnak
legkülönbözőbb
változataival
, ismerteti meg a növendéket;
a prózai műfajok magukban
foglalják
sok más tárgy előadási modorát:
a leíró, ismertető
előadás
hangját, mint a test- éskézügyesítő
tárgyaknál
és a -leíró természetű
tárgyaknát ; 'a szónoki beszédek
és a mathematikai
természetű tárgyak a magyarázó,
bizonyító és meggyőző
előadással. a kísérletezéssel vagy' szemléltetéssel
összekötött
tárgyak az' előadás közben
való tevésre-vevésre
szoktatják
a növendéket.
S ez utóbbi
tekin• tetben szükségtelen
a kapcsolatot
a gyakorlo iskolai tanítással hangoztatnom,
de azt sem, hogyaleckekikérdezés
ilyformán mennyivel élénkebbé
váltk.
.
Természetesen csak a magam rendszerének
s egyéniségének
felfogásán
át érinthetern a különböző
szaktárgyaknak
ilyetén belevonását
együttes
célunk szolgálatába;
a szaktanárok
fogják legjobban
tudni, lehet-e
az illető szaktárgy
anyagának
és sajátos
módszerének
rovása nélkül ebbe a minden tekintetben
igazán fontos s specifikusantanítóképzői
kérdésnek
első stádiumbeli
megoldásába a mai tanterv
keretein belül belefogni.
A magyar
nyelvi
oktatás
tekintetéberi
valamelyest
remélhető
jobb
eredménnyel
igenis lehet. Nem kell . más, csak a gazdaságosan
beosztott,
de
meg
nem
csonkított
anyagba
a kérdés
egész
complexumát
egyelőre csak halvány színezéssel 'belevinni, amint azt részben, de
nem rendszeresen,
rövid tapasztalatom
alatt már eddig is megkíséreltemúgy
a' tanteremben,
mint az önképzőkör
munkájában.
Az
eredmény
természetesen
még nem igen mutatkozhatott
sem positiv,
sem- negativ irányban,
hisz még nem voltam abban a helyzetben,
hogy· állandóan
négy évig működhettem
volna egy intézetnél.
I

*
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Az előadásbeli ügyesség fejlesztésének, minttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
r endszer es nevelőoktatási tényezőnek - akárcsak a dolgozatoknak beállítása a
nítási anyagba, szükségessé teszi egy olyan eszköznek alkalmaisát, mely közvetve ugyan, de a többi tantárgyhoz hasonló hatásai járul hozzá acél eléréséhez.
Ertem alatta a szóbeli előadás
osztályozását; ami természetesen a mai osztályozási rendszer kibővíését eredményezné, amelyet azonban akkor sem kellene kiküszőölni, ha az u. n. általános osztályzat lépne a mai részletes osztályozás helyébe.
Vessük össze e kérdést az írásbeli dolgozatok külső alakjának
elbírálásá val.
Növendékeink írásbeli munkáinak (iskolai és házi dolgozatok,
tanítási tervezetek, jegyzőkönyvek) külső csinosságára nagy gondot
fordítunk, nem is szólva arról, hogyaszépírási
ügyességre nagyon
helyesen, külön órák mellett külön rovatot nyit az anyakönyv;
ezt a külső előállítását a dolgozatoknak úgy az egyes dolgozatnál,
mint általában a bizonyítvány ban, osztályzattal bíráljuk el.
S vajjon a szóbeli előadás ügyessége nem oly tényezője é
a tanítóképzésnek, mely az írásbeli dolgozatok külső alakjára parhuzamos ugyan, mert ügyességet fejleszt, . de értékére nézve fontosabb is, mert a· tanítónak hivatása betöltésében valóságosan
mindennapi kenyere?
A kérdés ilyetén elbírálásának szükségessége ugyanazon okokból következik, mint az írásbeliek alaki elbírálása, mert ez is ilyen
közvetett fejlesztési eszköz, rnelynek igazságos elbírálása a növéndékekre ösztönül hat, másrészt komoly voltának belátására vezet
részérő!. Természetes,
hogy az. elégtelennek mega növendékek
felelő ross-z fokozat megállapítása, mint az írásbelieknél,
itt sem
lehet a továbbhaladásnak akadálya. Azonban meggondolandó, vajjon
vizsgálati élőszó-készségbeli
elbírálás nem súlyosabb
a képesítő
szempontok szerint bírálandó-e el, mert tudvalevő, hogya képesítő
magyar irás beli dolgozatnak nyelvi szempontból való elbírálása
súlyos helyesírási hiba esetén egy évi visszavetéssei jár! Ily fokozatok, melyeknek megállapítása természetesen a tanári testület egészének feladata, lehetnének pl. : "CA növendék) előszóbeli előadása" :
1. hangulatos, 2. élénk, 3. folyékony, 4. értelmes, 5. akadozó.
Vagy .ezek helyett bármely jobb s megfelelőbb kifejezés. Erdekes, .hogy a hazai felekezeti képzök
némelyikében a
maradványaképpen különmagyar nyelv rovatában a régiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j ó szokás
külön osztályzattal elbírálás alá esik az elmélet, olvasás és fogalmazás. Általánosan ez ilyesféle keretekben akkor és olyként volna
keresztülvihető, ha a képző mai keretei időben is tágulnának és
az előadásbeli ügyességben való készség fejlesztésére külön retorikai
studium nyittatnék. Addig azonban igen jó szolgálatot tenne az
.írásbeliek külső alakjá"·nak rovata mellé létesítendő ."élőszóbeli
előadás"
rovat. Ez ügyesség osztályozásának
a magyar nyelv
keretébe való beleillesztése abból az egyetlen okból sem volna
helyes, mert igazi fontosságra tulajdonképpen a tanítási gyakorlat-

322zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ban jut, ahol igen sokszor ennek az ügyességnek
fokától függ a
tanítás egész sikere s így a tanítás sikere más szempontok
szerint
belsőbb elbírálás alá eshetnék.
A tanári testületek lassanként
tapasztalhatnák,
hogy az ügyesség fejlesztésével
a növendékek
világos gondolkodásának
fejlódése
is együtt jár s talán elónyösebben,
mint a fogalmazással,
mert itt
több időt fordíthat gondolatainak
alakítására,
tehát lassúbb a folyamat,mint
az élőszóval való' előadásnál ;' .ennek alkalmazása
u. i.
után az ex abrupto
is jó fogalmazást
tesz
hosszabb
gyakorlat
lehetövé. (Erről különben
bővebben a módszeres
résznél.)
Egy esetleges
ellenvetéssel
is foglalkoznom
kell, avval t. í.,
hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e lő s z ó
készsége
nem ugyanaz,
mint más ügyesség;
születni kell erre és nehezebben
nevelhető,
mint más ügyesség.
Ez elfogadható
addig, míg meg nem kísérelte
valaki, vagy
ha,1-2
sikertelen kísérlet után lemondott
róla. Vajjon miért tanulja
meg az ember előbb a beszédkészséget,
mint az írás ügyességet?
Kétségtelenül
azért, mert az a .lélek élete, a lélek igazi megnyilatkozása, ez pedig csak emberi találmány,
az emlékezet
fogyatékosságának pótlója.
Igaz, hogy születni kell mindenre,
de hát hogy
születtek-e,
tudjuk meg azt, hogy belépő növendékeink
tanítóknak
s mégis tanítókká
kell őket nevelnünk,
még a gyengébb
észbeli
tehetségűek
is oklevelet kapnak, pedig talán ugyancsak
nem m ű vészei a tanításnak
s nem -lesznek Demosthenesek
talán azok sem,
akik az előadási készségben
nyernek gyakorlatot.
Az azonban tény,
hogyalegcsekély
ebb érzékkel bíró egyéri is fejlesztheti
bizonyos
pontig bármely téren az ügyességet,
csak erős akarat
és lehető
sok gyakorlat kell megfelelő vezetés mellett.. Kereskedelmi
iskoláinkban következetesen
oly gondot fordítanak
az irodai munkálatok
szabatosságára
és csinosságára,
hogy a legrosszabb
írással belépő
növendék nek is három év alatt a legelőnyösebben
megváltozik az
írása; persze elegendő időt is fordítanak
rá. A jezsuita
rendnek a
hajlamok
és tehetségek
irányára alapított képzési rendszere a tanítóképzésnél
nem jöhet számításba,
mert ennektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
csa k tanítókat,
nem
térítőket, gazdákat stb. kell képeznie.
szónokokat,
Aki tehát a tanítói pályára éppen nem mindig hajlamainál
fogva lép, azt azzá is kell képeznünk,
minden tehetségünkkel
s
minden rendelkezésre
álló jó eszközünkkel.
A legjobb
eszköz is
azonban
csak lehető jó módszerrel
segít célunkon.
(Léva.)

(Folyt. köv.)

D. Nov)' F er enc.
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E folyóiratban már többen foglalkoztak teljes szakavatottsággal ezzel a fontos kérdéssel. Kifejtették, hogy az egyes tantárgyak
tanításába miféle szociális vonatkozások vihetők és mi módon lehetne
gyakorlatilag is megismertetni a szociális kérdéseket. Jelen, rövid
cikkem keretében nem akarom ezeket a fejtegetéseket további
adatgyűjtéssei támogatni, csupán pár szempontot kivánok az eddig
elhangzottakkal szemben atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
gya kor la ti
kz"vihetöség szempontjá ból
kiemelni.
Szerintem a szociális vonatkozásoknak
az egyes tantárgyak
tanításának a keretébe való bevitele nagyon problematikus.
Az
eddigi fejtegetések szerint példáúl kivánjuk a történelem tanárától,
hogy ismertesse egyes korok társadalmi törekvéseit, az állarnintézmenyeket a társadalmi élet berendezését, a gazdasági élet irányelveit stb. Ilyen tanár, aki ezeket eddig ismertette, s a jövőben is
megteszi, bizonyosan van több, De ez nem fog általánossá válni
több okból. Még ha a tankönyvek keretei közt mozogni szetető
egyénektél eltekintünk is és feltételezzük, hogy minden történettanár elvégzi a fentjelzett célból szükséges sokoldalú és hangsúlyozni kívánom: igen nehéz tanulmányokat, s ha nagy lelkesedéssel viseltetik is a szociális képzés ügye iránt: most amikor még
az egész kérdés a vita tárgyát képezi és eldöntése a közel jövőben
nem is várható, képes és kész lesz-e a tanárság nagyobb része
ezeknek a feladatoknak a betöltésére? Egyesek előtanulmányaiknak
ilyen irányú fogyatékossága és az ehez szükséges
speciális
érzék
hiányában nem is kísérelhetik meg a siker reményével, hogy egyes
vidékeknek a földrajzi tényezőkkel kapcsolatos szociális vonatkozásait megismertessék, vagy legalább is ily irányúZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
fe lfo g á s u k
egyoldalú lesz és meglehet, hogy helytelenül világítja meg azt, amit
akar.
A .számtan tanításá val kapcsolatba hozható ipari és kereskedelmi viszonyoknak,
birtok megoszlásának,
a keresetforrásoknak
stb. tárgyalása külön szakembert igényel, s a szociális viszonyoknak
ily sokoldalú és alapos (lj ismerete nem kivánható
a mathematika
tanárától.
Az eddig felvetett, sok szép eszme a tankönyvek
keretében
meg' nem -oldható és j ó részben csak papiron fog maradni. Anélkül,
hogy azt a nagy szellemi .tőkét, melyet a tanítóképző-tanárság
képvisel, kisebbíteni akarnók, el kell ismernünk, hogy az ilyen kívánal- .
maknak csak megfelelő tanulmányok és nem is annyira a könyvtudás, mint gyakorlati tapasztalatok alapján lehet megfelelni. Ilyen
tapasztalatoknak a megszerzésére pedig eddig csak véletlenűl és kevés tanárnak volt alkalma. A tanítóképző tanároknak tehát alkalmat
kellene adni arra" hogy ilyen irányú ismereteket szerezzenek és
pedig ne csak egyesek, hanem mindnyájan. Ujságot ezzel nem
mondtam. A vallás- és közoktatásügyi miniszterium már a m ú l t
évben
megtette az első lépést, rendezett a tanítóképző-intézeti
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tanárok számára szociológiai tanfolyamot. Ezt kellene folytatni, illetenni és arról gondoskodni, hogy ne csak a most
tőleg általánossá
működő tanárok, hanem az új nemzedék is keresztül menjen ilyen
-képzésen.

,

Egy nehézség még így is fenn fog .rnaradní. A tanítóképző
annyira túl van terhelve tantárgyakkal és az egyes tantárgyak tananyaga olyan terjedelmes, hogy az magI! elég munkát ad samellett
a szociális vonatkozások nagyon mellékesekké válnak.
, Az elmélet itt keveset ér. A megoldást más úton kell keresni.
És itt egyenesen az áJlamkormányra hárúl a megoldás feladata.
Az állam eddig is előmozdította kedvezményekkel és anyagi áldoza·
tokkal a tanítóképző tanárság
és a tanítóság továbbképzését.
Ezt
tenni, hogy a tanárok és a taní'
ki' kellene szélesíteni és lehetővé
tók teljesen ingyenes utazással vehessenek részt a szociális képzés
szempontjából rendezendő tanulmányutakon.
Természetes;
hogy
bármely forrásból tétetik ingyenessé az utazás, ez csakis a tanulmányút esetére szorítkoznék. A jövő tanító' és tanárnemzedéknek
pedig a tantervébe kellene beilleszteni az ilyen tanulmányutakat.
S ha még hozzávesszük,
hogy egy újabb áldozattal a vasúti forgalom csendesebb szakában az elemi iskolai tanulók is nyerhetnenek alkalmat az ingyenutazásra:
olyan gyönyörű perspektiva áll
előttünk, amely már. jóval túl terjedne jelentőség tekintetében a
szociális képzés keretein.
•
, Pedig a tanítóság is csak így teljesíthetné azokat a .szociális
feladatokat, melyeket tőle várunk. Arra nem elégségesek a rendeletek, mert a tanító szociális munkája a tanterv követelményein
kívűl esik, szoros kötelességei közé nem lehet beiktatni, erre ót
csak lelkiismerete ösztönözheti.
De erről se lehet szó, ha .nincs
iránta érzéke és nincs a hozzá szükséges sokoldalú tapasztalata.
•
Áldozatot kívánna mindez az állam részéről, de ez dúsan
meghozná a maga kamatait. Így képes volna a tanárság és a
tanítóság megoldani azokat a szociális feladatokat, melyeknek. az
elméletben való kidolgozása aligha fog eredményre vezetni. .tsrqponmlk
Dr .. Ba r csa J á nos.
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m .a g y a r

beszédLanítása-

id e g e n a jk ú

n é p is o lá k b a n .
(Vége.)

Rég ismert paedagógiai elv, hogy csak azok" az ismereteink
maradandók,
amelyek
közt értelmi összefüggés
van, amelyek
helyesen rendezve összefüggő láncolatot alkotnak s a köztük lévő
értelm] vonatkozás révén eszünkbe juttatják egymást, 'illetőleg fölújitják egymást a tudatban. Azon kell. lennünk ennélfogva, hogy a
megtanulandó új szók és szócsoportok közt is belső összefüggést,
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tartalmi kapcsolatot,
vonatkozást
teremtsünk.
Ez az értelmi associatio.
Hogy az értelmi associatio
főkövetelményének,
alapelvének
a
tanító eleget tehessen,
gondoljon
arra, figyelje
meg, hogyan
sze_O
rezték meg képzeteiket
növendékei
iskolába
jöttük
előtt,
milyen
képzeteket szereztek
s milyen megfelelő szókat
tanultak
otthon a
szülői házban, azután a ház körül,
az udvaron,
a kamrában,
a
pincében, a gazdasági
épületek körül, a kertben,
a szomszédban,
az utcán, a templomban,
künn a mezőn, a réten,
a szántóföldön,
vásárra menetkor,
a vásáron,
a szomszéd
faluban
és városban stb.
Milyen képzeteket
szereztek
s milyen új szókat tanulhattak
növenvégzésekor,
aratáskor
stb.ZYXWVUTSRQ
M ily e n
dékei a tavaszi mezei munkák
képzeteket
s új szókat
sajátítottak
el szüretkor,
disznóöléskor,
karácsonykor,
temetésen,
keresztelőn,
bucsúnapján,
lakodalom
alkalmával stb. S mindezeket
a helyzeteket
smegfelelő
szókat
milyen természetes" rendben sajátították
el?
Nem szabad
megfeledkezni
a jó tanítónak
arról,
hogyan
táguit, hogyan
bővült
növendékeinek
lelkivilága.
képzetköre
és
szókészlete.
S ha fölismerte
növendékei
életében
látható
példák
alapján azt az utat, amelyen
a fejlődő gyermeki
elme képzeteit,
ismereteit s beszélő
tehetségét
gyarapította,
gazdagította,
magára
hagyva, iskolába jötte előtt: kövesse a jó tanító
ezt az utat az
iskolában,
de tudatosan,
tiszta látással, minden kitérés, kerülőutak
kanyarodás ok mellőzésével.
s időfecsérlő
De úgy haladjunk
fokról-fokra,
kisebb körből nagyobb körbe,
képzetkörről képzetkörre,
szócsoportról
szócsoportra,
hogy a képzetkörök s megfelelő szócsoportok
közt meglegyen
a természetes
kapcsolat, szomszédság,
vagy legalább is az összekötő
híd.
Gondoljon
csak a tanító arra, hogyan kell eljárnunk
a helyes
földrajztanításnál
? Honnan
indulunk ki? Hogyan haladunk?
Milyen
rendben, mily méretekben
s fokozatban?
;
Természetszerűleg"
újul fel itt tudatunkban
az az elv, hogy
és életmódú
község
gyermekeit
más és
más és más foglalkozású
más magyar szócsoportokra
kell tanítanunk
sebből
folyólag e
szócsoportok
kapcsolata,
egymásra
vonatkozása
és rendje
is más
leszen. A tanítónak
alkalma nyilik annak a népnek s életrendjének
megfigyelésére,
amelynek
körében él s a gondolkodo
tanító leghelyesebben teszi. h a az iskolai magyar beszélgetések
tárgyát nemcsak
hogy az
népe életéből meríti, hanem
ebben
a gyermeki
elme
fejlődésének
fokozatát
is, meg a nép életének
természetes
rendjét
is tekintetbe veszi, illetőleg a magyar szócsoportokat
a népe
életéből vett sorozatos cselekvésekhez,
képekhez és jelenetekhez
fűzve
ismerteti. Ekkor
legkevésbbé
fog letérni
a gyakorlatilag
helyes
útról: sem fölösleges
s z ó k ra
nem fogja t a n í t a n i növendékeit,
sem
elvont fogalmak nevére idő előtt s így a mindennapi
élet cselekvéseinek természetes
rendjét követve, a magyar
szók tanításában
a helyes psychikai sorrendet
is legbiztosabban
meg fogja találni s
legkönnyebben
meg fogja tartani.
ő
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A grammatikai
nyelvtanításnak
az a legnagyobb
hiánya, hogy
a közöttünk
folyó élettől,
a minket
körülvevő
természettől
s a
magunk mindennapi
foglalkozásaitól,
mulatságainktól,
bajainktól stb.
azzal
egyszóval
a magunk mindennapi
életétől elszakadt, különvált,
alig van valami csekély vonatkozásban.
Az emberi beszédnek
s az
életnek ezt a nagyon fontos vonatkozását,
ezt az eleven kapcsolatát tünteti fel a cseremódszer,
meg a helyesen
fölfogott
direkt
módszer, illetőleg cselekvő-szemleltető
módszer is.
Ha a tanító így jár el, sokkal kevesebb lélektani
botlást fog
elkövetni a magyar beszéd
tanításában,
mintha
a lélektan· egész
fejlődését s összes
mai eredményeit
eredeti munkákból
tanulmányozhatná.
Pestalozzi
idejében mi volt a lélektan?
S mégis micsoda
nagyfontosságú
psychikai
elveket alkalmazott
nevelés
meg tanítás
közben, Honnan merítette?
A gyermekeknek
előtte kitáruló lelkéből
olvasta azokat az elveket megfigyelései
közben. Azokat az elveket
az örök természet
írta a gyermekek
lelkébe s a gyermeki
lélek a
tanító szeretetének
melegétől úgy megnyílik,
mint a virágbimbók
a
tavaszi nap sugarának
simogatásától.
Az iskolai tanításnak
nem szabad a magyar beszéd tanításában sem elszakadnia,
különválnia
a gyermekek mindennapi
életétől.
Az életbőltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vett képek, jelenetek,
cselekvések,
a természetben
mutatkozó s ott valóságban
szemlélhető
változások
és tünemények
. megfigyelése
és megbeszélése
alapján tanítsuk,
amikor csak lehet,
a magyar beszédet.
S ezekben a képekben és cselekvésekben
lehetőleg növendékcink
is tevőleges szerepet játsszanak.
Nemcsak
a belső szemléltetés
kedveért,
nemcsak
a mélyebb
fölkeltése és
megértés
kedvéért, nemcsak
a figyelem és érdeklődés
ébrentartása
kedvéért kell így eljárnunk,
hanem azért is, mert így
. a .magyar szók és szócsoportok
egy érdekes eleven képhez, vagy
mozgalmas
cselekvéshez
kapcsolódnak,
azoknak mozzanataival
társulnak, egybeforrnak
s amint annak a képnek, . vagy cselekvésnek
részei közt szoros kapcsolat van: a rájok vonatkozó
magyar szók
és kifejezések
közt is tartalmi,
értelmi
kapcsolat
keletkezik
s a
kétszeres
associatio
révén könnyebben
fognak
megujúlni
az ily
módon tanult magyar szók és szócsoportok
tudatunkban.
Nem szabad kicsinyelnünk
azt sem, hogy
a növendékeket
közelebb hozza magához
a tanító, ha a tanítást minél gyakrabban
vonatkoztatni
tudja,
kapcsolatba
hozza a gyermekek
mindennapi
életével. Ez egyik
módja annak,
hogy a tanító
bizalmat
keltsen
maga -iránt, megszerettesse
magát növendékeivel
s így könnyebben
férhessen
hozzá azok lelkéhez. Külön megjegyezni
valónak tartjuk
még itt azt is, hogy ily módon reális
vonásokat
vegyít a tanító
tanításába
s ezek a reális vonások elevenné, világosabbá
és szemléletesebbé
teszik tanítsát:
s ily módon huzamosabban
is le tudja
kőtni és fokozni a kis növendékek
figyelmét és érdeklődését.
Mert
a gyermek
az iránt érdeklődik
leginkább,
ami mozog,' ami él, ami
valóság. vagy annak látszik: a mesét is csak akkor
hallgatja szívesen, ha igaz!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lássuk azonban
máját, egy-két kisebb

az értelmi associatiónak
esetet külön is.

egy· két

kisebb

for-

Hogy értel!l1i associatio
van a rokon értelmű
szók közt, meg
az ellentétes értelműek
közt is, azt fölösleges
magyaráznunk.
A
rokonértelmű szók egymást
fölidézik,
fölújítják
a tudatban,
megYXWVUTSRQPONM
szók is, mint a nekik megfelelő képzetek.
Azo.
a z ellentétes értelmű
kat tehát az emlékezés
megkönnyítése
végett jobb egyszerre tanulnunk, vagy egyszerre
ismételnünk.
Igya
köztük
lévő értelmi
különbség is világosabbá
válhatik növendékeink
előtt, ha a rokonértelmű szókat egymásmellé
állít juk.
Az etymologikus
szócsoportokat
is megemlíthetjük
itt. Ezek
nemcsak
értelmi, hanem hangbeli
associatio
is van;
de mindakettő
kisebb
fokú.
S megvan
köztük
természetesen
a
különbség is mind értelmileg, mind -hangbelileg.
Mikor a hangbeli
associatióról az értelmi associatióra
tért em át, az etymológiát használtam volna híj gyanánt.
De első helyen
az értelmi
associatio
alapelvét akartam
kiemelni.

közt azonban

Az értelmi associatiónak
még egy formáját föl kell említenünk.
Ki ne látná be első szóra, hogy pl. az emberi test részei közt,
és ebből
tehát a reájok vonatkozó
szók közt is van kapcsolat
eredő értelmi associatio?

Hasonlóképpen
van némi vonatkozás
a férfi és n01 ruhadarabok közt, a ház részei közt, a butorok
közt, a házi állatok
közt, a gazdasági
eszközök
közt, a kerti vetemények
közt, az erdei
közt,
a gazdasági
teendők
és
növények közt, a női kézimunkák
cselekvések közt stb, stb. Van vonatkozás
az éléskamra
tárgyai
közt, az evőeszközök
közt, a gyermekek
játékszerei
közt, napi
foglalkozásai közt stb Arról sem szabad
megfeledkeznünk,
hogy
ezek a különböző
tárgycsoportok
rendszerint
egy helyen láthatók,
szemünkben,
szemléletünkben,
képzeletünkben
egy összetartozó
fő lu ju l
képet alkotnak.
Sha
ennek az egységes
képnek egy elemeZYXWVUTSRQPO
tudatunkban:
rendszerint
fölüjúlnak
ott sorban a kép többi elemei
a szülői házban a nagyapó
székét, a körötte
is. PI. ha elképzelem
lévő többi butorok képei is mind megjelennek
szép sorjában lelkem
ha elképzelem
a búzát kaszáló aratókat, nyoelőtt. Hasonlóképpen
mukban feltünnek előttem
a marokszedő
lányok;
sőt incselkedésüket s közben közben fölcsendülő
meleg dalaikat is hallom.
Hallom a rendredülő
gabnaszár
suhogását,
a kasza
pengését,
a fölröppenő pacsirta énekét, a menekülő
apró, sárgapelyhű
fia fürjek
csipogó sírását stb. Da csak mikor hallom? Ha a valóságban
igazán
láttam ezt a képet.
Nemcsak a képzetek újítják fel egymást tudatunkban,
ha egy
időben, vagyegymáután
sorban kerültek abba- bele, hanem a nekik
megfelelő, főképpen
egy egységes
képet alkotó tárgyak is fölújítják
egymást emlékezetünkben,
képzeletünkben,
legfőképpen
s leg könynyebben akkor, ha ezeket a tárgyakat
megszoktuk
egy helyen,
látni. De ugyancsak
ilyenkor újra fölcsendülegy képpé szövődve
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nek fülünkben a .megujuló
kép tárgyainak, vagy acselekvéseknek nevei is.
Ezt a lélektani jelenséget nem szabad figyelmen
nunk a magyar beszéd tanításánál sem.
Könnyebb lesz tehát az idegen nyelv szavait s így a magyar
szókat is megtanulni. ha azokat olyan csoportokba osztjuk, amely
csoportoknak tagjai közt értelmi vonatkozás van, vagy valamiféle
összetartozandóság,
mint pl. az egész és részei közt, az egyedek
és a faj közt, a faj és nem közt stb.
Külön kiemeljük még azt is, hogy egyszerre vagyegymás·
után szoktak megujulni az értelmi a.ssocoiatiónál fogva tudatunkban
azoknak a tárgyaknak, tulajdonságoknak és cselekvéseknek képei
és szavai is, amelyek egy közös célra valók, vagy amelyek közös
eredetűek, amelyek egy felsőbb fogalom, vagy általánosabb cselekvés körébe tartoznak. Pl. az arató szerszámok s a:zok nevei, az
álló- és folyóvizek szócsoportja, a szántás, "vetés munkálatai stb.
Vagy ha nincs a szavak s a nekik megfelelő képzetek és tárgyak közt semmiféle szembetünő vonatkozás, vagy kapcsolat: akkor
teremtünk köztük kapcsolatot valamely elbeszélés, mese, esemény
vagy cselekvény keretében. Sőt ha a szók közt van is értelmi
associatio, még akkor is, azonfölül is legjobb azokatZYXWVUTSRQ
egy. összefüggő olvasmány, egységes elbeszélés, mese, esemény vagy cselekvény keretében egymással újabb kapcsolatba, értelmi összefüggésbe
hozni; tartalmi egységbe fűzni. Ezen esetben a mese, az esemény
vagy cselekvény mozzanatainak fölújúlása, föleleveníti tudatunkban
az ezen mozzanatokat jelző szókat és kifejezéseket is; amint valamely egységes életkép alkotórészeinek föltünése nyomán eszünkbe
jutnak s fülünkbe esengenek az illető kép elemeinek megfelelő szók,
szólások és mondatok. Ugyanis kétségtelen, hogy valamely érdekes
képzetkörökbe tartozó
kép, vagy mese keretébe foglalt, különböző
szók közt is annak a képnek, vagy mesének egysége, kereksége
valamelyes kapcsolatot teremt. Ez hasonló lelki jelenség a helyi
memoriához.
Mivel azonban a gyermekeket legjobban érdekli a cselekvés
és pedig az olyan cselekvés, amelynek ők magok is részesei, legjobb ilyen cselekvéshez, lehetőleg játékszerű cselekvéshez fűzni egyegy csoport magyar szó megtanulását ; mert annak a cselekvésnek
meghatározott
rendje és lefolyása, meg annak a cselekvésnek egysége s mozzanatainak, változásainak sora a benne használatos szók
és kifejezések közt is összefüggést, némi értelmi kapcsolatot teremt.
S mikor az a cselekvés ismétlődik annak egyes részletei vel, egymásra következő
mozzanataival egyidejűleg a megfelelő szók és
kifejezések is természetszerűleg
megújúlnak tudatunkban. Pl. a
labdajáték közben előforduló eszközök, helyek, tárgyak, személyek,
tulajdonságok és cselekvések szavait egyszerre, illetőleg egymásután a játék folyása közben, annak természetes menete és rendje
szerint tanítsuk.
<

Ha pedig valamely
képhez, illetőleg
meséhez,
elbeszéléshez,
agy olvasmányhoz
kapcsoljuk
egy csoport új magyar
szó megnulását, akkor is iparkodjunk
életet, mozgást, cselekvést és hangulot vinni bele abba .a képbe vagy olvasmányba,
illetőleg annak
árgyalásába
úgy, hogy a képhez, vagy olvasmányhoz
fűzött cselekésben lehetőleg minden gyermek részt, vehessen.
Az eddigiek
után tudjuk,
hogy más és más vidék, más és
más 'község lakosságának
más az életmódja,
más a lelkivilága, más
a képzetkészlete
s más annak megfelelő szókincse.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
AZér t nem állíthalunk föl arra nézve általános
érvényű
tervet, mily rendben, mily
sorban tanítsa a tanító másajkú
iskolákban
a magyar
nyelv szócsoportjait. De említettük,
ne feledje a tanító, mily módon járunk
el a helyes földrajztanításnál.
Itt is a szülői ház, illetőleg az' iskola
és a szülőföld ismertetésén
kezdjük. A magyar
beszéd tanítását
a
gyermek legkedvesebb
tárgyain. legkedvesebb
játékain s cselekvésein
kezdjüks foly tat juk a szülői házon, annak berendezésén,
bútorzatán,
a család tagjainak
s a rokonsági
elnevezéseknek
szócsoportján,
az
emberi tesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Í ' részein,
a ruhadarabok,
élelmi szerek s házi foglalkozások szócsoportjain,
a házi állatokon, a ház' tájékán, a kerten, szérün,
a szomszédokon,
utcán, az iskolán, a falu részein s nevezetességein, a falu lakóinak
foglalkozásain,
a község
határán, a szomszed falvakon és városokon,
ahová vásárra szoktak menni a falubeliek, azután áttérünk
a járásra,
megyére,
országra s a társas élet
nagyobb köreinek életére, szokásaira,
foglalkozásaira
stb.
A földmivelés,
állattenyésztés,
ipar és kereskedelem
körébe
vágó szócsoportokra
is sort kerítünk a maga idején. De természetes,
nem szótá 1'z' módon, nem elvonta n, nem
hogy ezeket a szócsoportokat
élettelenül, szinie összefüggés
nélkül tanítjuk;
hanem egy-egy életkép, egy-egy
mindennápi
esemény,
vagy cselekvény
keretében,
érdekes és eleven formaban.
Magában
világos,
hogy az 'értelmi
nevelésre vonatkozó
általános
pedagógiai
elvek itt is mind érvényesülnek:
közelebbiről
haladunk
a távolabbira,
egyszerűről
az
összetettre.
ismertról
az ismeretlenre,
határozatlanról
a határozottra,
érzékeltetőről
az elvontra és a többi,

az

Egészben
véve legcélszerűbb
és legészszerűbb
az az eljárás,
ha a tárgyak,
cselekvések
és tulajdonságok
neveit' idegen nyelv
tanulásakor is olyan csoportokban:
tehát olyan egymásutánban
és
olyan kapcsolatban
ta nulfuk, amilyen sorban, amilyen kapcsolatban
kerültek bele tudatunk ba nagyjában
azoknak
a tárgyaknak,
cselekvéseknek és tulajdonságoknak
képzetel és elnevezései kisded-, gyermek- és ifjukorunkban
; amilyen sorban és összefüggésben
tanultuk
azoknak a tárgyaknak.
tulajdonságoknak
és cselekvéseknek
szócsoportjait anyanyelvünkön,
Az értelmi
associaiióra
vonatkozó,
tisztán
gyakorlati
célú,
vázlatos fejtegetésünkból
a psychologus
kiérthette,
hogy mi nem
vetjük el a magyar beszéd tanulásának
s az emlékezés
munkáiának
megkönnyítése
céljából a széknak és szócsoportoknak
sem logikai,
Magyar Tanítóképző,
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sem psychikai egymásra vonatkozását;
sőt a kettőt egyesíteni óhajtjuk, .amikor csak lehét.
A nyelvtanulás
módszerével
foglalkozó
paedagógus
pedig
bizonyára
észrevette,
hogy fölhasználjuk
a magyar
beszéd meg'
tanulásanak
könnyítésére
alkalomadtán
azokat a fogásokat is, amelyeket a grammatikai
módszer követői is alkalmaztak,
bár mi a leghatározottabban
a cselekvőszemléltető,
illetőleg a direct módszer
. mellett foglalun k állást, ha az élóbeszéd
megtanulásának
legtermészetesebb
módja forog kérdésben.
Ezért nem illethet berinünket
gondolkodó
egyén a következetlenség vádjával. Hiszen kétségtelen,
hogy a grammatikai
és direct
módszert csak az elméleti paedagogusok
választották
el olyan élesen
s csak a fölületese-bb elmék állították egymással
mereven
szembe.
Az életben, a gyakorlatban
a két módszert
sokszor egyesítették
S
a grammatikai
módszer hivei is sok olyan eredményre
jöttek rá,
helyeseknek
-amelyeket a direct módszer
hitvallói
is kénytelenek
elismerni, mert azok éppen a direct módszerbe
illenek bele, míg a
grammatikai
módszerből
kikivánkoznak,
kirínak. A multban
elért
eredményt
pedig elvetni csak azért, mert arra más elv hívei jöttek
rá, ellenkeznék
a történeti és helyes filozófiai felfogással.
Egy vallásfelekezetnek,
egy politikai
partnak,
egy történeti
kernak s egy nagy gondolkodónak
sincs mindenben
igaza. De ezek
közül egyetlen egy tényező sincs, amely minden
kérdésben,
vagy
annak minden részletében,
minden vonatkozásában
tévedett volna.
Egyetlen
egy olyan tényező sincs, amelynek
valamiben
igaza ne
volna! Viszont a legnagyobb
lángelmék
bámulatba
ejtő alkotásain
is ott vigyorog valami szögletben,
vagy háttérben
az emberi elme
gyarlóságának
bélyege. A direct módszer nem tartozik
ezek közé
a csodás, de mégsem hibátlan alkotások
közé. S még mai nap is
-leghelyesebben
alkalmazzák
más nyelv megtanulására
a magyar és
német paraszt,
mikor fiaikat egymáshoz
cserébe adják. A cseregyermekeket
az élet tanítja idegen nyelvre. Az emberi szótól hangos,
cselekvő élet a legjobb nyelv mester. Kövessük
azZYXWVUT
médszerét. Az
a cselekvő-szcmléltető
módszer.
Még a kedélyi motívumokról
van mondanivalónk,
amelyeket
a magyar beszédnek
másnyelvű
iskolákban
való tanításánál a tanítónak a siker érdekében
föl kell használnia.
_ Ezen a cimen azokat a tényezőket,
hatásokat
és eljárásmódot
értjük
és foglaljuk
össze,
amelyekkel
a tanító a magyar
beszéd
elsajátítását
megkönnyítheti,
a másajkú
gyermekeknek
a magyar
leekéket
kedvessé
teheti, a komoly
munkát
játékossá
és rnulatságossa
változtathatja
es megédesítheti
: hogy a gyermekek
azzal
kedvvel, örömmel
és gyönyörűséggel
foglalkozzanak.
Tudjuk,
hogya római'ak ,ludimagisternek
hívták a kis gyermepedig játékot
kek tanítóját s ludusnak az elemi iskolát. A ludus
jelent első sorban s csak másodsorban
iskolát s a ludimagister elsó
sorbari a játék mesterét s csak másodsorban
iskolamestert.
Úgy
rogták föl tehát a rómaiak az elemi 'tanítást, hogy annak a szellem
ő
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játékának és üdülésének
kell lennie. S ennek a fölfogásnak
megfelel Quintiliahus
tanítása
is, aki "Institutionis
Oraioriae
Libri
Duodecim " cimű munkája 1. könyvének
1. fejezetében
így szól:
.Megengednívaíónak
tartom
azonban
azt az ismert szokást,ZYXWVUTSRQPO
hogy
a kis gyermekeknek
a tanulásra
való serkentése
kedvéért
elefántcsont betüket is vigyen az ember az iskolába;
vagy valami mást,
ha akad olyasmi,
aminek az a nemzedék
jobban
örülne,
amivel
foglalkozni, amit szemlélnie,
megneveznie
kellemes volna,". Az eredetiben: ' "Non excludo autern, id quod est notum,
irritandae
ad
discendum infantiae gratia eburneas etiam litterarum formas in lusum
offerre ; vel si quid aliud, quo magis illa aetas gaudeat,
inveniri
potest, quod tractare, intueri, nominare iucundum
sit."
Sót már a görögök nagy gondolkodója
Platon is így ír e kér- '
désről : "Ne erőszakkal neveld hát most már, nagyrabecsült
barátom,
mondám éri, a gyermekeket
az ismeretekben,
hanem játszva, hogy
annál jobban észrevehesd,
mire termett rá mindegyikök."
.
Igazán csodálatos,
hogy hiába hirdették Platon és Quintilianus
a kisgyermekek
tanításának
leghelyesebb
rnódját, a járékes ,tanítást
s az ezzel természetszerűleg
velejáró szelídebb, gyengédebb
bánásmódot s a tanítónak és tanítványnak
szeretetszabályozta
egymáshoz
való viszonyát
már egy pár ezer évvel ezelőtt:
az iskolak
mégis
gyermekek
rettegett kinzóhelyeivé,
börtöneivé
váltak s a tanítók
pedáns, zordarcú,
gyűlölt,
gyermekkínzó
zsarnokokká.
Ezeket a
pedáns, korlátolt, komorarcú
paedagógusokat
ostorozza
Montaigne
is hiába
is tanulmányaiban
oly velőkig vágó éles gúnnyal,
de
hirdette, hogy:
"Virágokkal
legyenek az iskolák behintve, ne n y í r f a vesszőkkel. "
Az eddigiekből
is kihámozhatta
mindenki,. hogy mi kedélyi
motivumon mit is értünk első sorban:
a gyermekekkel
való nyájas,
gyengéd bánásmódot
s azt az iskolai fegyelmet,
amelyet
nem a
büntetésektől
való félelem, hanem a tanító tekintélye
s főkép az
iránta érzett szeretet biztosít .az iskolában,
Lássuk e tárgyra Vonatkozólag még egy pár kiváló paedagógus
véleményét.
.
Comenius a "DJdactica Magna" XVII. fejezetének II. elve alatt
így nyilatkozik:
"A tanirók
úgy élesztik
a tanulóban
a tanulás
vágyat, ha a tanítók nyájasak,
barátságosak,
nem ijesztik el kornorságukkal
a növendékeket,
hanem 'inkább apai érzelemmel,
bánásmóddal és 'szavakkal
édesgetik magukhoz
stb. Commenius
egy fél
a
lappal följebb pedig azt mondja :"A tanítás módszere
kevesbitse
tanulas fáradalmár,
hogy semmi se legyen olyan visszatetszó,
hogy
a tanulót a tanulástól
elrettentse'." S ugyanazon
fejezet ugyanazon
elvenek fejtegetése
közben írja még Cornenius : "Áz iskola legyen
kivül-belül
gyönyörködtesse
a szemet. ..
kellemes hely, amely
AzonkívüI.1egy.en az iskola mellett játéktér a szaladgálásra
és játékra,
sót legyen kert is. .. stb." Egy pár sorral lejjebb. így folytatja
Comenius:
"A tantárgyak
akkor
fogják vonzani az ifjuságor, ha
korához
mérten,
világosan fejtegetjük,
hellyel- közzel
azokat az
tréfás, vagy kevésbbé kornoly, rnindig kellemes részletet, szövünk
li

ő
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közbe, Ebben
áll a kellemesnek
a hasznossal
való egyesítése. S
végül rendkívül találó és becses észrevételt
olvasunk
Comeniusnál
ugyanezen
fejezet végén a módszerről.
"A módszernek
- úgymond
fölkeltsetsrqponmlkjihgfedcbaZY
a ) természetesnek
Comenius,
hogy a tanulok tudásvágyat
kell lennie stb., b) hogya módszer
csalogassa a gyermekeket,
elmésen kell azt vonzóvá tennünk, úgy t. i. hogy mindent, még a komoLy
beszélgetés,
vagy
dolgot is bz'za /ma s, csa lá dia s
'módon közöljük
találós mese alakjában,
vagy hasonlatokban
és mesékben."
Igen sok helyen
és igen megkapóan
fejtegeti
a tanító és
növendéke
közti leghelyesebb
viszonyt és a tanításnak
megkönnyítését, érdekessé
és vonzóvá
tételét Locke "Some thoughts
coricerning educaiion"
cimű paedagogiai
tanulmányában.
Mi itt csák futólag
érinthetjuk
Locke idevágó nézeteit:
"Én úgy tekintem
őket, mint
gyermekeket,
akikkel gy:engéden kell bánni, akiknek játszaniok kell
és akiknek játékszereiknek
kell lenniök."
(Eredetiben:
,,1 consider
them as children,
who must betenderly
used, who must play, and
have play things".)
Locke: Some thoughts
c. educ. 39. §.
Ezzel ellentétben Locke ugyanezen
műve 50. fejezetében elítéli
a rabszolgai
fegyelmet.
igaz, hogy itt a 'jellemképzés
tekintetéből.
Azt mondja, hogy az ily kemény, rabszolgához
illő fegyelem
elfojtja a gyermek eredeti természetét,
amely az ellen őrzés megszüntévei
annál erőszakosabban,
annál szilajabbúl
tör ki. ("Such a
sort of slavish disclpline makes a slavish temper"
etc)
A 69. fejezetben ismét azt tanítja Locke, hogy meg kell engednünk, hogy a gyermekek
eredeti természete
a játszásban
és gyermekes
magaviseletükben
szabadon
megnyilatkozzék.
Szószerint:
"Nem szabad őket visszatartanunk
attól, hogy gyermekek legyenek,
vagy aitól, hogy játsszanak.
vagy hogy gyermekek
módjára
cselekedjenek;
hanem csak attól, hogy rossz fát tegyenek a tűzre. Min-den más szabadságot
meg kell nekik engednünk.
Tudjuk,
hogy
Locke ezen elvét a magánnevelésben
való alkalmazásra
szánta, de
bizonyos,
magában
érthető k o r l á t o z á s s a l
keresztülvihető
ez az elv
s megadható
ez a. szabadság
a nyilvános
Iskolákban
is.
Kétségtelennek
tartjuk, hogy
csak ily módon
ismerhetjük ki
növendékeink
eredeti egyéniséget,
önálló és megbízható
jellemeket
ébreszthetjük
föl
csak így nevelhetünk
s végül csak ily módon
növendékeinkben
a tanulási kedvet, az ismeretszerzéssel
járó tiszta
meg velök: ha fölismert termégyönyört
is csak így izleltetherjük
szetadta tehetségüknek
megfelelő irányban,
a maguk kedvteléséből
é s a maguk
gyönyörűségére
keresik föl mindig nagyobb
s z o r n jú sággal a tudományágak
hatalmas
folyamainak
kősziklai kristalyvízű
forrásait.
A "Some thoughts
concerning
education " 98. fejezetét így
. kezdi Locke:
"Ha a beszélgetés
bizalmassága
illő lehet az atyához
fiával szemben,
sokkal
leereszkedő bb lehet az a nevelő részéról
növendékévei
szemben."
("FamiJiarity
of discourse, if it can become
a father to his son, may much more be condescended
to by a tutorYX
t o his pupil, ") Locke
a 167. §-ban azt ajánlja:
,," .jókedvüket
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t. i , a gyermeke két) meg kell őriznünk
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és .minden dolgot könnyüvé
s lehetőleg kellernesse
kell nekik tennünk.
( ... " they are to be
ept in good humour,
and everything
made easy to thern, and as
leasant as possible, ".) Ugyanezen
fejezetben
egy lappal hátrább
azt a jellemző megjegyzést
teszi Locke:
"A gyermekek
veleszületett természete
elméjöket szórakozni
készteti."
(The natural temper
of children disposes
their' minds to wander. ") Ezt a szórakozást
a gyermek, de egytermészetesen tanulás k ö z b e n sem nélkülözheti
részt ki kell ebbeli lelki szükségét
elégítenünk
a tanítás tárgyalnak'
változtatásával,
másrészt
ugyanazt
a dolgot mindig más és más
és helyzetoldaláról, más és más szinben, más és más világításban
ben kell szemei elé állítanunk.
Mert a Változatosság
a gyermeket
gyönyörködteti
legjobban
saz
ily eljárás ugyanazon
tárgy iránt is
mindig újabb és újabb érdeklődést
kelt benne és szunnyadni
kezdő
fígyelmét újra fölébreszti.
Már pedig Locke szerint:
a tanítónak legnagyobb ügyessége
az, hogy megragadja
és ébren tartsa tanítványának figyelmét."
(The great skiUof
a teacher is to get and keep
the attention of his scholar ... ) ,
Ugyane fejezet ugyanazon
lapján azt bizonyítja Locke, hogy:
,Az ilyen szigorúság
a nevelőknek maguknak
megkönnyítheti
növendékeik vezetését,
de igen kevés haszonnal jár növendékeikre
nézve.
Az lehetetlen, hogy a 'gyermekek
vatamit tanulnának,
míg gondolataikat hatalmába
keríti, vagy megzavarja
valamely
szenvedély,
különösen a félelem, amely a legerősebb
hatást
teszi az Ő' még
érzékeny és gyenge lelkükre."
"Such an austerity
may make their government
easy to -themselves, but of very little use to their pupils. It is impossible
childrem
should learn anything
whilst their 'thoughts
are possessed
and
disturbed with any passion, especially fear, which makes the st rongest impression
on their yet tender and weak spiríts. "
Azután azt magyarázza
folytatólag
Locke,
hogy a gyermekben az ismeretek
iránt érdeklődest
és figyelmet
kell kelteni.
Meg
kell vele értetnünk,
hogy amire tanítjuk,
az' hasznára
fog válni.
Lássa a növendék,
hogy annak eredményeképpen,
amit tanult, tud
olyasmit csinálni, amit azelőtt
csinálni
nem .tudott ; valamit,
ami
neki fölebbvalóságot
és reális előnyt _szere~ másokkal
szemben"
akik abban
a dologban
tudatlanok.
Es szószerint
így fejezi be :
.Mindezekhez
édességet vegyíthet Ca tanító) minden tanításában;
és
egész magatartásában
megnyilatkozó
gyengédsége
által. megérezteti
a gyermekkel,
hogy szereti őt és semmi mást nem. céloz, csak az,
ó javát; ez. az egyetlen út-rnód arra, hogy szeretetet keltsen a gyermekben, aki o d a a d ó l a g fogja hallgatni
oktatásait
és jól fog neki
esni, amire tanítja .."
,
Az eredetiben:
"To this he should add sweetness
in ali his
instructions : and by a 'certain
tenderness
in his whole carriage,
make the' child sensible, that he loves hím, and designs nothing
but his good; the' only way to beget love in, the child; which will
make him hearken to his léssens. and relish what.ne
teaches him."
.
'
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Nem célunk itt ~indazokat a kivá'ó paedagogusokat megszólaltatni, akik Lockehez hasonló elveket vallottakZYXWVUTS
i l gyermekekkel
való bánásmódra s a tanítás módjára vonatkozólag, csak még egy
párnak véleményét érintjük igen röviden. Ennyire is csak azért
ereszkedtünk e kérdés ismertetésébe, mert 'az életben sok helyütt
tapasztaltuk, láttuk, hallottuk, hogy jelesnek tartott gyakorlati paedagogusok is inkább a szigorú, katonás bánásmódot s az ennek megfelelő szellemet és hangulatot tartják helyesebbnek az iskolában.
mint a janzenisták, Francke, Comenius, Keresztury és Basedow
paedagógiájának
szelid, nyájas szellemét. S hogy a sok idegen
paedagogus után magyar véleményt is halljunk e kérdésben, lássuk,
mit szól erről Kazinczy Ferenc "Hivatalba vezető beszédében":
"Az a tanító, aki a gyermekekkel gyermeki módon tud bánni, aki
gyermekké lenni nem átall; s ki átallaná azt' azok közül, akiknek
a természet itélőerőt,
fontoló értelmet adott, minek utána oly nagy
keresték abban, hogy
emberek, mint Rousseau, gyönyörködésőket
gyermekké lehessenek, az a tanító, aki a gyermekeket úgy tudja
tanítani, hogy elfelejtik, hogy r i s k o l á b a n vannak s azt vélik, hogy
anyjuknak ölükben hevernek, aki előttük mulattató meséket beszél;
az a tanító, aki tanítványainak fejöket és szívöket műveli, aki őket
tanítja és javítja, aki őket nyájasan tanítja és javítja; az a tanító,
akire én oskolámat bízni óhajtanám.
Nehéz ezt mind elérni, az igaz,
de a s z í v e s igyekezet és a fáradhatatlan iparkodás mindent eljuttat
oda s megment azon unalomtóI, amelyet a slendrián sohasem
kerülhet el."
.
Bizonyára
nem vonhatja senki kétségbe, hogy Kazinczy az
emberi és nemzeti művelődés ügyét a legkomolyabban
fogta föl;
azt bizonyítja életének minden lépése, rendkivüli munkássága S az
-irodalornban vitt vezérszerepe. S mégis a játékszerű
tanítást s a
nyájas, szeretet sugalta bánásmódot ajánlja az iskolában. Mért?
Mert a gyermekkel a legkomolyabb dologban is csak játszva, mulattató módon lehet valamire menni, maradandó sikert elérni.
Herbart és követői bizonyára a legkomolyabb paedagogusok
közé tartoznak még a németek közt is. S mit is olvastunk ZiI\er
.Allgemeine Paedagogik" cimű munkája Just-féle második kiadásának 422. lapján? "Éppen itt szükséges az, .hogy minden sikeres
és üdvös nevelő hatásnak alapfö!tétele teljesedjék: teljes, föltétlen,
kölcsönős
bizalomnak kell uralkodnia nevelő és növendék közt."
(Gerade hier ist es notwendig, dass die Grundbedingung aller gelingenden und heilsam en erziehenden Einwirkung erfüllt sei: es muss
Erzieher und
volles, unbedingtes,: gegenseitiges Vertrauenzwischen
Zögling herrschen" ... )
Másutt azt írja Z i l l e r : "Viszonyuk nak az fogja megvetni alapját, hogy a nevelő közeledik növendékéhez és csatlakozik hozzá;
nézetei re , beszélgetésére.
kivánságaira, érzelmeire és érdekeire befoly
és tényleg kimutatja előtte arravaló rátermettségét és hajlandóságát,
hogy vele tréfálkozni, örülni és főlvidulniiis-tud." (AIg. Paedagogik;
Von T. Ziller. Herausgegeben v. Dr. K. Just. Leipzig 1884. 122. tap.)
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Herbert Spencer, a mult század legnagyobb gondolkodója,
dig azt mondja:
"Minden tantervnek utolsó próbakövéül fölmerülhet az a kérdés; szerez-e az gyönyörűséget a növendékeknek?"
("As a finaltestZYXWVUTSRQPO
come the question,
b y which to judge any plan of culture, should
Does it create a pleasurable excitement in the pupils ?" "Education
intellectual, moral and physical." London 1906. 95. Iap.)
,
Huszonhá om sorral alább ezt olvassuk Spencernél : "Es az
amelyre a gyermekek ekkép hajlandók,
az önkéntes rnunkásság,
egyszerűen azon örömök utan való járás, amiket nekik tehetségeik
egészséges gyakorlása szokott nyújtani."
("And the spontaneous
activity to which children are th us prone, is simply the pursuit of
those pleasures, which the healthful exercise of the faculties gives. ")
Eszünkbe villan itt önkéntelen is az a finn közmondás: "Ilo
nuoren, vaiva van han ", az örömhöz a fiatalnak van joga, a baj a
vénember osztályrésze. Ne változtassuk tehát eljárásunkkal bajok
láncolatává
a gyermekekre nézve a tanulást, mert lelkük a fagytól
s durva érintéstől megdermed, megs.érül, mint a bontakozó virágbimbó, amelyet csak az égből hulló harmat és ragyogó meleg napsugár tud csodás épségében és bájában nyilásra bírni. A· gondolkodá olvasó ezekből az idézetekből is összeállíthatja most már a
kedélybeli motivumok egész sorát, amelyeknek alkalmazásával a
másnyelvű gyermekekkel megszeretteti magát és a magyar beszédet,
meg a tanulást is általában. A figyelmes olvasónak az is eszébe
juthat itt, hogy kis tanulmányunk első negyedrészében azt is fejtegettük, hogyan keltheti föl a tanító a másajkú gyermekekben
a
lelki szükség érzetét
a magyar beszéd megtanulására.
A lelki
ráhatásnak 10 formáját és psychikai eszközét soroltuk' elott.
Azokat e helyen nem ismételjük. Aki érdemesnek tartja azt a 10
pontot összehasonlítani a kedélybeli motivumokra vonatkozó idézetekkel, azt fogja észrevenni, hogy az utóbbiakban
foglalt elvek
lényegileg egybevágnak amazokkal.
·A legfőbb elvek itt, hogy a gyermekekkel gyengéden, atyai
szeretettel kell bánnunk; azután a tanulást minden módon s minél
többféleképpen meg kell nekik könnyítenünk ; sőt azt, amennyire
csak lehet, kedvessé, játékossá, mulatságossá kell nekik tennünk s
változatossá is, mert a gyermeki természet kivánja meg legjobban
és leggyakrabban a változatosság gyönyörét.
Magában világos, hogya cselekvő-szcmléltető
módszer, amely
a gyermeki természetnek legjobban megfelel, a kedélybeli motivumok
közt is a legfontosabb tényező.
.
A kedélyi indítékok közül ki kell még emelnünk azt, hogy a
tanító a fölvilágosító példákat minél gyakrabban válassza a növendékeknek, vagy környezetüknek életéből. Ez az eljárás nemcsak a
tanulnivaló megértését könnyíti meg, hanem azt is megérezteti a
gyermekekkel, hogya tanító érdeklődik az Ő életük folyása iránt,
ismeri is őket s törődik is velük. Ez a gyermekeknek igen jól
esik. Ezen a módon kimurathatja
a tanító azt is, hogy sorsukat
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szivén viseli, részvéttel kiséri. Egy ilyen kérdés pl. meggyógyult-e
már édes anyád, a romlatlan
gyermeki
lélek rr..élyéig hat. Vagy
milyen vásárfiát hozott neked édes apád? Meg is érdemled, mert
igen szépen tudtad a történetet
stb.
Éreztesse
a tanító minél gyakrabban
a gyermekekkel
azt a
tiszta gyönyört
is, melyet az elvégzett
szellemi. munka
tudata,
vagy
ar. új ismeretek
megértése
s fejlődő
szellemi
erejüknek
érzése szerez. Erre bő alkalom kinálkdzik
az elsajátított új magyar
szóknak
alkalmazásánál.
Figyelje meg és tanulmányozza
a tanító necsak növendékeit,
hanem önmagát is. Igy jön rá a saját hibáira
s csak így fejlődhetik. Gondolkozzék
rajta, mért nem értette
meg azonnal egyik,
vagy másik gyermek
a kérdését, vagy magyarázatát
s mért értette
meg, ha ugyanazt
más formában
ismételte.
Figyelje meg különösen
azt, milyen 'formában,
milyen módon
értik meg tanítását
a gyermekek
legkönnyebben
s legtisztábbanZYX
I
S hogyan fejezik ki gondolataikat
a gyermekek?
Milyen képben?
Milyen szókkal?
Milyen mondatokban?
Milyen oldaláról
lát meg
és fog föl helyesen .a gyermek
valamely természeti 'tüneményt?
Miről tud könnyedén
s miről szeret beszélni?
A gyermekek
a gyermekek
képzeletének
szerepét
fölfogása módját, a megértésnél
s a gyermekek
nyelvének,
beszédmódjának
sajátságait
mind megtárgyává
teszi a jó tanító.
figyelése és elmélkedése
S mindenkor
azon van, hogy maga iránt bizalmat
és szeretetet keltve a gyermekek
lelkéhez minél közelebb férkőzzék, Mert
.a tanulás és művészi
tanítás nem egyéb, mint két lélek kölcsönös
egymásra
hatása. Minél erősebb, minél kiválóbb, minél emelkedettebb s a gyermekekhez
minél leereszkedőbb
a tanító egyénisége,
annál inkább m a g á h o z tudja vonzani
és lebilíncselni
azok lelkét,
S
gyermekeknek
necsak
értelmét
világosítsa
fől; necsak
kedélyöket ejtse kellemes ihangulatba,
hanem képzeletöket
is foglalkoztassa, izgassa, gyönyörködtesse.
Mert a gyermek lelkébe minden uj ismeret· csak a képzelet tündérkapuján
át juthat be. S lelkesen tanítson!
Vesse bele egész lelkét tanításaba.
"Nec unquam
is, qui audiret,
incenderetur,
nisi ardens adeurrr perveniret
oratio", mondja Cicero .
. A hallgató sohasem
lelkesednék, ha a tüzes -beszéd meg nem
indítaná.
Igaz, hogy a -jó tanító ne~ válhatik szón okká, mert akkor
a
rossz tanítóvá
is lenne;
de kétségtelen;
hogy a jó tanítóban
Ha a
szónokból
is lakik valarni : fl lélék : élénksége, 'rnelegsége,
tanító lelke ott ragy-og szemében,
ha szivének
érzelme
meg-megcsendül
hangjában)
ha arcán
a szeretet
sugara
föl-fölcsillan : a
gyermekek
szivét,
lelkét és tekintetét
megfogja,
leköti s azok
mindenről
megfeledkezve,
öntudatlan
gyönyörűséggel
lesik minden
mozdulatát, minden szavát s lelkük a tanító lelkével összeolvad.
Lelkeket hódítani meg, magunknak
és dicsőséges
nagyrnultú
nem-zetünk
nyelvének
s azokba
a lelkekbe
nemzetünk
becsülését
és
nyelvünk
ismeretét beleoltani nem kis feladat és nem utolsó hivatás!
(Szabadka.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
P a tti Istvá n.
á
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Dr. Kőrös Endre Kudrun-forditása.
Kiadja a Kisfaludy Társaság. Franklin,
1910.
Magyarországon
egyike a legifjabb
intézméA tanítóképzés
nyeknek. Közoktatásunk
keretébe
a tanítóképző
tulajdonképpen
csak a mult század
hatvanas
éveinek
végén és a hetvenes
évek
elején, szóval:
a kiegyezés
után illeszkedett
be. Voltak
ugyan
.praeparandláink''
régebb. idő óta, de csak a felekezetek
szervezte
és fenntartotta
intézetek
tiszteletreméltó
kísérleteknél
s a mai
tanítóképzés előkészitőinél
egyebeknek
alig tekinthetők.
Munkásaik
a tanítóképzést
nem tekintették
életcéljuknak,
csak ideiglenes, átfutó foglalkozásnak
néztek,
egyéb s nem is mindig magasabb
céljaikért való törekvésökben
egy közbenső
állomásnak,
melyen
alig hogy körűlnéztek,
már nemsokára
mentek is tovább. Erejöket,
amennyiben volt, nem itt, nem a tanító képzés érdekében
fejtették
ki, hanem a tanító képzést csak mellékfoglalkozásnak,
sokszor kellemetlen mellékfoglalkozásnak
tartották.
Ily viszonyok
között az
állami tanítóképzést
megelőzőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
pr a e/J a I·a ndiá k szolgálták
ugyan az
akkori szükségleteket,
de komolyabb,
pszikológiás
alapon
nyugvó
pedagógiai munkásságot
ki nem fejthettek.
Ez a munkásság
az 1868. XXXVIII.
t-cikkel
felállított és
,ennek alapján szervezett
modern tanítóképzésre
várt. Nem csupán
Az állami tanítóképzés
szervezésével
a
az állami taníróképzésre
régi felekezeti . praeparandiai
képzés is eljutott az
renaissancejához,
képzői
innentől az államiakkal
egyenlően
s magyar felekezeteink.
részt vesznek a nagy erővel megindúlt
pedagógiai
munkában.
S erre valóban nagy szükség
is volt. Hiszen az életre hívott
új tanítóképzés
az egész országban
pedagógiai
tájékozatlanságot,
sivár pusztaságot
talált. Néhány elméleti mű jelezte,
hogy minek
kellene lenni, mint. ahogyahomokföldön
egy-egy
bokor,
virág
emlékeztet az életre, ami itt nincs. Nem volt népisko/a i peda gógiá nk,
ő

sőt a mir e a eonna l szükség lett volna ," nem volt .ta nítóképző peda góIme: a tanítóképgiá nk sem .. Mind e kettőt meg kellett teremteni
zők tanárait már a kezdet kettős, nagy. feladat elé állítja. Lehetett-e
i t t most arról szó, hogy
képző tanárok
z'r oda lmi, va gy má s ir á nyú
tudomá nyos munká J Sá got (ejtsenek kt'.2 Nem, először az utat kellett
elkészíteni, melyen
megindúlhassanak
; peda gógiá t kellett csiná lni,

melyen a modern tanítóképzés
és népnevelés
felépülhessen.
A munkát minden tétova nélkűl
azonnal
megkezdették
még
a régi jelesek s foly e munka
szakadatlanúl
napjainkig"
arnidőn
visszatekintve
tanítóképzésünk
rövid negyven
éves mult jára, ön-
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érzettel mondhatjuk :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
peda gógiá t
és peda gógz'a i ir oda lma t
csiná ltunk
saját erőnkből s ennek alapján a toudbb« ? 1J unká hoz szükséges nagysza bá sú ta nkö"nyvz",'oda lma t teremtettünk.
Ez volt eddig a tanítóképző
tanárok tudományos és irodalmi munkássága
és nem is lehetett
más., mert ez volt a legmellőzhetlenebb és úgy hiszem, nem kicsinylendő feladat.'
.
Ám azért ne higyje senki, rogy a képzőintézeti tanárság más
mezőket
teljesen figyelmen kívűl hagyott. A tanítóképzés iránt
való tájékozatlanságból
ered, hogy csak kevesen tudják, mikép
Mindszenti Gedeon a katholikusoknak
eleddig legelső egyházi
költője,
Fraknói
Vilmos történetíró, az akadémia másodelnöke,
Gieszwein Sándor: legelső szociologusaink
közül
való és több
más jeles, tanítóképző tanárok voltak s irodalmi és tudományosZYXW
m unkásságukhoz,
talán éppen a tanítóképzés talajából merítették
az ösztönt?
S e kiváló férfiak fajtája nem veszett ki a tanítóképző
tanárság soraiból. Sőt éppen azt látjuk, hogy arnint a képzőtanárság elkészítette saját szakműködésének
erős alapjait, amint
a megirtatlan ösvények
tehát az ó hivatásszerű .munkásságában
is kezdi
miatt, magát akadályozva
nem érzi: más mezőkre
rávetni erejét s munkásságába
mind nagyobb és nagyobb területeket von be.
A régiek megkezdett munkája ám azért félbe nem maradt.
Ez folytatódik szüntelen s éppen most töltódnek ki a széles keretek
tartalommal. Közgyűléseink
: pedagógiai események, s egyre emelkednek; lélektani komoly búvárlataival egy kartársunk országszerint,
is új utakat egyenget. Szükségletté lesz a külföldsót a külföldön
járás, noha a mi részünkre az államsegély csak gyöngén csurran.
be feltűnő a más mezők művelése. Sokan törnek tudományos és
komoly művészi célok felé. Egyik a természettudományban
alkot,
a másik az esztetikában keres új törvényeket. Egyik ifjú kartársunk
Irodalomtörténeti búvárlatokat végez. mások a néprajzban.
vagy a
szociológiában mélyednek el. Vannak, akik az alkotó zeneműveszetben értek el már eddig sikereket, mások az előadóban.
És érdekes, hogy míg a régi jelesek köaül nagy képességeikkel sokan kinőttek az akkor még s z ű k e n határolt tanító képzés
mesgyéiből,
addig manap jeles irók és pedagógusok szívesen lépnek a tanítóképzés szolgálatába, avagy vágyakoznak
e s z o lg á latba, mert e par excellence pedagógiai pályán képességeik kifejtésére tágabb teret, kedvezőbb talajt látnak. Vonzóvá lesz a
tanítóképző!
pálya,
merta tanítóképzés
jövő, kifejlődése é s emelkedése már messziről láttatja nagyarányait.
Tegnap egyorszá·
gosan ismert jeles költőt
vonzott ide, ki egyre-másra' aratja
babérjait,
s kit legutóbb az ország első irodalmi társasága, a
Kisfaludy Társaság emelt tagjai sorába. Ma egy jeles műfordító
lép agárdába,
aki nem csekélyebb munkát végez, mint hogy a
Szász Károly félben-maradt irodalmi működését folytatja.
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a
Éc; ezzel eljutottam ahhoz a témához, melIyel kapcsolatban
fentebbi visszapillantást
(úgy is rég készültem reá) idő' és alkalomszerűnek véltem.
Dr. Kőrös Endre Kudrun-fordításáról
levén szó, a kritikával
kapcsolatban érdekes lesz ezzel az írói egyéniséggel
megismerkednünk. Ez az ember tipusa a fürgeségnek,
aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
eleven
mozgékonyságnak. Végzi egy vidéki kultúrváros
hírlapírását,
irányítja annak
irodalmi sőt gyakran
társadalmi
és politikai
életét, megírt néhány
tanítónőképző
intézetet
száz formás verset, igazgat egy mintaszerű
és közben ráér,' hogy a német irodalomnak
második
nagy naiv
époszát
1705 vers-szakból
álló Kud; un nagy
tanulmányát
átfordítsa. "Der Dichter
muss ganz sich, ganz in seinen geliebten
Gegensránden
leben." Goethe ezen szavainak, első fele sehogysem
alkalmazható őrá. S annál csodálatosabb,
hogy a másik fele mégis
reá illik, mert van ideje arra is, hogy .kedves tárgyaiban
elmerüla s s o c í á ló
képességevel
visszaélve,
a társadalmi
ember
jön. NagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mégis pártot
ü t a költő
'ellen, méltó sajnálkozásunkra.
Mert ha
Kőrös Endre hivatalán kívűl kizárólag az irodalomnak
él, ma
a
magyar irodalom
első műfordítója.
Műfordításra
kétrendbeli
írói
tehetsége képesíti:
belé tud minden
nehézség
nélkűl helyezkedni
idegen világokba és virtuoz módon, szinte játszva versel. Ez utóbbi
készsége néha kárára is van. 18g8-ban
jelent meg az első m ű fordítása: Ekkehard
Wa lter da l-a . Ennél nagy gonddal
dolgozott és
fordítása mesterien sikerült. Kudr un-for dítá sa
nagyszabású
munka,
de itt verselési könnyedsége,
meIlyel mindenki
föle emelkedik,
elkapatja. Nézzük, igazam van-e?
Horand, hogy megnyerje
szép Hildét ura Hettel király számára, csodálatos
dalra gyujtott:

az

ő

Midön elmúlt az éjjel s beállt az alkonyat,
Horand dalolni kezdett és im, némán maradt
Édes dal ára a sok madárka a bokorban,
Az alvó emberek meg siettek ágyukból kikeIni gyorsan.
És egyre hangosabban és szebben zeng dala,
Hallá nejével együtt Hagen király maga, .
. Belső termükből őket fel az oromra csalja,
Erté mödjat a vendég! szép Hilde is figyelni kezd a dalra,

Élelmüket feledték az erdei vadak,
.
A férgek is, amelyek a fűben maszranak, .
A halak is, amelyek. a vizben evickélnek. .
Utjok felén megállnak, Horand örülhet ám művészetének

J

A. verselés
boszorkánymestere
mellőzte
az utolsó
simítást,
amivel kapcsolatban
több' ódon bájt is adhatott
volna különben is
nagybecsű munkájának.
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Úgy, gondolom,
nem végeztem
érdektelen
munkát,
mikor a
fentebbiekben
a képzőintézeti
tanárság irodalmi munkásságán
végigtekintve, egy könyvismertetés
alkalmából reámutattam
arra a jelenségre, hogyaképzőintézetek
legsürgősebb
dolgaik
sikeres végzésével immár szélesebb
körben is kezdenek munkálkodni.
-Helyesen
körű érdekvan ez így, mert ez szerzi meg számunkra
a szélesebb
lődést és tekintélyt is. Mi magunk ugyan,
annyira
benne voltunk
a pedagógiában,
hogy kevés ügyet
vetettünk
eddig erre a fontos
jelenségre.
Vajha a jövőben több figyelemmel
kísérnők kartársaink tudományos ~s irodalmi munkásságát.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Kóveskuti J enó.

A

ta n ító k é p z é s

le g ú ja b b

ta n te r v e

L übeckben.

Óriási léptekben
halad előre a tudomány
minden ága s birodalma áttekinthetetlen
hullámtenger 'az
emberiség
mi1liárdjai előtt,
bár hasznát, vivmányai
különféleségét
az emberiség
óriási tömege
él vezi. A lokomotivok
gazdaságossaga,
biztessága
és megbizhatósága gyorsaságával
méltán
tünik föl műveletlen
embereknek
földöntúli erőnek. Városok utcáin láthatatlan
ok hajtja tovább a kis fürge
kocsikat ; vannak egysinű vasutak
is mar, az automobilnak
már
az sem kell. A tenger alatt járó hajók a tenger
feneketlen
mélységét járják és tárják a kutatásában
kielégíthetetlen
ember elé.
A léghajó már a légtengert
szeli s már csak a kormányzás
biztossága titok a mesébe illő bátor
levegőhősök
szemében.
A gőzgépek szerkezete
tán már nem is hágy hátra kivánnivalót
a kutató
ember számára.
S mit nem művel az ember a villamos
áram fel! A távírásnoz
már drót sem kell s az apparatusnak
, használásávalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
különböző
kulcsok szerinti összehangolásával
iehetetlenné
válik a
hívatlanok
számára
üzenetek
elcsipése.
A telefotográfia
képeket
továbbít dróton és drót nélkül. A tele vizió a telefonon csevegőknek
lehetővé teszi egymás ,látását is, A városi ember gáz vagy villamáram fénye mellett olvas s el se kell mennie
szinházba,
hogy
az :operá.k
zenei mesevilágát
élvezhesse.
Mindez s még szarnos
más vívmánya
a tudománynak
boldogítja
az emberiséget.
Lehet-e ellentmondani
a fürge japán éleslátásu
itélkezésének,
~ogy a nemzetek 'legértékesebb
tőkéi a tudósok, feltalálók? S mivel
a feltaláló tudósoknak,
az emberiséget
boldogító s oktató próféták'nak oly nagy szerep [ut, érthető,
hogy Ostwald, a híres vegyész,
a tudakozódó
gyakorlati japántói serkentve
megnevezni
sietett ama
jeleket, melyek a jövendő tudóst, nagy embert, feltalálót jellemzik.
Ki neveli, hol ismerik
fel a csodát?
Az iskola tere ez. Csoda-e
tehát, ha a' napjainkban
ujabb és ujabb reformmozgalmakról
veszünk
tudomást
nemcsak
külföldön,
hanem
nálunk
is? Virágozhatik-e
tudomány,
lehet-e haladás a műveltség, a meglevő tudomány
átpa-
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megszerettetése
nélkül? Haladtunk
volna-e
a tudomány
ai fokára, ha az iskolák különfélesége
nem teljesíti a szabadság
egyében azt a feladatot,
melyet idáig s nap-nap után fokozottabb
mértékben
teljesít? Műveltséget
terjeszteni,
tudományt
megszerétetni, a jövő nemzedék
boldogabbá
tétele
háramlik
az iskolára,
melyhez nem kis mértékben
járul
hozzá a jövő
nagy emberének
felismerése, nevelése
és fejlesztése. az elveszéstől való megmentése ..
S az élet bonyoluJtabbá
válása miatt nap-nap után ujabb és 'ujabb
bajnokai elé, melyeket a tudokövetelmények lépnek az iskolaügy
mányos kutatás
lázas folyása és eredményes
volta óriásilag tetéz.
Szükséges. üdvös tehát, hogy az iskolaügy
terén folytonos
haladassal reforrnmunkával
találkozzunk.
A kor légköre vitte a temesvári közgyülés
szőnyegére
a tanító képzés reformját
s a kor fokokövetelik
a külföldi reformokat
is. A kor
zottabb követelményei
szelleme hozta létre a lübecki
tanítóképzés
reformált
tantervét,
mely előttem fekszik s amelynek jelen soraim ban való ismertetését
feladatom céljául 1 űztern ki.
A lübecki tanítóképzésnek
több mint száz éves mult ja van.
Mult évben kiadott
tanterve
koronája
annak
a műnek,
melyet
J elenemberszeretet,
lelkesség,
ön feláldozó m un kakedv létesített.")ZYXWVUTSRQPON
legi munkarendje
a tanítóképzőnek
oly magasfokú,
hogy a legelső
helyen állók k özé tartozik,
szervezetével
és tantervévei
pedig a
legujabb tervezes eredménye.
Lássuk
a tanterv
heti órarendjét
s
évi tananyagot
annak előre
azután ez órarendnek
alapul s z o lg á ló
bocsátás ával , hogy,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
miza a n a lübecki ta nítdképzés mint úttó'r ő elsőnek

ántálása,

vá la sztotta el a ta nítóképző kebelében a z á lta lá nos
képzést a sza kképzestől, tula jdonképen
kétféle ór a r endet s a képzésnek .kettős nemét
.
és a nya gá t kell zsmer tetnem,

A túloidaion
lévő órarend is tájékoztat már általában, hogy a
lübecki tanítóképzés
igen magas fokon áll. Az egyes tantárgyakra
eső nagy óra szám az anyag nagy tartalmára
enged következtetni,
melyet érett tanulóanyagnak
ad át a tanártestület,
mert a jelöltektől a 15-dik életév betöltését
követeli belépésükkor.·
A képzés általános részének 43/4 évre terjedő időtartama
ugy a tananyag
terjedelmének nagyobb
voltát teszi lehetövé,
valamint
a heti óraszám
sem nő föl leküzdhetetlen
követelménnyé.
A kötelező heti óraszám
33-34, ehhez járulna valamely
fakultativ
tárgy felvétele s még
mindig sokkal türhetőbb
a mi helyzetünknél
a lubecki tanítóképzés
módja. A mi tantervünktől
eltérőleg a szépírás helyébe a művészettörténet heti két órája lép, a kézügyesség,
a, zene, - a zongorának
heti egy órának két évfolyamra
szóló köteles voltát nem tekintve s az angol nyelv fakultatív
tárgyak, ellenben kötele ző a francia nyelv
heti 12 órában a képzés 43/4 évre szóló összes évfolyamaiban.
Érde·
kes a csillagászati
földrajznak
a matematikai anyag befejezése utáni
tárgyalása ,az' utolsó évfolyamcan.
Vegyük különben
most már a
céljuk
és anyaguk
szerint.
.
tantárgyakat
egyenként
1) Történetét más alkalommal ismertetem .

•
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Heti óra szám

áttekintó

elosztása:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tantárgyak

VI.

I

I

v.

IV.

Ill.

11.1)

ValIás ..- .., - - - - - - - - 3
3
3
3
4
3,
2
2
3
2
Történet
--- - - - --- --- --Német nyelv és irodalom
6
6
5
6
6
Idegen nyelvektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
a ) francia
3
3
2
2
2
12
- - - --- .-- - - b) angol ________~ _________
(3)
(2)
(12)2)
(3)
(2)
(2)
2
2
3
2
5. Földrajz
2
II
--- - - - --- --- --6. Természettudományok
a ) Biologia
2
2
2
2
2
10
-- --- --- - - b) Vegy tan, ásvány tan ___
2
2
2
6
8
e) Természettan ___ --- -.-2
2
2
2
10
gyakorL __
2
d) Természettud.
2
2
2
2

1.
·2.
3.
4.

.•

7:

8.
9.
10.
11.

Számtan
Művészet

---

---

6

---

története

---

Rajz
--- - - - - - - - - Torna, uszris --- - - - - - - - - Zene:
a ) Ének ______ - - - . - - - - b) Zongora

---

---

e) Hegedű

---

---

Orgona --- - - e) Zeneelmélet --1) Zenetörténet __
12. Kézügyesség
--- --d)

---

-----

-----

---

---

---

---

---

5

5

2
2

2
2

II

1
1
(1)

1
1
(1)
(1)
(1)

2
(1)
(1)
(1)
(1)

---

(-)

2

o

. (2)

Összesen kötelező --- II
Összesen

nem kötelező

33

___ II +(6)

(2)

1

33

\ +(8)

(2)

4

3

23

2
2

2
2
2

2
10
10

1
(1 )
(1 )
(1)
(1)
1
(2)

1
(1)
(1)
(1 )
(1)
(2)

63)

2+(3)

(5)4)
(4)
(4)
1
(10)

1 34 1 34 1 34 11168
1 +(8) 1 +(8) 1 +(8) 11+(38)

A hit/a n tanításának
célja a ker esztény-va llá sz' vilá gnézet ébresztése és er edmenyeeése, mely tanításnak alapul szolgál egyrészt a biblia
ó- és ujtestamentumával
s a keresztyén
hit és erkölcstan.
A bibliai
olvasásnak
alapul szolgál a Luther-féle- biblia s amellett egy a mai
tudományos
álláspontnak
megfeleló teljesen hű fordítása a bibliának.
A növendék
megismerkedik
a teológiai tudományos
.kutatás ujabb
eredményei vel is s igyabibliát
keletkezése,
irodalmi
mivolta, tartalma és jelentósége
szerint fogja fel. A hit-erkölcstan
a bibliai meg-ismerésen
s az egyházi hitvallási írásokon
nyugszik,
az erkölcstan
1) Husvéttél karácsonyig tartó időszakban,
Ujévtől husvét ig folytatódik már a szakképzés.
2) Fakultatív.
3) VI.-II-ig
karének (1) óra.
4) VL-l[.
zenekar (1) óra.

tehát nem az egész iskolai évben.
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ezenkivül tekintettel
tartozik lenni a bölcseleti etikára is. Tarka
és
gazdag forrása a megismerésnek
s a keresztyén
vaIIási világnézet
megalapozásához
és fejlesztéséhez,
valamint a valiásos érzület megteremtéséhez és megsziIárdításához,
mely rnunkáját
az iskolának
az élet koronázza
meg betetőző
nevelésével.
Az. elmondottakhoz
még hozzáadandó
az, hogy atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
ker esztyén egyhá z tör ténete egészíti ki
a fent vázolt képet..
A tó'r ténelem tanításának
célja megértetni
a jelen szociális
kérdéseit és állami berendezését
a mult alapján, Az anyag kiválasztásánál
középpontba
helyezik Németország
törtérielmét
s a világtörténelem eseményei
csak annyiban
fonódnak
bele, amennyiben
a
német nemzet történelmének
megértéséhez
szükségesek.
Különösebb
tekintettel vannak a kultur tór téneti a la pr a . Különösebb
gond fordí-'
tandó továbbá kiváló, értékes és terjedelmes forrásművek
olvasására.
melyek egyuttal a tárgyalás
alapjául szolgálnak.
A nemet nyelv es ir oda lom tanításának
célja egyezik a mi nem,
zeti nyelv- és irodalomoktatás
céljával, csakhogy
sokkal alaposabb
és kivitelében némileg más, mint a miénk.
Hogyne,
hisz a heti
óraszám a mi 14 óránkkal
szemben 29, tehát több, mint kétszer
annyi. S már itt emIítem meg, hogya
mi eljá r á sunkka l
ssemben,
1Ilelyegy-egy ta ntá r gya t lehetőleg egy-egy évfotya mba n ler á zni tór eksúk, a lübecki ta nter v a ta ntá r gya ka t
lehetőleg végig já r a tja
az
összes évfolya mokon s egy-egy helyt, egy-egy egységes r észt nyujt való-

szinűleg a nagyobb
egységes részeivel

elmélyedés
céljából.
Igy a nyelvtan
anyaga
végig
huzódik
az összes
évfolyamokon
s a
na net nyelv tór ténetével záródik, Az irodalmi oktatás az olvasmányok
oly irányú elosztásán
alapszik,
hogy
az egész
irodalomtörténet
összes korszakai
benne foglaltatnaks
az irodalomtörténeti
oktatás
mellózésével csak olvasmanyok
alapján történendő
kerszakos
öszszefoglalások eszközlendők.')
A rnetrikai, poetikai és stilisztikai anyag
tárgyalásával.
ugy, hogy erre
egybeolvad az irodalmi olvasmányok
Csa k 'ir oda lmi okta tá sr ól va n sed mint ta r ta külön órák nincsenek.
lomr ól, a tó'r téneti r ész kis mér e tével, va la mmt
ker etűl szolgá lna k.
( .... "Elementargrammatik,

a for ma i

a da tok csa k

Literaturgeschichte,
Poetik und Metrik haben nur untergeordnete
Bedeutung.
Die notwendigen Belehrungen
über Metrik URd Poetik sind bei der BehandIung der Dichterwerke
zu geben;
das Erworbene
wird von Zeit
zu Zeit übersichtlich
zusamrnengestellt.")
Ha llgsulyozzuk jol, há r om

(őr észe va n a német
nyeivokta tá sr za k a lübeckt ta nítoképzőben : a ) a
kincs minél
nemet nyelv keleikezése és élete, b) a német ir oda lmi
a la posa bb és mz'nel mélyebb és bővebb megismer ése és végül c) a szó
ls ír á sbdz' keszség elsa já títá sa . A többi alárendelt
szerepü. Jól esik

olvasni, hogy a VI. és V. osztályban
az évi 24 írásbeli
Üdvós tová bbá
fele diktandó a helyesírás
gyakorlására.

dolgozar
a z,

hogy

1) A V. osztályban olvasmányok a legrégibb 'időtől a reformig. Olvasis
után összefoglalás a szükséges irodalomtörténeti adatokkal korra avagy iróra
vonatkoztatva.
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nemzetünk két na g')' hé1'oszá na k Goethe és Schzller költöknek eg')'t~l·
jes évet szá nna k. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Nyilvánvalóan
átalakítaná
munkánkat,
ha az irodalom anyagát
nálunk is olvasmányokkal
korszakokra
osztariók s így fokozatosan
haladnánk
a jelen korig, mert mostani poetikai, stilisztikai
és metrikai tárgyalásainkkal
össze-vissza
vetjük
az olvasmányokat
és
korokat is s a negyedik évfolyamban
azután újból kezdjük elül és
rendezzük
az össze-visszaságot.
Alighanem
termékenyebb
volna
így eljárni.
Az zdegen nyelvű okta tá s részint nyeiuta ni; részint gya kor la ti,
beszéltetó munka.
A földrajzi oktatás célja rokon a történelmi
oktatás céljával.
A lübecki tanító növendék
ismerje
az idegen
földterületekról
és országokról
mindazt, ami saját hazájára
hat és valamilyen fonés erdekkör,
tosságu,
tehát megint a nemzeti
állam a középpont
Megismeri továbbá azt a végokot is föld- és világtörténeti
alappal,
mely a föld jelenlegi fizikar-és politikai
alakulásának
értelmezóje.
A térképrajzolás
csak rögtönzött
vázlatok készítésére
szoritkozik s
eltiltja a színes, roppant fárad tsággal és időpazarlással
készítendó
térképutánzatokat,
melyek azt hiszem nálunk itt-ott dívnak is. Az
és Europa
földrajza a VI., V. és IV.ZYXW
anyag az idegen földterületek
e v í o l y a m b a n , Németország
a IlL-ban s a Il.· ban geológia, mely a
kémiából ide szorult.
Kiváló helyet foglal el a lübecki tanítóképzői
tanterv ben a
természettudományi
o k ta tá s ,
A biológia
mind az öt évfolyamban
fordul elő osztályonként
egy-egy egységes
résszel. Igy pl. tárgyalják a VI. évfolyamban
botanikaból
a kryptogamákat,
gymnosperákat, monokotyledonákat;
a zoológiában
ugyanakkor
az ősállatokat,
törnlős
állatokat,
férgeket, tüskebőrüeker
és puhatestűeket
ismerte- tik. Az V. évfolyamban
előfordulnak
növény tan ból a szirorntalanok es forrtszirmuak,
a z o o lo g iá b ó l
az ízeltlábuak.
A IV. év-.
az .állattanból
a halakat,
folyamban
tárgyalják
a choripetáliákat,
kétéltüeket,
csuszó-mászókat
és
madarakat.
A Ill.
évfolyamban
ismertetik
az
emlősőket
állattanból,
morphológiát,
anatomiát és fiziológiát a növénytanból.
A II. évfolyam
anyaga
antropológia és általános
biológia s evvel le is záródik a biológia oktatás az utolsó évfolyamban.
(Az a törekvés,
hogy az egyes tanminden
évfolyamon
egy-egy
tárgyak köre lehetőleg végighúzódjék
egységes
részével, újra hangsúlyozom,
lehetőleg
minden
tárgynál
előfordul.)
Tekintettel
vannak
a természettudományok
történetére
is s
főleg arra irányul minden törekvés,
hogy a növendék
megfigyelni,
vizsgálni tanuljon s a tudottakat
szó- avagy rajzban azonnal kifejezhesse.
A jiúká ba n
főleg oda irányul minden
figyelem,
hogya
szüktermészet
jelenségeit
és a mindennapi
élet lebonyolitásához
séges erőket (iparra, kereskedelemre
és technikára
vonatkozólag)
ismerje meg a növendék.
A vegy ta n köre a miénkkel
egyező a
geológia kikapcsolásán
kivül.
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Különösen
termékenyítően
hathatnak
ama természettudományi
akorlatok, melyek ugyancsak
minden évfolyamon végighuzódnak
eti 2 órában. Céljuk az, hogy a növendék
ne csak ismerje hazáhanem hogy közelebbi bizalmas viszonyba
át, szülőfőldjét,
erüljön. Másfelől pedig önálló kutatás hoz óhajtanak vezetni, szoktni általuk. Minden évfolyamnak
megvan a maga külön egysége.
A VI. évf. köre az erdő; folyó, tó; az V. évf.-ban rét és mező
zerepel, növényés állatmeghatározással,
teknikai.telepeket
is latoatnak ; a IV. évf. a mocsár
és puszta
növényvilágát
keresi s
.izeltlábú állatokat és rovatokat
határoz meg;
vegyi gyakorlatokat
végez és ipari gyári telepeket látogat stb. stb. . .. Megfigyeléseikről
naplót vezetnek s alkalom adtán megbeszélések
tárgyai. A meteorológiai megfigyelések
is a növendékek
kezében vannak. Összevéve
mindent, a· pedagógiumi
természettudományi
mozgalmas
élet tárul
e termékenyítő
és alap os munkában
az ember szeme elé. Bár az
anyag több és mélyebben
járó a tanárok műkődése, a növendékek
könnyen végezhetik
feladatukat,
mert kellő időben
egységes
és
kisebb részekben
következik
mindaz, ami a mi tanítóképzőnkben
lép föl.
'
halmazban .és sokszor adatszerüen
a természettudományi
oktatás,
ép oly
Amilyen' mélyenjáró
nagyterjedelmű
atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ma tema tika i
is. Tantervünk
anyagát
tetézi a
lübecki
tanterva·
sik trigonometriájának,
analytikai
geometria,
diophanticus
egyenletek,
szférikus
trigonometria,
ezenkivül
a
valószinüség számítás és binomiális
tantétel
anyagával.
Kiválóan
fontos a fejbeli számolás gyakorlása
s a fogásos szamítási
módok
alkalmazása főleg a kereskedelmi
számtanban.
Új és nem kevésbbé
fontos a művészetek
történetének
taníművészetek
fejlődésébe
való
tása is, melyeknek
célja a képző
beavatás,
valamint műérzék és műértés
fejlesztése.
nagy
része
fakultativ
természetű
s csak a
A -zeneoktatás
tehetségesebbeknek
nyujt alkalmat zenei képességeiknek
a lehetőség szerinti fejfesztésére.
Bár az énekoktatás
intenzív
teret
foglal
el a tanterv ben, a gyakorlati
zene ily arányú elhanyagolása
aligha
nyujt annyi készséget
a jelöltnek, hogy mint leendő tanító az éneket kifogástalanul
tanítsa
népiskolában.
Kétségtelenül
utat
jelöl
ahhoz ez a zenei képzési mérték, hogya tanítóképzői
növendéknek
elég volna egy hangszer
minél tökéletesebb
művelése.
Hogya
kézügyesség
csak
mint fakultatív
tárgy
szerepel,
arról nem kell szót váltani, mert céljának
megfelel e helyzetében
is, fontossága
nem igen van.
A többj tárgy anyaga és célja nagyban
egyező a mi tanterismertetésre.
'.
vünkkel s igy nincs ok külön
I l y irányú
a lübecki tanítójelölt
általános
képzése,
mély 48/4
évig tart s jnelynek
betetőzéséül
vizsgá la tot,
etsd képesítő vizsgá léphessen,
át s
la tot tesz, hogy azután az 11/4 évi szakképzésre
betetézze tanulmányait
a m.á sodik, sza kképesítő letétel éveI. Lássuk
e szakképzés
heti óratervét
és anyagát.
Magyar

Tan1tóképző,

23
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A szakképzés
tanterve.
A heti

óraszám

áttekintő

elosztása:

Tantárgyak

II

II. évf.
UjévtölHusvétig

I

r.

évfolyam

1. félév

I

2. félév

I Összesen
1 évre vi·
szonyltva

1. Pedagógia:
1.
2.
3.
4.
5.

Történet
és olvasmány
5
5
5
Lélektan
__'_ ___
4
4
6
Neveléstan
.._
1
1
4
Általános
didaktika
Módszertan:
a) Hittan
___tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
1
1
1
1
'1
b) Német ny. és szemléltető
okt.
1
c) Számtan,
mértan
_
1
1
1
d) Történelem,
földrajz
_
1
1
1
1
e) Természettud.
és természettan.
1) .Irás, rajz
_
L
1
1
1
g) Enek, torna
2
2
2
h) Szervezettan
II. Tanítási
a ) Hospitálás

b) . Tanítás___

gyakorlatok:
és utmutatás

_
___

16

6

6

10

6

6

6

képzés :

lll. Tudományos

A) csoport
a ) Hittan
"_
b) Történet
_
c) Német nyelv
d) Francia nyelv
e) Angol nyelv
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Ez tehát a szakképzés tanterve. Kü!önösen két momentum tünik
ki a sorokból.
Egyrészt
nagy óraszám mellett szerepel a szakképzés
tárgysorozata.
másfelől az általános
tantárgyak
csoportosítva
fordulnak elő azon célból, hogy a tanuló szernináriumi
munka
alakjában a tudományos
munka módszerével
megisr;nerkedjék
s már a
tanítóképző ben .határozzon
afelett, hogy az életben mily irányban
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óhajt tudományosan
dolgozni. Tán
serkentésül
szolgál
az, hogy
ez irányu képzői
munkásságának
mérlegelése
az oklevélben
is
helyet toglal anélkül azonban,
hogy külön vizsgálattal
járna.
Feltűnő számmal szerepel a pedagógia
története.
A módszer \
ugyanaz, mint amelyet
az irodalomtörténet
~anításánál
követnek:
olvasmányoken
alapuló
összefoglalás.
Szernrnel
kisérik
a jelen
pedagógiai áramlatait
is s a Jelen nagy pedagógusainak
írásai is
olvasmányul szelgátnak.
Általaban 'közös munka alapján haladnak,
melynél a növendék
hazi olvasmányai
lényegét
az osztály
előtt
kifejteni köteles. A. filozófiai világnézet fejlesztésével
felhasználandó
az irodalomtörténet,
hittan, történelem
stb. tanítása
közben
közölt
anyag, melyet azután 'kiszélesítenek
ésbefejezésre
Juttatnak
a
pedagógia történetének
tanítása
közben.,
Ez 'azt 'hiszem,
nálunk
teljesen hiányzik, valamint hiányzik továbbá az is, hogy a pedagógia története olvasmányok
alapján taníttatnék,
Nemcsak idő kérdése ez, hanem. az anyag hozzáférhetetlensége
is akadálya
keresztülvitelben, Szerény nézetem szerint nálunk elsősorban
kellő peda- ,
gógiai olvasmányról
kellene
gondoskodni
s csak azután
óraszám
felemeléséről szólani. A filozófiai gondolkozás
vivódásával
megismerkedni, a világnézetet
történeti
összefüggő
változásában
szem-'
lélni nemcsak tanulságos,
de élvezetes is egyúttal.
A lélektan finyaga kiterjed 'a jelenkori
kisérleti
lélektan és
pedagógia eredményeire
is.
A módszertannál
ugyancsak
a történeti
fejlődés
szerepel
mint elengedhetetlen
követelmény,
amint azt a tárgyak
mindgyikénél lehetőleg keresztül viszik.
A gyakorlati
tanítások
a szakképzés
megkezdésévei
egyidejüleg folynak s igy a kellő elmélet hiányában
némileg bizonytalanság és tájékozatlanság
közt lebegnek
hospitálasok
és tanítások
közben.
'
Látnivaló,
hogy a pedagógiai- képzés intenziv
módon
folyik
kellő időben, nagyanyaggal,s
még nagyobb
és szélesebb
látókörreJ. Mégis, keveseÍik -ezt a németek a tantervet biráló eljárásukban.
Nem is csoda, mert a pedagógiai
munka
kohójában
óriási anyag.
termelődtk
és tisztul. Kétségkivül
magasfokú
ez a munka, mely a
lübecki tanítóképzőben
folyik,' legalább a cél távolfekvő,
mely felé,
iparkodnak s nem kis élvezetet nyujthat
ennek
elérése,
a tanterv
keresztülvitele. Az eredmény' szemlélése
és vizsgálása . az élvezet
fokmérője.
,
uj
irányt
áraszt,
,Az egész tanterv annyi fontos' eszmét
ésZYXWVUTSRQPONMLKJ
hogy soraim lezárása előtt tanulságosnak
látom összefoglalásukat.tsrqponmlkjihgfe
seer int. művelik s a nö; vendékekft
Mindenekelőtt a 'tudomá nyttö'r ténete
egészt'!:a jele.n kor moz'ga lma Zba viszik mZnde~ ta ntá r gyba n; melynek
jelene va n, Az a n}'.a g J e/osztá sá ná l
((gyes egységes r essebet zá r na k : : le
egy-egy évfolya mba n s a 'tá r gy feldolgozá sa
a .z elméleti kep~és minugya na z,
den evfolya má r a , esik A p,eda gógiá .., tÖ'r (énet~nek módszer e
mint a z ir oda lomtör téneté s a megfelel~ tá r ,tya kba ,n filof{ófia vilá gnézet, filozófia , gOiui: oll!0~á } fejlesztésé? } dolgozna k, megz'smer kedve, a
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na gyobb filozófusók
r endseer eoel.
Tikténett' okta tá suk
kö'zéppontja
Németor szá g s a tö"bbi csa k kz"egészító r ész na gyon kis r észóen. A
növendék tudomdnyos kuta tá si módszer hez szokz'k, mer t ma ga is kuta t
sebből kzfolyóla g nemcsa k kész ismer eter edményeket foga d be, ha nem
kuta tá sa er edményeit is, a hol a tula jdonképeni
munka
kezdődik. A
nyelvokta tá s ,középpontja a nJ ,el-vta n es a z ir oda lmi olva smá ny irásbeli és szóbeli gya kor La tta l, a költészetta n, sttlisztika
és metr ika teljesen beleolva d a z ir oda lmi -oiua sma nyba ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Tanítóképzésünk
reformálása
szőnyegen
van. Talán
sorokban,
mi gondolkozásra,
megszivlelésre
való. Ha nem is
magában
véve is van tán némi értéke,
mert szemlelhető
benne
az, mikép iparkodnak
a kultura alapvető bajnokainak
képzését megfelelően és kielégítően
megoldani,
hogy korunk
követelményeinek
megfeleljen.
Ley~er Má tyá s.
(Csurgó.)

AYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n é r n e t n y e lv a ta n ító k é p z ő b e n ,
I

Azt hiszem, nem ismeretlen s bizonyára sokakat gondolkodóba
ejtő kép a szóbeli tanképesítő
vizsgálatok
idejéből a ..;következő :
Egy juniusvégi
napon, délután 2 óra, rekkenő hőség, a vizsgálatok
4. vagy 5. napja, amelyeken
reggel" 7-12-ig,
délután
2-7-ig,
tehát összesen' 10 óra hosszat ült már együtt a vizsgálóbizottság. Ez a javító-vizsgálatra
utasítottak
délutánja.
A sor a
német nyelvi "javítás"-on
van. A 4~5 javítá közül
az első megkapja az elnöktől a jóindulatúlag
(értsd: előzőleg az elnök a szaktanároál
érdeklődik,'
hogy melyik volna' a tárgyalt
olvasmányok
közül
a legegyszerűbb)
kiválasztott
tételt.
Egy mondatnak
jólrosszúl vl119 elolvasása után annak fordítása helyett
néma csend;
a köteles szaktanári
!,fejtegettetes"
vagy «tbaigazítás
itt csak abban
állhatna.
hogy a tanár maga fordítja az illető szöveg et. Kap egy
nyelvtani
tételt;
ujra néma csend.
S ha végül a szaktanárnak,
vagy egy-két többé vagy kevésbbé hozzáértőnek
jóindulatú
kőzbeszólása révén a jelölt nagy kínnal mégis csak elragozza a derdiedast, a vizsgáló-bizottság
arca mintegy
lidércnyomástól
szabadultan sugárzik az örömtől, hogy '[ogcimet nyert az i,elégséges"
osztályzatnak
az alábbiak szerint való megállapítására.
Igya
többi is.
Következik 'a zároértekezlet
ama jelenete,
mikor a nemet
állapittarik
meg. "N. János, német nyelv? kérdi az
nyelvi tanjegy
javaslatát
megelőzve
unisono
szólal meg,
elnök, mire a szaktanár
3-:-4 stentori hang: "elégséges"
saszaktanár
igy a szánalomérzettől is indíttatva
kénytelen-kelletlen
belenyugszik,
mert igazat
kell adnia az ilyenfajta érvelésnek:
"hiába, a székelynek
nem áll
a nyelve a német szóra; a javító-vizsgálaton
sem fog többet tudni;
ne nyomoritsuk
meg El; jelöltet;
legalább bizonyos,
hogy nem fog
germanieální"
vagy egy- egy .szintén csak tréfának tekinthető közbe-
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szólás : "meg

kellett volna tanítani!"
stb. stb. S szinte kár, hogy
12 éves német nyelvtanítói
működésern
alatt nem gyüjtöttem
össze
legalább' a legbizarrabb.
tehát legelfogadhatatlanabb
indokokat l De
egyetlenegyszer
sem ütött
senki egyenesen
a szeg' fejére azzal,
hogy azt mondta volna, hogy miért nem igyekezett
a tanuló
4
hosszú esztendő
alatt legalább valamelyes
elfogadható
minimum
erejéig felvergődni!
Lássuk már most e mozaik eredetétl
Feltétlenül
bizonysággal mondhatjuk
ki tehát a tényt, hogy az így szerzett német nyelvi
"elégséges" osztályzat
a legenyhébb
mérték
szerint
sem fedi az
igazságot. Hol van tehát a 280 órai német
nyelvtanulás
reális'
haszna? A magas minisztérium
a felküldött
német nyelvi írásbeli
jelentései alapján
tanképesítői dolgozatok s az időnkénti kiküldötrek
a tanítóképző-intézeti
német nyelvoktatás
eredményének
fokozása
céljából bocsátott
ki nem rég rendeletet.
De minthogy
jogosan
nem tehető
fel, hogy e szak tanítói túlnyomó
részben
mert
hiszen a rendelet általános nem teljesítik
becsületesen
s kell5
tudással ebbeli feladatukat,
szerény véleményem
szerint csakis az
anyagban keresendő
a ki nem elégítő eredmény
oka;
értvén az
~eredménytelenség"
alatt első sorban
a tanulók
szóbeli nérner
nyelvi készségének
feltüriően gyenge voltát.
Nézzük mindenekelőtt
a tanítóképző- intézetekbe
felvett anyagot. Ez sok helyen rendkívül
silány,
mert e tekintetben
teljesen
indifferens az a kérdés, hogy milyen osztályzatot
hozott a tanuló
(pl. a magyar és német nyelvből),
mert a szeptember
hónapi,
a
tanulók előismereteí
iránti tájékozódásom
alkalmával
több helyen
azt tapasztaltam,
hogy rendkívül
csekély
kivétellel
a 2, 3 és 4
német nyelvi szóérdemjegyet hozott tanuló, nem is szólva az
kincsének
szerfölött
szegény
voltáról
és nyelvtani
ismereteinek
úgyszólván
teljes hiányáról,
sem írni, sem olvasni nem tud.
De mi is tehető
fel az olyan
tanulónak
-magával
hozott
'akinek
magyar
nyelvi
dolgozatai
az
német nyelvi készségéről,
efféléktől hemzsegnek:
"foksz,
tutuk,
bisztosít, telyes,
csókolya,
látt, töltt, reok, teszűk, tanítcsa, akor, eljötern,
megvetem
(t. i. a
könyveket már megvettem
helyett), essik, őssz, láta, ere, előtünk,
füg, hadja, agy ja, födöt, hadd, onan, melé, teszük, othon,
dicsőitt,
ellemi, foró, magyarország,
melleg, forás, könyű,
melet, annya,
anny ja, anja,
addni, kel (muss),
megkezdet,
meg áll; el megy,
szokot"; akinek rezes, haladhat
mult idejű igealak;
mentek, jővő,
idejű, igealak;
vigasztalan,
láttára,
igék; jéghegy,
délibáb,
tábla,
felhő, félkör, melIéknevek;
e mondatban : A fa alatt tanulunk,
a
fa: alany; alatt: jelző; vagy: Ebből a könyvből
tanultam, ebből:
alany, könyvből:
jelző!
ő

Elemi erővel szegűl ellene a tűrhető eredményelérésének
a
a n y a n y e lv ű
tanulónak
a német nyelv iránt tanusított indomagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kolatlan ellenszenve
s az elnézésre való számítása. Tanukra
hivat-,
kozhatom
oly esetekben,
mikor
a szülő a 'felvételi
kérvények
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beadása idején
azzal állított be (eléggé
meggondolatlanúl,
mert
csekélységem
is. sok volt) a tanári szobába,
hogy fiát a gimnázium
IV. osztályából
a képezdébe
szándékozik
adni, mert a gimnáziumban csak hiába kínozzák a német nyelvvel. Egy másik apa fiát az
egyik képezdéből
azért akarta egy másik képezdébe
adni,ZYXWV
mert a
ném et nyelv tanára 7-szer szólította
egymásután;
pedig az én t.
tanártársam
ezúttal teljesen ártatlan volt! A kegyelemelégségessei
átbocsátottak
pedig a folytonos elnézés re való követelő számításon
alapuló hanyagságuk kal állandó kerékkötői
az osztály azon részével való haladásnak,
melyben némi akarat és tehetség
mégis volna.
A tanulók ezen részével szemben való érvényesítése
a miniszteri
kiküldött
ama kijelentésnek,
hogy tessék
megakasztani,
céltalan,
mert nem lehet, vagy nem szabad
végrehajtani,
mert meginteni
sem lehet az e tekintetben hanyag tanulót, mert a "szülő megijed";
büntetjük"
megbuktatni
még kevésbbé,
mert "ezzel csak a szülőt
s tart ~ vergődés a jelen eszmefuttatásom
elején leírt zárójelenésig.
Tanhóképző't-ben
időnként
Elvezettel
olvasom
a "Magyar
megjelenő
s anémet
nyelvtanítás
módszeréről
szóló tanulmányokat, de félek, hogy miként jómagam,
úgy t. íróik is előbb- utóbb
arra a tapasztalatra
jutnak, hogy ezeknek
az elmélete
a gyakorlathoz képest csak "schöne Worte, nich ts als Worte".
Ideje, hogy végre összefoglaljam
az iránti szerény nézeteimet, miként lehetne
esetleg jóval közelebb
jutni
a sürgetett
s
epedve óhajtott célhoz: az eredményhez.
Es pedig:
1. Vétessék
fel/jobb anyag, amellyel szemben
nagyobb követelményeket
lehetne
támasztani
s amellyel
szemben szükség
esetén szigorúbban
kellene eljárni, mert a ma felvett anyag
tekintélyes része csak szerencsét
próbál a tanítóképzőben
s ezzel s ü ly )yeszti
annak szintáját.
2. Hozassék
összhangba
a tanterv
követelménye
a vizsgálati
szabályzattal,
mert mikor a jelölt 4 órai munkásságának
(?) nincs
eredménye,
mit várjunk a szóbeli vizsgálat
5-10 percnyi vergő. désétől? Azt, arrnt ma tényleg
meg is kapunk a semmit; tehát
.miként a neveléstan
magyar nyelvi dolgozatnál,
úgy itt is céltalan a "szigorítOtt"
szóbeli vizsgálat.
3. Végül nem lesz céltalan,
néhány
szót az annyit vitatott
tanítási módszer
kérdéséhez
is hozzászólani.
Mindenekelőtt
nem
tevesztendő
szem elöl a tanítóképző-intézeti
német
nyelvtanítás
célja a tanító leendő hivatására
való tekintette!.
Maga a tanterv
igen helyesen jelöli meg a célt: német szövegnek
legalább
szótár
segítségével
való megértése.
Ez az, ami a tanítóra
nézve különösen a pedagógiában
való
önképzése
szernpontiából
első sorban
szükséges.
A képzőintézeti
német
nyelvtanításnak
tehát semmi
esetre sem lehet az a főcélja, hogya
jelölteket
beszélni
meg tanítsa már csak azért sem, mert 280' óra alatt ez nem lehetséges.
E néhány sor képezze bevezetését
annak, amit a mcstanában
unosuntalan
(hozzá és hozzá nem értőktől
egyaránt)
hangoztatott
s
szinte kizárólag
megkövetelt
direkt módszerről
mondani
akarok.
I
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kiváló
előnye it, sőt
Föltétlenűl
elismerem
a direkt módszer
egyedül célra vezető voltát,
1. ha a cél a mindennapi
életben szükséges
beszélni
tudás
elsajátítása;
2. ha egészen fiatal korúak tanításáról
vagy olyanokról
van
szó, kik valamely idegen nyelvet
önként
igyekeznek
elsajátítani;
3. oly intézetekben,
minők pl. a kereskedelmi
iskolák, ahonnan
kikerülőkre nézve anémet
nyelvű érintkezés
és fogalmazás
életpályajukból
kifolyólag szükséges
;
4. ha komolyan
is vétetik s ha tehát az illetők nem heti 2
órán, hanem majdnem
állandóan
szükségszerűleg
németűl
társalognak.
Az itt felsorolt négy pont egyike sem olyan, mely a képzőintézeti nérnet nyelvoktatásra
vonatkozhatnék.
Állítsuk
most párhuzamba a. heti 2 órán át használt
direkt és grammatikai
módszert részben általában,
részben a tanítóképző-Intézeti
nérnet nyelvtanítás céljának szempontjából.
Feltétlenűl
a direkt módszer javára írható a beszédhez
szükséges önbizalom
és bizonyos
fokú készség
megszerzése,
továbbá
szókötésr.ek,
szórendnek
gyakorlatilag
való elsajátítására,
anémet
hogy azután mily fokban, ez a reáfordított
időtől függ, ami pedíg
a képzőkben
igen kevés. Ezeknek
azonban főként produktiv szempontból van jelentőségük,
pl. német nyelvű
fogalmazványnál.
Az
azonban már nem állítható,
hogy heti 2 órán
belül az idegen
szövegnek
fordítás
által való megértésében
a direkt
módszerrel
csak megközelítőleg
is annyira lehetne haladni, mint a grammatikai
módszerrel. Mert hiszen gondoljuk
csak el, mi is szükséges
bármely idegen nyelvű szöveg megértés éhez ? Bizonyos fokú nyelvtani
ismereteken kívül minél több szónak a tudása. Már pedig azt csak
senki sem állíthatja,
hogy a direkt módszerrel,
tehát társalgással
csak 20 tanuló
esetén is annyi szót lehetne
elsajátítani,
mint az
állandó, részint
leckéül
feladott,
részint
prima vis ta fordítással.
Hány embert ismerek, ki németű1 még csak gagyogni sem képes,
de az olvasottakat
többé-kevésbbé
mégis megérti.
Ebből a szema készség, hirtepontból nem olyan fl agy . baj az, ha hiányozván
len a fogalmak ném et nevei nem is jutnak eszünkbe, elegendő, ha
a német szó láttára a megfelelő értelem azonnal eszünkbe
iur.
Lehetséges,
hogya
fordító
módszerrel
tanított
növendék
e
mondat ot "a fal fehér", magyarúl
gondolkozván,
így fordítja;
"die
Wand weiss")
a direkt
módszerrel
tanuló
pedig aszókötéseket
jobban elsajátítván, az "ist"-et nem felejti ki. Ezzel szemben azonban az előbbi jóval több szót sajátítván
el, valamely német szövemagyarra,
a
get mégis csak jobban fog megérteni
s ő nérnetből
másik pedig magyarból
németre. fog jobban fordítani
tudni. Mindazonáltal volna egy módozat,
melynek
alapján
mindkét
módszer
igen szépen
lenne egyesíthető.
A tanórákon
ugyanis
ne direkt
módszerezzünk,
mert a fordításra
és nyelvtanra
bizony
nem olyan
sok az a heti 2 óra. még azok számára
sem,
kik németül vala-
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micskét beszélni is tudnak;
hanem
emellett i g e n i s alkalmazzon a
magas
minisztérium'
nevelőkül
(minthogy
pedagógiumot
végzett
egyéneket
úgy sem igen kap) oly okleveles
tanítókat,
kik folyékonyan
tudnak
németűl
s kik heti 2-3-szor
1-2
órai némel
nyelvi conversatorium
tartására volnának
kötelezhetők
(e sorok irója
3 hónapig hetenként
2-szer 3 óra hosszat
kosárfonó·
felügyeletet
is gyakorolt
heti 22 óra, iroda és felügyelet mellett.)
Lehet, hogy miként minden új gondolat,
úgy ez is meglepetésszerűleg
hat némelyekre,
de úgy hiszem, elég komoly
és célravezető módja lehetne a tanítóképző-intézeti
tanulók
német nyelvi
kiképzésének.
Mindezeket
tekintetbe
véve lehetne
megállapítani
az igazi
»direkt módszer"
alapelveit,
mert a többi; igen tisztelt o l v a s ó i m ,
.csak humbug!
Tehát
gondolkozzunk
és cselekedjünk,
mert
vagy kell a ném et nyelv, vagy nem!
(Szekelykeresztúr.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
P a sná r y GrŐzö.
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.

szám án ak

csök k en ése.

Az állami tanítóképző
intézeteknél
egy idő óta feltűnő a
jelentkezők
számának
a csökkenése,
amihez
még azon feltűnő
jelenség
is járul,
hogy a jelentkezők
között
a magyarság
csak
minimális
számmal
van képviselve.
Körülbelül
ezen észrevételét
közölte nem rég a Magyar Tanítóképző
érdemes szerkesztője
Farkas
Sándor egy közlemény
keretében,
Ezen észrevételét
megtoldhatom
még azzal, hogy ugyanezen
tünetek tapasztalhatók
a felekezeti képzöknél
is, sőt a jelentkezők
- számának
apadása
talán még feltűnőbb,
mint az : állami tanítóképzőkben.
Sokkal feltűnőbb az a jelenség, hogy sem a tanítóképzők
tanárai ne foglalkoztak volna vele és ne keresték .volna az okokat,
melyek azt eredményezték.
De bármennyire
is iparkodtak a jelenség
eredetét kikutatni,
oda jutottak,
hogy az általános
létszámcsökkenés csak egy természetszerű
okozat,
az okot magát pedig uem
kívül és távol álló dolgokban,
hanem
benn magában
a tanítóképzők s zellemében
vagy már az intézettel szoros összfüggésben
álló
tényezőben
kell keresni és megtalálni.
Azt hiszem,
hogy mint leszűrt
véleményt
adom, midőn a
létszám
csökkenését
első sorban és kiváltképpen
a tanítóképzők
tantervében
keresem,
mely nagy, a felső osztályokban
34 heti óraszámával
és összezsúfolt
tananyagával
oly nehéz feladatokat
rótt
a tanítónövendékek
vállaira, melynek a legtöbb
esetben megfelelni
nem képesek. Erre sokan azt mondhatják,
hogy nem kell a tanítóképzőkbe
oly gyenge
elemet
felvenni,
amelyik
az eléje szabott
feladatoknak
megfelelni képtelen.
Hát erre is megvan a feleletem.
Középszerű
tehetségek
mindig
voltak és mindig lesznek s az a
perspektiva,
mely a tanítóképzők
növendékei előtt feltárúl, sohasem,
vagy .csak igen ritkán fogja oda toborozni
az igazi tehetségeket
a
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nítóképzők táborába.
Másrészről
meg sokkal több hasznát veheti
magyar népoktatásügye
a szerényebb tehetségnek,
ha azzal vasakarat, hivatásszeretet
és tántoríthatlan
kötelességtudás
párosul,
mintha az a tehetségesnek
elismert,
csak megbénító
nyűgnek
tekinti diplomáját és csak börtönnek
az alföldi puszta, vagy a gyergyói havasok közé telepített iskoláját.
Nálam behatóbban
bú várkodó kartársak
állították fel a megujhodás első feltételét,
midőn az évfolyamok
számának
emelését
kimondották. Nézetem szerint a felvétel feltételeit kellene mindenek
előtt szigorúbb cenzura alá venni, hogy ne jelentkezhetnének
olyan
gyenge elemek, kik esetleg csak azon igéretnek
köszönhetik
jobb
bizonyítványukat,
hogy a középiskolától
megválva,
tanítóképzőbe
fognak menni. Ámde már az ötödik évfolyam beállításával
az alakulások új stádiumába
fogunk eljutni, melynek ez csak egyik láncszeme és amely után az átalakulások
egész sorának kell következnie.
Akadémiai
képzettség
mellett csak
nem
várhatjuk,ZYXWVUTS
hogy
1000 koronás fizetés mellett az ország
valamely
elhagyott
faluja
vagy irtványában
tengeti le egy ifjú egész életét. Nemcsak
hogy
nagyobb alap fizetést
és annak
fokozatos
emelkedését,
hanem a
fokozatos előléptetest
is kell biztosítani.
Minden más pályán van előhaladás.
A joggyakornokból
lehet
biró. A közigazgatási
joggyakornokból
járásbíró, tábla- és kúriai
fószolgabíró, főjegyző és alispán, esetleg főispán
Sőt a négy középiskolát végzett vagy igazolványos
altisztből is irodatiszt
vagy irodaigazgató. Miért kell éppen a tanítónak
egész életén át ugyanabban
a stádiumban
maradnia?
Miért nem lehet a tanítóból
tanítóképző
tanár, tanfelügyelő ?1) Miért bírálja fölül a tanító
munkáját
oly
sok esetben a végzett, - vagy végzetlen - jogász? Miért áll fönn
még ma is a soha praktikusnak
nem bizonyúlt s most már teljesen
elavúlt falusi iskolaszék
intézménye?
Lám a nérnet rendszer
mindezeket
P. kérdéseket
rég megoldotta. A fokozatos
vizsgák és tanfolyamokkal
nemcsak az állandó
képzést, hanem a fokozatos
előléptetest
is biztosította.
Végre pedig át kellene alakítani és kiművelni a magyar társadalmat, amely még ma is kicsinyléssel,
lenézéssel
és bizonyos
szánalommal
tud csak beszélni a tanítóról. A tanítóképzés
maga is
Jóformán az államot kivéve még mindig csak mostoha gyermeke
az
egész társadalomnak.
Ki hozott már - mint azt más téren látjuk áldozatot a tanítóképzők
javára?
Ugyan hányan alapítottak
ösztöndíjat tanítónövendékek
részére?
Hisz még a tanítóképző-tanárok
sem birják elnyerni az őket megillető helyet a társadalomban.
Avagy
mi az oka annak, hogy még a kegyeletes
emlékű
Király Pálnak,
vagy "a magyar neveléstörténet
Liviuszának"
sem találták meg a
babérlombot,
ha nem az, hogy nem céhbeliek, hanem tanítóképző tanárok voltak.
(Esztergorn.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Obe1'tk Ágoston.
I

1) Lehet. Sőt a legtöbb tanítóképző

tanár okleveles tanító.

Szerk.
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K ö n y v ,is m e r t e t é s e k .

K orunk
ta lá lm á n y a i.
A természettudományi
és
ismereteket
népszerüsítő
könyveknek
az a nagy baja, hogy ritkán
egyedül egy s ugyanazon
író ban, a beható
tudományos
ismeret
.az írói tehetséggel:
vagy tudományos
szempontból
jók, de a laikus
olvasó számára
élvezhetetlen ek, vagy jól vannak
ugyan' megírva,
de ismereteik
nem alaposak
és megbízhatók.
Nagy ritkaságés
Willia ms
kétszeres
haszon tehát az olyan könyv, minLaz
angoltsrqponmlkjihgf
c ím ű
könyve,
mely most jelent
Ar chiba ld
Kor unk ta lá lmá nya i ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
meg Sdndor Szilárd
magyar
fordításában
és Zemplén Győző, a
kitünő 'természettudós
előszavával.
A könyv
a ma aktuális leg'
nevezetesebb
találmányokat
ismerteti:' a drótnélküli távirót, a folyékony levegő alkalmazásait,
a tüzérség
legujabb fej lődését, a tenger.
alatti hajókat, a kormányozható
torpedókat,
a napmotorokat.rrepülőgépeket
stb. szóval
mindazokat,
a legfontosabb
találmányokat,
melyek a legújabb
időben jutottak
megoldásra
vagy
pedig most
vannak azon a ponton, hogy nemsokára
várni lehet megoldásukat.
Mindezek olyan dolgok, amelyek érdekelnek minden művelt embert,
d e . a na:gy
közönség
többnyire ~csak· kevésbbé
megbízható
szálló
hírekre, mende-rnondákra
van utalva s nincs alkalma
arra, hogy
világos fogalmat szerezzen
magának
lényegükről
s valódi értékükről. Williams
Archibald
könyve
mindenről
tájékoztat
ugy, hogy
minden valamennyire
művelt ember megértheti:
világosan, könnyen,
-érthetően tárgyalja az egyes találmányokat,
\ nem kiván 'semmiféle
.előzetes
ismereteket
az olvasótói
semellett
vonzón
van írva,
úgyhogy
élvezet olvasni. Az előadásnak
ez a népszerűsége
semmit
sem von le tudományos
megbízhatóságából,
a tényeket
alaposan
ismeri és pontosan, szabatosan
közli. Örömmel láthatjuk
ekönyvből,
hogya
magyar elme a modern találmányok
nagy mennyiségében
, 'is tisztes helyet foglal el: Archibald a legnagyobb elismeréssel
szól
két magyar
találmányról : a Telefon
Hírmondóról
és a PollákVirág-féle' gyorstáviróról,
ismételten
hangsulyozza,
hogy
szerzőik
magyar emberek és magyar földön próbáiták
ki először
tálálmányukat. A modern
technikának
egész életünkre
kiható haladása
kell, hogy érdekeljen
minden művelt embert, ez érdeklődés
kielégítésére
alig ~Iehet_ alkalmasabb
könyvet
találni,
mint aKor unk
mely igen szép, az angol eredetivel
ta lá ltná nya t" című könyvet,'
teljesen megegyező
kiállításban
jelent meg, számos illusztrációval,
a Franklin- Társulat
kiadásában.
Ára kötve 8. korona.
E z ü s t h á r f a . Er ődi Er nő, az
ismert nevű zenemű vész és
énektanár
Ezüst há r fa című daloskönyvének
most jelent meg harmadik kötete, harmadik,
teljesen átdolgozott
kiadásban.
Ez a kötet
művészies
két
és -háromszólamú
énekeket
tartalmaz.
Az egyes
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énekeket Erődi rendkivüli
gonddal
gyüjtötte
össze,
könyve
első
sorban iskolai használatra
készülvén,
ügyelnie
kellett a paedagogiai szempontokra
is. Maga gyűjtötte
a modern
költők verseibőI,
évtizedeken át való fáradozással,
a paedagogiai
szempontból
is
elküldözgette
azokat
zeneszerzőinkkifogástalan szép szövegeket,
nek, akik hajtottak
buzdítá' szavára és e könyvben
foglalt szerzeményeikkel foglalták el először helyüket
a gyermekdal-költészetben.
Ilyformán Erődi könyve a magyar dalnak rendkivül gazdag anthologiája lett; alig van jelentékenyebb
költőnk, aki szöveggel,
zeneszerzőnk, aki dallammal ne szerepelne
benne s a külföldi legkivákiállílóbb dal költők műveit is fölveszi gyüjteményébe.
A könyv
tása is tetszetős,
a hangjegyek
metszése
szép tiszta, az egyes
szakaszok előtttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Müh/beck. Károly csinos rajzai láthatók.
Az Ezüst
há r fa legjelentékenyebb
daloskönyveink
közül való, nemcsak
az
hanem
a daleskörök
s a magyar
iskola veheti .kitünő hasznát,
dal minden kedvelője is. A Lampel R. (Wodianer
F. és fiai) kiadásában megjelent könyv ára 2 K 80 fillér.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
A z é n á b é c é m . E cím alatt
rendkivül
elmésen
kigondolt,
okosan összeállított,
szép kiállítású képeskönyv
jelent meg. Szerzője.
betüit
mutatja
be nagyon
Szez'dner r Hir sch Ma r git,
Az a bc egyes
tetszetős képekkel illusztrálva;
minden kép valami cselekvést fejez
ki két gyermekkel
s mindegyik
alatt egy alliterációs
mondat vesi
be a gyermek emlékezetébe
az illető betüt. Ezzel segít a szokásos
képeskönyvek
nagy hibáján,
hogy
t. i. a képet kisérő vers rit-o
musa megvesztegeti
a gyermek
fülét, a verset megtanulja,
de a
betü képe pedig ez a fődolog kiesik emlékezet éből. Az én
á bécém álliterációs
szövegében
ellenben minden szó ugyanazzal
a
betűvel kezdődvén,
a betük megmaradnak
a gyermek
tudásában.
A képek híven simulnak a szövegben jelzert cselekvéshez
s a rajtuk
szereplő gyermekalakok
mind más és más fiziognomiájuak,
így
ha a gyermek mindig más-más
két gyermek-alakkal
kapcsolatban
emlékszik a rnegtanulandó
betű formájára,
annál jobban rögzítődik
az meg benne. A még iskolába nem járó gyermekek
számára
az
olvasás tanulásának
megkönnyebbítésére
nagyon
alkalmas
szép
könyv ára 4 korona.
.
a legolcsóbb
általános
érdekű
A M a g y a r P a e d a g o g ia
tudományos haviZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fo ly ó ir a r .
Kiadja a illJ a gya r P a eda gogia i
Tá r sa sá g.
Hogy a legszerényebb
viszonyok' közt élő' kartárs se -legyen kénytelen azt nélkülözni,
mint a j1!J a gr a r P a eda gogz'a z' Tá r sa sá g
tagja,
évi 4 korona tagdíj fejében kapja, ha belépési szándékát dr . Gyula z
Agost titkárnak
(Budapest,
1., Lógody-utca
33) bejelenti. A folyóirat
előfizetési ára intézetek részére 10 K, A Társaság
elnöke: dr : F z'ná czy
Er nő, a folyóirat szerkesztője:
dr . Weszelr
Ödön. Minthogy
pedig
a Társaságnak
tárgyalásain
az elméleti és gyakorlati
paedagogia
kiváminden része, az iskolák minden aktuális kérdése előfordul:
natos, hogy a Társaságba
a tanárság
nagy számmal
belépjen
s
ekkép az általa kimondott
véleménynek
erkölcsi' súlya
is minél
. nagyobb legyen.
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Az állami elemi népiskolai
tanító- és tanítónőképző
intézetek
kaptak,
1910. évi 34,034 sz. miniszteri rendelettel
új szabályzatot
e szabályzatot
a következő
rendelet vezeti be.
"Ötven éves fejlődés után tanító képzésünk színvonala annyira
emelkedett,
hogy már jó ideje nem fér meg az 1868. évi XXXVIII.
törvénycikk
által megszabott
keretek
között.
A képzőintézetek
évfolyamainak
száma háromról
négy re nőtt. Uj tantárgyak járultak
a régiekhez
s ez utóbbiak közül
némelyeknek
köre' úgy kibóvült,
hogy egyes részeik
önálló tárgyak
gyanánt
foglalnak
helyet aZYX
ta n ítá s
mai rendjében.
Tanítóképzésünk
csak így felelhetett
meg
a haladó kor követelményeinek
és tanítóképzőintézeteink
csak így
bocsáthattak
ki az életbe oly néptanítókat,
akik a mai követelmények szerint tölthessék
be nemzeti nagy hivatásukat
az iskolában
és az iskolán kívül a társadalomban.
Tanítóképesítésünk
módja ez
alatt nem változott.
A képesítő-vizsgálati
szabályzatok
azóta, hogy
a képzőintézetek
négy
évfolyamúakká
bővültek,
többszörösen
módosúltak
ugyan,
de érthető
és
méltánylandó
okoknál
fogva
t. c. 102. §-ának
szorosan
ragaszkodtak
az 1868 évi XXXVIII.
rendelkezeséhez.
s megmaradtak
az ebben
megvétett
keskeny és
szük alapon.
Eszerint
a képzőintézeti
négyéves
tanfolyam
befejezése után a jelöltnek egyszerre
kell képesítő-vizsgálatot
tennie a
- képzőintézet
összes tantárgyaiból,
tehát húsznál több tantárgyés a
ból, ami csaknem
megbirhatatlan
terhet ró a vizsgálokra
vizsgálandókra
egyaránt.
Minél örvendetesebben
fejlődött tanítóképzésünk,
annál elviselhetetlenebbé
vált a képesitesnek
hozzája
nem alkalmazkodó
rendje.
De nem csupán
a vizsgálatok
zsúfoltsága
és megterhelő
volta miatt, .hanem főképen annál fogva, mivel a tantárgyak
nagy
száma és a vizsgálatra
rendelkezésre
álló idő csekélysége
mellett
a felszínesség
\ és elsekélyesedés
veszedelme
fenyegette
magát a
tanítói képesítést
is.
Ezen állapotnak
megismerése
mellett, pillanatig
sem habozhattarn a tanítói képesírés
mai. rendjének
megváltoztatásában.
Legés legfontosabb
feladatnak
azt tekintettem,
hogya képesürgetőbb
sítő-vizsgálatok
szakszerű,
beható
volta
és a képzéssel
egyező
szinvonala
minden irányban
biztosíttassék.
Mivel pedig ez csak
tárgyainak
száma
úgy volt elérhető,
hogy
a képesítő vizsgálat
csökkentessék,
a jelen rendeletemmel
kiadott szabályzat
a képzőintézeti
négyéves
tanfolyam
befejezése után teendő
képesitő-vízsgálat körét a hit- és erkölcstanon
kívül csak a nevelestani
és a
nemzeti szempontból
legfontosabb
tantárgyakra
szorítja.
De ernel-.
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lett gondom volt rá, hogy az 1868. évi XXXVlII. 1. c. 102. §-ának
hogy a képeama rendelkezése
is teljesíttessék,
amely megkívánja,
sítés a képzőintézet
valamennyi tárgyára
kiterjedjék. Az új szabályzat evégből akképen
intézkedik,
hogyaképzőintézeti
tanfolyam'
befejezésekor tartott képesítő-vizsgálaton
elő nem forduló
tárgyakbó], amint tanításuk
osztályonként
befejeztetett,
a kir. tan felügyelő
és az egész tanári testület' jelenlétében
mind a rendes növendékekkel, mind a magánúton
előkészülő
jelöltekkel
osztály-képesítővizsgálatok
tartassanak,
s ez osztályvizsgálatok
érdemjegyei
a
tanítói oklevélbe is bevezettessenek.
A képesirés
teljessége
tehát
ekképen nem fog csorbát szenvedni.
Az ezennel kiadott, de fokozatos és a szükséges átmeneti intézúj képesitő-vizsgálati
szabályzat
az
kedéssei életbe
léptetendő
1868. évi népoktatási
törvény
idevágó
intézkedésének
nem a:
betüihez ragaszkodik,
de hű annak
szellem éhez és szándékához
és míg egyfelől türhetetlen
bajokat
orvosol
és fenyegető
veszedelmet hárít el; másfelől arra is alkalmas,
hogy e téren hosszú
tespedés után új erők forrásait
nyissa
meg és pezsgő
életet
teremtsen.
Az új szabályzat
foganatos
végrehajtása
és kivánt
hatásának
biztosítása első sorban
a képzőintézelek
tanári
testületein
fordul
sőt
meg. Rajuk nézve az új szabályzat
nem jelent könnyítést,
növeini fogja terheiket ; de sorsát
megnyugvással
bízom rájuk, mert
a közoktatásügyi
kormánynak
többszörösen
volt alkalma megelégedéssel és elismeréssel
tapasztalnia,
hogy feladataik
nőttévei
nőZYXWVUTSR
h iv a tá s s z e r e te tü k
és buzgóságuk
hivatásszerű
kötelességeik
teljesítésében.
Minthogy pedig az új képesitő-vizsgálati
szabályzat a jelenleg
Rendta r tá sna k
is, sok tekintetben
lényeges
váltoérvényben levőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zását vonja maga után, ennélfogva
hívja fel a kir. Tanfelügyelő
úr a tankerületében
lévő tanító (tanítónői)
képző-intézet
tanártestűletét, hogy
e célból tartandó
értekezletein
ezen kérdést
vegye
beható tárgyalás
alá, és úgy az új képesítő vizsgálati
szabályzat életbeléptetése
által szüksegessé
vált, valamint a Rendta r tá s
életbeléptetése óta eltelt t í z év alatt szerzett tapasztalataik
alapján
foganatosítandónak
talált módosításokra
vonatkozó
javaslataikat
f.
évi október hó l őig a kir. Tanfelügyelő
úrhoz terjesszék 'be .
. Ugyanazon
határidőig
nyujtsák
be az érdekelt tanártestületek
vizsgálati
szabályzat
a kir. Tanfelügyelő
úrhoz az új tanképesítő
fokozatos életbeléptetésére
vonatkozó
átmeneti
intézkedéseket.
tárgyaló javaslataikat,
mikre nézve
megjegyzendő,
hogy .célul a szó
alatt levő tanképesírő
szabályzatnak
fokozatos,
de azért mútöbbi
életbeléptetése tüzendó
ki.
~
Mindkét rendbeli javaslatot
a kir. Tanfelügyelő
úr, a saját
maga részletes és kimerítő
véleményezése,
esetleg
eltérő különvéleménye kapcsán f. é. október hó 25-ig múlhatlanul terjessze be."
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II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A , z · YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á lla m i e le m i n é p is k o la J ta n ító -

k é p z ő -in t'é z e fe k

és.

ta n itó n ő -

tanjcépesitővíssgétatí

s z a b á ly z a ta .
Kiadatott a vallás- és közoktatásiigyi miniszter 1910. évi máj~s hő 19-én 34,034. sz. a.
kelt rendeletével.
.

1. §. Az' iS68. évi XXXVIII. t,-c. 102., 114. és 134. §§aiban
foglalt rendelkezések
értelmében
az állami tanító- és tanítónöképzőintézetekben
évenként rendesen egyszer, a z f s k o l a i év végén, elemi
iskolai tanítói (tanítónői)
képesitővizsgálat
tartatik.
2. §. E vizsgálatokra
jelentkezhetnek:
rendes növendékei;tsrqponml
a) akik valamelyik tanítóképző-intézet
b) akik a tanítói
pályára, magánúton
készülnek
(1868. évi
XXXIII. 't.-c. 133. §).
3. §. Mind a két esetben
elengedhetetlen
feltétel á. négy évfolyam
s ik e r e s
elvégzése.
Randes
növendékek
rendszerint
csak
annál a képzőintézetnél
tehetnek képesitővizsgálatot,
ahol a taníróképző-intézet
I tanfolyamát
• végzik;
más képzőintézetnél.
. küló'nös
méltá nylá st ér demlő esetekben, csupán
a vallás- és közoktatásügyi
.
miniszter engedélyével
bocsáthatok
képesítővizsgálatra.
"
bizonyít4, §. A képzőintézet
rendes
növendékei
születési
ványuk,
valamint
esetleg
más képzőintézettől
nyert, tanulmányi
bizonyítványaik
beadása
mellett, legkésőbb
május hó 15 éig az
igazgatónál
jelentkeznek.
és ha ezen szabályzat
követelményeinek
megfelelnek,
a tanári testület által a vizsgálatra
bocsáttatnak.
".
5. §.'Magánúton
előkészült
jelöltek
csak a n e r n ü k n e k meg~.felelő képzóintézeteknél
bocsáthatók
képesitővizsgálatrá'
a val1ás- és
közoktatásügyi
miniszter engedélyével,
a következő feltételek 'alatt:
, - a ) ha .{l vizsgálat
idején férfijelöltek _19·ik, nőjelöltek
18-ik
évüket betöltötték,
vagy-ha
.az: esetleg fennforgó korhiányra
nézve
a valláso és közoktatásügyi
minisztertől
korengedélyt
nyertek;
b) ha a képzóintézetbe
való felvételre
nézve az 1.868. évi
. XXXVIII.
t.-c. 86. és 108. §§-aiban
megszabott
előképzettséget
valamely
nyilvános
iskola bizonyítványával
'igazolják
(férfiaknál:
vagy polgári iskola 'IV. osztályának,
vagy a felső népa közép.iskolának,
nőknél : a polgári vagy felsőbb leányiskola;
vagy a
'leánygimnázium
IV. osztályának,
vagy a felső népiskolának
elvégzése);
, ,
e) ha a képzőintézet
mind a négy osztályában
tanított anyagból sikeres osztály vizsgálatokat
tettek;
, ,'d) ,ha erkölcsileg' kifogástalanok,
testileg
épek
és a tánitói
pályára alkalmasak,
amit helyhatósági
erkölcsi, -illetőleg hátósági
orvosi bizonyítvánnyal,
esetleg a képzőintézet
"orvosáhak
bizonyítványával
tartoznak
igazolni;
,
.
l'

,

.

.
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a képesítővizsgálatra
bocsátás feltétele ezenfelül annak
e) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hiteles igazolása, hogyamagánúton
készülő jelölt, a törvény
követelményeinek megfelelően, legalább egy teljes évig állandóan
foglalkozott a tanítás gyakorlatával valamely népiskolában, vagy
általa egy iskolaév tartama alatt előkészített magántanulóval
,nyilvános népiskolában sikeres osztályvizsgálatot tétetett.
6. §. A magánúton előkészülő jelöltek az osztályvizsgálatok
letehetését kérő folyamodványukat kellően felszerelve (5. §. a), bY. d)
a képzőintézet igazgatójánál adják be, aki azt a tanári testület
kellően megokolt. véleményével együtt a kir. tapfelügyelőhöz
juttatja.
. ,
A kir. tanfelügyelő a tanári testület véleménye alapján javaslatot tesz a jelöltek folyamodványairól,
kedvező esetben megjelöli
a leteendő osztályvizsgálatok
idejét és e javaslatával együtt az
ügyet végleges döntés végett fölterjeszti a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez.
. ~
Két osztályvizsgálat
közé
legalább egy évi időköznek kellesnie. Osztályösszevonásnak
helye nincs.
.
A vizsgálati engedély mindenkor csupán egy esetreZYXWVUTSRQPONML
s z ó l,
Amennyiben pedig á. jelölt bármely oknál fogva nem élt vele, csak
újabb engedéllyel bocsátható vizsgálatra.
a kir. tan felügyelőnek vagy
7. §. A magán-osztályvizsgálatok
helyettesének elnökléte
alatt az illető osztályban tanító tanárok
előtt tartatnak meg és kiterjednek az osztályban tanított mindama
tárgyakra és írásbeliekre (rajzra, szépírásra, kézimunkára, gazdasági
gyakorlatokra), amelyek az állami tanító- (tanítónő)
képzőintézetek
lantervében helyet foglalnak.
a magán tanulókra nézve is
Az osztály- képesítővizsgálatok
kötelezők. (L. 31. §.).
.
A vizsgálat eredményéről, a miniszteri engedély számának és
keltének idézésével, osztálybizonyítvány
adatik ki.
A következő
osztályvizsgálatra
a jelölt csak ugyanannál a
ha a megelőzöt
képzőintézetnél s abban az esetben bocsátható.
legalább elégséges eredménnyel kiállotta.
Ha a jelölt egy, legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a következő osztályvizsgálatot
csak akkor teheti le,
ha elégtelen osztályzatait kijavította (32. §.). Kettőnél több tantárgyból tanusított eredménytelenség esetén az osztályvizsgálatnak
csakis egy éveltelte után való egyszeri ismétlése engedhető meg.
8. §. Akik a k ö z é p i s k o l a nyolc osztályát sikeresen elvégezték,
vagy érettségi vizsgálatot tettek, a képesítővizsgálatra bocsátás előtt
legalább egy, legfeljebb három évvel, magán-osztályvizsgálatok
neveléshelyett különbözeti vizsgálatot tesznek a test- és lélektanból,
tanból,
tanítási módszertanból,
iskolai szervezettanból,
neveléstörténetből, egészségtanból. énekből, zen éből, kézimunkából,
gazdasági gyakorlatokból s ezenfelül egyévi tanítói gyakorlatot (5. §. e)
f
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tartoznak
igazolni. A különbözeti
vizsgálatról
szóló bizonyítvány a
képesítővizsgálatra
bocsátást
kérő jelentkezéshez
csatolandó.ZYXWVUT
A sikeres
különbözeti vizsgálat alapján a jelölttsrqponmlkjihgfedcbaZ
teljes ta nképesitó
vizsgálatra
bocsáttatik.
Kérésére
azonban
megengedhető,
hogy az
osztály-tanképesítő
vizsgálat tantárgyaiból
külön
és a befejező tanképesítő-vizsgálat
tantárgyaiból
is külön
tehessen
egyévi, esetleg
félévi időközben
vizsgálatot.
A felső kereskedelmi
iskola akár egyes osztályainak
elvégzése,
akár pedig érettségi
bizonyítványa,
tekintettel
ennek' az iskolának
szempontjából
semmikifejezetten szakiskolai jellegére, a tanítóképzés
féle előnyt nem biztosít a tanulóknak.
.
9. §. 'A magán vizsgálat
díja osztályonként
40 korona;
az
ismétlővizsgálaté
40 korona;
a különbözeti
vizsgálaté
20 korona.
A javitóvizsgálat
díjtalan.
A vizsgálati
díj a vizsgálótanárók
között személyenkint
egyenlően osztatik fel; ezenkívül
egy-egy
rész illeti meg az igazgatót
és az elnököt vagy helyettesét.
A magán-osztályvizsgálatokról-,
valamint az ismétlő- és javítóvizsgálatokról
is jegyzőkönyv
vétetik fel és anyakönyv
vezetendő.
10. §. Képesítővizsgálatra
nem bocsáthatók:
a) akik
ily vizsgálaton
kétszer
vettettek
vissza
(1868. évi
XXXVIII. t,-c. 104., 114. §§);
b) akik bűnvádi
kereset
alatt állanak
vagy annak
folytán
biróilag el voltak ítélve;
c) akiket a vallás- és közoktatásügyi
miniszter
az ország
tanítóképző-intézeteiből
vagy összes tanintézeteiből
kizárt;
d) akik oly betegségben
vagy fogyatkozásban
szenvednek,
hogy emiatt tanítói hivatás betöltésére
nem alkalmasak.
ll. § . A képesítővizsgálat
megtartásával
felruházott
vizsgálóbizottságet
a kir. tan felügyelőnek,
vagy akadályoztatása
es etén a
vallas- és közoktatásügyi
miniszter
által megbízott
helyettesének
elnöksége
alatt a képzőintézet
tanári testülete alkotja. Helyet foglal
be)1nea
vallás- és közoktatásügyi
miniszter által a vizsgálathoz
esetleg kiküldött
miniszteri
biztos is, akinek hatáskörét
mindenkor
megbízólevele
írja körül.
i} hittani
vizsgálatok
idejéről az illeték es egyházi főhatóságokat, esetleges
képviseltetésük
végett,
az intézeti igazgató kellő
időben értesíteni tartozik.
12. §. A képesitővízsgálat
áll: 1. osztály- képesítővizsgálatokból
és 2.' befejező képesítővizsgálatból.
A befejező képesítővizsgálat
részei:
a) írásbeli vizsgálat, b) szóbeli vizsgálat, - c) próbatanítás.
13 .. §. Az ír á sbeli vz"zsgdla t tárgyai és feladatai a következők:
'a ) Ertekezés
magyar nyelven az újabb magyar irodalom vagy
a nevelés-tudományi
tantárgyak
köréből oly céllal; hogy belőle a
jelölt alapos
nyelvtani
ismeretei,
tárgyi tájékozottsága
és gondo-
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latainak irásbeli szabatos
kifejezésében
való készsége
megitélhetók
legyenek. A dolgozat elkészítésének
ideje 4 óra.
b) Három számtani és három geometriai feladat közül, amelyeken a jelölt e tantárgyakban
való tájékozottságát
és a számvetésben való biztosságát
bemutathassa,
legalább egy számtani és egy
geometriai feladat megoldása,
Idő 4 óra.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
c) Próbatanítás-tervezet
a hazai
másnyeívű
tanításra
való
képesítéshez. Idő 3 óra (L. 24. §).
.
14. §. Az írásbeli
dolgozatok
feladatainak
megállapíthatása
céljából az igazgató
a vizsgálótanároktóI
megfelelő
feladványokat
kér, még pedig az értekezésre
4-et (2 irodalmit
és 2 neveléstanit),
a számtani és geometriai
dolgozatra
5-5-öt.
A próbatanítás-tervezetre kétszer annyit, amennyi a vizsgálatra
jelentkezők
száma.
hó
l ő-éig a kir. tanA feladványokat
az igazgató
május
felügyelőhöz felterjeszti,
aki a magyar értekezésre
egy feladványt,
a számtanra
és geometriára
hármat-hármat
kiválaszt s ezeket tantárgyanként külön borítékba zárva,
pecsét alatt június elsejéig az
igazgatóságnak visszaküldi. Ez alkalommal a szóbeli vizsgálat idejét
is kitűzi.
A kir. tanfelügyelő,
ha a hozzá
fölterjesztett
feladványokat
bármely oknál fogva nem találja kielégítőknek,
újak felterjesztését
kívánhatja a tanári testülettől.
15. §. Az írásbeli vizsgálat
június hó első hetében a tanári
testülettől kitűzött két, illetve három egymásután
következő napon
tartatik meg.
Az írásbeli vizsgálat mindegyik
napján a feladványt magában
foglaló zárt levelet az igazgató a felügyelettel
megbízott
tanár és
a jelöltek jelenlétében
közvetlenül
a vizsgálat
megkezdése
előtt
bontja fel és a feladványt
nyomban
kihirdeti.
A kidolgozásra
engedett
idő elteltével dolgozatát,
az eredeti
fogalmazvánnyal
együtt,
mindegyik
jelölt tartozik
még abban az
esetben is beszolgáltatni,
ha azt nem is fejezte be !eljesen.
A jelöltek az írásbeli vizsgálatra
csupán írószereket
vihetnek.
Munkaközben
nem szabad egymással
érintkezniök.
Aki e szabályt
áthágja, a vizsgálat folytatásától
eltiltatik. Erre a jelöltek a vizsgálatok megkezdésekor
figyelmeztetendők.
Az írásbeli vizsgálatról
a felügyelő
tanárok
pontos jegyzőkönyvet vezetnek,
melybe beiktatják a vizsgálat
idejét, feladványát,
a teremben
dolgozó
tanulók
névsorát,
a dolgozatok
beadásának
idejét s a figyelembevételt
érdemlő
egyéb észrevételeket,
valamint
az őrködő tanárok névsorát,
felváltásuk
sorrendjében.
.
E jegyzőkönyvet
az írásbeli
vizsgálat
befejezése
után az
igazgató saját
aláírásával
lezárja
és a vizsgálat
ügyirataihoz

rnellékeli.

16. §. Az írásbeli dolgozatokat
átnézik, a netalán előforduló hibákat
Magyar

Tanít6k6pEÖ.

az érdekelt
vizsgálótanárok
megjelölik s mindegyik
dolgo24

zatra rávezetik
rövidre
megfelelő osztályzatot.

fogott

véleményüket

és betűkkel

kiírva,

Az igazgató a szaktanároktóI
átvizsgált és osztályozott
dolgozatokat az írásbeli vizsgálat
jegyzőkönyvévei
és esetleg felmerülő
észrevételeivel
együtt június hó 10-éig a kir. tanfelügyelőnek,
mint
a vizsgálóbizottság'
elnökének,
vagy -a vallás- és közoktatásügyi
minisztertől
megbízott
helyettesének
megküldi.
szóbeli vizsgdla t június
hó második felében a képző17. §. AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
intézet
osztályvizsgálatainak
befejezése
után tartandó
meg a kir.
tanfelügyelőtói
előre kijelölt (1. 14.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
§ . ) napokon.
E vizsgálatot a
ér tekezlete előzi meg (előér tekezlet).
vizsgálóbizottság
a) Az előértekezlet
számonveszi
és szótöbbséggel
megállapítja
az írásbeli
vizsgálat
eredményét
s ennek
alapján
határoz
arról,
hogy kik bocsáthatók-i a szóbeli vizsgálatra.
'

b) Akinek zárthelyi dolgozatal legalább elégséges eredrnényűek,
és gyakorlati
vizsgálatra
bocsáttatik.
c) Aki a magyar
dolgozatból
elégtelen
érdemjegyet
kapott,
szóbeli
vizsgálatra
nem
bocsátható
és a' vizsgálat
ismétlésére
utasittatik.
d) Akinek mennyiségtani
dolgozats elégtelen eredményű, vagy
csak egy-egy feladatot dolgozott
ki s érdemjegye elégségesnél nem
ugyan, de e tárgyból itt behatóan
jobb, szóbeli vizsgálatra bocsátható
'megvizsgálandó.
e) Az előértekezlet
az elnök javaslata
alapján
meghatározza
a vizsgálat sorrendjét
és kijelöli a szóbeli vizsgálat jegyzőit.
18. §. Ha a jelölt az írásbeli vizsgálatot
legalább jó sikerrel
elvégezte,
de a szóbelire kellően igazolt ok miatt a rendes időben
meg nem jelenhetett,
legkésőbben
egy é.v mulva, vagy kivételesen,
miniszteri
engedéllyel
félév mulva
(decemberben),
újabb írásbeli
vizsgálat
mellőzésével
szó beli vizsgálatra
bocsátható.
szóbeli

tartása

19: §.. Az írásbeli
után ~övetkezik

vizsgálat befejezéseés
a szóbeli vizsgálat.

2 0 . §. A szóbeli vizsgá la t

az előértekezlet

meg-

tárgyai a következők:
1. a ) hit- és erkölcstan,
í b) testtan ,
e) lélektan,
2. d) nev.eléstan és neveléstörténet,
e) tanítási módszertan,
tY népiskolai szervezettan,
3. ,gY magyarnyelv
és irodalom,
.4. ft) magyar történet,
.
5. 'i) Magyarország
földrajza,
6 .. JJ hazai alkotmány tan.
A vizsgálat zsinórmértékét
a népiskolai tanítói hivatás gyakorkörére nézve irányadó
lati szempontjai
szolgáltatják.
A vizsgálat
gond fordítandó
az alapismeretek
biztosságára
a tanterv, Különös

l
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és össze függésük
átértésére,
s ezenkívül
főképen annak megállapítasára, hogy a jelölt mennyire
tájékozott
a neveléstan,
tanítástan
és lélektan körében s az itt szerzett ismereteknek
nép iskolai gyakorlati vonatkozásaiban.
.
.
21. §. A szóbeli vizsgálat
rendje akképen
állapítandó
meg,
hogya
vizsgálat
egy-egy
napon lehetőleg
8 óránál
tovább
ne
tartson, amely idő alatt legfeljebb 6 jelölt teheti le vizsgálatát.
22.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
§ . A szóbeli
vizsgálaton
az illető tantárgy
tanára
által
összeírt és a tantárgy
egész körét kimerítő tételek közül az elnök
adja fel és a szaktanár
fejtegetteti
a kérdéseket;
azonban
az
elnöknek joga van más kérdéseket
is tenni és a kérdéseket
fejtegettetni.
E vizsgálatok
nyilvánosak
és a teljes vizsgálóbizottság
előtt
tartatnak meg. Csupán
a hit- és erkölcstani
vizsgálatokra
nézve
van megengedve
albizottságok
alakítása,
az egyházi
főhatóságok
kiküldöttelnek
részvételével.
Az albizottságokat
a teljes vizsgálóbizottságban
az elnök alakítja meg. A hit- és erkölcstani
vizsgálatokon a kérdések
feladását
az albizottság
elnöke
az egyházi
főhatóságck
kiküldött jének. mint társelnöknek.
engedi át.
pr óba ta nítá son
a jelölt a gyakorlóiskola
növendékei23. §. AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nek egy csoportját
á vizsgálóbizottság
előtt, írásban
kidolgozott
tervezete alapján, legalább egy 'negyedóráig,
legfeljebb egy félóráig.
tanítja.
..
A próbatanítás
feladatát a módszertan
tanárától és a gyakorlóiskola tanítójátói
közösen
egy1;:Jeáll,ítot~ tételek közül legalább félnappal a próbatanítás
előtt, de' mindenkor
az' előértekezlet
meg.
tartása után, az elnök jelöli ki és közli a jelölttel. .
E tanítás megítélésénel
döntő fontosságú,
hog)' a jelölt mily
mértékben
tud]a az elméletet gyal~orlatilag
érvényesiteni
; le tudja-e
a gyermekek
figyelmet
tanítása
élénkségévei
kötni; kellően alkalmazkodik-e értelmi fejlettségükhöz
és kedélyükhöz
; mely eszközökkel, mikép tart fegyelmet a. tanulók között.
.
A próbatanítás
a szóbeli
vizsgálatok
titán következik
; de
kívánják,
a vizsgálóbizottság
előértekezezeket, ha a körülmények
letének határozata
alapján
meg is 'előzheií.
24. ,§. Azok a jelöltek, akik a magyaron
kívül még valamelyik
hazai más nyelven való tanításra is kívánják képesítésüket,
kötelesek
az írásbeli vizsgálat
alkalmával
(L. 13. és 14. §§) a beszéd- és
értelemgyakorlatok
köréből -vett tételról
a: választott nyelven próbatanítás-tervezerei
kidolgozni.
A tervezet' tételét a választott
nyelv
szaktanárától
és a gyakorlóiskolai
tanítótól
egybeállitott
tételek
közül a kir. tanfelügyelő
jelöli ki. E zárthelyi dolgozrít elkészítésének ideje: 3· óra.
.
.
Ha e' dolgozata
elfogadtatott,
a jelölt gyakorlati
kivitelben is
bemutatja
próbatanítását.
Köteles
a jelölt
továbbá
avalasztott
nyelven a tanítói
foglalkozás,
rrrindennapi
élet, 'vagy a szóbeli
vizsgálati tárgyak köréből feladott kérdésekre
felelni, hogy' bizony-
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ságát adja annak, mennyire tudja gondolatait e nyelven is
helyesen és szükséges könnyűséggel kifejezni.
A sikeres vizsgálat eredménye a jelölt, tanítói okleve1ének
megfelelő' rovatába bevezettetik.
, 25. §. Azok aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
okleveles
tanítók, akik magyar tannyelvű
képzőintézetben szerzett oklevelüket utólag valamelyik hazai másérvényesíttetni,
nyelvű népiskolában
való tanításra is kívánják
evégből miniszteri engedéllyel az intézeti rendes képesítővizsgálatokkal egyidejűleg kiegészítőzJ izsgá la tot
tartoznak tenni, amely aZY
24. §-ban megállapított írásbeliés szóbeli vizsgálatot, s ezenfelül a
próbatanítást foglalja magában.
E kiegészítővizsgálatnak
helye csak ott van, ahol a választott
nyelvet erre képesített szaktanár képviselheti a vizsgálóbizottságban
s ahol apróbatanítás
megtartására a gyakorlóiskola növendékeinek nyelvismereténél fogva - alkalmas..
_
Sikeres vizsgálat es etén a kiegészítő-zá r a dék
az eredeti oklevél
hátlapjára reávezetendő és az intézet pecsétjével ellátandó.· A záradék szövege:
"Ezen oklevél' érvényessége a vallás~ és közoktatásügyi
m. kir.
miniszter úrnak
év
hó
n
sz. a. kelt
kiegészítővizsgálatnak
rendeletével engedélyezett
nyelvi
. . . . . .. sikerrel történt letétele után
tannyelvű elemi népiskolákra is kiterjesztetik. (Kelt. A vizsgálóbizottság elnöke, igazgató,
vizsgálótanárok aláírása.)
Ezért a vizsgálatért 20 K díj fizetendő.
26. §~Azok az okleveles tanítók, akik nem-magyar tannyelvű
. képzőintézetben szerzett oklevelüket magyar tannyelvű' népiskolákra
akarják érvényesíteni, a következő kiegészítővizsgálatot tartoznak
kiállani : a) azielnőktől
kitűzött magyar irodalmi vagy neveléstani
tételről
zárthelyi írásbeli dolgozatot készítenek magyar nyelven
(idő: 4 óra}; b) a tantervben előírt egész tárgykörre kiterjedőleg
magyar nyelven szóbeli vizsgálatot tesznek a magyar nyelvből és
irodalomból, a hazai nevelés és oktatás történetéből, az iskolai
szervezettanból,
hazai történetből és alkotmánytanból,
továbbá a
hazai földrajzból ; c) fél nappal előbb kijelölt és vele közölt tételről, írásbeli tervezet alapján, félórai próbatanítást tartanak magyar
nyelven a gyakorlóiskolában.
27. §. A magyar tannyelvű népiskolákban való tanításra jogosító kiegészítő tanképesítő-vizsgálat
letételére az engedélyt a vallás, és közoktatásügyi miniszter adja meg. Ilyen vizsgálat csakis állami
tanítóképző intézetben tehető.
28. §. E vizsgálatok lefolyására, valamint a javítóvizsgálatokra
nézve, a rendes képesítővizsgálati eljárás szabályai a mértékadók,
29. §. A sikeresen kiállott kiegészítóvz'zsgá la t
eredményét feltüntető zaradék az oklevél hátlapjára rávezerendő
és az intézet
pecsétjével ellátandó. A záradék szövege : .
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"Ezen oklevél érvényessége a vallás- és közoktatásügyí
m. kir.
miniszter úrnak .....
évi "'~.""'"
hó .•. n ...•.•.
- sz. a.
keltrendeletével engedélyezett magyarnyelvi kiegészítővizsgálatnak
.. . . . . . . . .. sikerrel történt letétele után a magyar tannyelvű elemi
népiskolákra is kiterjesztetik. (Kelt. A vizsgálóbizottság
elnöke,
igazgató, vizsgálótanárok aláírása.)
Az ily "kiegészitővizsgálat díjmentes.
30. §. Az összes vizsgálatok befejezése után a vizsgálóbizottságtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zá r ér tekezletet
tart, amelyen mindegyik jelöltre nézve megállapítja tantárgyankint a vizsgálat eredményét.
Véleményeltérés esetén a szavazatok többsége dönt.
Ha az elnök valamely jelölt visszavetésére vagy keresztülbocsátására nézve a többség véleményével egyet nem ért: a határozat, az elnök különvéleményévei együtt, döntés végett a vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez terjesztendő' fel.
Az eredmény feltüntetésére kitűnő, jeles, jó, elségséges, elégtelen
érdemjegyek használandók.
31. §.- Ugyancsak a zárértekezlet állapítja meg véglegesen az
évi bizonyítványok
alapján ama tantárgyak érdemjegyeit is, amelyeket az 1868. évi XXXVIII. t-c, elsorol, amelyek azonban a
befejező képesítővizsgalat helyett az evégből tartott osztályvízsgálatokon (osztály-képesítővizsgálat)
foglalnak helyet (német nyelv,
egyetemes történet, általános és leíró-földrajz,
mennyíségtan, tet;mészetrajz-vegytan, természettan, egészségtan, gazdaságtan, ének
észene, rajz, szépírás,
testgyakorlás, kézimunka). E tárgyakból
mindig a tanításukat befejező utolsó 'évfolyamban kapott érdemjegyek veendők fel a tanítói oklevélbe. Ezeknek az évfolyam oknak
osztályvizsgálatai, az osztály-képesítóvizsgálatok,
a kir. tan felügyelő
és az egész tanári testület jelenlétében tartatnak meg s az érdemjegyekmegáJlapítása
is hasonló módon történik.
a ) Ily értelemben a II. évfolyam osztály- képesítővizsgálatán
helyet foglal: az egyetemes történet, általános és leíró-földrajz
(hazánk földrajzának kivételével), természetrajz (biológia); a Ill. év; ásvány tan-vegy tan ; a IV. évfolyam -osztály-képesítővizsgálatán
folyam osztály-képesítővizsgálatán
: mennyiségtan,
német nyelv,
természettan, egészségtan, gazdaságtan, ének és zene, rajz, szépírás, kézimunka és testgyakorlás.
,
b) Az ének- és zenéből.ya
rajz- és szépírás ból, a kézimunkából, a gazdaságtanból
és a- testgyakorlatból a négy évfolyam' alatt
elért végeredmény megállapítása a vizsgálat feladata.
Az osztály-képesítővizsgálatok
minden tantárgyára növ endékenkint lega lá bb nyolc perc fordítandó.
A képesitővizsgálatok
eredményét az elnök a jelölteknek a
vizsgálóbizottság [elenlétében hirdeti ki.
32.' §. Aki a képesítövizsgálaton
'egy vagy két tárgy ból elégtelen érdemjegyet kapott, e. tárgyakból félév mulva (december)

,,
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tehet. Ha ez alkalommal javítóvizsgálata nem
javitóvizsgálatót
sikerült, 11- javítást fél év mulva (június) még. egyszer megkísérelheti; újabb sikertelenség esetén azonban egy év m u l v a az egész
vizsgálatot ismétli.
Aki a vizsgálaton három vagy több tárgyból kapott elégtelen
érdemjegyet, egy év mulva az egész vizsgálatot ismétli.
A vizsgálat ismétlése egynél többször nem engedhető meg.
Akik vizsgálat közben ennek folytatásától önként visszalépnek,
nem osztályoztatnak
és úgy tekintetnek, mintha egyáltalában nem
tettek volna vizsgálatot. Aki azonban háromszor lépett vissza, többé
vizsgálatra nem bocsátható.
33. §. Mind a befejező képesítővizsgálaton,
mind az osztályképesítóvizsgálatokon
megállapított érdemjegyek a vizsgálóbizottság
zárértekezletéri
.bevezettetnek az anyakönyvbe,
s . ezt a vizsgálati
jegyzőkönyvvel együtt a vizsgálóbizottság összes tagjai aláírják.
A képesítővizsgalat anyakönyvének az igazgatótól hitelesített
másolata, a képesített tanítókra vonatkozó anyakönyvi kivonat az
képesítővizsgálati
orsz. tanítói törzskönyv
számára, az összes
jegyzőkönyvek,
végül a zárthelyi írásbeli dolgozatok ból egy-egy
kiváló, közepes és gyeng-e dolgozat két hét alatt a vallás-' és k ö z oktatásügvi miniszterhez feltérjesztendők.
34. §. Az elemi népiskolai tanítói (tanítónói) oklevelek azok
részére, akik a képesítést sikerrel megálltak, az anyakönyv alapján
állíttatnak ki. A képzőintézet
pecsétjével ellátott bélyegmeates
oklevelet a vizsgálóbizottság elnöke és valamennyj tagja aláírja.
Az oklevél szövege a következő:

(--,

-)
szám
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E le m i

nép iskolai

ta n ító i

(ta n ító n ó i)

__________________
:.
(név )
az

évi

~_:.

,

hóna p

ben,
.várrnegyében
valamennyi évfolyamát
'

o k le v é l.

vallású, aki

onapján

község-

született, a tanírómőjképzőintézet
•__----~-

tanító(nő)képzőintézetben

mint __
o

_

(rendes,

magán)
tanuló elvégezvén, az alulirott vizsgálóbizottság által az
__________________________________________________________________
hónapban az
elemi népiskolai tanító( tanítónőjképesítő
'ból rrregvizsgáltatott

és a következő

vizsgálatra kiszabott tárgyakosztályzatokat

nyerte:
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A) A befejező képesítővtzsgá la t ta ntá r gya t' kiJ "zül: zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Hit- és erkölcstanból

.

TesttanbóJ

.

Lélektanból

: ..

Neveléstanból

és neveléstörténetből

.

Tanítási módszertanból.

.

Népiskolai szervezettanból

.

Próbatanhásból

.

Magyar nyelvből és irodalomból

.. :

.

Magyar történetből

.

Magyar alkotmány tan ból

.ZYXWVUTSRQPONML

Magyarország

.

,

földrajzából

B) Az osztá ly-képesítővizsgá la t ta ntá r gya i kiJ "zül:
Mennyiségtanból

.

'

Német nyelvből
_____________________
nyelvből

.
.

_____________________
nyelvből

.

Egyetemes

.

történetből

:

Általános és leíró földrajzból

.

Természetrajzból

.

Természettanból

és vegytanból
'

;.

Egészségtanból
Gazdaságtanból

.
(nőknél : háztartástan ból) .. , ..

Rajzból
Szépirásból

.
:

.

Énekból

.

Zenéből

.

Kézimunkából

.

Testgyakorlatból

.

'.
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Mivel a fentiek
követelményeknek

szerint.,

megfelelt,

(név)

a kiszabott

őt __~

tannyelvú
/

elemi népiskolákban

való

KeIL

tanításra

képesítettnek

nyilvánít juk.

(hely)

évi.,

hó

____.mapjén.
a vizsgálóbizottság

tanítóképző-intézeti

elnöke.
A vizsgálóbízottság

o

igazgató.

tagjai:ZYXWVUTSRQPO

,

35. §. Oly jelölteknek,
akik a törvényszerinti
életkort (férfiaknál 19, nőknél 18 évet) még nem töltötték be, az oklevél csak e
kor betöltése
után szolgáltatható
ki. Erre az időre a képzőintézet
bizonyíté
igazgatójától
kiállított
és a képesítővizsgálat
letételét
igazolványt
kapnak.
36. §. Tanítóképzó-intézeteknél
a rendes vizsgálati időben s az
e szabályzat
keretében
megállapított
vizsgálati eljárás szerint elemi
népiskolai
munkarnesternői
képesítés is szerezhető.
Ily vizsgálatra
bocsáthatók
oly nők, akik a tanítónőképzőintézeti tanfolyamot
nem végezték el, de legalább 18 évesek, testileg
épek, erkölcsi tekintetben
kifogástalanok,
egyévi tanítási gyakorlatot
s legalább annyi előképzettséget
igazolhatnak,
amennyit a törvény
a képzőintézetbe
való felvétel feItételéül megszab.
horgolás ból, hurkolásból,
Az ily nők tartoznak
a kötésből,
színes hírnzésből,
fehérneműés felsőöltöny-szabásból
és varrásból,
a foltozás
különféle nemeiból gyakorlatiés ezek tanítási
módszeréből, valamint a tantervben
elő írt neveléstudományi
tantárgyakból és a kézimunka- anyagok
ismeretéből
szóbeli vizsgálatot
tenni.
Azonfelül kötelesek írásbeli dolgozatot
készíteni:
a) magyar nyelvből és fogalmazásból ;
,
b) számvetésból ;tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megkívántató
rajzból.
c) a női kézimunkához
Az írásbeli,
valamint
a gyakorlati
kézimunkavizsgálatok
a
tanító női szóbeli képesitővizsgálatok
ideje alatt folynak. A feladatokat
kiküldött
albizottság állapítja meg s a jelöltek
munkáját a
vizsgálóbizottság
tagjai ellenőrzik.
A jelöltek számára,
a vizsgálat' eredményéhez
képest, elemi
népiskolai
munkamesternői
bizonyítvány
állíttatik
ki, amelyet a
vizsgálóbizottság
elnöke és a vizsgálaton résztvett
tanárok írnak alá.
A. bizonyítvány
szövege a következő :
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_

E le m i n é p is k o la i

....
hónap

m u n k a m e ste r n ó i

b iz o n y ítv á n y .

vallású, aki az 19
községben

napján

évi

_
vár-

megyében született, alulírottak által a
~---------------...
tariítónőképző-intézetben az elemi népiskolai munkamesternői képesítővizsgálatra
kiszabott tantárgyakból megvizsgáltatván, a következő osztályzatokat nyerte:
kötésbőlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ••••••

Női
kézimunkákból,

még pedig:'

horgolásból
hurkolásból
színes hímzésből
fehérneműszabásból
felsőöltönyszabásból

és varrásból
és varrásból

.
.
.
.

a foltozás különféle

nemeiből

'.

Testtanból
Lélektanból
~. . . . .
Neveléstan és neveléstörténetből
A női kézimunkatanítás
módszeréből
Magyar nyelvből és fogalmazásból.
Szám vetésból
A kézimunkaanyagok ismeretéből .
A női kézi munkához megkivántató
Miután a fentiek szerint..
a kiszabott követelményeknek
őt a női kézimunkának
._.

elnöke.

I

----------_.

_
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
~.

o_o

__

o.

_

. . . . . . . . . . . . . . ..

_

. . . . . . . . . . . . . . . ..

.. _

; . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
rajzból . . . . . . . . . ..
._.

népiskolákban való tanítására képesítettnek
Kelt
.
. __
a vizsgálóbizottság

f

1, ••••••

..

_

_
_
_
megfelelt,
'nyelvű elemi
_.

nyilvánít juk.

tanítóképzőíntézeti

---

igazgató.

---3 " '- - ---------------------
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37. §. A képesítővizsgálatok
alkalmával
jelöltek vagy már képesített
tanítók az egyházi
lásból is vizsgálatot
tehetnek .
. E vizsgálat az érvényben
levő tantervek
e szabályzatban
megállapított
eljárás
szerint
amelyhez
a jelölt tartozik. egyházi
énekére
és
nálásra terjed
ki. Eredményéről
a jelölt külön
a vizsgáló bizottsági
elnök, az intézeti igazgató
írásával.
E vizsgálat tartásáról
az illetékes
egyházi
időben értesiteridők.
Kiküldötteik
a bizonyítványt
A bizonyítvány
szövege a következő:

a vizsgálatot
tevő
ériekből és orgonákövetelményei
s az
ama felekezetnek,
az ezt kisérő orgobizonyítványt
kap,
és a zenetanár aláfőhatóságok
aláírhatják.

kellő

____________________
szám

Bizonyítvány,
------

úr

____________________________________
vallású, aki az 19
hónap

napján

megyében
a
iskolai
vallásalatt

és az

renpeletévei

19

Egyházi

ériekből és
a következő

énekból

által a
évi

. . . . . . . . . . . . ..

a vizsgálóbizottság

nagyméltóságú
szám
37. §-a

_megvizsgáltatván,
nyerte:
_

Orgonálásból
Minek hiteléül ezen
megerősí tettük.
Kelt

havában
elemi nép-

képesítőszabályzat

orgonálásból
osztályzatokat

_
vár-

év
tanítóképző-intézetben

életbe _léptetett

értelmében
az egyházi
az emlí tett tárgyakból

jével

'

községben

született

tanítóságra
képesíttetett,
alulirottak
és közoktatásügyi
miniszter úr
kelt

évi

. __.
bizonyítványt

aláírtuk

s az intézet

pecsét-

_

0)

elnöke.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanítóképzőintézeti

igazgató.

-YXWVUTSRQPONMLKJIHG
- - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - ' - - - - -

38. §. A képesítésre jelentkező magántanulók
a teljes képesítővizsgálatért
(az egyházi
ének
és orgonálás
vizsgálatával
együtt)
40 koronát fizetnek. A magántanuloknál
a kiegészítő
(érvényesítő)
nyelvi vizsgálat, egyházi
énekból és orgonálásból
külön tett vizsgálat, továbbá a munkamesternői
vizsgálat díja 20-20 K. Ismétlő-
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ízsgálatokért

'a teljes vizsgálati díj jár. A javítóvizsgálatok
díjtalanok.ZYXWVUTSRQPON
tanítói oklevél, illetve a munkamesternői
és kántori bizonyítvány
díja 2 K.
39, § , Külföldön
szerzett
elemi népiskolai
tanítói oklevelek
ha
magyarországi népiskolákban
csak akkor válnak érvényesekké,
h o n o s írá s u k ra
az engedélyt
a vallas- és közoktatásügyi
miniszter
megadja.
'
'
Az oklevél
honositása
céljából
az illető egyén 'tartozik
a
vallás és közoktatási
minisztertől
e célra kijelölt
állami
tanító(tanítónő)képző-intézetbena
magyar,
nyelvből
és irodalomból,
a
hazai nevelés
és oktatás
történetéből,
az iskolai
szervezettanból,
magyar történetből,
Magyarország
földrajzaból
és alkotmány tanából
kiegészítő képesítővizsgálatot
tenni, amelyre' azonban
csak akkor
bocsátható,
ha magyar
állampolgárságát
igazolja. A felsorolt tantárgyak terjedelmét
az állami tanítóképző-intézetek
tanterve állapítja meg.
'
képesitővizsgálatok
idején a befejező
E vizsgálat
a rendes
képesítő-vizsgálóbizottság
előtt teendő le.
Ha a vizsgálat nem sikerül, a javítás és ismétlés e szabályzat
keretében meg van engedve.
A vizsgálatról
vezetett jegyzőkönyv
és anyakönyv
másolata a
honosítás jóváhagyása
végett a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez fölterjesztendő.
'
A vizsgálat
eredményéhez
képest
a honosítási
záradék
a
jóváhagyó miniszteri rendelet
keltének és számának
kivételével az
eredeti oklevélre
rávezettetik
s a vizsgálóbizottság
elnökének
és
vizsgálótagjainak
aláírásával,
továbbá
a képzőintézet
pecsétjével
. megerősíttetik.
A záradék szövege a következő :
A

"Ezen oklevél érvényessége
a vallás- es közoktatásügyi
m. kir.
miniszter úrnak .....
év . . . . . . . . . .. hó
sz. a. kelt rendeletével engedélyezetttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
honosító-vz'zsgá la tna k
sikerrel történt
letétele után a hazai
tannyelvű
elemi népiskolákra
is kiterjesztetik.
(Kelt. A vizsgálóbizottság
elnöke, igazgató, vizsgálótanárok aláírása.)
A vizsgálat díja 20 korona.: Javítóvizsgálat
díjtalan;
ismétlóvizsgálatért 20 korona fizetendó.
40. §. A képesítóés honosítóvizsgálatok
díjai a vizsgálóés
bizottság elnökét
(vagy helyettesét)
és tagjait illetik meg, köztük
személyenkint
egyenlően
osztatnak
fel. Az oklevelek, illetve
bizonyítványok
kiállításáért
fizetett díj az .igazgatóé.
"
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V egyesek .
,P á l y á z a t i

h i r d e t m é n y . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

tanév kezdeté~el a sarajevöi
állami tanítóképzőben
Az 1910/JI.
egy tanítói állás, kinek a szerb ó-hitű egyházi éneket kell tanítania, kerül
betöltésre.
A nevezett tanítói állás következö
évi illetményekkel van javadalmazva:
fizetés.
2000 K
Iakbér ,

600ZYXWVUTSRQPONMLK
»

pótlék a tanítöképezdében
való
alkalmaztatás tartama alatt.
Összesen:

800
3400

»

K

beosztással a X. fizetési osztályba és igénnyel öt ötévi pótlékra, melyek
közül a három első egyenként 300 koronát, a két utolsó egyenként 400
koronát tesz ki; továbbá elöléptetésre való igénnyel a IX. fizetési osztályba
és a második
ötévi pótlék engedélyezésével.
Az ötévi pótlék engedélyezésénél
azon szolgalati időn kívül, mely
ideiglenes valamint véglegesttett
minőségben mint a nevezett tanítöképezde
énektanítója kitöltetett, azon szolgalati idő is legfeljebb nyolc évig beszamíttatik, melyet az illető pályázó bosnyak-e-hercégovinai
szolgalatban vagy
Magyarországon
illetőleg Ausztriában
iskolai szolgálatban véglegesitett
minőségben kitöltött, ha ezen iskolai szolgalat közvetlenűl alkalmaztatását .
. mint _az ó-hitű szerb egyházi ének tanítója a sarajevöi
állami tanítóképezdeben megelőzte.
Az alkalmaztatás eleinte ideiglenes, de kilátással végleges kinevezésre
megfelelő szolgálati idő lejárta után és kielégitő szolgalattétel
esetében.
hitü pályázók, kik a fenti állást elnyerni óhajtják, kérvéSzerb
nyükhöz képesitesi bizonyítványt tartoznak csatolni, hogy tanítöképezdékben az éneket és 'zenét tanítani képesítvék,
vagy bizonyítványt, hogy valamely konzervatoriumot vagy más hasonnemű zeneintézetet végeztek, továbbá
hitelesen kimutatni kötelesek, hogy tanítöképezdében
a szerb ó-hitű egyházi
éneket tanítani képesek.
Ezen kívül hatosagi <.>rvosibizonyítvánnyal ki kell mutatniok, hogy
a tanítói hivatásra testileg alkalmasak, továbbá igazolniok kell, hogy
bosnyák-hercegovinai,
magyar vagy osztrák honosok.
Ezen pályázati hirdetmény alapján betöltendő állással kapcsolatban
megkivántatik
egyszersmind, hogy az illető t~nító a szükséghez
képest a
tanítójelölteket
világi énekben és hegedüjátszásban is oktassa.
A nevezett állás elnyerése végetri kellőleg felszerelt kérvények az
országos kormánynál f. év julius hó 15-dikéig nyujtandok be.
ö-

373

A Bosznia és Hercegovinában lakö pályazök által beadott, valamint
által közvetlenül az országos kormányhoz érkezett
az egyéb palyazök
kérvények ívenként 1 korona bosnyák bélyeggel látand6k el. Magyarországon vagy Ausztriában állásban lévő pályazök
által szolgálati úton
beadott kérvények azonban a magyar vagy osztrák illetéki szabályok
szerint járö bélyeggel bélyegzendök
fel. A magyar vagy osztrák illetéki
szabályok szerint szabályszerüleg bélyegzett Magyarországban vagy Ausztriában kiállított okmányok mint mellékletek
további bosnyak illeték alá
nem esnek. Kérvénymellékletekre
való bélyegek lerovása tekintetében,
melyek nem mint okmányok szerepelnek (dekretumok, nem láttamoz ott
vonatkozó szabályok mérvmásolatok stb.) a fentemlített kérvénybélyegekre
adók, megjegyeztetvén, hogya
bosnyák-hercegovinai
mellékleti illeték
ívenként 20 fillért tesz ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Ha ilynemü mellékletek mellékleti bélyeggel már bélyegezve vannak,
nem szorulnak.
további bélyegzésre
Bosnyák-hercegovinai
bélyegek
hiányában a megfelelő pénzösszeg
melléklendö a kérvényhez.
.
Bosznia és Hercegovina országos kormánya.YXWVUTSRQPO
I

A

M agyar

k ir . á lla m v a s u ta k

nyári

m e n e tr e n d je

1 9 1 0 - r e . tsrqponmlkjihgfedcbaZ
47.I96. A

Ma gya r kir á lyi á lla mva súta k vona la in és a z á lta luk kezelt ma gá nva suta kon
{. évi má jus hó I -én a nyá r i menetr end léP ett életbe, mely a jelenleg ér vényben levő téli menefr enddel szemben a kiivetkező lényegesebb vá ltozá soka t ta r ta lma zza .
A buda pest-miskolc-ka ssa i
vona lon: A Kassáról jelenleg d. e. 8
ó. 50 p.vkor induló és Budapest keleti pályaudvarra d. u. 1 ó. 55 p.-kor
érkező gyorsvonat Kassaról d. e, 9 6. 12 p.-kor fog indulni és Budapest
keleti p.-udvarra d. u. 2 ó. 40 p.-kor fog érkezni. Budapest keleti pályaudvarról jelenleg reggel 6 ó. 50 p.- kor induló és Kassára d. e. 11 ó. 44
p.-kor érkező gyorsvonat Budapest keleti pályaudvarról reggel 6 o, 25
p.-kor fog indulni és Kassára d. e. 1 ó. 49 p.-kor fog érkezni. A Kassaról
Budapest keleti p.-udvarra jelenleg éjjel 10 Ó. 20 p.-kor érkező gyorsvonat
Budapest keleti p.vudvarra éjjel 10 6. So p.-kor fog érkezni. A, Budapest
keleti p.vudvarról jelenleg d. u. 1 Ó. 50 p.-kor indulo és Kassára este 7
órakor érkező gyorsvonat Budapest keleti p.sudvarröl d. u. 1 6. 20 p.-kor
fog indulni 'és Kassára este 6 6. 56 p.-kor fog érkezni.
I

I

uona ion : Az előző években közlekedett fürdőidény vonatok az idén, ugyanarra az idötartarnra- ismét forgalomba helyeztetnek.
A má r a ma r ossziget-a kna szla tina i

A sza tmá r németi...c..jelsőbá nycu'uona lon: Felsöbanyatöl Nagybanyaig a
junius r-jétöl szeptember 15-diki idötartamra egy új vegyesvonat lesz forgalomba helyezve, mely Felsőbanyáról
este 7 órakor fog indulni és Nagybányára este 7 Ó. 30 p.-kor fog érkezni.
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A,z
A sza tmdr németi-kossuthker tbikszddi
vona lon: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
fürdőidény-vonatok
ugyanarra
az idötartamra
a napokon
ismét forgalomba
helyeztetnek.
A Buda pest keleti pá lya udva r -a r a di
vona lon: Budapest keleti pálya-

közlekedett

udvartól
pest

Aradig

keleti

8 ó. 7 p.-kor
30-án

egy új személyvonat

p.-udvarról

éjjel

fog érkezni.

lesz forgalomba

lesz forgalomba

ó. 25 p.vkor

II

Az új vonat,

helyezve,

fog indulni

a közölt

mely Buda-

és Aradra

menetrendben

reggel

már április

helyezve.

A liiskun.félegyhdza -or oshá za i vona lon: A Gádoros-Orosháza
Gyopárosi
fürdö-s-Oroshaza
között az előző években
közlekedett
vonatok,
kívül

ugyanarra

Gyopárosi

forgalomba,
fürdőre

az idötartamra,

fürdő-Orosháza

mely Orosházáról

forgalomba

fog érkezni,

fog indulni

helyeztetnek,

egy új idényvonatpár

d. u. 2 ó. 55 p.-kor

d. u. 3 ó. 5 p.-kor

d. u. 3 ó. xo p.-kor

ismét
között

és Gyopáresi

Gyopárosi

d. u. 3

azon-

helyeztetik

fog indulni

az ellenvonat

és Oros házára

és
idény-

fürdőről

20 p.-kor

fog

években

Nagyszeben

és

az idén

Nagyszeben

és

ö,

érkezni ..

Az a lvincz-na gyszebeni uona ion : Az előző
között közlekedett
idényvonalpár

Erdélyszerdahely
Koncza

között

forgalomba

ugyanarra

az időtartamra

és ugyanazokon

a napokon,

ismét

fog helyeztetni.

A Buda pest keleti pdlya udva r -pr ededli vona lon: A Budapest nyugati
p.sudvarrol
jelenleg
este 9 Ó. IQ p.-kor
induló
és Predeáira
d. u. 3 Ó.
31 p.-kor
p.-kor
pest

érkező

fog
keleti

gyorsvonat

indulni

Budapest

és PredeáIra

p-udvartöl

nyugati

d. u. 3

Szolnokig

egy

Ó.

új

p.-udvarról

46 p.-kor

este 9 ó. 35

fog érkezni.

személyvonat

lesz

Buda-

forgalomba

na ponta , Nagykátától
Szolnokig
pedig csak
köznapon fog közlekedni.
E vonat Budapest
! 5 p.-kor
fog indulni, Nagykátára
este 8 ó.
keleti
p.-udvarról
este 6
27 p.-kor, Szolncikra pedig este 9
53 p.-kor fog érkezni, Nagykatatol
Budapest
keleti
p.-udvarig
egy új személyvonat
helyeztetik
forgalomba,
mely Nagykátáról
este 8 ó. 57 p.-kor
fog indulniZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
és
Budapest
keleti
p.-udvarra
.éjjel IQ Ó. 35 p.-kor fog érkezni, ezzel egyidejüleg
az előző
évek ben e vonalrészen
május 1 -töl szeptember
30-ig közlekedett
személyszállító tehervonatnal
a személyszállítás
megszünik.
A jelenleg na ponta közlekedö Budapest
keleti p.-udvarról
este 8 Ó. 25 p.-kor indulo és Szolnokra

helyezve,

mely

szombaton

Nagykátáig

és

ünnep'

elötti'
ó,

ó.

személyvonat
na ponta csa k Na gyká tá ig fog
éjjel I I ó. 30 p.-kor érkező
közlekedni,'
Na gykdtdtól Szolnokig
pedig csak szombaton
és ünnep elötti
köznapon
kon,

fog közlekedni,

valamint

indulo,

Budapest

vonat

A

jelenleg

és pénteken

keleti

p.-udvarra

na ponta és már Nagykátától
ö,
i 6 p.-kor
fog indulni

éjjel

3

5

20 p.-kor

ó.

kedden

fog

érkezni.

A

vasár-

közlekedő,
reggel

és ünnepnap

utáni

Tapiószecsöröl
4 ó. 40 p.-kor

indulólag

éjjel
érkező

fog közlekedni,

és Budapest,
Székelykocsárdról

keleti

köznapo-

.3

órakor

személy-

Nagykátáról

p.vudvarra

reggel

d. u. 4 ö. 40p.-kor
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irdul6 és Kolozsvárra este 8 6. 31 p.-kor érkező személysaallító. vonat
már Tövistől fog személyszállítással közlekedni
és Tövisről d. u. 2 6. '50
p.-kor indulva Kolozsvarra este 8 6. 31 p.-kor fog érkezni.tsrqponmlkjihgfedcbaZY

A na gyvá r a d-gyoma i vona lon: Dévaványa-Gyoma
között egyZYXWVUTS
új
vegyesvonatpár lesz forgalomba helyezve, mely Gyomaról reggel 76. 46
reggel 86. 33 p.-kor fog érkezni, az
p.-kor fog indulni és Dévavanyára
reggel 66. 35 p.-kor fog indulni és Gyomára
elJenvonatDévavanyáröl
reggel 76. 16 p.-kor fog érkezni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGF

K im u ta tá s
a

f. é . jú n iu s

hó

I S -é ig

Q e fo ly t

ta g sá g i

d íja k r ó l.

1909. 1. felére: Buschmann Gyula (4 kor.).
191O-re: áll. tanítóképző
Sárospatak, ágo ev. tanítóképző
Szarvas, Nikelszky Zoltán, Hegedüs János, Pataki Lajos, László
Árpád, Bakos Kálmán, Dittert Ferenc, Kovács Dezső, Rupperithal
Lajos (8-8 kor.), Hódossy Béla (2 kor.).
1910 I. felére: Rácz Erzsébet, Belányi Tivadar (4-4 kor.).
1910. II. felére: GeselI Mihály (4 kor.).
K é r e le m .

Mivel egyesületiinknek a lap kiadásából kifolyólag az első
félév végén nagyobb fizetési kötelezettségei vannak, ezennel felkérem az igen tisztelt Tagtársakat, hogy tagsági díjaikat a januári
számhoz mellékelt utalványlap felhasználásával. mielőbb alúlirotthoz
beküldeni sziveskedjenek.
Tisztelettel

Hor ua y Ede
egyes. pénztáros.

-,

Singer ~s 'Wo/fner
kia dá sa guda pest,
VI. .J 'indr á ssy-út 10

Uj Idők

Sr .épir oda lmi,
és tá r sa da lmi
képes hetila p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

művésxetí

Van a magya~ közönségnek
egy mindenütt
jelenlevő
lapja,
me ly szorgalmasan
kopogtat
ajtaján
minden
vasárnapon.
Ha nevezetes
dolgok
történnek vnlahol az országban, vagy
a k ülföldön : az Uj Idők jelen
van ott s közli a Iegfr íssebb
képeket.
Ha érdekes,'
szép
rellény
készül
kíválöság
dalmi

valamely
asztalán:

iroaz

UJ Idők megszerzi és ajándékul
hozza
a közönségnek.
Ha a
szob rász

ben

vagy

rnűvészí

fe stő

YXWVUTSRQPONML

m ű te r m é -

alkotás

keletke-

zik, az Uj Idők hamar
hozza
hü képét. Ha ujat fedez fel a
tudomány:
mindenki

az Uj Idők
által érthető,

közli
élve-

zetes formában.
A szinpadr61
is frissen hozza az érdekességeket ; jelen
van a falun, a
szalöuokban,
a mühelybeu,
ad
fr is s ö tle te t,
nyomon kövct
a

ZYXWVUTSRQ
í

magyar
kultura
mozzanatait.
Az Uj Idők előfizetési
ára negyedévre
4 korona.
Elöüzetní
lehet

a

kiadóhivatalban

Andrássy-ut
bármely

-----

10.

szám)

(VI.,
vagy

könyvI,ereskedésben.

I

