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. T anítóképzés.
I

A tanÍtoképzők

I

)

\

szak felügyelete.

Tanárságunk
a tanítóképzők
szakfelügyeletének
kérdésével é'7,~
keresztül foglalkozott,
úgy, hogy körülbelül tisztázottaknak
tudjuk azokat az okokat, amelyek
a nagJjIfihatásu
tanulmányi
irányító és felügyelő szervezetet feltétlenül szükségessé
teszik. Ennek az intézménynek. a kifejlesztésétől
várjuk, hogy a magyar tanítóképzés szinvonalában
emelkedve népoktatásügyünk
fundamentuma lenne és forrása a 'nemzeti kultura egységének,
tanítóság,
a tőle, nyert
amelynek munkásai, a magyar
azonos fegyverekkel }ndulnak nemzetet reformáló utjukra.
A szakfelügyeletnek
a képzői tanárságtól
legmélyebben
átértett nagy fontossága
teszi érthetővé,
hogy aggódó
figyelemmel kisérünk
minden
mozzanatot,
amely uj,
vezető, intézményünk
izmosodására
vonatkozik.
Ezért
ragadjuk meg most is az alkalmat, hogy a csak pár hét,
esetleg néhány nap mulva tárgyalás
alá kerülendő
uj
költségvetésben
szervezett második szakfelügyelői
állás-.
ról szóihassunk,
s elmondjuk, hogya
második szakfelügyelői állás funkcionálóvá
tételévei a képzői tanulmányi
célok közül
melyeknek. várjuk a megvalósításat.
Bár
fejtegetéseink
csekély rosszakarattal
is könnyen félremagyarázhatók
és bár látszata
vetődhet fel annak is,
hogya lényeg, maga a megszervezett
állás s igy minMagyar Tanítóképző.
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den, a további cselekvés körét szükebbre szabó akció
a tanárság részéről a preoccupálás látszatával bir, de
amelyre sem jogunk nincs, sem az ildomosság szabadságot nem ad, mégis az ügy szeretete teszi kötelességünkké,
hogy a második szakfelügyelői . állást illető
néhány gondolatnak kifejezést adjunk.
A tanítóképzői munkásság ellenőrzésétől
és vezetésétől, úgy a szakfelügyelői ténykedésektél
várjuk: 1. a
tanítás egységének biztosítását, 2. a tanterv intencióinak
utólagos keresztülvitelét, 3. a módszeres megbeszélések,
esetleges utasítások nyuj ásának, a tanítás szinvonalának
emelését. Egészen természetes, hogy e szorgalmazandó
felvett' másik szakfelügyelői
célok felé a költségvetésbe
állás nagy mértékben segít, már csak azért is, mert az
ellenőrzö látogatások, a képzök tanártestületeivel történeridő érintkezések gyakoriabbak
lehetnek, mint eddig,
amikor az egyetlen szakfelügyelőnek volt munkaköre és
feladata. De az is világosan érthető, hogy a tanulmányi
tárgyak elkülönülő jellege, a 'humán- és realtárgyak kettős
csoportja szinte involválják, hogy szakfelügyelőink addig
is, míg számuk kettőben merül ki, szakműveltségükben
a kettős csoport szerint legyenek, s minthogy a már: működésben levő szakfelügyelő nyelv- és történettudományi
alapképzettséggel rendelkezik, a második szakfelügyelőség oly tanítóképző tanárral töltessék be, akinek alapA fent
képzettsége mathematikai és természettudományi.
megállapított hármas rendelkezése a szakfelügyeletnek
világossá teszik a kivánalmat. A tanítás alapelveiben
egységet tudhat szorgalmazni elvégre a humán szakműveltségü felügyelő a reáltárgyaknál is, avagy megfordítva, erre megadja a biztosítékot a tanítóképzői tanárság minden körülmények között megvárható nagyobbfokú pedagógiai és methodikai jártassága; ámde nem
ugya
második és -harrnadik pont alatt említett .kivá-
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nalmaknál! A módsze es megbeszélések,
utasítások csakis
felhasználható
értéküek,
különösen
a
akkor lehetnek
mennyiségtani
és természettudományi
ágakon, ha: azok
ezen tudománykörökben
járatos, szakembertől származnak
Ép ugy, tanulmányi
rendünk intenciói a r~a.lszakokon
is az egységes
megértetésre
biztosítékot
akkor kapnak,
ha a második szakfelügyelői állás megfelelő képzettségű
szakemberrel
töltetik be. Ezek és más okok világosan
magyarázzák,
hogy a költségvetésben
szervezett
másik
szakfelügyelőnek
a realtudományok
szakemberei
közül
kell kikerülni. Igy kivánja a szakfélügyelet
helyes értelmezése, a szakfelügyeleti
ellenőrzőés
irányító
munkakör sikeres betöltése, egyszóval:
a tanítóképzés
érdeke.
P á r sornyi irásomtisztán
a tanítóképzés
érdekeinek
szeretetében
fogant. Ez ösztönzött, hogy a második szakfelügyelői állás szervezése alkalmából jó szándékkal hivjam fel a figyelmet arra, hogy az uj szakfelügyelőség
betöltésénél
a reáltárgyak
érdeke megkivánj a a szakszerüség respektálását.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
D r . G er encsér Istvá n. rqponmlkji

Elnöki m egnyitó.
Az 1912. szépt. 28-án tartott választmányi

ülésen.

Országos Egyesületünk
minden célja, minden sikere a komoly,
szakszerü,
megszakítatlan
munka.
Célnak és sikernek is mondom
ezt, pedig a munka a cél elérésére szolgáló eszköz
szokott
lenni.
Nálunk a munka több az eszköznél !
A mi munkánk,
miközben pedagógiai, didaktikai

eljárásainkat

állandóan
tökéletesebbé
van hivatva
tenni, egyuttal
azt az elvet
fejezi ki, hogy aki a tanítók tanítója, annak
létfeltétele
agyorsan
haladó tudományok
közepette
az állandó
munkásság,
mert csakez
fegyverzi őt annyira fel, hogy a magyar kultura nagy céljai közül
a magáét megközelítse.
Igy válik itt az eszköz céllá is.
érdekeit minden oldalró
A mi munkánk,
miközben a status
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igyekszik felkarolnj,s
ebben a status és egyén érdekeit teljesen
azonosítani, amiben az rejlik, hogy egy az egészért és az egész
egyesért, kicsiny testületünkben
is nagy erőt képvisel, összetart?
békességet biztosít. Ez pedIg a siker.
Ez irányító gondolatokkal gyülekeztünk össze, hogy az 1912/13.
egyesületi évet megkezdjük, s ez évi munkásságunknak
legelőször
is programmját megállapítsuk.
Elmondom ide vonatkozó gondolataima~.
1. Ott kell kezdenünk, ahol az előbbi munkásságunkat
félben
hagytuk. Ennélkül nem volna nemes haladás. Félbenhagytuk pedig
Ta nter vr e és U ta sítá sokr a .vonatkozó
tárgyalásainkkal, ameaz ujvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lyekkel kapcsolatba került az év végén a tanulók bizonyos túlterhelésének gondolata. Közben felvetődik a tanítóképző-intézet.
évfolyamainak kibővítése, még pedig nem is egy formában.
De mi mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy ha
túlterhelés van, mint jó pedagógusoknak,
nem szabad az ilyen
messze álló remediumra várnunk. Magam voltam az, aki tizenkét
pontban mutattam rá a legutóbbi választmányi ülésen, hogya maj,
keretekben s Tantervünk hű megtartásával mely helyeken kellene
keresnünk :tanítványaink munkájának könnyítését.
S mivel az ez
irányu tárgyalásaink didaktikánknak is továbbfejlesztése volna, itt
áll egy fő programm pont, amely a mult évi munka szerves folyfo g la lk o z ta tó ja volna.
tatása is és mindnyájunknak természetesmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Ezt a munkát pedig ugy képzelem, hogy a különböző szakbeli tagtársaim üléseinken sorban előadásokat tartanának, amelyekben kijelölnék, hogy tárgyaikban osztályonként mik volnának főként
azok az anyagrészletek, amelyekkel az illető tárgy sorsát feltétlenül,
biztosítani kell, de amelyek mellett a tanári .munka túlzásai, túlhalrnozásai, saIlangjai kissé háttérbe szorulhatnak. Az ily tárgyalások
egyszersmind élénk világot vetn ének a köryv nélküli tanulás, olvasmányok, dolgozatok alkalmazására is; Ezek par excellence didaktikai tárgyalások volnának!
, S itt megjegyzem, hogy nem a Ta nter v és U ta sítá sok mellőzésére, cserbenhagyására
gondolok, mert az kötelességmulasztás
és helyes
volna részünkről, hanem azoknak II tökéletes megértésére
. kommentálására, annál inkább, mert az U ta sítá sok, miközben óraszaporulatról is van szó, mégis' annak módját keresik, miként lehetne
ezekkel szemben is a növendék munkáját könnyíteni.
Enneka programmpontnak hátterében azonban egyesületünk
életére nézve egy igen fontos tartalék is vim, 1. i. annak tapasz-
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hogya mult évi tárgyalásaink közben, bár arra vidéki
tagtársaink a lapban külön is fel voltak híva, nem akadt egyetlen
egyszer egyetlen tag, aki a választmány tárgyalásainak eredményeihez hozzá is szólt volna. Ez nem jól van igy!
Tudom, hogy mi az egyesületben a középpontban kevesen
dolgozhatunk, mi csak türjük az elégedetlenséget, ha valami nem
kartársaink inyére történik, s bizonyos, hogy minket éppen ilyen
munkákban magunkra hagyni, - nagy bizalom, amelyet köszönünk,
de részt kivánunk másnak is belőle.
E .ponthoz külön kérem a . t. választmány szives hozzászólását.
jubilá r is
közPrograrnmunk
második pontja a következő,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
gyütésünk
alkalmából rendezendő ta nítókéjJ zö-intézett" -kiá ll~tá s kérdése. Ebben országos Egyesületünkhöz
illő célt és méltó feladatot
látok, amelynek sikeréért harcba vihetjük legjobb erőinket. Ajánlom
is a t. választmánynak,
hogy ennek előmunkálataira már most,
azonnal alakítsa meg a bizottságot, amely - a helybeli és vidéki
érdekek különféle képviseletét foglalja magában. Továbbá a következő
választrnányi
ülés ig dolgozzon ki egy tervezetet, amely szerint az
a kiállítás csakugyan hamisítatlanul igazi szakszerü tanítóképzői
kiállítás lenne, s minden tekintetben sta tusunk, Egyesületünk becsületére válnék, mert erre az esetre a miniszterium a legmesszebbmenő
támogatást helyezte rövid uton kilátásba.'
S mivel alapQPONMLKJIHGFEDCBA
b s , szakszerü
kiállítási cikkekről van szó, s 1914.
áprilisáig 18 hónap van, a bizottságnak
serényen és állandóan
dolgoznia kell.
Ez évi munkásságunk
e két programm pont ja, kitüzve, azt
hiszem egyelőre elégséges lenne. Ha ehhez hozzászámítjuk a felvetődő aktuális kérdéseit ra statusérdekeknek, feladattal ez évre 'el
vagyunk látva.
Ilyen legközelebbi aktuális kérdés a ta ná r ok nyugdijügye az
nyugdijtör vényja va sla t
alapján, amelyet a
ujabban beterjesztett
szerkesztő fog ismertetni. Ilyen a felekezeti kartársak bizonyos
pótléka, kárpótlása az államiak családi pótléka fejében, amelyre
nézve szintén kötelességeink
vannak. Ilyen a hivatalos tankönyvbirálatnak intézeteinkre vonatkozó némely sérelmei, melyről szintén
a szerkesztő ur fog szólani.
Nem kivánom az aktualitások sorozatát tovább kisérni. Ilyenek
mindig vannakés
lehetnek. Itt csak azt határozzuk el, hogy nekünk
ezek elemzése, bolygatása is olyan nemes feladatunk, mint peda-:
talatával,
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gógiai és didaktikai feladataink. Ezekkel is ugy kivánjuk emelni a
magyar tanítóképzés ügyét, mintamazokkaL
Nagy szolgálat statusunknak, ha mi ezeket elővesszük és sérelmeink esetleges orvoslásáért főhatóságunk
előtt érveinket előadjuk.
Áldja meg a jó Isten a vázolt irányokban kifejtendő munkálkodásunkat ! Tartsa meg a t. választmány s az Egyesület minden
tagjának egészségét, erejét! S ezzel a választmányi ülést megnyitom.
Budapest, 1912. szept, 28.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
. D r . Ba lo J ózse! zyxwv
elnök.FEDCBA

m u n k a program m járól .
Nehány szó a jövő mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

. Tisztelt választmány!
Az 1912. évi kiskunfélegyházi közgyülésünk tanubizonyságot
tett amellett, hogy az uj tanterv és utasítás mily nagy jelentőségű
és mélyreható változás előidézője a tanítóképzés történetében. Most
még' a fejlődés kezdetén vagyunk, még nem is látjuk az összes
lehetőségeket. Szorgosan keressük, kutat juk az uj tanterv és utasítás nagyszerü eszméinek megvalósításának
módozatait,
de azért
egyelőre egységes felfogásról és egységes keresztülvitelről szó nem
igen lehet. Nem is kivánatos, hogy már legyen, mert félő, hogy
ott, hol az utasítás _megvalósításával már tisztában vannak, hol
nem látnak már semmi problémát, hol azt vélik, hogy a tennivalók
teljes biztonsággalés
határozottsággal elő vannak ir va , ott bizonyára találunk felszines felfogást', taláJjuk a- megszokott sablon
szeretetét és a felületes elméleti és gyakorlati tudást. Mélyreható
elme analizáló működése
bontogat ja ki csak a megszokott és )átszólag egyneműnek sokféle' szálait, alapos tudás látja meg hátte rét az elvnek és kutatni, filozofálni szerető elme fedezi fel a mindennapi jelenségekben is a sok. fejtörést okozó problémákat.
Az uj utasítás uj' feladatok elé állított bennünket. Elkülönülve
egymástól
mjndegyikünkmás-másféleképen
próbálja a felmerülő
problémákat megoldani. A folytonos érintkezés hiánya miatt egymás törekvéseiről nagyon kevéssé veszünk tudomást. Innen van,
hogy az egységes s egyetemes fejlődés ·Iassabban indul meg, mint
kivánatos volna.
Csak 1914. évben fogunk megint összejönni és Budapesten
tartandó jubiláris közgyülésen és szakértekezleteinken gondolatainkat kicserélni, de éreztük már a mult kongresszuson
is azt, hogy
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szó,

az' előadás

nem

elég

egymás

törekvéseinek

Mint pedagógusok
folyton
hangoztat juk, hogy
mus nem ér semmit,
hogya
tanítás,
tanulás

megértésénél.

a puszta verbalizszernléltetés
nélkül

meddő. Nem tapasztaltuk-e
azt is, hogy az egymástól való tanulásnál ép oly értékes és nélkülözhetetlen
a szemlélet?
Diviaczky Rezső
kollégánk
kézimunka-kiállítása
megmutatta,
hogy gyakran sokkal
több tanuságot
és gondolatösztönzést
tud a szemlélet
nyujtani,
mint a leghangzatosabb
előadás.
Megdönthetetlen
tény, hogy a
pedagogusok
gyülése megfelelő szemléletet nyujtó kiállítással egybekapcsolva
tanuságosabb
"és eredményesebbé
válik. A mai kor
fejlődése magával hozza, hogy e gondolatok
mindenütt
mind jobban, az esetleges
nehézségek
dacára,
keresztül törik magukat.
A
puszta verbalizmus
e téren is háttérbe vonul. Külföldön is mind
gyakrabban
kapcsolják
össze a tanítói közgyüléseket
kiállításokkal.
Ez éven három
helyen is rendeztek
kiállítást. A legnagyobbszerü
volt a' német egyetemes
tanítógyülés
alkalmából, a berlini birodalmi
parlamentben
rendezett
kiállítás.
Kisebb, de nem kevésbbé
tanulságos volt a lipcsei és
dolgozni kivánó német

a müncheni.
Az öntudatosan
tanítóság . megragadja .. máskor

az alkalmat,
hogy saját intenziv munkálkodásáról
got tegyen
és akő!asönös
tanulást
ésfejlődést

fejlődni és
is szivesenmlkjihgfedc

tanubizonysábiztosítsa.
Igy

1910-ben a brüsszeli világkiálIítás keretében 25 teremben bemutatta
irányok jelentkeznek
az
azt, hogy mily törekvések,
mily fejlődési
egyes iskolák'ban.
1911- ben a drezdai
hygeniai
kiállítás
összekötve volt szintén egy iskolaügyi
4·ik internacionális
rajzkongresszus
tással tette értékessé
a kongresszus

kiálIítással.
Ez évben pedig a
egy hatalmas
iskolai rajzkiállí ..
tanácskozásait.
Mind a három

kiállítást tanulmányoztam
és mondhatom
tapasztalásból,
hogy oly
értékes
tanulságot
lehet belőle rnerítení,
melyet még a legjobb
könyvek hosszas tanulmányozása
sem pótolhat. A gondolat,
hogy
a közgyülések
sokszor nem elég meggyőző
felolvasásait
kiegészítsék, a beszédesebb,
kézzelfogható
valóság megmutatásával,
a kiállítással, mind nagyobb teret hódít úgy, hogy nemcsak a tanítóság.
de egyéb társulatok
is felkarolják 'a kiállítás gondolatát.
Igy pl. a
kisérleti lélektani kongresszusok
kapcsolva,
melyek
szervesen

mindig kiállításokkal
vannak összekiegészítik
a .szóbeli
előadásokat.

Sőt az iskolai kiállítások ügye a német tanítók országos
egyesületében intézményesen
biztosítva van egy "Beirat für Schulaustellunggal", melynek feladata 'az iskolaügyi kiállításokat mind célszerűbben
és rendszeresebb en, a kölcsönös
tanulás érdekében,
fejleszteni.
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Igy áll az iskolaügyi kiállítás ügye külfüldön. Ugy hiszem,
mi sem térhetünk ki a természetes fejlődés követkézményei elől.
Mi is fel fogjuk használni azt az eszközt, mely a gyorsabb és
helyesebb fejlődést biztosíthatja. Épen ezért felvetem azt a gondolatot, hogy az 1914-ben, Budapesten tartandó közgyülésünket kapcsoljuk össze egy országos kiállítás sal, melyben bemutat juk azt,
hogy miképen dolgoztunk a multban és mi módon kivánjuk azokat
a nagy eszméket megvalósítani, melyeket az uj tanterv és utasítás
előnkbe tüz. Szárnos ok kényszerít rá:
1. Először az új tanterv és utasítás nagyszerű, de nehéz
követelményei,
melyeknek eleget kell tenni, de megvalósításuk csak
közös munka eredménye lehet. Ez eredmény pedig csak oly munkából szürődhetik
le, mely 'nemcsak szóbeli, de mely a gondolat
kifejezésének minden eszközét is .felhasználja, tehát a rajzot, a
kézimunkát, vagyis a kiállítást.
2. Másodszor az, hogy olyan sokan lettünk kiküld ve a miniszterium által külföldi tanulmányútra,
hol teleszíttuk magunkat a
legkülönbözőbb eszmékkel és ezen sokféle gondolatébresztő esirák
sokféle lehetoséget tárnak fel előttünk, szám os fejlődési irány keletkezését látjuk, melyek mind az egyesülésre, az összhang létesítésére
várnak; ez pedig szintén csak egy kiállítással összekötött kőzgyülésből keletkezhetik.
3. De épp azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
ú j tanterv
megvalósításának
nehézségei, a kiszélesített látókör, nagyobbított munkakör mind megint kivánatossá
teszik azt, hogy erős rnotivum tartsa ébren a tanárságban az energiát és ily motivumokat szolgáItatni van hivatva a kiállítás. Tapasztalati tény, hogy a kiállítás szervezése nagy mértékben ősztönzőleg
hat az összes résztvevők munkakedvére, fokozza a munkaerőt
és
mindenki megfeszítve dolgozik, hogy e kiváló alkalomkor megmutassa, amit tud.
4.A kiállítás megmutatja azt is, mit dolgoztunk a multban.
A Tanítóképző
Tanárok Országos Egyesülete sok éven keresztül,
sokszor mostoha viszonyok között, lelkesen küzdött a tanítóképző
felvirágoztatása
érdekében. 1914-ben 25 éves fennállásának jubiláris közgyüIésén méltók akarunk lenni eddigi, becsületes munkával
eltelt. multunk hoz. A kiállítás rendezésével fokozni fogjuk ez ünnepélyes közgyüIés jelentőségét.
5. 1914 ben lesz 10 esztendeje annak, hogyatanítóképzés
reorganizációja
kezdetét vette. Tudatos, tervszerű munkálkodás,
intenziv és gyors fejlődés észlelhető a tanítóképzés minden ágában.
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'Céltudatos, reforrnativ szellem pezsgőbb . életet teremtett és erős
lendületet adott minden munkaerőnek. E tiz év alatt történt nagyszerü fejlődés demonstrálására szintén hivatva lesz a kiállítás.
6. A tanító képzés fejlődése és az erős céltudatos munka
jogos büszkeséggel tölt el. Nagy feladataink az ország kulturájának
megalapozása körül a nehéz és felelősségteljes munkához szolgáltatják azokat az erős motivumokat, melyek szivós és kitartó energiát tudnak bennünk ébrentartani. De ha a jövő nagy céljait el
akarjuk érni, az ország intéző köreit is meg kell nyernünk, hogy
egyesületünk
programmjának megvalósításához a szükséges anyagi
és erkölcsi támogatást megadják. A kiállítás van hivatva a tanítóképző nagy és nehéz kulturális hivatásáraaz összes illetékes körök
figyelmét felhivni és ezáltal a tanítóképző kibővitéséhez,
fejlődéséhez az utat előkészíteni.
7. Tudjuk azt, hogy az ,iskola ügye csak úgy halad előre,
ha a közönség
érdeklődését és rokonszen vét birja. Minálunk a
szeretet az iskola iránt nagyon kevéssé van meg. Azért nem tud
általánosabb érdeklődésre számító pedagógiai irodalom sem fejlődni.
A sajtónál sem találunk intenzivebb és tudatosabb
érdeklődést,
tanultabb és tisztultabb megértést. A rendezendő kiállítás ezekkel
is számolj on.
A kiállítás rendezésének az is a célja, hogy ne csak amlkjihgfedcbaZYX
'sza kember találja meg azt, ami érdekli, hanem a közönség, a laikus,
a kiállítás szemlélése által megértő, méltányló, érdeklődő barátja
váljék az iskolának.
Az élvezete 3 kiállítások rendezése nem könnyü feladat. A
rendszer nélküli sokféleség untat és zavar. Még ha a kiállítás sok
érdekes s rendkivüli dolgot tud is felmutatni, még akkor is fárasztó
és kedvtelenséget ébresztő lehet annak megtekintése és éppen ezért
kevésbbé tanulságos.
A mondottakról tesznek tanubizonyságot a
régebbi kiállítások. De mint minden dolog a világon, úgy a kiállítások ügye, mint a technikája is szép fejlődésen ment keresztül.
Az élvezetes kiállítások rendezésének' legtanulságosabb példája volt
az 1911. évi drezdai higiéniai kiállítás. A kiállítás technikájának
kifejlődése magával hozta azt is, hogy oly dolgokat is tudunk
tanulságos és érdekes módon kiállítani, melyekre azelőtt nem is
gondoltunk.
Azon iskolai kiállításoknak, melyek a nagy közönség érdeklődésére is számítanak, kétszeresen kell a kiállítást nézők lélektanát
figyelembe venni és hozzájuk ügyes pedagógiai tapintattal alkal-
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mazkodni. A nagy tömeg türelmetlen,
fáradság nélkül akar gyorsan
. tájékozódni
és tanulni. Nagyfoku
didaktikai ügyességgel
kell az ily
célu kiállítást
vezetni. A kiállító technika javasolja,
hogy lehetőleg

kerüljük a hosszas
magyarázó
szöveget,
mindenütt
oly ötletes
és
szemléltetésre
törekedjünk,
mely a dolog lényegét
világosan
szembetűnően
feltünteti.
A laikus nézőröl
gondoskodunk
akkor,
ha elsősorban
a megértéshez
szükséges vezető gondolatokat
adjuk
át s továbbá jó megfigyelési
szempontokkal
látjuk el. Azért célszerü, ha elsősorban
egy általános,
mindenre kiterjedő,
bevezető,
önmagában
befejezett
kis kiállítással
kezdjük
a kiállítást,
mely
minden további szakról tájékoztat
azáltal,
hogy megadja a vezető
gondolatokat,
melyek az appercipiálást
elősegítik és ad megfigyelési
szempontokat,
melyek
látni megtanítanának.
Ezen bevezető kis
kiállítás fogja nyujtani
egyszersmind
annak a gondolat-rendszernek
szétvázát,
mely megóvja a szemlélőt a sok részlet
megzavaró,
szóró
hatásától
és elősegíti
azt, hogy a szernlélő a résileteket
1·
,
szervesen
bele tudja
illeszteni
az egészbe. Ily módon beosztott
kiállítás, mely a tanítás 'lélektani
a' kiállítás sikerét emelni.

szabályait

~zem

előtt tartja,

fogja

Az iskolaügyi
kiállítások
fejlődese
karöltve "halad tulajdonképpen az alkotó munkára
való nevelés pedagógiai
mozgalmaival.
E pedagógiai reformmozgalmak
voltak
azok, melyek az iskolában
,

minden
téren
élénkebb
szemléJtetést
hangoztattak,
a gyermeket
önálló alkotásokra
szoktatták
és a puszta
verbalizmus
helyett
minden
téren a valóságos
előállításokra
törekedtek.
Át vannak
hatva attól a gondolattól,
hogya
rajz és kézitnunkal
sok tekintetben tökéletesebb
gondolateszköz,
mint a nyelv.
azért
hangsulyozzák,
hogy a rajz és kézimunka
szervesen
kiegészítse
a szóbeli előadást.
A gyermek
öntevékenységének
jelentőséget
nem
győzik eléggé hangsúlyozni
és az a komoly törekvés,
hogy minél
nagyobb teret adjanak neki, óriási mértékben gyarapítja a gyermek
alkotásainak
számát. Ezen minden tárgynál
előforduló munkaalkotások adják természetesen
a kiállítás
legnagyobb
anyagát.
Másik
és tanárok azon törekvései, hogy ők
részét szolgáltatják
a tanítók
sem elégednek meg pusztán szóbeli közlésseI, hanem ők is hatványozottabb
mértékben
tör~kednek
arra,
hogy tanításukat
rajzzal,
sémákkal,
vázlatokkal,
kisérletekkel,
modellekkel,
készülékekkel
és
egyéb
konstrukciókka1
szemléltetőbbé
tegyék,
hogy oly tanítási
módszert kutatnak,
mely a gyermeket
az. eddigi, pusztán e lfo g a d ó
passziv

viselkedése

helyett

nagyobb

aktivitásra,

cselekvésre,

mun-FEDCB
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Mind e törek vések

kitünően

szernléltethetők,

kiállít-

hatók

és a kiállítás tanulságát
nagyban
fokozzák.
Mindezek
a gondolatok
mutatják,
hogy a kiállítás a tanítóképzés gondolatának
kifejlődése érdekében
is kivánatos.
Az inten-

minél
zivebb szemléltetésre
való törekvés, a cselekvő szemléletnek
érdekesebbé
való tétele, a tanuló öntevékenységének
miriél nagyobb
igénybe való vétele oly követelmények,
.melyek a kiállításra való
készülés és a tanítóképzés
gondolatának
kialakulásával
párhuzamos
törekvést jelölnek ki. Hiszen éppen ez a három fontos követelmény
folytonos szem előtt tartása
különbözteti
meg a tanitóképzőt
más

iskolafajtóI.
Hiszen
ezért fog a kiállításvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
neueld), fejlesztői ha tá St
gyakorolni a tanítóképzőben
folyó munkálkodásra.
A kiállitásra . való
készülés és tanítóképzői
gondolat kialakulásának
az a párhuzama,
mely a didaktikai törekvés közösségén
alapszik s tenné kölönösen
értékessé számunkra
.azt az erős motivumot,
mely 'országos
kiáll ítás ra való készülésben
rejlik. Sokszor hangsulyoztuk
már a kényelemszeretet
által fenntartott
verbalizmussal
szemben,
hogy jobban
kell figyelembe venni a gyermek
szernléletszükségét,
cselekvő
és .
alkotó vágyát és most tehát örömmel
kell megragadni
a kiállítás"
irányban
való
gondolatát,
mely a tanítóképzés
helyes
fejlődési
működéshez
egy új hatalmas
motivumot
szolgáltat.
Nem szabad szemet
az iskolaügyi' kiállításokat

hunyni azon veszélyek
előtt sem, melyek
fenyegetik.
Védőintézkedésekről,
szaba-

Iyokról is kell gondoskodni,
melyek a kiállítás
elfajulását
megakadályozzák.
A kiállítás hiu versengésre
ne csábítson!
Ne arra
törekedjenek
a kiállítások,
hogy minél nagyszerübbet
mutassanak
be. Oly kiállítás nem is tanulságos,
kivánja bemutatni
és netn ad képet
káról,
A ,kiá llítdsna k

csa k a kkor

fejlődése szolgá la tá ba
mz'nden kiá llított
a ta nítóképzés

A kiállítás

á llít juk.

tá r gy és munka

szá má r a

egyik

mely csak a legtökéletesebbet
mindennapi
becsületes mun'

a

va n jogosultsá ga ,

ha ~ ta nítóképzés"

Ú gy kell a kiá llítá st
a kiá llítá sr a

ter vezni,

hogy

va ló

készülés

kö'r ül

lesz

a

g'yümölcsöző tegyen.

.hatalmas

eszközünk

tanítóképzői

pedagógiának
az uj tanterv és utasítás szellemében
való megalkotásánál. Az eszköz jelentőséget
emeli. az, hogy e munka gyorsabb,
intenzivebb
és minden olda lu megkezdésére
kor szülöttje, Annak a kornak,
mely lázas

sarkal.
A kiállítás a
munkakedvvel,
hatvá-

nyozott
munkaenergiával
a haladás
tempóját
meggyorsította.
A.
pedagógia tudatosabb
és egyetemes
fejlődés mellett nem maradhat

492

a régi tempó mellett, amidőn egyesek tetszésére, véletien esélyekre
volt bizva a továbbfejlődése.
Példát kell venni' a nagyüzem
bámuhol a tudatos
végső cél érdekében
átgondolt
latos szervezetéről,
tervszerüséggel
szervezett
rnunkafelosztás
cél fokozatos részletcélokra
van feloszt va, a
zése szakképzett
munkaerőkre
van bízva,
mény idő és minőség szerint pontosan van

uralkodik,
hol a végső
reszlet-feladatok
elvéga részletmunka-teljesíttanulmányozva
és meg-

határozva,
hol a legjobb hatásfokkal
biró eszközök
állanak rendelkezésre, hol az egész üzem ökonomikusan
van berendezve
és az
összes tényezők
harmonikus
működése
biztosítva van. Ime ezek a
szempontok
azok, amelyek
tudatos, tervszerű vezetés és a közös

munka szervezésénél
figyelembe
veendők.
Nekem ~em lehet most
I I feladatom,
hogy részletesen
kidolgozzam
a munkafelosztásvutsrqp
itt azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
ter vét.
Az előbbiekben
egy pár alapelvet próbáltam
csak megállapítani, melyek szerint a kiállítás legcélszerübben
rendezhető.
Talán
, hasznos,

lesz, ha a következőkben

vázlatosan

áttekintjük

a munka-

. kört, ráutalunk
a kidolgozás
egynémely
lehetőségére,
a felhasználható segédforrásokra
és eszközökre
és akiállítható
tárgyakra.
Mielőtt az egyes szakoknál
felmerülő részletesebb
teendők felsoroarra, hogy munkánkhoz
két forrás
lására áttérnénk, rámutathatunk
szolgáltatja
az anyagot.
Az egyik a tudományos
szakirodalorn.:
a
másik a hazai és külföldi módszeres
pedagógiai
irodalom. A nyert
egyetemi képzésünk
folytán a szakirodalom
általában ismeretesnek
tételezhető
fel, azért
nem szükséges
arra kitérnünk.
A magyar
pedagógiai
módszeres
irodalomról
ugyanez állítható.
Célunk érdekében szükségesebbnek
látszik azért, ha a külföl~i hasonló törekvés
hivatkozunk.
Az uj tanterv
alapján keletkezett
irodalmi munkákra

és utasítás

ugyanis

szintén

a külföldi

eszmék

hatása

alapján

áll.

Sok tekintetben
oly végső célokat tűz ki elénk,
mint amilyen a
külföldi
reformmozgalmakból
következik.
De mig a külföldön e
végső célokat csak hosszas előkészítő
próbálkozás, .évtizedes mód'szeres munkálkodás
után tűzték ki, addig minálunk az .előkészítő
, munka legnagyobb
részben nincs meg és ezért hiányzik a -m in d e n
részletre

vonatkozó

tájékozódottság.,

Hiányzanak

a vezérkönyvek,

módszeres
segédkönyvek.
Ha mi az utasítás eszméit meg akarjuk
valósítani, tudnunk
kell azt' is, hogy mit tettek a nagy kulturnernzetek
hasonló
célok érdekében,
mit tettek a náluk
keletkezett
'hatalmas
reformmozgalmak,
melyek
évtizedes
.alapos
munkával
eltelt multra tekintenek
vissza.
E munkásság
eredményét
lerakták
melyeket
figyelembe
veszünk.
Helytelen
. azokban a könyvekben,
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volna, ha mi e könyvekben található módszereket .csak másolnók.
Helytelen volna az is, ha azt képzelnők, hogy mi magunk is megszerezhetjük azokat a tapasztalatokat egykönnyen, amit a nyugati
kultura sok ezer pedagógusa
hosszu időn keresztül felhalmozott.
Úgy a szolgai másolás, mint az önhitt elbizakodottság, mely mástó!
tanulni restel, távol legyen tőlünk. Minden szélsőség önmagában
hordja a büntetést. Köszönettel vesszük a külföldi
irodalom felhasználható anyagát, de csak nyers anyagnak tekintjük és a mi
feladatunk marad még az, hogy megismerjük az eddigi szinvonalat
s feldolgozzuk az eddigi eredményt.
Ezen kitérés után röviden áttekintjük az egyes tárgyakat!vutsrqponmlkjih
Testta n. Akik 1911-ben adresdeni
higieniai kiállításon voltak, 'azoknak nem kell sokat magyarázni, hogyatesttan
tanítását miképen lehet érdekes módon előadni, szemléltetni s kiállítani.
(Quint József kollégánk igen részletesen leírta az itt látottakat;
1. Magyar Tanítóképző 1911. év, 407. l.-tót kezdve) Itt tanultuk
meg, hogy mily keveset ér, ha testtani viszonyok megismertetésérepusztán csak rideg számokat közlünk a növendékekkel. Ha pl. csak
azt mondom, hogy az izzadság mennyisége pihenés esetés 24 óra
alatt 700 gr. és erősebb "munkával eltelt napon' 1750 gr., akkor
ezeknek az adatoknak meglehetős kevés értéke van, de ha a leendő
tanítót arra ösztönzöm. hogy ügyesen szemléltesse ez adatokat a .
gyermek számára, pl. úgy, hogy két üvegben kellő mennyiségü
vizet önt, ez üvegeket pedig kartonra erősíti, mely még szükséges
rajzzal is illusztrálja a mondanivalót, akkor a tanítóképzés érdekében
többet értem el. Hasonló módon tudom az egész anyagcserét
szemléltetni, pl.: a felhasznált oxigént, a szükséges vizmennyiséget,
a hőtermelést, az anyag körforgalmát, az emésztő mirigyek műkö-dését. Rajz, sémák segítségéve) lehet az egyes szervek működését
nagyon sokféle módon szemléltetni. A szív munkáját oly rajzzal
szemléltethetem,
ahol látható, hogy a nyornó-szivattyunál
dolgozó
ember meghatározott mennyiségü vizet egy kétemeletes. házra felnyom. Sokszor a rajz nem elegendő a, bonyolult viszonyok meg-értéséhez, azért modellekkel és készülékek
. kel kell dolgoznunk. Midőn .
például a szemet mozgató izmok mechanikáját megértetni akarom..
nem helyesebben járok-e el; ha veszek' egy fagolyót és ahhoz.
erősített gummiszalagok segítségével megmagyarázom a szem mozgását. Íg y lehet a. szivbillentyük, a lélegzés (mellkas, rekeszizom);
a vénás billentyük, a vérkeringés mechanikáját készülékeken szemléltetni. Épp így a végtagok működését,
a lábujjhegyre való ugrás.
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célszerüségét,
az izmok erőkifejlesztését
(a sziv és rágó izmok), az
izületek faj ait, az izületeknél a légnyomás
szerepét stb, szemléltetni.
Felhasználjuk
az agyagból
való kiformálást
is. Így pl. igen
tanulságos,
szemléltető
agyagforma
.kezhetünk

ha a fül belső szerkezetét
agyagból mintázzuk.
Értékes
eszközül szolgálhat az emésztő szervek fekvését mutató
stb. A sémák, modellek,
meg a megfigyelésekről

készülékek
mellett nem feledsem, melyek
a gyermek meg-

figyelés és pedagógia
szolgálatában
állanak. A megfigyelések
grafikus ábrázolása
a Kordinata-rendszerben,
vagy másfajta grafikonok,
.diagrammok
elkészítése
szintén nagy teret ad a munkálkodásra.
Az uj tanterv ajánlja,
hogya
növendék
jegyzőfüzettel
(diariumrnal)
legyen
ellátva.
Ebben
dolgozhatják
ki a 'növendékek
és szám.azokat a feladatokat,
melyek a megismert'
jelenségeket
viszonyokat
megfelelő módon szemléltetik.
Itt fejtik meg azokat a
.problérnákat,
melyek a tanulók öntevékenységét
a tanítói hivatásra
legjobban előkészítő irányban
foglalkoztatják.
E jegyző füzetek eredménytársakká
válnak, ha ügyes összefoglaló
táblázatokat
készítte-tünk a növendékkel,
Magam is kisérletettettem
a már itt elm ondottakkal
és mondhatom,
hogy
táblázatokat,
mert az ismétlésnél

a növendékek
nagy hasznát

örömmel
végzik e
veszik. Hogy meg-

mutassuk,
hogy kell az ily táblázatokat
elkészíteni,
legcélszerűbb,
ha mi is olykor-olykor,
a tanórán, midőn egy uj szempont szerint
.átisrnételjük
az anyagot a növendékkel,
kis rajzokkal,
sematikus
vázJatokkal
az egész
anyagot
összefoglaltatjuk.
Ily táblázatok
elkészítésénél
arra . törekszünk,
hogy minél kevesebbet
írjunk a
táblán, hanem ahelyett rajz-sémákkal
illusztráljuk
a lényeges dolgot
csoportoés ha gondolkozunk
arról,
hogy az egészet áttekintőerr
sítsuk, a lényeget mindenütt
feltüntessük,
akkor igen csinos összefoglaló

megértését

táblázatokat
kapunk,
melyek a tananyag.
minden oldalu
és állandósítását
nagy mértékben
elősegítik.
A testtani

modelleket,
készülékeket
legnagyobbrészben
az önkéntes jelentke'zőkkel házilag elkészíttetjük.
Szivesen vállalkoznak
erre a munkára
a növendékek.
A modellek,
készülékek anyaga ipari hulladékanyag,
előállíthatók.
illetőleg agyag. Ezzel olcsón és könnyen
,Ietet

Érdekes
mutattak

ráutalni arra, hogy aránylag
véve mily kevés kisérbe még nem· régen atesttan-tanításnál.
Ujabb idő-

ben azonban itt is jelentékeny
fordulat
állott
-kollégánk
a legutóbbi pedagógiai
szakértekezleten
utal. Kivánatos
volna, ha az idevágó nagyszámu
I

kája

minél gyorsabban

a köztudatba

menne

be. Quint József
számos kisérletrem
kisérletek techni)

át. Az ügyes

kisérleti
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ter vezése igen szép feladatot tűz ki a tanárság
munkája . számára és gazdag anyagot nyujt a kiállítás számára is.
azért

A testtan
tanításának
ilyetén
val?
a segédkönyvek
száma
elég kevés.

-szánt legjobb
.Antropologie"

tankönyvek
Leipzig

-r-r-

felfogása
ujabb keletü,
Az iskolai használatra

egyike a Schneider-é.
("Lehrbuch
der
Quelle Meyer.
280 márka.)
Rendesen

egy-egy problémából
indul ki és a növendék
önmunkásságát
min.dig figyelembe
veszi. Úgy jár tehát el, mint azt az utasításunk
követeli.

Hasonló munka a Lay könyve
Nagel) és a R. Seifert ("Menschen
fogásra való könyve.

("Menschen
Kunde"
Kunde",
Leipzig)

- Leipzig,
eredeti fel-

E könyvek bevezetnek
abba a szellembe, mely szerint át kell
alakítanunk
a testtan tanítását.' De nem elég csak ezeket figyelembe
'venni, hiszen
nem másolni
akarjuk
azt, amit mások csináltak,
hanem az a törekvésünk,
hogy különbet
alkossunk.
Felhasználhatjuk
a nagyobb
népszerű
műveket
(pl. (Műveltség
könyvtár
az egyes orvostani műveket, melyekben leirt
."Ember"
c. könyvét),
fontosabb
életfolyamatok
va gy a testi szervezet
egyes mechanikus
folyamatai
igen értékes
problémákat
adnak nekünk 'és növendékeinknek.
Mi kitűzzük
magunknak
azt a problémát,
hogy miképen
lehetne az ott talált adatokat
érdekes módon előadni és szemléltetni, a könnyű megértést. elősegíteni
és ezáltal a tudománynak
ezt
.a részletét a képzés szolgálatába
állítani.
Az itt fejtegetettek
értelmében
a problémák halmaza vá r reánk
'megoldásra:
Kiállíthatók
e probléma-megoldások
mind,' ott lehetnek
a szemléltetést
szolgáló
rajzok
(a növendékek
tehát a kiállításon
és a tanár táblai rajzai),
modéllek,
készülékek,
kisérleti berendezések ; összefoglaló táblázatok,
végzett gyermekmegfigyelések
graflkus ábrái, diagrammák ; a növendéköntevékenységének
dokumen.tumai, jegyző füzetek,
agyagminták
stb.
Ha a kiállítás számára e gazdag anyagot feldolgozzuk,
akkor
tanítóképzői
didaktikájának
a megteremtése
körül] sokat
a testtan
tettünk.
Lélekta n. A lélektan
didaktikája
már jobban meg van alade a kisérpozva. A lélektan fő módszere ugyan az önmegfigyelés,
letre szükségünk
van, hogy a pedagógiai
analizist
szemléltetővé
tegyük és hogy az önmegfigyelés
exakt kontrollálhatóeredményt
.adjon. Nagy László igazgató úr ismeretes működésének
eredménye,
kisérletezés : terén örvendetes
haladás
nogy
nálunk
a lélektani
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észlelhető. Azonban természetesen
még a fejlődés kezdetén vagyunk.
A t vábbi fejlődés irányát talán legjobban
mutatja meg Seyffert R.
tanitóképzői
igazgató. AzmlkjihgfedcbaZYX
követelése az, hogy a tanítózschoppaui
képzői lélektan függetlenítse
magát a kutatáshoz
használt.egyetemi
ő

kisérlet-lélektani

eszköztől

és olcsó,

de azért

elegendő

exaktsággal

működó kisérleti berendezéseket
'találjon ki. Helyesen
utal arra a.
céljaira. Az egyetemen
a tudotanítóképző
és egyetem különböző
mányos

kutatás

előtt

minden

jelenség

egyaránt

lényeges

és tudo-

mányos ex ak ts ággal kivánja minden adatát meghatározni.
A tanítóképzés
célja, feladata
egészen'
más.:. .Ez okozza,
hogy ami aZ.
egyetemen
lényeges
lehet, a tanítóképzőben
semmi szerepet nem
játszik. Itt inkább a kisérlet didaktikai értékére figyelünk és gyakran
hogy az egyetemen
a kutatásnál
használt drága.
kell konstatálni,
kisérleti tanszerek
gal. A különböző

nincsenek
arányban a didaktikai használhatóságfeladatok és célok okozzák a különböző
kisérleti

berendezések
létezését.
A szászországi
képzőkben
e problémát
mutatják meg azt
meg próbálják
oldani és számos érdekes példában
is, hogy hogy lehet e feladatot megoldani úgy, hogy a növendékek
öntevékenységét
igénybe veszik. E problémák a tanár és a növendék leleményességét
ki fogja próbálni.
A kiállításon
bemutat juk, hogy mit tettünk e téren. A különböző kisérleti berendezések
összeállítása
igen tanulságos
lesz és,
elő fogja mozdítani azt, hogya kezdet tájékozatlanságán
A kiállításon
szemlélt
kisérlet-lélektani
tan szerek
a
lélektani laboratoriumok
kialakulását
fogja é)ősegíteni.

segítsünk ..
tanítóképző-

A kiállításon
bemutat juk a gyermeken
végzett
megfigyelés
eredményeit,
az illető grafikus
ábrázolással.
Kiállítjuk a gyermek
ösztönszerü' rajzait és egyéb alkotásait.
Mily hasznos lesz pl., ha.
bemutat juk a gyermek
maga-készített
játékszereit
és azokat is,
melyeket legjobban kedvel. Mindezek értékes adaléket szolgáltatnak.
a gyermek-lélektanhoz
és világot vet a nép lelkületére
is. Ez utóbbival nemcsak a kiállításnak \ teszünk
szolgálatot,
de értékes lesz
a kiállítás tudományos
pedagógiai
szempontból
is.
Kiállíthatjuk
továbbá, hogy miképpen próbáljuk a rajz-sémával
az elvont lélektani
jelenségek
szimbólikus
illusztrálásával.
szernléltetövé tenni. (Ilyeneket találni James és Meszmer kiváló pszichológusok

könyveiben.).

Kiállíthatjuk

a növendék

eredménytárát,

füzeteit

stb. Nagyon hasznos lesz. pszichogenetikus,
áttekinthető
táblázatok
szerkesztése.
Megfigyelési
szempontsorozat
szintén
kiállítható.
A
növendékek pszichografikus
leírásának kiállítása nagyon-érdekes lehet,
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Még kevés
tankönyv
van, amelyik
a modern
lélektant a
tanítóképzés
céljainak megfelelő módon
tárgyalná.
Még kevesebb
beszél az ott végezhető
kisérletekről.
Kornis, Höfler, Witasek ismeretes munkáinQPONMLKJIHGFEDCBA
k iv ~ il
Stöszner és Lay irtak ujabban kisérlettani lélektant, de különösen
ez utóbbi kellő kritikával olvasandó. (Stöszner.
Lehrbuch der Pad. Psychologie.
Klinghardt,
Leipzig.
Beitráge zur
experimentellen
Didaktik. Das Experiment
pszichológiai
Techmann.)
A tanitóképzői

in der Psychologie. Gotha,
képzést fogja most (okt.

4-5-én)
a Münchenben
tartandó
pedagógiai
kongresszus
tárgyalni.
(Deutscher
Bund für Jugendkunde
und Jugendbildung.)
Fischer és
Stem felolvasásai
bizonyára
fognak e nehéz kérdésre fényt deríteni.
h o g y a müncheni
kongresszusról
szóló részletes jelenElőrelátható,
tés számunkr~ is sok tanulságot fog tartalmazni. (A jelentés Teubnernél jelenik meg.)
(Folytatása következik.)

I

rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

M ozgalm ak a külföldi tanítóképzés terén.

1. A porosz
kultuszminiszter
a nyár folyamán
kibocsájtott
tanárképzést.
vizsgálati szabályzattal
végleg rendezte a képzőintézeti
A szabályzat
főbb pontjai ezek:
1. A vizsgálat
alkalmat
nyujt
egyetemeken
megszerezték
séget.

a

berlini,

poseni

és münsteri

rendezett
kurzusok
résztvevőinek
megmutatni,
hogy
a képzőintézeti
munkakörhöz
szükséges
alapművelt-

2. Vizsgálatra
bocsájtatnak
azok a jelöltek, kik a nevezett
egyetemeken
a kurzusokat
négy féléven át hallgatták.
3. A vizsgálat
mind a három
egyetemen
a negyedik félév
esik.
4. A vizsgálóbizottság
a miniszterium
elnökból
s a kurzus szaktanáraiból
alakul.

a

végére

5. Minden

jelentkező

pedagógiából

által

e célra

s két szabadon

megbizott
választott

szaktárgyából
vizsgázik.
6. A vizsgálat
célja nem annyira
a tudományos
készültség
rnegállapirása, hanem inkább annak kiderítése, hogy tud: e majd a
jelölt a tanítóképző ben önállóan
tudományosan,
találja-e a gyakorlati
élettel való kapcsolatokat,
szempontjából
igen
7. Az irásbeli
Magyar

Tanítóképző.

dolgozni, s megmelyek a népiskola

fontosak. Van szóbeli és irásbeli
tételt maga a jelölt választhatja

vizsgálat.
a pedagógia,
33
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vagy valamely szaktárgya köréből,
Ha a jelölt egyetemi tanulmányai alatt valamely szaktárgyban
elmélyedt, a bizottság hozzájárulásával speciális munkaköréből is választhat irásbeli tételt. A
dolgozatot 8 hét alatt el kell készítenie. A felhasznált. irodalom
teljes jegyzékének csatolásán kivül írásbeli nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogya dolgozatot a jelölt önállóan készítette el. A dolgozatot a szaktanár nézi. át és értékéről (jeles, ió, elégséges, elégtelen) jelentést tesz a bizottság többi tagjainak. A végleges érdemjegyet a. bizottság állapítja meg. Ha a dolgozat elégtelen, a jelölt
nem mehet szóbeli vizsgálatra.
s szaktárgyaikból tesznek szóbeli
8. A jelöltek pedagógiából
vizsgálatot. A vizsgálat előtt legalább négy héttel megjelölhetnek az
egyes tárgyakból egy-egy nagyobb területet, mellyel részletesen
foglalkoztak, ebből azután behatóbban vizsgáztatják őket. Jó és rossz
"~edmények egyengetik egymást. Aki azonban két tárgyból mutat
elégtelen eredményt, azt visszautasítják.
9. Ötös csoportban vizsgáznak s a vizsgálat tartamát az elnök
állapítja meg.
\
Ezen uj vizsgálati szabályzat mellett azonban fenntartja a
miniszter azon rendelkezését, mely szerint minden tanítóképzőhöz
tanárt nevez ki. Igy a
legalább egy, teljes akadémiai 'képzettségü
vezető állásokat első sorban a teljes akadémiai képzettségüek
fogják
elnyerni. 1)
II. A porosz kultuszminiszter
ugyancsak a nyáron kibocsájtotta a népiskolai tanítók második vizsgálatát végleg rendező szabályzatot. Eszerint:
1. Minden tanító mielőtt véglegesíttetnék, saját iskolájában
vizsgálatot tesz.
'
2. A vizsgálóbizottság
tagjai a tanügyi tanácsos (elnök), a
kerületi tarifelügyelő s a kerület egy elemi iskolai' tanítója, esetleg
középiskólai
vagy képzőintézeti tanár.
3. A vizsgálatra jelentkezőnek
legalább két évi szolgálatot
kell felmutatnia.

-

1) Nálunk is a polgári tanítóképzők tanári állásainak
betöltésekor követett
elv ilyen fenntartás. Bármennyire mélyéd is el a képzőintézeti
tanár tudományában,
egyetemi magántanárságot nem kaphat s igy a magasabb tanítőképzés
kapui örökre
el lesznek zárva előtte. Talán ezért van a tanítóképzés terén olyan kevés szaktudós, mert nincs eszménye, melyért küzdjön. Ujabban mind többen törtetnek a
doktori cim után, mert saját területünkön nem biztat gazdag aratás. Ez azonban
energiaveszteséggel jár, melyet a tanítóképzésnek kerülnie kellene.
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4. A jelöltek március. l-ig vagy szeptembermlkjihgfedcbaZYXWVUTS
í-ig jelentkezhetnek .vizsgálatra. A jelentkezeshez csatolandó:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
a ) Az első tanítói vizsgálat bizonyítványa.
b) Működési
bizonyítvány, annak megjelölésével, hogy hol,
rnely osztályban s mely tárgyakat tanított.
,
c) Az esetleges katonai szolgálatot igazoló irat.
d) Irásbeli munkája .
. 5. Aki négy év alatt nem jelentkezik vizsgálatra, felhivandó
jelentkezésre, aki pedig öt év mulva le nem tette a vizsgát, állásából elmozdítandó.
'
6. A vizsgálat napját a jelentkezés után egy félévvel tüzik ki. .
7. Az irásbeli vizsgálat tételét a tanító a tanfelügyelő hozzájárulásával maga választja, önálló kidolgozásáról irásban nyilatkozik,
.a forrásmunkákat s idézeteket pedig megjelöli.
8. Az írásbeli doJgozatnak visszaverő ereje van.
9. A gyakorlati vizsgálaton három tárgy tanítását kell bemutatni.
10. A szóbeli vizsgálat a gyakorlatihoz
kapcsolódik. Célja'
meggyőződni arról, hogy a jelölt lélektanból, logikából, erkölcstaniskolaszervezésből és a porosz népoktatás törból, módszertanból,
,
tenetéből tud-e annyit, amennyire szüksége van.
·11. A vizsgálati eredmény. megállapításában legfontosabb a,
tanítás. Eredményes vizsgálat alapján a jelölt bizonyítványt kap,
mely a véglegesítéshez szükséges.
12. A vizsgálat egyszer megismételhető s ha akkor sem sikerül,
a jelölt három hónapon belül elveszti állását.
13. Betegséggel elhalasztható a vizsgálat ideje, de legfeljebb
csak öt évig.
14. A vizsgálati szabályzat 1913. április l-én lép életbe.
Ill. Bajorországban a tanítóképző öt évfolyamát felemelték
hatra s ezzel kapcsolatban az uj tanterv is életbe lépett.'
A bajorok népiskolája még nagyon sok helyen csak hét osz•
tályu, ugy hogy az uj tanterv szerint a tanító képzés . időértéke
7+6 = 1.3, ami a magyar viszonyoknál 4+4+4 = 12 jobb, de
nem éri el a szászok mostani 8+6 = 14, még kevésbbé a tervezett, 8+7 = 15, szinvonalát. A pedagógia tanítása tetemesen megjavult, amennyiben az eddigi 4+4 = 8 óra (mint nálunk 3+3+2)
és 1+3 = 4 óra gyakorlat helyett az uj tantervben 11 órát biztosított elméletre - melyekből 2 lélektan, 2 neveléstan, 3 tanítástan,
1 szervezéstan s 3 neveléstörténet - ll-et pedig tanítási gyakorlatokra.
\
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A szépirást
törölték
azon kikötéssel,
hogy minden
irásbeli
feladatnál szigoruan
ellenőrizendő
a szabályos
folyóirás.
Törölték a gazdaságtant
és méhészetet,
azzal a megjegyzéssel,
hogy az érdeklődök, ha van szabad idejök, csoportonként
foglalkezhatnak a kertben.

Tárgy

L

3

Hittan
Német nyelv.
Mennyiségtan
Földrajz.

6
4

2

II.

3
6
4
2
2

UI.

IV.

3
6
4

3
4
4

4
3

2

1

1

V.

3

1

VI.

I Összesen

I

3

181

1

2

28
19

r
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8

Történet
2
2
12
2
2
2
Természetrajz
2
6
2
2
Kémia
2
4
Fizika
.
3
6
3
Egészségtan
.
2
2
PedagógiavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j elmélet.
5
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3
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.

1
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4
3
3

3
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1
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5
a j fiuknál .QPONMLKJIHGFEDCBA
5
5
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3
3
3
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3
3
3
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3
3
3
2'
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Női kézimunka
2
2
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.
b
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4
3
3

3 1·,3
1

I

1

1
3

16
18

1

8

,

3

3
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30

30

3

3

3

1

1

1

32

32

2

2
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Fakultatív
Francia 'nyelv
Gyorsirás
..

•

II
Az egészségtant,

34

34

mint

külön

2

15

" 3
13313412031204 :

tárgyat

felvették

az utolsó

év-

folyamban,
heti két órában.
Az irodalomtörténet
rendszeres
tárgyalása
helyett csak egyes
részeket kivánnak forrásmunkák
alapján tárgyalni. A mennyiségtan
,tantervébe
egészségtan

felvették a függvény tant. A természettudományok
kötelezővé
tették a gyakorlatokat.
keretében

és az
Minden
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módszerében

·tárgy

hangsúlyozzák

a

kézügyesség

és

rajz

nagy

jelentőségét.
A zenei órák az egész oraszám egyhatodát
teszik, amennyibenmlkjihgfedcba
felvett 26 órán kivül minden osztálynak
még lehet
.a hivatalosan
és zenekar 'órája.
.az utasítások
értelmében
karének
Idegen

I

nyelv

tanulása

nem kötelező.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

\

Quz'nt

: J ózsef. rqponmlkj

Pedagógiai psZichológi~i' lcönyvtár.']
A tanítóképzés,
mint a neveléstudomány
minden köznevelésíintézrnényre

-mét kiterjeszti

szakiskolája,
s szervezetre.

figyelVértes

D. József dr. két dolgozata
van előttem,. melyek az ideges gyermekek tanításával s a gyógypedagógiával
foglalkoznak.
Mindkét dolgo.zat megérdemli,
hogyelolvassuk.
Az első füzetben elmondja szerző, hogy Budapesten
kelet ke.zett az első állami intézet ideges tanulók részére. Az idegesek iskoláját jellemzi
az orvos és pedagógus
működése
között fennálló
harmónia.

Az orvos

az utmutató,

ki

megállapítja

a

bajt, felismeri

az elváltozást;
s esserint gondoskodik
a szervezet
erősítéséről
s a
pusztuló
egészség helyreállításáról.
A pedagógus
az orvossal megbeszéli a helyes módszert,
mellyel a tanítási
anyag
leggazdaságosabban feldolgozható.
A tanítás kiterjed a középiskolára
is, (amiben
megelőztük
a külföldet).
Az elméleti oktatás háttérbe szorul a kéz-ügyességi, ipari, gyakorlatok
s mezőgazdaság
mellett. A tanítás
egyéni, egy tanár legfeljebb tíz gyermekkel foglalkozik. Az iskolába
felvesznek nlinden 7-15 éves tanulót, ki az elemi vagy középfoku
iskolában
(polgári iskola, gimnázium' s reáliskola) idegessége
miatt
nem haladhatott
kertársai val. Főleg a diszharmoniásan
fejlett vagy
kényszerképzetekkel
terhelt és gyenge
képességü
tanulók
járnak
ide. Sulyosabb
epilepsziás,
erőszakos
s gyengeelméjü
gyermekeket
nem vesznek fel.
Az intézetben
van internátus,
de lehet a gyermek bejáró is.
'Osztályrendszer
nincs, hanem azok a. gyermekek kerülnek valamely
tárgyból

egy

csoportba,

kik egyenlő

fejlettségüek.

Lehet

valaki

1) Pedagógiai pszichológiai könyvtár. 1. sz. Ideges gyermek tanítása 28. oldal
2. sz. Gyógypedagógia és középiskola 28 oldal, Egy-egy füzet ára 1 K. Megjelent
1912. Stark Ferencnél ~udapesten.
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irodalomból
első fokon, de számtanból
csak a másodikon
vagy
ráterrnettsége szerint
harmadikon.
A foglalkozási
kört a növendékek
állapítják meg. Nem .osztályoznak
s csak azok a gyermekek vizsgáz,nak nyilvár;os
négy fokozatu

intézetekben,
elemi iskola

kiknek a szülei ezt külön kivánják.
tanterve :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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45 percesek.

a

hogy

testi

a munkára

és szellemi

nevelés

való nevelés

gondo-

lata; A higienikus
szempontok
kiemelkednek,
mert a gyermekek
sokat tornásznak
s sokat vannak a levegőn, orvosi utasítás szerint
. étkeznek s naponta
1,0 órát alusznak.
.
Délelőtt s:zellemi, délután testi munkát végeznek. A növendék
képzetkincsét
Ranschburg
iveivel megállapítják
s ehez füzik a tanítást, mely mindig szemléletré
támaszkodik.
Folyton
fejlesztik ac
tanulók

nyelvi 'szükségét,

majd másolás

vagy hallás

utján

a helyes-

irást, később a fogalmazási
ügyességét
is. Leglassabban
fejlődnek
ki'a
számképzetek,
ezek kifejlődését
szemléltetéssel,
cselekvésset
támogatják,
(vásárlási játékkal,
pénzváltással,
számolási játékokkal)
Eljárásuk'
szóval
-

ipari

fokozatos.

Számolnak

szemléltetési

eszközökkel,

majd

s végül irás ban.
Legjobban
szeretik
a gyermekek
a. különböző
gazdasági
és
foglalkozásokat,
ahol fejlettségükhöz
mért . feladatot oldanak

meg.

Az órák 25%-át szabadban
tartják.
A négy, illetve nyolc fokozatu középiskolájuk
mellett továbbképző tanfólyamuk
is van, melyen
oly tanulók vesznek részt, kik
idegességük
vagy más rendellenességük
miatt nem folytathatják
tanulmányaikat
vizsgálatot.

nyilvános

középiskolában,

de

év

végén

tesznek
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A tanárok vasárnaponként
érintkeznek
a gyermekek
szüleivel,
. A második
füzetben
megállapítja
szerző a gyógypedagógia
fagalmát, mely szerinr az a szellemileg abnormálisak
- sokszor
hypernormálisok
nevelését és gyógyítását
tüzi ki céljául.
Majd a normális
tanuló tipusának
megállapításáról
szól s a
gyenge
timulót
jellemzi.
Saját
vizsgálatai
alapján,
melyeket
a
Ranschburg-féle
szópárokkal
végzett, kimutatja, hogya
középiskolai
tanuló közvetlen
szóemlékezetének
terjedelme
nagyobb,
a visszaemlékezése' pedig gyorsabb,
mint az elemi iskolai tanulóé. Gyenge
tanulők
azok, akik a szavak 50%-ánál
kevesebbre
emlékeznek
s
átlag 2 másodpercnél
tovább tart. Ezek
akiknél a visszaemlékezés
nem felelnek meg normális
középiskolai
tanulónak.
Akik pedig a
szavak
25%-ánál
kevesebbre
emlékeznek
s a visszaemlékezéshez
4 másodpercnél
több idő kell, nem feleinek
meg az elemi iskola
átlag

tanuló tipusának.
A gyenge tanulón
hatatlan"
gyermekekről,

kivül megemlékezik
a morálinszániás
"javítakik némi ismeretekre
szert tesznek,
de

nem felelnek meg a társadalmi
követelményeknek
s nem találják
meg helyüket a mai jogállamban.
Szerző számolással,
Stern felfogásbernondási kisérletekkel kimutatja,
hogy a züllött gyermekek
értéime
a normális korlátoltak
és a gyenge tehetségüek
között van.
Végül szól a szórakozott, figyelmetlen, fecsegő, nehéz felfogású,

•

kényszerképzetekkel
terhelt, ideges ifjak részére 1909-1O-ben
megnyilt intézetről, mely az első ilynemű iskola Európában
s melynek
pedagógiai vezetője maga
Ezen
iskolában
az

a szerző.
elméleti

órákat·

minimumra

redukálrák

(16-21),
a foglalkozási órák száma pedig 19-23.
A módszer olyan,
mint az elemi iskolában.
A gyógypedagógiai
középiskolai
tanárképzésról
szól még s
különösen
a központi
idegrendszer
s az érzékszervek
bonc- és életközéptanát, a gyermekkori
idegességet,
a szellemileg
abnormis
iskolai tanulőkról
s a gyógypedagógia
történetéből
az idegesekre,
morálinszaniásokra
ismeretét
kivánja.
kollégiumokat
Ez azonban

és a gyenge
tehetségüekre
vonatkozó részek
Azért szakvizsgázott
középískolai
tanárok
ily

hallgassanak
csak

tervezet,

s gyógypedagógiai
a jövő

vizsgát

tegyenek.

óhaja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
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K ülönfélék.
Az uj nyugdijjavaslat

és a tanítóképző-tanárság. zyxwvut

A magyar tanárságnak
lelki nyugalma
ismét föl van dúlva, s
állandó
izgalomban
van folyó év szeptember
17-ike óta, mióta a
pénzügyminiszter
benyujtotta
az országgyülés
képviselőházának
a
régen készülő s többször beigért uj nyugdijjavaslatot.
A törvény javaslatot hátrább ismertetjük,
különösen részletesen
a tanárokat
érintő rendelkezéseit.
E törvény javaslatról elmondhatni
általánosságban,
hogy egyike
a leghumánusabb
szellemü alkotásoknak,
mert a több mint 27 éves
multu s ma már a legtöbb" intézkedésében
meg nem felelő 1885.
évi XI. t.-cikk helyett ujabb, modernebb
és méltányosabb
ellátásokat
"akar

biztosítani

a tisztviselőnek.

nak. Különösen
az utóbbiak:
tetében mutat nagy szociális
•

valamint

a kezdetét

és árvák-

az özvegyek és árvák ellátásai tekinbelátást, s az 1885. évi nyugdíjtörvény

szerint koldusnyomoruságra
kárhozhatott
akar türhető helyzetet teremteni.
Ezen
képességnek

az özvegyeknek

özvegyek és árvák számára
kivül a tisztviselői
nyugdíj-

10 évről 5 évre, a teljes

fizetéssel

nyugdijba

való menetel idejét pedig - igaz, hogy csak részlegesen - 40 évről 35-re szállítja le:
Kár, hogy e nemes és humánus
elvek alapján
összeállított
törvény javaslatnak,
ha változatlanul
törvénnyé
lenne, különösen
a
középfoku
iskolák tanáraival
szemben,
igen sérelmes
intézkedései
vannak.
Amig a tanárokkal egyenlő képzettségű.
másfajta jisztvíselőnek
a szolgálati
idejét igen helyesen
leszállítja
5 évvel és
szálláspénzt
is juttat
nekik, addig a tanároknak
akontemplált
előnyöket
csak szolgálati
idejüknek
5 évvel való fölemelésévei adja meg. Még pedig
az ujonnan
kinevezetteknek
föltétlenül, a már szolgálatban
levőknek
meg szabad
választás
utján.
Tudniillik a szolgálatban
levőknek
szabad
kezet hagy választani,
hogy az uj nyugdijtörvények
alá akarnak-e
tartozni, vagy meg
akarnak
maradni
a régi nyugdij hatálya alatt. Ha a jelenleg szoléletbeléptétől
6 hónap alatt irásban
kigálatban levők, a törvény
jelentik, hogy elfogadják az uj nyugdijtörvény
intézkedéseit,
az ilyen tanárok 35 évig szolgálnak s rájuk is alkalmaztatnak

akkor
annak

előnyei,

30 évi

ha pedig

ezt nem jelentik

ki, akkor

megmaradnak

505
szolgálati
kötelezettséggel,
de sem ők, sem özvegyei-k
nem részesülnek
az uj nyugdíjtörvény
előnyeiben.
közel

A törvényjavaslat
eszerint egyoldalról
150 év óta fennálló 30 éves tanári

meg az elé a lelki gyötrődés
elé állítja
hogy megtartsaa
szerzett
jogait, vagy
mondva, kihasznált
energiájának
utolsó
tosítson
esetleges
elhalálozása
esetére
tűrhető megélhetést
Hogy mit jelentenek

meg akarja
szolgálatot,

és árváik
szüntetni a
másoldalról

a jelenleg működő
tanárt,
pedig azokról
önként lemaradványai
árán is bizhátrahagyott
családjának
ezek a dolgok a tanár

munkájára,
most ne feszegessük,
tudjuk mindannyian.
Éppen ezért,
mikor két évvel ezelőtt a heti órák számának
és a szolgálati idő
fölemelésének
a kérdése levétetett a napirendről, nem hittük, hogy ily
rövid idő mulva ujból a szolgálati idő meghosszabbítása
ellen kell
'sorakozni a tanárságnak.
A nyugdijtörvényjavaslat
azonban
az összes tanárok között
mégis legnagyobb sérelmeketvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
ter vez a tanítóképző intézeti tanárokkalmlkjihgfedcb
sze m b e n ,

Ugyanis a törvényjavaslat
11. §-a szerint:
"Annál a tisztviselőnél,
akinek tudományegyetemen,

műegye-

temen vagy jogakadémián
szerzett
főiskolai képzettsége
van s aki
főiskolai tanulmányait
a.jelen törvény értelmében
beszámítható
tényleges szolgálatba
történt belépését megelőző időpontban
az állami vagy a 2. szakasz szerint az állami val egyenlőnek
vagy a 16. szakaszban
időnek
minden teljes

említett

törvényhatósági

hét hóna pjá t

nyolc

fejezte be,
tekintendő,

szolgálatban
töltött
kell számítani.

hóna pna k

Hasonló
elbírálás
alá esik az' a tisztviselő,
aki az 1883. évi I.
törvénycikk
hatálybalépését
megelőző
időben - jogi tanulmányainak teljes befejezése
előtt, de a jogi vagy államtudományi
államvizsgák egyikének
sikeres letétele után lépett a jelen törvény értelmében beszámítható
tényleges szolgálatba.
A tudományegyetemen,
műegyeternen
vagy
jogakadémián
szerzett

főiskolai

képzettséggel

egyenlőnek

iskolán vagy akadémián
szerzett
képzettség
az illető főiskolára
vagyakadémiára
való
.kö'zépz"skola nyolc osztá lyá na k
bevégzése után

tekintendő

a más fő-

abban az esetben, ha
fölvételnek
feltételét a
az ér ettségi vz'zsgá na k

letétele képezte s ha a 'főiskolai vagy akadémiai tanulmányok
szabályszerü
befejezéséhez
lega lá bb négy évi tanulmány
volt szü kséges; de csak annál a tisztviselőnél,
aki olyan állást tölt be, amely
állásnak betöltéséhez
az illető főiskolai vagy akadémiai
képzettség

sieer es

kivántatik

meg:'FEDCBA
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Mivel a legtöbb tanítóképző-intézeti tanárnak nincs középiskolai
érettségi vizsgálata és ezután 4 évi főiskolai képzettsége, hanem
ehelyett van népiskolai tanítói oklevele, azután 3 évi tanulmány után
szerzett polgári iskolai tanítói oklevele, továbbá egy-két évről tanárjelölti bizonyítványa, a fiataloknak pedig' már 1907 óta két évi
egyetemi tanulmány alapján szerzettvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
ta nítóképző-z"ntéze# ta ná r i ok/evelt,
ennélfogva a tanítóképző-intézeti tanárok, ugyajelenlegiek,
mint az
ezután kinevezettek, dacára hogy az, érettségivel egyenrangu tanítói
oklevél megszerzése után ma már 5 évi felső iskolai képzettséggel
\mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
birnak, 40 évi szolgálatra volnának kötelezettek: szóval 10 évvel
hosszabbíttatnék meg a szolgálatuk.
Igaz, hogyell.
§-ban külön nincs szó a tanítóképző-tanárokról s talán jóhiszeműleg
azt is bele lehetne magyarázni, hogy a
3 évi polg. iskolai tanítóképzői
tanfolyam s ezekhez a tanárjelöIti
egy vagy két év, legujabban pedig a két évi egyetemi tanulmány
tanári oklevél alapján a tanítóképzőalapján szerzett tanitóképzői
tanár szolgálatát is 35 évesnek tervezik, ámde minden kétséget eloszlat e tekintetben a 88. §., valamint a törvény javaslatnak ide
vonatkozó indokolása. (Lásd a törvényjavaslat ismertetésénél.)
A jelenleg működő
tanárok az 1885. évi XI. t.·c. biztosított
joguk alapján ugyan megmenekülhetnek -.családjaik
érdekeinek a
föladása árán - a 10 évvel hosszabb szolgálattól, de a törvényjavaslat.
nak változatlan alakban való törvényerőre emelkedése esetében az
ezután kinevezett tanítóképző-tanárok már 40 éves szolgálatra volnának kötelezettek.
Ennek bekövetkezte esetében tehát megszünnék a tanítóképzőintézeti tanároknak a középiskolai tanárokkal eddig fennállott teljesen
egyenlő elbánásnak az elve s a tanítóképző-tanári
állás leesnék
arról a nivóról, ahol eddig állott. Hogy ez a szépen fejlődésnek
indult magyar tanító képzés ügyének is avisszamaradását
vonná
maga után, kétséget nem szenved.
Éppen ezért, mihelyest a törvényjavaslat
napvilágot látott s
tervezett intézkedései ismertek- lettek, Egyesületünk választmánya
azonnal megindította az akciót, hogya tanítóképző-intézeti tanárok
ezután is teljesen azonos elbánásban részesíttessenek, mint a középiskolai tanárok s a tanári szolgálat
nemcsak 40 évre, de 35-re se
emeltessék föl, hanem az uj nyugdijtörvény biztosította előnyökkel
ezután is 30 év maradjon.
A harminc éves tanári szolgálat fönntartása érdekében Egyesületünk csatlakozott a középiskolai tanárok országos mozgaimához,
"
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a kőzépiskolai
tanárokkal való mindenkori egyenlő elbánás érdekében pedig külön mozgalmat indított.
Egyesületünk választmánya a szeptember 28-iki ülésén foglalkozott részletesen az uj nyugdijjavaslattal, mikor Dékány Mihály
ismertette annak, különösen a tanárokat érdeklő részleteit, amikor
nyilvánvaló lett a tanítóképző-tanárokat fenyegető nagy veszedelem,
a negyven éves tanári szolgálatnak a réme. A választmányi ülés
azonnal elhatározta, hogyakészülő
sérelem megakadályozása
járul a vallás- s közoktatási
és a pénzügyérdekében mernorandumrnal
miniszter urakhoz ; azonkivül a miniszterekhez benyujtott memoran-'
dum ot fölvilágosító levél kiséretében megküldi az országgyülési
képviselőknek,
valamint az összes tanítóképző-intézetek
tanárt~stületeinek, hogy azt kerületük
képviselőinek nyujtsák át bs nyerjék
meg őket' a tanítóképző-tanárság
ügyének.
A memorandum elkészült (alább egész terjedelemben közöljük),
kartársainknak és az országgyűlési
képviselőknek megküldöttük,
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszternek, valamint. Balog Jenő és Nárai-Szabó
Sándor közoktatásügyi
államtitkároknak a memorandumot
dr. Baló József egyesületi elnök
vezetésével nagy küldöttség adta át folyó hó l l-én, A miniszter
ur és az államtitkárok a legnagyobb megelégedéssel és elismeréssel
. nyilatkoztak a. tanítóképző-tanárok
munkásságáról
s kérelmünk
ügyében a legodaadóbb és legmesszebbmenő támogatásukat
igérték meg.
A küldöttség ezután dr. Neményi Imre miniszteri tanácsosnál,
ügyosztályának a vezetőjénél tisztelgett,
a miniszterium tanítóképzői
kérve őt is, hogyakészülő
nagy sérelem elhárításában a tanítóképzők ügyének nemes szerétetéből
fakadó fáradhatatlan erejével
szintén küzdeni sziveskedjék. Miniszteri tanácsos ur is megigérte,
hogy mint eddig, ugy ez alkalommal is mindent megtesz a jogos
érdekek megvédésére.
A küldöttség a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumot bizonyos megnyugvással hagyta el, mert látta, hogya szolgálati idő
mostani nagy harcában nincs a tanárság. magára hagyatva, hanem
a legilletékesebbek részéről is. biztositva van a támogatás.
"'memorandumot
a pénzügyminiszteriumba f.-hó 14·én három
tagu küldöttség (dr. Baló József elnök, Dékány Mihály szerkesztő
és Quint József főtitkár) vitte föl. Teleszky János pénzügyminiszter
Bécsben lévén, a küldöttséget Madarassy Gábor politikai államtitkár fogadta. Dr. Ba!ó József az államtitkárhoz intézett beszédében
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részletesen kifejtette a tanítóképző-tanárokkal szemben készülő nagy
sérelemnek, a 30 évről 40 évre való fölemelésnek a veszedelmét és
méltánytalanságát, ugy az egyes tanárokkal, mint az intézménnyel
szemben. Kérte az állam titkárt ennek a megakadályozására.
Az
államtitkár válaszában hangsulyozta, hogya
törvényjavaslat tervezőinek egyáltalában nem volt szándékában az, hogya harmincQPO
é v i szelgálatra
kötelezettek szolgálati idejét 10 évvel emeljék föl, s
a tanítóképző tanároknak az ügyét beható vizsgálat alá fogjá
venni és a pénzügyminiszternél a legmelegebben fogja pártfogoini a
kérdés kielégitő megoldását. Sőt az államtitkár azt ajánlotta, hogy
a küldöttség azonnal keresse föl dr. Kentler Kálmán pénzügy.miniszteri osztály tanácsost, a nyugdijtörvényjavaslat
miniszteri előadóját is.
Dr. Kentler Kálmán miniszteri osztály tanácsos a legnagyobb
szivességgel fogadta a küldöttséget s élénk érdeklődest mutatott
a tanítóképző-tanárok
készülő sérelme iránt és beható megbeszélés
fejlődött ki a tanácsos s a küldöttség között. A tanácsos részletes
információt kért a tanítóképző-tanárok
képzettségéről, eddigi szolgálataik viszonyairól ső is hangsulyozta, hogy a törvényjavaslat
nem volt céljuk a 30 éves szolgá la tot 40 évessé tenni.
készítőinekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A küldöttség azután arra kérte a törvényjavaslat
miniszteri előadóját, hogy - tekintettel a ma z' jogá lla potr a s a ta nítóképző ta ná r ő

képzés

fokoza tos

.ta ná r képzés
megseer sese

5

fejlődésér e

s

hogy

végül ma

má r

évig ta r t a z ér ettségivel egyenlő r a ngu

'/ftá n, -

a

tö·r vényja va sla tba n.

intézkedés a ta nítóképző.intézeti-ta ná r okna k
va ló egyenlő elbá ná sá r ól, ugya

a

ta nítóképző

ta nítói

kü!ifn pontba n

a középiskola i

most működőkr e,

oklevél
tétessék

ta ná r okka l

mint a z ezutá n ki-

nevezettekr e nézve.

A tanácsos minden. fölhozott adatot följegyzett s megigérte
a lehető reparációt.
A küldöttség a pénzügyminiszteriumból
azzal a megnyugtató
impressziókkal távozott, hogy a tanítóképző tanárságnak a középiskolai tanárokkal való paritása továbbra is fönn fog tartatni.
Az uj nyugdijtörvényjavaslat
sérelmes intézkedéseinek a megváltoztatása érdekében tehát Egyesületünk
eddig megtette a legsürgősebb lépéseket s ezu~án is meg fog tenni minden szük~égeset
a jelenlegi jogállapot lehető fenntartása .érdekében.
Gróf Zichy János vall. és közokt. Miniszter Urhoz intézett
memorandumunk a következő :
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Nagyméltóságu

Miniszter

Ur!

Kegyelmes Urunk!
A puszta
létért való küzdelem
szüksége
ismét megzavarja
csendes munkánk
nyugalmát
s kiszólit az iskola falai közül, mert
a Pénzügyminiszter

Ur Őnagyméltósága

által

az országgyülés

kép-

viselőházához
benyujtott
uj nyugdijtörvényjavaslat
mélyreható
és
nagyon hátrány os intézkedéseket,
az eddig szerzett
jogok megszüntetését
tervezi a tanárokkal
szemben.
EI

kell

ismernünk,

hogya

törvényjavaslat

alapgondolatában

szorosan simul az eddigelé végrehajtottfizetésrendezési
munkálatok
intencióihoz és tekintettel van arra, hogya
régi nyugdíjtörvényben
biztosított

ellátások,

-

különösen

az özvegyek

és árvák

ellátásai

-- nem felelnek meg már a mai, még kevésbé az ezután bekövetkező életviszonyoknak.
Ezenkivül
figyelembe veszi a javaslat finom
szociálpolitikai
érzékkel a jó munka értékét is azzal az intézkedésévei, hogy általánosságban
szolgálati idejét 40 évről

leszállítja
35 évre.

az

állami

tisztviselők

eddigi

Csak a tanári jó munka értékét nem ismeri a javaslat, mert
megosztva
tiz évvel
a tanárok szolgálati idejét öt, sőt részlegesen
akarja meghosszabbítani.]
Nagyméltóságu
A tanárok 30

Miniszter Ur!
éves szolgálati

idejét

közel

150 évvel

ezelőtt

Mária Terézia hozta be, mert belátta, hogy a tanári munka gyorsan
megőrli az életenergiát, meggyengíti
az uj ismeretek befogadásának
és megtartásának
senkinek

sincs

a képességet.
akkora

az egyszer szerzett ismeretek
ismétlésekre,
hanem a fejlődő
ményeinek
valóban

a megismerésére

tervszerüen

felelően adhassa

Pedig

szüksége,.

ezekre

az emberi

mint a tanárnak,

tulajdonokra

akinek

megtartása
szempontjából
s előre törtető tudomány
is állandó

s tudatosan,

át az ismereteket

gondot

a haladás
a fejlődő

nemcsak

folytonos
ujabb ered-

kell fordítania,

'hogy

követelményeinek
gyermeki

meg-

léleknek.

,
.A tanár nem jut más működési körbe idővel, mint másfajta
tisztviselő, hogy igy idegzetének más irányu és más mérvü használata
folytán lelki egyensulyát
. nyugalmasabb,
·kevesebb

idősebb
energiát

korára is fenntarthatná.
Nem jut
fogyasztó
helyremlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
szo lg á la tí idejé-

nek az előrehaladásá val. A tanár szolgálatának
utolsó esztendejében
ugyanazt az egyoldalu, lelket kifárasztó s mégis a legodaadóbb
és
a l:gnagyobb

életenergiát

kivánó

szellemi

munkát

végzi,

mint az.

elso esztendőben.
Már pedig a tervezett 35, illetőleg 40 évi szolgálat
a természet törvényeit
megváltoztatni
nem fogja.
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A közoktatásügy

világszerte

intenzive

fejlődik,

rohamosan

halad

a XX. század idegéletével
együtt. .Épen ez6rt a tanítás munkásainak
ezmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li tervbe vett megterhelése
tényként
mái magában
hordja a következményt.
A pedagógiai okok most sem gyengébbek,
mint voltak közel másfél századon
át s az 5, illetőleg 10 évvel
hosszabb
szelgálatra
nézve époly sulyosan
nyomnak a megterhelés
mérlegében,
mint a heti óraszámnak
ezelőtt tervezett kettővel való
fölemelése' kérdésében.
Ilyen természetszerü
okok alapján
biztosította
az 1885. évi
XI. tc. is a tanároknak
a 30 éves szolgálati
időt tekintet
nélkül
ágak szolgálati idejére, s ugyancsak
a viszonyoknak
más szolgálati
a belátása hagyta meg Ausztriában
is a legujabb, 1907. évi nyugdíjtörvényben
más állami tisztviselők
tanárnak
30 éves szolgálatát.
A mi u j nyugdijjavaslatunk
akar megmenteni

között egyensulyt

35 évi szolgálatával

szemben

a

az állami tisztviselők
ágazatai
egy közép arány megállapításával

s ugyanakkor
a tanárokra
vonatkozólag
szembekerül
magasztos
és .
a nagyon helyes szociális felfogásból merített alapelvéveI, az eddigi
szólgálatnak
a könnyítésével,
Az uj nyugdijtörvény

elodázhatatlan

szükségességét

a magas

kormány
a benyujtás
tényével j~azolta. Ebben kettős előnyt nyujt
n y u g d íj- nagyon helyesen - a tisztviselők
nagyobb hányadának:
.ernelést és szolgálati idő leszállítást ; el1enben a kisebb hányadnak,
a tanároknak
-csak
nagy áron akarja megadni az egyik előnyt.
Ez a büntetés szinezetéveI
bir, amely jelenség
fogja közelebb
hozni az iskolához
s viszont
séges ideális lelkületet
sem fogja érintetlenül
közoktatásügyi
kormányzat
tudja a legjobban
magyar tanárság
erre nem szolgált rá.
Nagyméltóságu
Miniszter Ur!

a társadalmat
nem
a tanársághoz
szükhagyni.
A hivatott
mérlegelni,

hogy

a

Aggodalmaink
mégjobban meggyökereznek
lelkünkben a javaslatnak azon intézkedése
kapcsán, amely az egyforma munkát végző,
s eddig minden törvény által teljesen egyenlő bánásmódban
részesített tanárságot
két csoportra
akarja
osztani i, olyanokra,
kiktől a
11. §·ban, ségük alapján

teljesen
egyoldaluan,
35 évi, s olyanokra,

szerinti értelemben
követel,
ságát,

vett képzettségük

meghatározott
előképzettkiktől, mivel az említett §. szónincs

meg, 40 évi szolgálatot

Ez nagyon
sulyosan
érinti különösen
a tanítóképzők
tanárakik között a fejlődés és munkakör-terrnészeténél
fogva nem
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egyöntetű
a képesítés.
A tanítóképzőintézeti
részének nincs 8 osztályu
középiskola
után

tanárok legnagyobb
letett érettségi vizsgá-

lata, s ez alapon szer~ett főiskolai képzettsége,
hanem ehelyett az
érettségi vizsgálattal
törvényileg is elismert egyenlő értékü népiskolai
tanítói oklevele s azután
a régebbi tanároknak
három évi polgári
iskolai tanítóképzőintézeti
tanulmány
után
nyert
polgári iskolai
tanítói oklevele, a fiatalabb
tanároknak
meg ezeken felűl még két
évi egyetemi tanulmánya,
azaz az érettségi vel egyenlőrangú
elemi .
tanítói oklevél megszerzése
után még 5 évi 'főiskolai tanulmánya.
Mivel a törvényjavaslat
ll. §-ának első, második
és harmadik bead jogot a 35 évi
kezdése szerint csak az a főiskolai tanulmány
szolgálatra, amelynek
alapföltétele
a középiskola
nyolc osztályának
elvégzése után letett érettségi vizsgálat, ennélfogva
a tanítóképzőintézeti tanárok most emlí tett képzettségű
nagy csoportja,
kik teljesen ugyanazt
a munkát végzik, mint alI.
§-nak megfelelő képzettségüek,
ezután 40 éves szolgálatra
volnának
kötelezettek,
azaz
ezeknek 10 évvel hosszabbíttatnék
meg a szolgálati idejük, Ez a
mérvü jogfosztás
lenne.
legnagyobb
Ez' semmi esetre sem lehet célja a magas kormánynak,
épen a magas korrnány
részéről
a tanítóképző-tanárság
mazás, szolgálati
sággal mindenkor

idő s minden
tekintetben
egyenlően
biráltatott el.

a

amikor
javadal-

középiskolai

tanár-

De nem kivánhat ja a nemzeti népműveitség
érdeke sem, hogy
a magyar nemzeti állam alap-pillérein
dolgozó, s il. huszadik század
emelkedettségének
megfelelő
néptanítóság
tanítómesterei,
szükségétől
képzőintézeti
tanárok a megélhetés
szorongó
övéik sorsáról
hat hónappal
kezdődő
végighuzódó
lelki meghasonlás
között

a tanítókésztetve

és szolgálatuk
egész idején
döntsenek.
Ez a magyar

tanítóképzés
szinvonalának
nagy visszaesését
vonhatja
maga után.
Kegyelmes
Urunk!
Mindezekért
aggódó szivvel' fordulunk,
mi a magyar
közoktatásnak egyszerű
harco sai, Nagyméltóságodhoz,
mint vezérünkhöz,
aki csak

hitűkben

erős táborral

haladhat

győzelmesen

előre, s kérjük

alázattal,

érvényesítse
hathatós
befolyását
oly irányban,
hogyvutsrqponmlkjihgfed
tanárok három éves polgári
a j a jelenleg működő tanítóképző

iskolai

tanítóképzői

iskolai tanítói
megszerezhető

qualífikációja,

oklevél alapján
tanítóképzőintézeti

valamint
két évi
tanári

vénylavaslat
11. §-ában meghatározott
ahogy eddig is' olyannak
mínősittetett

az 1898 óta a polgári

egyetemi tanulmány
oklevél' tekintessék

főiskolai
;FEDCBA

képzettségnek,

után,
a törmint
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b) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tanítóképző intézeti tanárok szolgálata
az uj nyugdíjtörvény javaslatban biztosított összes előnyök mellett továbbra- is 30
év maradjon', ugy a jelenlegi összes tanárokra, mint a jövő tanári
nemzedékre vonatkozólag.
Alázatos kérelmünket Nagyméltóságod
kegyes jóindulatába
ajánlva, maradunk
'Nagyméltóságodnak Kegyelmes Urunknak
alázatos szolgái
A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében
D r . Ba lo : J ózsef
elnök.
D éká ny Mihá ly
előadó.

Q uint : J ózsef
főtitkár.rqponmlkjihg

Törvényjavaslat az állam i alkalm azottak, valam int azok .özvegyeinek és árváínak ellátásáról.
A törvény javaslatot nem hézagtalan egészében ismertetjük,
hanem csak rövid kivonatban, főképen azokat részletesebben,
amelyek a tanárokat érdekelik.
A törvényjavaslat indokolásával és 44 összehasonlító mellékletével együtt 255 oldalas, teljes iv alakú, vaskos könyv.
Maga a törvényjavaslat
59 oldalra terjed és hét fejezetben
128 §-ból áll.
Az első fejezet 30 §-ban a z á lta lá nos ha tá r tJ zmá nyoka t
ta r ta lma zza .

1. §. Meghatározza azt, hogy kik tarthatnak igényt ellátás ra.
A jelen törvényben megkivánt feltételek fennforgása esetén
ellátás ra igényt tarthatnak:
a j a törvény értelmében rendszeresített állásokra, állandó évi
fizetés mellett alkalmazott állami tisztviselők, altisztek és szolgák;
b) a nem rendszeres évi fizetés mellett állandóan alkalmazott
állami altisztek és szolgák, és az ezekkel egy tekintet alá eső egyéb
alkalmazottak;
ej az állami hivataloknál, intézeteknél és vállalatoknál állandóan
alkalmazva volt napszámosok és munkások
s az ezekkél egy tekintet alá eső egyébb alkalmazottak;QPONMLKJIHGFEDCBA
d J az a j
és b ) pontok alá tartozó alkalmazottak özvegyei
és árvái.
Azt, hogy milyen alkalmazottak tartoznak a'tz a ) és b) pont
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alatt említett egyéb alkalmazottak közé, a miniszterium rendeleti
uton határozza meg.
2. §. Meghatározza, hogy kik egyenlők az állami tisztviselőkkel. Ilyenek: az országgyülésnek mindkét házánál, a közmunkák
tanácsánál, a közalapoknál és közalapítványoknál, az állami intézeteknél, valamint a kormány kezelése alatt álló, közalapokból fenntartott intézetek tanító személyzetének ama tagjai, akik nem tartoznak az 1875. évi XXXII. t.-c. hatálya alá.
3. §. Meghatározza, hogy az állami altisztekkel, szolgákkal,
napszámosokkal
és munkásokkal kik egyenlők.
4. §. Kimondja, hogy. a fizetéstelen és tiszteletbeli minőségben
alkalmazottak és az évi segélyben nem részesülő gyakornokok
ellátásra igényt nem tarthatnak.
5. §. Kimondja, hogya
felmondás feltétele mellett alkalmazottak ellátásra igényt nem tarthatnak.
6. §. Azt határozza meg, hogy általában ki nem tarthat
igényt ellátásra.
igényüket elveszítetteknek
mely es~tekben
7. §. Az ellátásra
lehet kivételesen ellátást engedélyezni.
8. §. Meghatározása annak, mi az állandó s mi az egyszersrnindenkorra szóló ellátás: Állandó ellátás: a tisztviselőt, altisztet,
n y u g d íj és lakbérnyugdij,
az özvegyi nyugdij és
szolgát megilletőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a gyermekek nevelési járuléka.
Egyszersmindenkorra
szóló ellátás a végkielégítés és a temetési járulék.
.
9. §. Meghatározza, hogy az alkalmazottat megillető elIátás-'
nál a beszámítható.szolgálati
idő és a tényleges szolgálatban utoljára
élvezett javadalmazás szolgál alapul.
10. §. A beszámítható szolgálati időnek pontos meghatározása.
11. §. Meghatározza, hogy mely szolgálati időt lehet kedvezőbb mértékben számítani:
"Annál a tisztviselőnél. akinek tudományegyetemen,
műegyetemen vagy jogakadémián szerzett főiskolai képzettsége van, aki főiskolai tanulmányait a jelen törvény értelmében beszámítható tényleges szolgálatba történt belépését megelőző időpontban fejezte be,
az állami, vagy a 2. §. szerint az államival egyenlőnek tekintendő,
vagy a 16. §-ban emIített törvényhatósági szolgálatban töltött időnek minden teljes 7 hónapját 8 hónapnak kell számítani.
A tudományegyetemen,
műegyetemen vagy jogakadémián
szerzett főiskolai képzettséggel egyenlőnek tekintendő a más főiskoMagyar Tanitóképzö.
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lán vagy akadémián
szerzett
képzettségvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
a bba n a z esetben, ha az
illető főiskolára vagyakadémiára
való fölvételnek feltételét a középiskola 8 osztályának
bevégzéseután
az érettségi vizsgálatnak
sikeres
letétele
képezte
s ha a főiskolai
szabályszerű
befejezéséhez
legalább
ges; de csak ,annál a tisztviselőnél,
.
állásnak a betöltéséhez
ség kivántatik
meg."
Továbbá

vagy akadémiai
4 évi tanulmány
aki olyan állást

az illető főiskolai

határrendőrség,

8 hónapnak
csendőrség,

személyzeténél

alkalmazottak

.vagy

akadémiai

képzett-

a m. kir. államrendőrség.
birósági
fogházak
őr-

kell számítani
pénzügyőrség,
minden

tanulmányok
volt szüksétölt be, amelyml

7 hónapját.

A 12. §. megállapítja,
hogya
tényleges szolgálati idő annak
a hónapnak
utolsó napjával ér - véget, amely hónapban
az alkalmazott a szolgálat köteléke alól tényleg felmentetik .
.A 13. §. pontosan
meghatározza,
hogy
kell beszámítani.
E §. 7. pontja szerint:

milyen

szolgálati
'

időt

Az 1883. évi XXX. t.-cikk 34 .. §-ában említett rendes tanároknál, valamint
az állaini felsőbb leányiskoláknál,
az állami felső
kereskedelmi
iskoláknál
és az állami iparoktatási
intézeteknél
alkalmazott rendes
tanároknál
be kell számHpni
a közvetlenül
megelőzőleg helyettes tanári, illetőleg ösztöndíjas tanárjelölti minőségben
eltöltött

szolgálati

időnek

azt a részét,

a. középiskolaí

amely

oklevél, illetőleg alI.
§. második és harmadik
bekezdéseiben
tett főiskolai képzettség
megszerzése
utá~i időre, esik.
'
A 14. §. a dijnoki alkalmazásban
szabályozza
(2 hó 1 hóval).
A 15. §. fölsorolja,
képeznek
megszakítást.
16.

§. A törvényhatósági

szabályozza

(teljesen

még ha az egyes
\

A 17. és

melyeknek
nincs

hogy

egyenlő

a szolgálati
szolgálatban

beszámítására

meghatározzák
viszonosság

emlíI

a beszámítását

időnél mily esetek nem
töltött idő beszámítását

az állami tisztviselő

törvényhatóságoknál

18. §-ok

töltött időnek

tanári

máskép
azokat

szolgálati

idejével,

számíttatott

is).

a szolgálati

áll fenn, s azokat,

időket,

melyeknél

viszonosság.
19. §. Az idegen .szolgálati

idő beszámitási

módjának

::: meg-

határozása.
20. §. Kimondja,
hogy
időtartamnál
több idő egész
idő figyelmen

kivül

marad.

az egész éveken felül maradó 6 hónapi
évnek számít, a 6 hónapnál
kevesebb
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A 21. és 22. §-ok a hadiszoigálatban résztvettek vagy hadifogságba esett alkalmazottak ellátásáról intézkedik.
A 23. §. meghatározza, mit kell b~számítható javadalmazásnak tekinteni. Ilyenek a rendszeresitett fizetések, segélydijak, bérek,
zsol dok és az állami költségvetésen
alapuló személy- és korpótIékok,
jogi pótlék, képesítési pótlék, szaktanulmányi pótlék.
A 24. §. a be nem számítható illetmény eket állapítja meg.
Ilyenek: tiszteletdijak, működési, tiszti, helyi, családi vagy drágasági pótlékok, lakpénzek stb. értéke.
A 25. §. kimondja, hogy az 50 fillérnél nagyobb összeget
1 koronára kell kikerekíteni.
26. §. Megállapítja, hogy az igényellátásnak folyósítása mikor
.áll be. (Azzal a nappal, amellyel az alkalmazott a tényleges szolgálat köteléke alól fölmentetett).
27. §. Az ellátás folyosításának és beszüntetésének időpontjáról intézkedik.
(A lakbérfolyósítás ideje az igény beálltát követő
első napja, egyéb állandó ellátánaptári évnegyed első hónapjának
soknál pedig az igény beálltát követő hó elseje, előleges havi
részletekben.)
28. §. Kimondja, hogy az ellátás élvezése Ausztria és Magyarország, valamint Bosznia- Hercegovina határain belül nincs helyhez
kötve, ezeken kivül azonban miniszteri engedélymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
szü ksé g e s,
29. §. Az 'ellátások felvételének jogosultságát igazolni kell.
30. §. Kimondja,' hogy a szolgálatban
állók a tényleges
szolgálat egész időtartama alatt a 23. §. értelmében beszámítható
nyugdijuk után nyugdijjárulékot kötelesek fizetni, és pedig a 11. §.
hatálya alá eső minőségben vagy állásban eltöltött idő alatt a tisztviselők 3%-ot, az altisztek és szolgák 20f0-ot, a ll. §. hatálya alá
nem eső tisztviselők 2'5%-ot, az altisztek és szolgák 1·50f0-ot. Az
illetményeknek szolgálati díjjal terhelt része után egy éven át nem
kell nyugdijjárulékot fizetni.
E §. még fölsorolja azt, hogy kiknek nem kelJ nyugdijjárulékot fizetni.
a z a lka lma zotta k
elidtd»
A második, fejezet 31-50 •. §.okbanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
sá r a vona tkozó

ha tá r ozmá nyoka t

ta r ta lma z~a .

31. §. Az 1., 2. és 3. szakaszokban megjelölt hivatalokpál és
állásokban, az ott meghatározott minőségben véglegesen alkalmazott
tisztviselő, valamint az ugyanígy alkalmazott és rendszeres évi fizetést élvező altiszt és szolga, feltéve, hogy a jelen törvény alapján '
beszámítható szolgálati idejének kezdetekor negyvenedik évét mégFEDCBA
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nem

töltötte

be

-

az

alább

megkivánt

feltételek

bekövetkezése
esetén, - nyugdíjra
tarthat
öt évi beszámítható
szolgálati ideje van.
E pont

Z-ik bekezdése

azt állapítja

meg, hogy

nedik életévét betöltötte s akkor lép szolgálatba,
alkalmazott
csak akkor tarthat igényt ellátásra,
beszámítható

szolgálati

ideje

valamelyikének:

igényt akkor,

ha legalább

aki a negyve-

vagy az ideiglenes
ha legalább 10 évi

van.

A tisztviselőnek,
szolgának, altisztnek kérelmére a nyugdijazást
el kell rendelni, ha az illető:
•vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
aj

szolgálatra

olyan testi vagy
képtelen ;

b) a beszámítható

igényt

adó

szellemi

fogyatkozásban

javadalmazással

szolgálati

idejét'

egyenlő

betöltötte,

vagy

szenved,
összegű

hogya
nyugdíjra

a .hatvanadik

életévét

betöltötte.
aj

Hivatalból is el lehet rendezni a nyugdijazást,
ha az előbbi
és b) pont alatti feltételek bekövetkeztek.
vagy tisztviselő, szolga,

stb. a 65 ik életévet betöltötte,
a kuriai biró, vagy vele egyenlő"
illetőleg magasabb
állást betöltő
ítélőbiró,
ügyészségi
tag a 70 ik .
életévét betöltötte,
vagy a tisztviselő, altiszt, szolga betegség miatt
egyhuzamban
egy évnél hosszabb
idő óta nem teljesített tényleges
szolgálatot.
Büntetésből
senkit sem lehet nyugalomba
helyezni.
A 32. §. a szolgálatképtelenség
megállapításának
módjairól,
a 33.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
§. az ideiglenes
és végleges nyugdíjazás
feltételeiről, a 34. §.
az

ideiglenesen

rendeléséről

nyugdijazottnak

tényleges

A 35.' §. megállapítja,
hogy
illetőleg nyugdijazás
alá vonni.
A .36. §. meghatározza,
elhatározásával
még az ellátás
igényeik

szolgálatba

való'

be-

intézkedik.

hogy

a

kell

szabályszerű

tényleges

elbánás,

szolgálatból

saját

megvált olyan tisztviselő, altiszt, szolga, kinek részére
folyósításának
a feltételei nem állottak
be, ellátási-

fenntartását

milyen

A 37. §. kimondja,
javadalmazás

kit

alapul

vétele

esetekben

hogy

az

mellett

biztosíthatják.
utoljára

5 .évi

beszámítható

élvezett

beszámítható

szolgálattól

10 évi szolgálatig
a javadalmazás
40%-a,
10 éven túl pedig bezárólag a 40ik
szolgálati
évig minden
év után további
2%k-al
állapítandó

meg a nyugdij

A nyugdíj
több,

altisztnél

tisztviselőnél
és szolgánál

összege.
évi 800 K-nál kevesebb
360 K nál kevesebb

és 16000 Knál

nem

lehet.
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A 38. §. a nyugdijra jogosult
a nagyságát állapítja meg. Eszerint:

tisztviseló

lakbérnyugdijának

II akkor
HamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li törvény alapján
megállapított nyugdíj összege
lakhér- &
nyugdíj évi

,

I
•

nem több, mint évi
évi
400 K-nál több,
600
"
"
"
800
"
"
"
,
1000
"
"
1200
"
"
"
1400
.,
"
"
1600
"
"
"
1800
"
"
"
2000
"
"
"
2200
"
"
"
2400
"
"
"
2600
"
"
"
2800
"
"
"
3000
"
"
"
3400
"
"
"
3800
"
"
"
4200
"
"
"
4600
"
"
"
5000
"
"
"
5400
"
"
"
5800
"
"
"
6200
"
"
"
6600
"
"
"
700C
"
"
"
8000
"
"
"
9000
"
"
"
10000
"
"
"
11000
"

"

"

400
600
800
"
1000
"
1200
"
1400
"
1600
~
1800
"
2000
"
2200
"
2400
"
.2600
"
2800
"
3000
"
3400
"
3800
"
4200
"
4600
"
5000
"
5400
"
5800
"
6200
"
6600
"
7000
"
8000
"
9000
"
10000
"
11000
"
12000

de nem több, mint évi
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"

"

"
"
"
"

"

"

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"

.

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

120 K
160 ",
"
200
"
"
240
"
"
280
"
"
320
"
"
360
"
"
400
"
"
440
"
"
480
"
"
520
"
"
560
"
"
600 ":
"
640
"
"
680
'"
"
720
"
"
760
"
"
800
"
"
840
."
"
880
"
920 "
"
"
960
"
"
1000 •
"
, 1040
"
1120
" ,
"
1200
"
1280 "
"
"
1360
"
"
1440QPONMLKJIHGFEDCBA
,,1
K

"

Ha azonban a jelenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
tör vény alapján járó nyugdíj és lakbérnyugdíj együtt meghaladná az alkalmazott által a tényleges
szolgálatban élvezett s beszámítható javadalmazásnak és lakbérnek
-e g yü tte s összegét, akkor a lakbérnyugdíjat
csak a nyugdíj és a be-
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számítható
mutatkozó

nők

javadalmazásnak
és lakpénznek
együttes összege
különbözet
összegével
lehet megállapítani.

Gyakornokoknak
lakbérnyugdíjra
igényük nincs.
A 39. §. megállapítja
a napszámosok,
munkások
nyugdíját.
A 40. §. az érempótlékok
41. §. A minisztereknek,

állarntitkárokrrak,
főpolgármesterének

az

között

és munkás-

meghagyásáról
intézkedik.
állami számvevőszék,
elnökének,

állami számvevőszék'
alelnökének,
Budapest
és a fiumei kormányzónak
eltöltött
5 szol-

gálati év után, illetőleg tisztán ezen minőségben
eltöltött 3 év után
állapít meg nyugdíjképességet,
mely aszékesfőváros
polgárrneskor mányzónál
4000
K-nál,
a többieknél'
terénél,
s a fíumei
8000

K-nál kevesebb nem lehet.
A 42. §. a nyugdíjkedvezményeket;

a 43. §. a nyugdíjmeg-

váltásokat,
a 44. §. a nyugdíjbeszüntetések
eseteit
szabályozza.
A 45. §. megállapítja,
hogy mely esetekben
lehet kivételesen
nyugdíjat
engedélyezni
olyanoknak,
kik nyugdíjúkat
elveszitették.
46. §. A tényleges
alkalmazásba
visszavett
nyugdíjasok.
nyugdíjának
a beszüntetését
mondja ki.
47. §. A másodszori
nyugdíjazás
esetén járó nyugdíj összegének a nagyságát
szabályozza.
48. §. A végkielégítésre
való jogosultságról
szól.
összegének
a meghatározásáról
49. §. A tényleges
szolgálatba
visszavett
visszafizetését
rendeli el.

és a végkielégítés
végkielégítésének

a

50. §. A női alkalmazottak
ellátási igényeit szabályozza.
A nŐL
alkalmazottak
a férfialkalmazottakkal
minden tekintetben
egyenlők.
A nőalkalmazott
a saját
alkalmaztatása
után őt megillető
abban.
nyugdíjra,
lakbérnyugdíjra
s nyugbérre
vagy végkielégítésre
az' esetbe;
is igényt tarthat, ha . férje még életben van, vagy ha
férje után ellátást élvez; a saját alkalmaztatása
után járó nyugdíjat,
lakbérnyugdíjat,
vagy nyugbért
pedig akkor is megtartja,
ha férje'
után

csak

később

részesül

ellátásban,

vagy

ha újból

férjhez megy.QP

Ill. rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fejezet.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Az ijzvegyek és á r vá k ellá tá sá r a vona tkozó ha tá -

r ozmá nyok

Az
nyugdíjra,
nyugdíjra.

az 51-76. §-okban
51. §. meghatározza,
az

52.

§.

pedig,

Az 53. §. megállapítja
a rendszeres

évi fizetés

vannak

szabályozva.

hogy ki tarthat
hogy ki nem tarthat

pontosan,

élvezetében

hogy
állott

igényt
igényt

a tisztviselő,
altiszt

özvegyi
özvegyi
valamint

és szolga

özve-
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n y u g d íja annak
a beszámítható
javadalmazásnak
alapul
gyénekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vétele mellett, melyet a 'férj tényleges szolgálatában
utoljára élve-

zett, a következő:

.

Ha a beszámítható jövedelmezés

összege .volt
1/

akkor az
özvegyi
nyugdíj

I

nem több,

mint évi
700 K-nál több,

I

700 K 360 K
de nem több, mint évi
1000
480
évi
"
"
1200
600
1000
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
800
1400
1200
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1000
1400
1800
.»
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2400
1200
1800
"
"
"
"
"
"
"
" 2400
"
"
1400
3000
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3600
1600
3000
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 3600
4200
1800
".
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4200
4800
2000
"
"
"
"
"
"
"
"
" 2200 "
5400
4800
r
"
"
"
" vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
"
"
"
" ~"
2400
b400
6000
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" QPONMLKJIHGFEDCBA
2600
6000
6600
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2800
6600
7200
»
"
"
"
"
"
"
"
"
"
8000
3000
7200
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3200
8000
~800
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3400
8800
9600
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
9600
10400, " 3600
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4200
10400
12000
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"I

Abban az esetben, ha a fentiek szerint járó özvegyi
nyugdij
kevesebb
lenne, mint annak az összegnek
a fele, amely a férjet
nyugdíj cimen megillette, vagy megillette volna, az özvegy részére .
a különbözetet
is ki kell utalványozni
özvegyi nyugdij cimen. Az
özvegyi nyugdij azonban
8000 K-náltöbb
nem lehet.
Az altiszt és szolga özvegyének nyugdíja a férj utoljára
s beszámitható
nem lehet.

javadalmazásának

egyharmada,

é lv e z e tt

de 300 K-nál kevesebb

!

54, §. Ez a § a 40. §-ban fölsorolt
nyugdíját
miniszter

tis z tv is e lő k
özvegyeinek
a
állapítja meg, aminek a minimuma
é v i '3000 illetőleg
s v e l e egyenranguak
özvegyeinél évi 5000 K.

Az 55. § a kedvezményes
özvegyi nyudijakról
intézkedik;
az
56. §. kimondja, hogy az özvegy kötelessége
a gyermek eltartás a
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a nevelési járulék eltenében, ellenben a nevelési járulékot
a kirendelt gyámhatóság veszi fel.
Az 57. §. az özvegyi nyugdíj megváltásáról, az 58. §. az újból
férjhez ment özvegyek nyugdíjainak a megváltásáról, az 59. §. az
özvegyi nyugdíj beszüntetésének
eseteiről, a 60. §. hogy mely
esetekben lehet elvesztett özvegyi nyugdíjat ujból engedélyezni,
a 61. §. az 'özvegyeket megillető végkielégítésről szól.
31. §. értelmében nyugdíjra igényt adó
A 62. §. szerint amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szolgálati idő betöltese után elhalt tényleges szolgálatban, vagy
nyugdijban volt alkalmazott minden törvényes, vagy utólagosan
törvényesitett
gyermekének
a 68. §·ban meghatározott
életkor
eléréséig, vagy korábban bekövetkezett haláláig nevelési járulékra
van igénye.
A 63. §. megállapítja azt, hogy mely árváknak nincs igényük
nevelési járulékra.
A 64. §. kimondja, hogy a tisztviselő' minden egyes árvájának
nevelési járuléka annak az összegnek az egy ötöde, amelyet a
gyermek édes- vagy mostoha anyja az 53. §. első bekezdése alapján özvegyi nyugdíj cimén élvez.
A 65. §. az altisztek és szolgák árváinak nevelési járulékát
személyenkint és évenkint 72 koronában, a rendszeres évi fizetésben nem állott altisztek és szolgák gyermekeinél 60 koronában
állapítja ll) eg.
A 66. §. a 40. §·ban fölsorolt tisztviselők gyermekeinek a
nevelési járulékát személyenkint 1000 - illetőleg 600 koronában
határozza meg.
A 67. §. szerint a szülőtlen árvák nevelési járuléka személyenkint 1-2 árvánál kétszerese, kettőnél több árvánál másfélszerese
a 64., 65, 66. §·okban megállapított nevelési járuléknak.
A 68. §. szerint a nevelési járulék tisztviselők gyermekeinél
24 éves korig, vagy korábban bekövetkezett halálukig, altisztek
és szolgák gyermekeinél
16 éves korig jár. Az altisztek és
eredménnyel folytatnak tanulmászolgák gyermekeinél, ha kiváló
nyokat, a miniszter kivételesen 24 éves korig engedélyez heti a
járulékot.
.
A 70. §. fölsorolja a nevelési járulék beszüntetésének az eseteit.
A 71. §. megállapítja, hogy mikor kell az árvát ellátottnak tekinteni.
A 72. §. az árvákat megillető végkielégítésről, a 73. §. az ellátások
korlátozásáról, a 74. §. az eltünt tisztviselő, altiszt, szolga hátrahagyottjainak ideiglenes ellátásáról, a 75. §. a megillető ellátásbkra
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való igényelévülésének
eseteiről s a 76. §. nyomorék, vagy beteg
gyermek részére engedélyezhető
évjáradékokról intézkedik.
a temetési já r ulékokr a vona tkoz.ójha tá r ozmá nyoka t
, A IV. fejezetvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
ta r ta lma zza
a 77. és 78. §-ban. Ezek szerint: minden - akár
tényleges, akár nyugdijazott állapotban - elhalt tisztviselő, altiszt
és szolga után temetési járulék jár azoknak, akik az elhaltnak a
gondoskodtak, tekintet nélkülmlkjihgfedc
gyógykezeltetéséről és elternettetéséről
2 .Z elhalt szolgálati
idejére.
A .temetési járl!lék a tényleges szolgálatban utoljára élvezett
javadalmazás alapul vétele mellett a .következő :
Ha a beszámítható javadalmazás

akkor a

volt

temetést
költség

nem több, mint évi
évi 800 kor.-nál több, de nem több,

.

"

"

]

"
"
"
"
"

1200
1600
2000
3000
4000
5000
6000
8000

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

."

"
"
"
"
"

200 K
300
"
1600
400 "
"
"
"
2000
500
"
"
"
3000
600
"
"
"
4000
7,00
"
"
"
5000
800
"
"
"
1000
6000
"
8000 " 1200 "
"
"
1400 "
" 12000
800 K

mint évi 1200
"

"

"
"
"
"

"
"

"

"

"

"I

Az V. fejezet
á tmeneti
ha ta r oema nyoba :
ta r ta lma z
a
79-91. §·okban.
Ezen részből tisztán a tanárokat érdeklő részeket ismertetem.
A 79. §. meghatározza, hogy' a jelen törvényt kikre kell és
kikre nem lehet alkalmazni. Nem lehet alkalmazni a törvény hatály ba
tépte előtt nyugalomba helyezettekre, végkielégítettekre, kivéve a
30. és 81. §-okban szabályozott eseteket.
A '80.§. a törvényt 1912.január hó elsejétől számított viss~aható erővel ruházza föl.
A 88. §. a régi nyugdíjtörvény szerint harminc évi szolgálatra
kötelezett tanárokra és tanítókra vonatkozó határozmányokat
tartalmazza. Eszerint:
"A jelen törvény határozmányai nem terjednek ki azokra a
tanárokra, akik a jelen törvény hatálybalépésének
időpontjában
már olyan állásban voltak alkalmazva, amely állás után az 1885.
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evi XI. t-c. 24. §. alapján
fl

10 évet meghaladó

igényt

szolgálat

szereztek

arra,

után évenkint

hogy

nyugdíjuk

a beszámítható

javadal-

mazásnak
3 százalékával
emelkedjék,
kivéve azokat a tanárokat,
akik a jelen törvény
hatály ba lépésének
napjától
számított
hat
hónapon belül a miniszternek
hivatalos uton előterjesztett
irásbeli
nyilatkozatban
kijelentik, hogy ennek a törvénynek
a határozmányai
alá óhajtanak
tartozni.
Az utóbb említett tanárokra és tanítókra, valamint özvegyeikre

és árváikra a jelen törvénynek
összes határozmányai
kiterjednek,
tehát a jelen törvénymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
h a tá ly b a lépéséig
eltöltött s z o lg á la ti időt is a
jelen törvény
határozmányai
szerint kell számítani,
mig azokra a
tanárokra
és tanitókra,
akik a fentebb említett záros határidőig
nem nyilatkoztak,
valamint az ilyen tanároknak
és tanítóknak
özvegyiüre és árváira az 1885. évi XI. t.-cikknek összes határozmányai
továbbra is érvényben
maradnak."
.
I

e §. szigoru és félre nem magyarázható
ridegsége
és
jogok .megszüntetésére
vonatkozó
intenciója
egészen

Hogy
a szervezett

világos
legyen,
itt következik
a megfelelő
indokolás
(177. és 178-ik oldal):
A 88. §. indokolásának
3-ik bekezdésétől :
«Ez a határozmány
akik

eddig

-

határozmányok

hatálya

után

igényt

tarthattak

-harmincöt

évre, illetőleg
évről

és tanítók

tanárok
amint

az már

tanárokra
javaslat

időpontjaban

eddigi

törvény

. janak,
ban
jelen

évre

évtől

em~lkedjék

ezt a már

is

levő tanároknak

nyerni,

után

alkalmazásban
szereztek

kezdve

évenkint

s hogy

harminc

megszerzett

a szerzett

és tanítóknak

határozmányai

teljes

igényt

igénynek
alá

teljes

II.

fogják

az emlitett
jelenti.

akik

megkezdeni;
s akik

hogy

választást
óhajtanak-e

-

azokra

a

a jelen

mig azoknak

törvényerőre

emelkedé-

ennélfogva

a nyugdíjuk

az

a tízen-

javadalmazásnak

beszámítható

összegével

biztosítani

azonban

csak

a beszámítható

a biztosítását

szolgálati

Aszóbanlevő

szolgálatukat

állottak

évi

évről

és harmadik

ez a felemelése

javaslat
arra,

felérő

harminc

§. második

-

foglalt
szolgálat

összegével

időnek

felemlíttetett

a jelen

javadalmazás

beszámítható

képzettségük,
idejének

emelkedése

igényt

a

és tanítöknal,

24. §-aiban

való felemelését

fog alkalmazást

alapján

a beszámítható

javaslat

főiskolai

akik

évi

szolgalati

nincsen

szolgalati

már

szolgálati

Ennek

harminc
adó

amennyiben

köteles

23. és

javadalmak

igényt

és tanítóknak;

sének
egyedik

1

a 11. §. indokolásánál

törvényerőre

3-30f0·ával

már

negyven

és tanítokra

a tanároknak

után

nyugdíjra

a tanároknál

törvénycikk

-

meghatározott

harminc

mindazoknál

XI.

a beszámítható

az ilyen

bekezdéseiben

évi
alatt

nyugdíjra,

időnek

tehát

az 1885.

szószerint

felérő

szolgalati
nyugdíjat

idő
kap-

kell.
ugy tervezem,
engedek
tartozni

hogya

a között,
és a között,

szöhogy

a

hogy
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továbbra
reájuk

is

az

kedésének

napjától

az illető 'tanár

XI. törvénycikknek

1885. évi

irányadok.

nézve

A választásra

számított

hathónapi

vagy tanító

illeték es

jesztett irásbeli nyilatkozatban
mányai alá óhajt tartozni .
. Azokra
jelentik,

mint az ilyen tanároknak
a jelen
annak

és tanítóknak

összes határozmányait,
a javaslat
szerint

kijelentik,

záros

határidőig
a jelen

összes határozmányai

tanárokra

javaslatnak

egyetlen

és tanítokra.

szerint

ki, hogy

Azoknál

a jelen

beszámítható

becsülik,

biztosíttattak

a szerzett jogok,

évi XI. törvénycik-

az 1885.

határozmányai

is az összes eddigi

.amely

és tanítóknal
mint

az

már harminc

javadalmazásnak

előnyök

reményében

elmondottaknak

első és második
Az utolsó

bekezdés

nyos hatarozrnanyt

összegével

alá óhajtanak
hatarozrnanyok

a jelen

javaslatnak

törvénycikknek

után

azt a

biztosított

felérő

nekik

nyugdijat

a

s akik

javaslat határozmányai
alá óhajtanak
már csak .azért sem lehet szö, mert

kisebb

előnyről

önmaguk

határozmányok

vétettek

mondanak

le.

a jelen"szakasznak

.

fel.

azt a bővebb

tartalmazza,

akik

XI.

évi

évi szolgalat

megfelelő

bekezdéseibe

pedig,

1885.

teljes

ennélfogva kijelentik,
hogy a jelen
tartozni, a szerzett jogok sérelméröl
Az

a jelen

alkalmazni.

javaslat

továbbra

a tanároknál

többre

határozmányát,

nagyobb

maradnak

és árváikra

semmivel sem tóobr e szereztek igényt, úgy
és tanítókon,
esik azokon
a tanárokon

és
sem

ennélfogva

vagy

alá tartozni,

is érvényben

özvegyeikre

csak

és tanítókra,

I
érvényben:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

maradnak
előnyeit

sérelem

annak
határoz-

és árváira az 1885.

özvegyeire

mértékben

és tanítók

és tanttoknal

hatarozmanyai

sem lehet

ezzel teljes

ellátásokra

s akikre

kizárólag

nem nyilatkoznak

továbbra

valamint

határozmányát

mert a szeban levő tanárok

akik nem jelentik

kivala-

hanem

a tanárokra

javaslat

és tanítóknak

az ilyen tanároknak

hogy a legkisebb

és árváira

időt is a jelen javaslat
azokra

s az ilyen

tartozni

szolgalatí

egyáltalán

évi 'XI. törvénycikk

kel biztosított

határoz-

tartozni,

tanároknál
utdn töltött,

említett

Nézetem

belül
előter-

nyilatkozatban

özvegyeire

. emelkedése

hogy nem óhajtanak

valamint

Írásbeli

alá óhajtanak

kell számítani .. Ellenben

akik a fentebb

javaslatnak

ugy hogy az ilyen

törvényerőre

tór vényer őr e emelkedéséig eltöltött
mányai

uton

határozmányaitvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
lehet és kell alkalmazni,
még pedig

javaslatnak

nemcsak

akik

emel-

ki, amelyen

hivatalos

hogy a jelen

hatarozrnanyai

legyenek

törvényerőre

tüzetett

miniszterének

és tanítókra,

a tanárokra

javaslat

határidő

kijelenti,

hogy a jelen javaslat

,határozmányai

a jelen

indokolást

hogy a jelen

nem

szakasz

igénylő

mélta-

hatarozmanyai

alá

tartozó s a jelen javaslat törvényerőre
emelkedésének
napjától számított
ha t hóna pon belül elha lt tanárok
és tanítók özvegyeinek és árváin ak ellátását akkor
az illető

is a jelen ja va sla t' határozmányai
tanár

vagy tanító

zatot még nem is terjesztette

az első bekezdés
elő.»

szerint
szerint

kell, megállapítani,
megkivánt

ha

nyilatko-
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A törvényjavaslatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
VI. fejezete
(92-114. §·ok) 23 §-ban avutsrq
va la mz'nt a zok özvegyei1uk és á r vá ina k ellá tá sá r a ,:onat-

dífnokok,

kozó

rendelkezéseket
tartalmazza.
Ezen rész szerint az állami hivataloknál,

nál alkalmazott dijnokok,
beszámitható
alkalmazása
tarthatnak
igényt.
A dijnokok nyugdíja
dóságra
szolgálat

intézeteknél,

vállalatok-

valamint azok özvegyei és árvái, ha a dijnok
a tíz évet elérte, vagy meghaladja, ellátásta
a tényleges

alkalmazásban

élvezett járan-

való tekintet
nélkül úgy állapíttatik
meg, hogy 10 évi
után 500 K, azután
pedig évenkint 30-30
koronával

emelkedik s negyven évi szolgálat után 1400 KIesz.
A legalább 10 évig szolgált díjnok özvegye 500 K nyugdijat,
árva gyermekei
pedig fejerikint 100-100 korona nevelési járulékot élvez.
A VII. fejezet

a zá r d ha tá r ozmá nyoka t

ta r ta lma zza .

Beszédhibák javítására szolgáló nyári
tanfolyam .
A valláso és közoktatásügyi
rendeletével

képzőintézeti

tanárok,

miniszterium
gyakorló,

f. évi 45120. számu
kisegitő

és más

nép-

oktatási intézetek tanítói számára a siketnémák budapesti intézetében
az idén is a nyári szünidőben
négy hétig tartó tanfolyamot
szervezett
kezea beszédhibák
kór- és gyógytanának,
valamint á beszédhibák
. lésének megtanulása
céljából. A tanfolyamra,
mely julius hó l-én
vette

között

kezdetét, tizennégy
tanítót hivolt be a kultuszrniniszter,
ezek
hét tanítóés tanitónőképző-intézeti
tanárt
a kö vétkező

helyekről:
Budapestről,
Léváról és Iglóról.

Eperjesről,

Kolozsvárról,

Ungvárról,

Bajáról,

A tanfolyam
első két hetében
dr . Sa r bó Ar thur
egyetemi
magántanár, idegorvos tartott mély tudományú
előadásokat
a beszédszervek bonctanából,
a beszéd élettanából
és 'a beszédhib"ákat
előidéző különféle okokról.
ból nagyon tanuIságossá
seket mindig
bántaimakból
betegeken.

Fölötte érdekessé és pedagógiai szempont.
tette előadásait,
hogy az elméleti fejtegeté-

nyomon
kisérte a demonstráció,
sőt még az idegbeáIló beszédzavarokat
is bemutatta
egyes berendelt
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Istenes Ká r oly gyógypedagógus,
siketnéma
A másik két hétbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
intézeti tanár megismertette a dadogás és pöszebeszéd javítására
szolgáló gyakorlatokat és módszereket. E gyakorlatoknak mechanikai
megismertetése mellett kiterjeszkedett a dadogás és pöszebeszéd
gyógyításának történeti fejlődésére, valamint az egyes gyakorlatok
és eljárási módok bonco, élet- és lélektani alapjainak ismertetésére is.
A tanfolyam hallgatói - mindmegannyi gyakorlati ember mindjárt a tanfolyam kezdetétől, amint a dolog lényegével egy-két
előadás és előrnutatás
után tisztába jöttek, gyakorlatilag is részt
vettek napi két-két órában a dadogó és pöszebeszédes gyermekek
gyógyító oktatásában. A tíz hónapi munkában elfáradt tanítókra
nézve nehéz munka' volt ez a rosszúl szoktatott idegeknek ezerszeresen ismétlődő helyes begyakorlása;
de a sivár munkát megmegédesítette olykor a siker édes érzése. Örvendetes szenzációt
keltett az egész tanfolyam előtt, ha egy-egy pöszebeszédes növendék,
aki évek hosszú során nem tudta megpörgetni a nyelvét és képtelen volt megropogtatni az r ot, nap-napmelletti nehéz munka és
türelmes gyakorlás után egyszer csak ragyogó ábrázattal, az örömtől
kifényesedett szemekkel hangoztatni kezdte azt.
A képesítő , vizsgálat, kiküldött miniszteri biztos jelenlétében,
julius hó 26-án d. e. 8 órától 12-ig folyt le. A miniszterium által
jóváhagyott szabályzat értelmében a tanítóképző-intézeti
tanárok
nem lettek volna kötelesek a vizsgálatra jelentkezni. Hogy azonban
a tanfolyamon szerzett isrriereteknek pedagógiai értékét elismerjék
és hogy a miniszteriumnak intencióját, valamint az előadó tanárok
fáradozását honorálják, a tanítóképző-intézeti
tanárok is' s így
valamennyi hallgató jelentkezett a vizsgálatra ; azt jó sikerrel ki
is állották valamennyien.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy amily mértékben fokozódik
a megélhetésért való küzdelem és viseli ez meg az emberek idegeit,
oly mértékben növekedik a dadogó és hibásbeszédü gyermekek
száma. Növeli e számot maga az iskola is (ideértve a középiskolát
is) azzal, hogya tanító nincs beavatva a beszédhibák keletkezésének
lényegébe és megjavításának módjaiba. A tanfolyam teljes mérték-"
ben magáévá -tette dr. Sarbó egyetemi tanár, idegorvosnak azt a
meggyőződését, hogy minden tanítással és gyermekneveléssel foglalkozó egyénnek s így első sorban is minden 'tanítónak tisztában
kellene lennie a beszédhibák javításának
rnódjaival,
mert hiszen
szép dolog az, ha a tanító ismeri pl. Plátó, vagy Rousseau pedagógiai elm életét ; fontos dolog az is, ha tud egy-egy költeményt
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hangulatosan

és érzelemnemesítően

eltárgyalni,

ámde ép oly kivána-

. tos, hogy tudjon egy· egy eléálló beszédhibát
is szakszerüen
megjavítani
és a Plátó, vagy Rousseau
bőlcseletével
eltelt tanító ne
álljon

egy· egy csekélyke

beszéd hibá val szemben

tehetetlenül.vutsrqponmlk
Miha lik La jos. rqpon

Szem léltetés a testtan tanításában.
(Igazgatók, a pedagógia

és természetrajz

tanárok figyelmébe.)

A tanítóképző
az egyetlen magyar iskola, mely az embertant
mint önálló
tárgyat
iktatta
tantervébe.
Igaz, it~
önmagáért
vették
fel az embertant,
hanem
mert belátták,
hogy a neveléstudományok
szakszerű
művelésének
feltétele az emberi
test és
a pedagógia tanílélek alap os ismerete. Ha jól akarjuk előkészíteni
tását, meg is kell tanítanuk
mindazt, amiből később következtetéseket akarunk
vonni. Meg kell ismertetnünk
az emberi testet és meg
kell magyaráznunk
az életműködéseket.
Az emberi test ismeretéhez
van is felszerelésünk.
Vannak
csontvázaink,
modeljeink,
fali tábláink és atlaszaink,
boncoigatunk,
mintázunk és rajzolunk. Amikor azonban az életműködések
rejtekébe.
rnunkájáról
beszámolunk,
hatolunk
s a test elemének
ezerféle
amikor a csont szerkezetéről
és erősségéről
beszélünk,
az izomrostok bámulatos
finomságát
fejtegetjük,
a bélcsatorna
rétegeinek
jelentő.ségéről, 'a mirigyek bonyolult' kiválasztó
munkájáról,
a vér·
elemeiről, az osztóerek
ségéről kell szólanunk,

rugalmasságáról
és a gyűjtőerek
avagy a tüdőhólyagok
célszerű

ről és a veseműködés
misztikumáról
szó-e tanításunk,
nem kárba veszett

petyhüdtszerkezeté-

kell tanítanunk,
nem puszta
fáradtság-e
erőlködésünk,
ha-

tu d ju k az emberi test elemeit
növendékcinknek
megmutatni.
nemmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sokat

ér- e

az

agyvelő

és

gerincvelő

sejtjeit

és nyulványait

éles

elmével boncolgatni,
neuronokat
egymáshoz
láncolni, a bőr tapintó
idegvégződéseit,
. az izületek tapintó testecskéit,
a szaglóhártyát
és
felsorolni, a szem hártyáinak
jelentőségét,
a
az ízlelő szemölcsöket
a fülcsiga aprólékos
"lencse
alakját
változtató
izom működését,
szerkezetét
emlegetni, ha nem mutatjuk
meg mindezeket
megfelelő
készítményeken.
Sz'abad-e nekünk pedagógusoknak
ilyen felületes
módon elintéznünk
a képzet alkotását,
szabad-é
képzeteket,
fogalmakat diskussziv
folyamatokba
sorakoztatni,
ha azok való alapját
növendékeink

sohasem

érzékelték.
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A feleletet ismerem. Szemléltetni kell, de nincs mivel. Hogy
legyen megfelelő szemléltetési eszközünk, összeköttetésbe léptem a
budapesti egyetem anatomiai intézetének jeles anatornusával, dr.
tasnádi Nagy László tanárseged
úrral s együttesen összeállítottunk
egy 60 készítményből álló. sorozatot, melybe a következő
készítményeket vennők fel:

1>\?ámSzövet
ajakról; vagy n~y(JJ.1'
Pajzs mirigy metszete.i--,-,
ról.
'~ellékvese
metszete.2. Bőr alatti kötőszövet.
,~
Légcső keresztmetszete.? Sima izomsejtek. ~
~4.
Tüdő metszete. 4. Idegszövet.
~..: Tüdőholyagok
befecsken-....--.
5.-Csont keresztmetszet. v-dezett vérerekkel.
6. Csont hosszanti metszete. LsmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
lilii.. Vese metszete. • ~se
befecskendezett vér- __
. 7. Csont fejlődese ........;:;-.-f; ~_Csontvelő~
erekkel.QPONMLKJIHGFEDCBA
~ r lj}.-Üvegporcogó izületről.r+-e
38'1
.
~
.. t
ik It'
k
t
39
Gennevelo keresztmetszete
71 '
10
H
- j.
aran eSI o Izom ereszt. há
különbö
- áiék '1
Y
t
t
40
arom
ulonbozo
ta je
ro.
me sze e. ~
.
.
•
gL!J-.-Haránt esikolt izom hosszantitl-t1L Nagyágykéreg metszete._
.
metszete. .+~42. ,Kisagykéreg metszete.
_
í) ,--t~Csigolya
közti dúc metszete."",,12. ~n hosszanti metszete.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
-f-IJ3.,---Allalatti
vegyes mirigy metszewr' 44. Nagyobb idegsejtek.
i ~ 1 4 . Ajak metszete.
#t.11i. I~eg keresztmetszete. Erző ideg végződés.~15. Fog csiszolata.
~.
16.-: Nyelőcső keresztmetszete-= ",~-Mozg,ató
idegvégződés.e-e-«
l!]....--Gyomorfenék metsze:e. t lJ flr . ~((bőrének
átmetszete.c-s-,
{"f
18. Vékony,bél l:<er~sztmetszete. ~.
Fej bőrének átmetszet~. ~
~
Vékonybél bolyhok a (vér- 50. Izület .tapintó testekkel.
edények befecskendezv~)--...- L.§..1. Nyelv körül
árkolt sze~
Vastagbél keresztmetszete--cmö}csökkel._
"'c.11. Féregnyúlvány metszete·-f/52:
Nyelv; fonalas és gombaI 22. Máj metszete. L-----. alakú szemölcsökkel,
2,3. Máj befecskendezett véredé-,J-&3. Szagló tájék. -~
nyekkel. _
54. Fülporcogó.
t.24. Nyirokcsomók metszete. ( f f i . Csigajárat átmetszete, Cortiféle szervekkel.r-e=
ti.' 25. Sziv izomzatának metszete.s-e,
J . 2 6 . Nagy osztóér keresztrnetszetee--fiő.
Szemgolyó metszete.
27. Gyüjtőerek és osztóér kereszt- 57. Iris szeglet .metszete.
metszete. -:-.
58. Sárga folt metszete .
..$/. 2~ Hajszálerek. -rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+-159. Here spermiumokkal. r~Emberi
vér._
~Petefészek,
petekkel.
1(.~Lép
vagy garatmandola me~=;-szete.,f'~.
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A gyüjteményben
megvannak
mindazon készítmények,
melyeket szűk kereteinkben
bemutathatunk.
Hogy azonban a gyüjtemény
előállírásához
szükséges
anyagi befektetésünk
is biztosíttassék,
felajánljuk mikroszkópi
készítményeinket
. minden iskolának.
S csak
arra kérjük az igen tisztelt igazgató
urakat,
hogy amennyiben
a
gyűjteményt
intézetük
részére meg akarják rendelni. erről hivatalos

levélben
f. é. november
l ő-ig szives~edjenek
minket
értesíteni.
(Quint József, Budapest,
1., Attila-utca 9. sz.) A teljes gyüjteményt
60 K-ér t szál-mlkj
pontosan cédulázva és három dobozban elrendezvevutsrqponmlkjihgfedc
lítju k , még pedig a jelen iskolaév
végén. Ugyanakkor
fizetendő a
a készítmények

ára is ..

D r . ta snddi Na gy Lá sz/ó,

Q uint J ózsef,

egyetemi tanársegéct.

tanító képző int. tanár.

,A "földövekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
nagysága.
Csillagászati

tankönyveink

a

földövekról

szólva

megemlítik,

hogy a forró öv területe kerekszámban
a Föld területének
40, a
mérsékelt 52 s a hideg öv 8°jo-át teszi. E, számadatok
megjegyzésre is méltók, különösen
ugy, ha azt mondjuk, hogyamérsékelt
öv területe a Föld területének fele, a forró ÖV a 4/10 ed része s a
hideg öv csak az 1/lo-ed része.
E számadatok
egyszerü geometriai számítás eredményei lévén,
az utánszámítás
lehetséges,
sőt kivánatos
is. Minthogy
a szög-

.kény-

függvényekkel
nem számolhatunk,
azért ezen számadatokat
telenek voltunk csak egyszerüen
közölni.
Egy rövidke megjegyzést
kivánok most tenni, mellyel
tatom, mint lehet ezen számadatokat
egy kissé pontosabb
rajz segítségével
is megállapítani.
Idézzük

a következő

ugy számítjuk ki, hogy
a görnböv magasságával.
bön a különböző
ságaik.

geometriai

tételt:

A

gömböv

bemutáblai
területét

a legnagyobb gömbkör kerületét szorozzuk
Ebből következik,
hogy ugyanazon
göm-

gömbövek

területei

ugyaránylanak,

mint magas-

A földövek
esetében
tená<t csak az övek magasságait
ismernünk.
Ezeket
számítás; által nem' határozhatjuk
meg,
grafikai eljárás elég pontos eredményre
táblára' egy kört s ebben két egymásra
lunk még oly átmérőket.
melyek
ezen

kell'
de a

vezet. Rajzolunk
evégre a
merőleges
átmérőt;
rajzoelőbbiekkel
23~/20-ot zár-
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nak be. Ha ez utóbbi átrnérők közül azok végpontjait, melyek pl.
a függőleges átmérő vel egyenlő szögeket zárnak be, összekötjük, a
függőleges átmérőból
lemetszett darabok a földövek magasságait
fogják adni. Igy, ha a kör sugara 50 cm, az egyes földövek magasságait lernérve találjuk, hogy a íorróöv
magassága 40 cm, a
két mérsékelt öv együttes magassága 52 cm, a hideg övek együttes magasságamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jő cm. E számokat tehát ama egyszerü
rajzból
állapít hatjuk meg, melyet a földövekról szólva ugyis el kell készímaguk js meggyőződhetnek e számok
tenünk. Sót növendékeink
helyességéről, mert papiron pontosan végezhetik el a szerkesztést.
Célszerü 10 cm sugaru kört rajzolni, melyből elegendő egy negyedrész is; ekkor a milliméterek száma már a o;o·okat is adja. Ily módon járva el, nyerjük a 40, 51'6 és 8'4 már pontosabb számokat.

(Modor.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csa da Imr e. rqponmlk

Irodalom .
Könyvism ertetések_
Földrajzi

olvasókönyv.

1. rész. Ma gya r or szá g. Irta: dr. Lasz

Samu.
Lasz Samu ügyes tollának máris nagy hasznát látja földrajzi
tanításunk s nem utolsó érdeméül tudhat juk be a Pesti Hirlap
vasárnapi számaiban meghonosított földrajzi ismertetések kedveltségét. A cimben foglalt rnunka hazánk földrajzi arculatával ismerteti meg az ifju nemzedéket, s igy jóformán megelőzi a külföld vezérnemzeteit is. Franciaországban, hol pedig a porosz háboru szomoru
tanulságai óta ugyancsak fokozott figyelemben részesítik a földrajzi
oktatást s már az iskolai anyagot is olvasmány alakjában kezdik s
vonzó nyelvezetévei biztosítják
tankönyveik pazar illusztrácíójával,
a haladást, szintén most próbálkoznak olvasókönyvekkel
mélyíteni
az iskolázás hatását. A porosz közoktatási korrnány a felsőbb
iskolák közé sorozott gimnáziumok, reáliskolák, reál-girnnáziumok
és felsőbb leányiskolák számára kiváló szakemberei által iratja .
éppen a Laszéhoz hasonló olvasókönyveket.
A 279 lapra terjedő rnunka tehát európaszerte elevenen érzett
közszükségnek felel meg s nemcsak az ifjusági könyvtárakra nézve
jelent gazdagodást; de a tehetősebb növendékek alkalmi meglepeMagyar

Tanítóképző.
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tései közé is bátran
nemesítő s tetszetős

besorozhatják
. a szülők.
illusztráclóikkal
is bő

mányok ezek, melyeket
haszon nélkül.
Lasz

Samu

bizony

kiváló

a művelt

szakemberekkel

Elmét, szivet egyaránt
okulást
nyujtó olvas-

felnőttek

sem forgatnának

és pedagógusokkal

szövet-

kezve 36 olvasmányban
tárja szemünk
elé a magyar föld szépségeit.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyar föld és népe 6, az Alföld 8, ahalomvidék
6, a
magyar
tengerpart
és a tenger 2, Dalmácia
1, a hegyvidék
11 jól
megirt s azért mégis
tudományos
jellegü
rajzban
tárul
elénk.
Herman Ottó Tihany őshalászatáról,
Lóczy Lajos s Cholnoky Jenő
Balatonról.Róna
Zsigmond Magyarország
időjárásáról, Laczkó Dezső
a Bakonyról,
Kada Elek Kecskemét
pusztáiról,
Noczky
Jenő a
Karancs bazalt ormairól (a pallói Olympos),
Erődi Béla a magyar
tengerpartról,
Papp Károly akissármási
gázkutról,
Hankó Vilmos
a Székelyföld
csodáiról,
Lasz Samu
kősótelepeinkről
s Plitvica
tavairól, Balogh Margit DeIiblat homokhegyeiről,
Thirring Gusztáv
Budapest
szépségeiről,
Havass
Rezső Dalmáciáról
tájékoztatják
az ifjuságot.

Perényi

Adolf

a

magyar

földet

dicsőítő

költői

ter-

mékekből
böngészett
össze egy bokrétát,
mely bizony gazdagabb
is lehetne, s különösen
előnyére szolgál vala: ha az- Alföldért Petőfi
izzó tüzévellelkesülő
Lenau-pusztai
dalával igazolja ennek a földnek még az "idegen ajkuaknál
is elmaradhatatlan
varázsló erejét.
Arany Jánosnak
a hazáról irt megható elmélkedése
méltó befejeződését
képezi a csinos kötetnek,
melyet azzal az óhajtással
ajánlunk
iskoláinknak:
vajha minél előbb második kiadást érhetne
a könyv!
Akkor azonban
terjessze
ki figyelmét
a szerkesztő
a
történelmileg,
tájképileg egyaránt oly vonzó déli Kárpátokra,
melyeknek a Magas Tátráva!
versenyző
Retyezát, Pormugja,
Nyegoj
kör
nyéke, a még mindig' középkorias
Szebennel,
falusi erődökkel épp
ugy lebilincselhetné
az ifjuság figyelmét, mint a régi dicsőségnek
és kulturának
mindennél
ékesenszó!óbb
Vajdahunyad,
s templomi

építészetünk
sok az ifjuságra nagy okulást kináló remeke.
Az irókra vonatkozó
életrajzi
utalásokban
több harmóniát
és jellemzőbbet
visznek
be. Egyik-másikról
mindenesetre
többet
várhatna
az ifjuság.
A tájszólamok
értelmezése
helyes és tovább
fejlesztendő ! vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Téglá s G á bor .
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A Franklin Kézi Lexikona
harmadik kötete: is megjelent s
<ezzel teljessé vált ez a lexikális irodalmunk ban páratlanul álló nagy
mű, hogy most már valóban azzá legyen, aminek tervezték: a
művelt
magyar ember leghasznosabb és legmegbízhatóbb tanácsadójává
a műveltség és a gyakorlati élet minden fölmerülő kérdésében. A három kötet, összeállítása rendszerében és feldolgozása
módjáb~n a gyakorlati életet szolgálja. Nem elméleti szempontokból
indul ki, amelyek a lexikonokat túl szokták tömni tömérdek fölösleges baIlaszttal,olyan
dolgok halmazával, melyeket soha senki sem
keres lexikonban, hanem a művelt ember szükségleteinek praktikus
szempontjából, azt adja, amit az ember a lexikonban csakugyan
keresni szokott és olyan terjedelemben, amelybe belefér mindenmlkjihgfed
szü ksé g e s
felvilágosítás, de nem fárasztja az olva sót fölösleges
részletezéssel.
Éppen az ilyen céltalan tehertől való mentesség adja
meg igazi értékét. Akinek ott van a kőnyves poJcán, az hamar
tapasztalni fogja, hogy minden felvilágosítást hamar, könnyen feltalál benne s ezért állandóan, mindennap használni is fogja, nem
ugy, mint a túlterjedelmes nagy lexikonokat, melyeknek nehézségét
es hosszadalmasságát
hamar megunja mindenki, csakhamar nem
lát bennük mást, mint merő szobadiszt, amely ott porosodik a
polcon, anélkül, hogy valaki is hozzányulna.
Egy nagy és megbecsülhetetlen előnye, hogy nem fog egy':
hamar elavulni, mert ha művelődésünk
folyton fejlődik is, fővonalaiban hosszu ideig állandó marad és ezeket a fővonalakat
adja a
Franklin Kézi Lexikona. Az egyes cikkek tömör, világos és szabatos megfogalmazása határozott lépést jelent előre a magyar lexikonstilus kifejlődésében. A most megjelent harmadik kötet terjedelemre
egyforma az előbbi kettővel, A lexikon kiállításának szolid, ízlé se s
dísze az előbbi kötetek révén már köztudattá vált; együtt a mű
pompás három kötetet ad, amely diszére válik bármely könyves
szekrénynek.
A három kötetes nagy művet a Franklin-Társulat
adja ki; ára 54 korona.
\

A Lampel R.-cég kiadásában a közelebbi multban a "Magyar
Ka sma
Könyvtár" sorozatában a következő munkák jelentek meg:vutsrqponmlkjihgfe
Andor G yula i P á lr ól. Ára 30 fillér. Tör t#nelmi minia tür ök (fordítás), Strindbergnek, a nemrég elhunyt nagy svéd irónak Tó'r ténelini
Molná r F er enc legminia iür ök cimü munkájából. Ára 30 fillér.
ttja bb novellá i. Ára 30 fillér.

f·
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, rqponmlkjihgfedcbaZ

'E gyesületi élet. zyxwvutsrqponmlkji
jegyz6könyv.
aT.1.

T. O. Ei-nek 1912. szeptember hó 28-án tartott rendes választmányi üléséről;

dr . Ba ló J ózse.! elnökléte
mellett Somogyi Géza,
Jelen vannakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Wagner János, Lechnitzky Gyula; dr. Imre Sándor, Sarudy Ottó,
Jankó János, dr. Novy Ferenc, Dékány "Mihály, Snasei Ferenc,
Geöcze Sarolta, dr. Fülöp Áron, Kún Alajos, Répay Dániel, Málnay
Mihály, Quint József és Nagy Ferenc. .
1. Elnöki megnyitó (más helyen egész terjedelemben közöljük).
,2. Mészá r os Jenő főtitkár a szakfelügyelőséghez
helyeztetett
át s így tisztéről, melyet buzgósággal töltött be, lemondott.
A választmány sajnálattal vesz tudomást a lemondásról s
egyhangulag tudomásul veszi, hogy elnök Q uint Jó zse fe t b ízza
meg a következő közgyülés határozatáig a főtitkári teendők ellátásával.
Q uint József a megbizást köszönettel elfogadja.
Somogyi Géza óhajtandónak látná, ha felsőbb hatóságaink is
érdeklődest
mutatnának összejöveteiünk, gyüléseink iránt, ami az.
elnök és a választmány véleménye szerint is igen üdvös volna
ügyeink haladására.
3. Az elnök által előterjesztett programm ot a választmány
örömmel elfogadja, hozzákapcsolva még Somogyi Géza indítványára.
a népiskolának, mint minden további intézet alap-építményének
mindig szem előtt tartandó s tárgyalásaink ba illeszthető fejlesztését is.
4. Elnök bemutatja a miniszteriumnak egyesületünkhöz érkezett leiratát, mely szerint kivánatos volna a D ivz'a czky Rezső sáros•
pataki tanár kiskunfélegyházai slöjd-kiállításának a Tanítóképzőben
való ismert~tése, továbbá a kiállító és megfelelő természettudományi
szakra képesített tanárok által egy olyan ta nmenet összeállítása;
mely az összes tanítóképzőkben gyakorlati útmutatásul szolgálhatna,
A miniszterium arról is értesíti az Egyesületet, hogy a kiállított
tárgyaknak a Tanszerrnúzeum
részére való megvásárlásától sem
idegen kedik.
Lechnitzky
indítványára
a választmány
kivánatosnak
véli,
hogy a jubiláris közgyülés idején tervezeridő tanítóképző-intézeti
kiállítás alkalmával e téren az összes tanítóképzők versenyezzenek.
5. Elnök bemutatja Vizhá nyó Károly és Móczá r Miklós kassai
tanárok átiratát a nyugdíj törvény javaslat ügyében, melyet különben
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a jelen

ülésre

már előbb kitüzőtt,

ismertet.'
6. D éká ny Mihály

s melyetvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
D éká ny Mihály szerkesztő

bővebben

javaslatot.
özvegyek
de

részletesen

ismerteti

az. uj nyugdíjtörvény-

Kiemeli annak
előnyös
intézkedéseit,
és árvákkal szemben mutatkozó humánus

mindjárt

rámutat

arra

a

sérelmekre

is,

különösen
az
gondolkozását,

amelyek

-

tisztán

egységesítési
törekvésből
a tanárokkal,
de legnagyobb
mértékben
.a tanítóképző
tanárokkal
szemben
van készülőben.
Ugyanis
a
tanárok
szolgálati
idejét 30-ról 35-re tervezi a javaslat
fölemelni;
a tanítóképző
tanároké
pedig, mivel nem a törvényjavaslat
ll.
§-ában meghatározott
képzettségük:
ér ettsé~i a la pjá n nyer t 4 évi
föl. Ez nincs ugyan
jőiskola i ta nulmá nyuk van, 40 évre emelődnék

szóval is kifejezve
-szövegéből negative

a tanítóképző
tanárokra,
egyenesen
következik.

de a törvényjavaslat

Előadó indítvány a alapján a választmány
kimondja,
hogy a
készülő sérelmek orvoslása
ügyében már a legközelebbi
napokban
és a pénzügyminiszterekmemorandum mal járul a vall. s közoktatási
hez s e memorandumot
az országgyűlési
Megelőzőleg
azonban
egy külön
Zichy

képviselők nek is megküldi.
küldöttség
hivatása lesz gr.

JánosmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő excellenciájának
é~ a két államtitkárnak
átnyujtani

a dí:szoklevelet, mely ~ kiskunfélegyházai
gyülésen
tiszteleti tagokul
történt megválasztatásukról
szó\.
7. Lechnztzky Gyula felolvassa tervezetét, mely az egyesületünk
jubiláris
közgyülése
körvonalazza,

alkalmával

rendezendő

szakszerű

kiállítást

A választmány
elnök indítványára
örömmel hozzájárul
a tervezethez
s egyuttal megalakítja
a "Kiállítási Bizottság" -ot, melynek
hivatása leend egy megfelelő programm
összeállítása.
A tartalmas
.programrn megvalósíthatására
első sorban is meg kell nyernünk
a
magas miniszteriumnak
az anyagi támogatását,
de meg kell nyernünk
a tanítóképzők
minden lelkes
szerű, a magyar tanítóképzés
értékes kiállítást mutathassunk

munkását
is, hogy egy igazán szakfeltüntető
multját és főleg a jelenét
be.

A bizottság
tagjai a tisztikar
mellett egyelőre
a következők
lennének:
Lechnitzky
Gyula,
Nagy László, Kriek Jenő, Tscheik
Ernő, Hrabetz Nándor, Jankó János, Diviaczky Rezső, Éber Sándor ,
Lévay Edéné, Amberg József, Miklós Gergely, Szondi János, Pinkert
Zsigmond,
Briell Margit, Sztankó Béla. Ja1i>veczky.
.'

Ugyancsak
.határozza,
hogy

ezzel a ponttal
kapcsolatban
a választmány
el,
az egyes tantárgyaknál
, mutatkozó
túlterhelések
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céljából egyes tantárgyakra
választmányi
előadóktil felkéri: a pedagógiára:
Molnár Oszkár, a magyar ny~lvre:
Gerencsér
István és
Grész Ernő,
a biologiára : Móczár Miklós, Pinkert Zsigmond,
a

fizikára : Szondi János, a történelem-alkotmánytanra:
Entz Jolán, a
mathematikára
: Bittenbinder
Miklós, Kiss János és a földrajzra ~
Strauch Gyula kartársakat.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Q uint

kifogásolja,
ben

József a Lechnitzky
hogy a tanítóképzői

felolvasott
szakemberek

tervezetében
csak azt
szem pontj ával szem-

túlságosan
előtérbe helyezi a laikusok szempontját.
Répa y Dániel őszintéri üdvözli az előadót, mint aki azt óhajtja

, a tervezett kiállításhan
mai népoktatás
ügyét,
kiállítás

által

Elnök

bemutatni, hogy minő intézmény
irányítja a
jóllehet még helyesebb
lenne a nevelésűgyi

elsősorban
mintát nyujtani a népnevelői intézménynek.
ami tisztán a mi, a
szerint csak az való a kiállitásra,

tanítóképző
szakszerű' munkásságának
megvilágítására
szolgál,
az elhangzott
tervezet sok szempontból
redukálandó.
Lechnitzky
a megjegyzésekre
hivatkozva
hangsúlyozza,
ő tervezetében
tisztán a tanítóképzői
szempontokra
de úgy,
hogy az a nagyközönségre
is vonzó
lehessen.
A választmány
felveszi

s az elnök

ezután

J a ncsó

meleghangú
K

Dr.

Gabriella

szavakkal

tehát
hogy

fektette a fősúlyt,
és gyümölcsöző

pj tagot az egyesületbe
az ülést

m. f.

bezárja.mlkjihgfe

•

Na gy F er enc
titkár.rqponm

Ba ló J ózsef
elnök.

V egyesek.
n
A tanárság

mozgalma.

Egyik

előző cikkünkben

már részlete-

sen beszámoltunk
Egyesületünknek
azon tevékenységéről,
az, ujnyugdijtörvény-javaslat
sérelmes intézkedései
ellen
a szükséges
lépéseket.
'

amellyel
megtette

Itt most örömmel
tudatjuk
kartársainkkal,
hogy a vidékről
küldött értesítések szerint a tanártestületek
már a legtöbb helyen
átnyujtották
mernorandumukat
kerületük
képviselőinek
s a középiskolai tanárokkal
való paritás
adó támogatást
igértek.

fönntartása

érdekében

minde~ütt

oda-
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Buda sérelmes intézkedései ellen avutsrqponmlkjihg
által megindított mozgalom végrehajtó bizottsága
október 12-én foglalkozott a szükséges teendőkkel selhatározta,
hogy a 30 éves szolgálat meghagyása érdekében mernorandummal
járul a miniszterekhez. A memorandumot Szilágyi Sándor tanár
készítette el smlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a zt Teleszky
János pénzügyminiszternek
folyó hó
24·én Viszota Gyula vezetésével, gróf Zichy János kultuszrniniszternek 25·én Gaal Mózes vezetésével és Lukács László miniszterelnöknek 27-én Jancsó Benedek vezetésével adta át 10-10 tagu
küldöttség.
A küldöttségek et mindhárom miniszter szivesen fogadta· s
különösen gróf Zichy János és Lukács Lász!ó igérték meg, hogy
igyekezni fognak a tanárok kivánságait lehetőleg kielégíteni. A
memorandumot gróf Tisza Istvánnak, a képviselőház elnökének is
átfogjak adni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nyugdíjtörvény-javaslat

pestt'

Ta ná r t' Kó'r

Ha kezünkbe vesszük a
Seminarprofessor,
vagy Seminarlehrer?
jénai tanfolyam résztvevői nek a listáját, s végig nézzük a magyarok névsorát, akkor a következő állásmegjelöléseket
találjuk : Seminarlehrer,
Seminaroberlehrer,
Seminarprofessor,
Seminarlehrerkandidat,
Serninarprofessorkandidat.
Miért e sokféleség, amikor a magyarban
csak egy
elnevezése van. Mi az oka ennek a sokfélesegnek?
Bizonyara az, hogy
Németországban a Professor cimet csak az idősebb kollegák kapják, s így
a magyarok nem merik a Professor cimet használni, attól tartván, hogy
az nem illeti meg őket jogosan.
A dolog azonban nem ugy áll. A m
viszonyaink egészen mások, mint a németorszagiak. Nálunk a «tanár»
cimet az Egyetem adja, s aki azt megkapta, az jogosan viseli azt.. azt
lefordíthatja latinra, vagy kinai nyelvre, amint neki tetszik. A Seminarprofessor cimet tehát jogosan viselheti a tanítóképző-intézeti
tanár.
Ennek a jogosságát különben a kultuszminiszter is igazolja, aki a
külföldi tanulmányútra kiküldöttek részére kiállított ajánlólevélben Semitanárt. Hogy festene most az a
narprofessornak
nevezi a tanítöképzői
tanár, akinek .az ajánlólevelében
Seminarprofessor áll, s ő magát mégis
Seminarlehrernek nevezi. Még gyanuba kerülne, hogy vagy ő nem mond
igazat, vagy a miniszter.
L. G y.

Kinevezés.

A vall. és közokt. m. kir. miniszter kinevezte: dr . P r imagantanart, a budapesti II. ker. állami föreáliskola rendes tan árát, az áll. Erzsébet Nöiskola polgári isk, tanítönöképzőintézetéhez a VII. fizetési osztályba rendes tanarra. D r . G r a gger
Robert, budapest VIlI. ker. förealiskolai tanárt az állami polgári iskolai
. tanítóképző-intézethez
a VII. fizetési osztályba rendes tanarra.
vor szky Alajos, egyetemi
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Nevelői kinevezés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
A vallas- és közokt. m. kir. mimszter
kineveztevutsrqp
Ba r csa y Albert
intézethez

ok!. tanitót

nevelövé.
állami

A közszállításokból
miniszter
József

budapesti

céget

tárcahoz

sokból

1912.

hö r-től

a közszállítási

hö

julius

1.

ifjusághoz,

és köz-

74. sz.) a vallasmindennemü

56. §-a

szállítá-

hö 31-ig terjedő

alapján

rendeletéből

aszülőkhöz

D eá k Ferenc 1844-iki
hires
Ma gya r Védő Egyesület a társadalmi
kifejtett

zajtalan,

a magyar

önzetlen

tanárok,

szerüsített,

hogya

iparpártolás

:

kizárta.

Bá r á ny

-

Er nő,

amig

nemrégen

révén,

ma már

hogy
Hogy

ezt a még

Védő

szülökhöz,
utánozzák

Egyesület

hogy

Szózata,

az ifjuság

szerint

nyomasztó

ipa r já r tolá s

Ha

ez

szegénységet

agitációján

Ennek

adöztunk

minden

cselekedjék.

Ha

csakhamar

köszön-

a külföldnek
le.

meg,

a

iskolához,

tanulóhoz

és

azután

a felnőttek

is

akkor

a felét

jólét valtana

esett

takarítsuk

pár

a dragasaggal
parosult
szegénység
ezer ötszá z milliö értékü
évenként
csak

év

felül' minden

százezreihez.

magunknak

fordul

nép-

a magyar·

huszonhá r om milliöra

pénzt

összegnek

melyet

annyira

részét megnyerte

szerzö lelkesedését,

óriás

E téren
Főképp

eredményre,

segítségével

milliöval

összeg

óriás

milliökat

kell panaszkodnunk
A nagy társadalom
vásárol.

is ha tva n

szeretettel

jelentős
sajtó

a tanulók

e nagy

müködö

ki céljául.

szép siker koronazza.

Állandó

fordul

mindig

szellemében
tüzte

legnagyobb

eszméjének.

Szözat-tal

iskolaszerek

már

hivatkozhatik

ifjuság

elején

a' tanárokhoz.mlkjihgfedcbaZYX
A Kossuth·

iparpártolást

és a hivatalos

fogékony

magasztos

szeptember

Magyar

terén

tanítók

és

Vedegyletének

munkásságát

iskolaszer-ipar

a lelkes

cikket

m. kir.

Schweiger

s. titkár.

Szózat az

nem

egyetértőleg

évi augusztus

A miniszter

Lajos,

hetö,

19I7.

tanító-

tanárjelöltet

és közoktatásügyi

történö

szabályzat

tanítóképző-

állami

középiskolai

Váci-út

részére

iskolai

az aradi

miniszterrel

VI.,

hivatalok

évi szeptember

1912.

miniszteri

m. kir.

(Budapest,

tartozó

öt (5) év tartamára
Budapest,

elemi

való kitiltás. A vallas-

a kereskedelemügyi

oktatási

állami

F a lk Antal okl. tanítót
nevelövé. - Dr. La ka tos Gedeon
tanítóképző
intézethez
nevelövé.

képző-intézethez
a modori

a temesvári'

-

év

mulva

miatt.
külföldi

ipar-

visszatarthatnök,

a z ifjU Sá g bevoná sá va l néhá ny év a la tt

ha r minchét

mzlliót

mentett meg a z or szá gna k.
Amit

a magyar

ifjuság

megkezdett,

folytassa

teljes

lélekkel

Magyar

Védő

a nagy

társadalom.
Az Apponyi
(Budapest,
ingyen
nyokat,

VII!.,

szelgal

Albert

gróf

Szentkiralyi-utca

felvilágosítással

mig készlete

tart.

vezetése

alatt

álló

3. sz.) iparpártoló
s Szózatából

a

fel. A jól sz~r vezettma gya r

készséggel

ügyekben

Egyesület
bárkinek

küld ingyenpéldá-
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Pályadíjnyertes
alatt

közölt

férfikarok.

hirre,

most

pótlólag

Hivatkozással
a mult számunkban
e cim
arról
értesítének
bennünket,
hogy a

debreceni
ref. főiskola Kövesdy-palyazutan
Va r ga József, nagykörösi
egyik kartársunk:
nyerte

el

munkás

egy-egy

tagja

férfi karra

a Bartalus

irt

által

debreceni

sikeréhez

-

Dunántúl

is szerzett

babért,

senykari

pályázatán

«H a

gyászdalával.

nevelt

rövid

azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
első és ha r ma dik dijat is
ref. tanítóképző- intézeti tanár

időn

Varga

zenetanári

belül

immár

megnyervén

egyik

legrégibb

nemzedéknek.

Az idei

a hatodikhoz

a Dunántúli

-

a nyáron

Dalosszövetség

megha lok ... QPONMLKJIHGFEDCBA
»
c. népdalegyvelegjével

ver(mely

ekként a jövő évi kerületi .dalosverseny
egyik kötelező versenykara
lesz)
kitüzött
pályadijat.
E;y másik népdalfüzére,
a
az eredeti dalegyvelegre
«F ttr u/yá m,

ben

.fttr u/yá m

... })

cimü, ugyanez

alkalomma

1 elsősorban

dicséret-

részesült.

Pályázati hirdetmény.
A kassai
állásra

kir.

a fennálló
Pályázhatnak

továbbá

kath

Ezen

állás

megüresedett

ezennel

pályázatot

okl. tanítóképző-intézeti

tanárok,

kik a zongora-,

zenetanári
hirdetek.
zenetanarok,

orgona-,

hegedü-

képesek.

a X.

fizetési

személyi

dalmaztatik,
tályba

végzett

ellátni

a szabályszerű

kifolyólag

róm. kath. vallásu

zeneakademiat

és énektanítást

tanítóképző-intézetnél

szerzödésböl

osztály

pótlék ból

a kinevezett

tanár

3. fokozatának

és lakasbérböl

azonban

megfelelő

fizetésböl,

álló illetményekkel

fokozatosan

a

VII.

fizetési

javaosz-

lép het elő.

A vallásfelszetelt

és közoktatásügyi

(születési

anyakönyvi

m. kir.
kivonat,

nyítványok,

szolgálati

bizonyítványok,

közvetlenül

a vallas-

és közoktatásügyi

Pályázati

határidő

1912.

miniszterhez

minden

családi

címzett

rendü

értesítő)

pályázati

miniszteriumhoz

évi november

hó

s kellő kép

tanulmányi

bizo-

kérvények

nyujtandok

be.

IS-éig.

K im utatás
a f. évi május hő 9-tóI október hó -9-ig befolyt tagsági dijakról.
I

1911-re,: Szmetana József (8.- K).
1912. év 1. felére: Révfy 'Géza (4.- K).
J 912. év II. felére: Szírkvashegy-gömörrákosi
tanító testület,
Feketéne Hoffbauer Izabella, Révfy Géza, Kovács Dezső (4-4 K).
1912. évre: .Szentgyörgyi József, Szatmár-ugocsamegyei tanítóegyesület, Schönvizner János, Zrinyi Károly, Vadász Zoltán, Zombory
Dániel, Révész Károly, Straub Ferenc, Varga József, Elekes Lajos,
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Dr. Veress Julia, Mogyoró János, Patyi István, Mészáros Jenő,
Wagner János, Várady Lajos, Selmecbányai ágovutsrqponmlkjihgfedcba
ev. tanítóképző,
Szrnetana József, Papp József, Pinkert Zsigmond, Állami tanítóképző
Kiskunfélegyháza,
Dr. Katona János, Senny ei József, Gaal Imre,
Barabás Endre, Grusz Frigyes, Horváth István, Watzesch Janka,
Szőke Sándor, Berauer József, Dr. Gockler Lajos, Nyakas 1., Riszner
Ede/'Scherer Sándor, Úrhegyi Jenő, Wohlmuth István, Barkáts Mária,
Dr. Jankulov Boriszláv, Zoltai Mátyás, Kristofcsák
Lajos, Pócza 1.
Glünckl Ágost, Juhász Imre, Hamar Gyula, Móczár
Miklós, Heves
György, Damaszlovszky Mihályné, Irtzing Ferenc, Svarba József,
Károly,
Holczmann Ferenc, Csiky István,QPONMLKJIHGFEDCBA
P oszvék
Irén, Negy
Tscheik Ernő, Kárpáti Ernő, Nagy Sándor, Nagy József Nagytétény,
Orosz István, Nagy József Debrecen, Nagy Vilmos, Csemez József,
Tömör Boldizsár (8-8 K), Szőllősi István (5.20 K).
1913. I. felére: Feketéné Hoffbauer Izabella, Kovács Dezsőmlk
(4 -4

K ).

1913. évre: Vadász Zoltán,. Eperjesi gör. kath. tanítóképző
(8-8 K).
Kér em a t. tagtársakat,
sziveskedjenek esetleges tévedésről
engem értesíteni, a hátralékban lévők pedig tagsági dijukat minél
előbb - költségtöbblet elkerülése végett - hozzám juttatni.
D r . Novy F er enc,
egyes. pénztáros.
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A vona tok

indulá sa

Buda pest

keleti p-u.-r ól.

Érvényes 1912. október hó í-től.
DélelőttvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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700
705
7'0

402
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1302
812

725

908
608
406
508
1906
306

745

Berlín

W ien, Graz, Sopron
Kassa, Csorba

Kaaaa,
{Fiume,
Pécs,

Cs orba.
Torino,

Vinkovcze

.
Róma,

Arad, Brassó
Belgrad, Sotia, Sarajevo
{Stryj, Lemberg,
Máramarossziget
"
Fehring,
Graz, Triest
S~v. 'Gödöllő
{BeIgrad,
Sotia,
Vinkovcze

"
"
"
"
"
"

"825

835
855

920
930
935'
1000
1005
1155

Tapolcza
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750
810
820

2
22"
1508')
918
,520
24

Hatvan
Ruttka,
Bicske

Gyv.

730

1706
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"
Gyv.
Szv.
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1002
602
906
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Szv.
Gyv.
Szv.
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Arad, Brassó
Munlrács , Lawoczne
Koloasvár', Brassó
Tapolcza, Eszék, Brőd
Ruttk a, Berlin
{Máramarossziget,
Stanislau
W ien,

Sopron

Torbágy
. Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmiklós,
Tass
Nagykáta
Bicske

•

"

1220
1220
1230
1230
12·5
[20
130
1 'o
200

404
916
304
318
320
26
512
1202
1902
904
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512jlI2)

1016
18
322
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410
6
324
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308
920
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28
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16
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1708
1514
910
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vona tok

zndulá sa

Buda pest- yózsefvá r osr ól.
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612
1008
3J4
10
914
1504
316
1304
604
4

1004

l) Deczember
15-tól bezár-ölag január
31-ig
közlekedik,
és ünnepnapokon
köz'lo2) Osak vasarkedik.
3) Nagykátáról
Szolnokig
csak szombaton
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M intatanítás tárgyalása.
A Gyakorlóiskola mult számában közölt tanítási
tervezet szerint U. A. mintatanítást tartott a budapest
VI. ker. áll. tanítónőképző-intézet gyakorló elemi iskolája
V-VI. osztályaiban, amelyen jelen voltak a képzőintézet
IV-ik éves növendékei. E tanítást, mint a pedagógia tanárai
a következő pedagógiai órán a IV-ik éves növendékekkel
tárgyaltam s tárgyalás közben a mintatanítás alapján
megállapitottuk a történelem tanítás részletes módszer-·
tanának néhány tételét. Megjegyzendő, hogy a tanító női
jelöltek már ismerték tavalyról a történelemtanítás főbb
elveit, ezen megbeszélés tehát csak ez irányu módszertani s oktatástani ismereteiknek kibővítésére szolgált.

A tanítás
tárgya,
tniként
a Gyakorlőiskola
idézett
száma
Etelközz' vér szer ződés» volt.
közölte, az cvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ElőszÖr megállapítottuk
következők
voltak:
1. előkészítő

ismétlés

II. a magyarok
szemben;

a

tanítás

főszakaszait,

amelyek

a

és célkitüzés;

vereségének

okai a

bessenyők

támadásai

Ill. a törzsek egyesülése
IV. a vérszerződés ;

és fejedelemválasztás

;

V. a szerződés
VI. ének;

a

szempontjából

méltatása

mult

VII. feladat a magán foglalkozás
rajzolják a vérszerződés
jelenetét.

és

a jelen

számára:

a

gyermekek

val

~
le-

. Megállapítottuk,hogy
e fejezetek
egymástól
élesen megkülönböztetett
szakaszokat
alkottak,
amely erőteljes
tagoltság ot a
tanító egyrészt azzal érte el, hogy minden szakasz önmagában
is
befejezett
egészet
alkotott,
másrészt
a tanító
mindig éreztette
a
gyermekekkel,
hogy most uj rész következik,
nemcsak
a hanghordozásával,
hanem
főleg a célkitüzésekkel.
Minden fejezetnek
megvolt a maga ujabb
célkitűzése.
A célkitűzéseknek
bízonyos
határozott

módszere

volt.

A célkitűzések

minden

egyes

esetben
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kérdések formájában voltak föltéve, vagy is a tanító minden fejezet
pr oblémá ka t adott fel. PI. a vereségek okait
tárgyalása számáravutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
megelőzőleg kérdezte: gyá vá k volta k-e a ma gya r ok; A törzsek egyesülése előtt föltett kérdés volt: Te milyen ta ná csot a dtá l volna a
stb. Mind e kérdések gondolkodásra
ingerelték a
ma gya r okna k;
gyermekeket. Rendesen a következtetések, okoskodások egész raja
indult meg s a gyermekek többnyire eltaláIták a bekövetkezett eseményt. Ugy hogy a tanítónak egyéb feladata nem maradt, mint a
gyermekek gondolatának tartalmat adni, az eseményt részletezni, a
hatást biztosítani.
Ezután részletes en taglaltuk azon médokat
és eljárásokat,
amelyeket a tanító az egyes fejezetek tárgyalásakor
követett.
Taglaltuk azon tényt, hogya tanító előbb tárgyalta a törzsek
egyesülésének oka ü s azután az egyesülés tényét. Egybevetettük
a történelem tanításának módját a természettan módszerével. A
természettanban előbb vesszük a törvényeket s azután határozzuk
meg a jelenségek okát, mert a természettanban közvetlen szemléletekkel van dolgunk. Ellenben a történelem ismerete a gyermeknek
-pusztán
a gondolkodás:
okoskodás és képzelés eredménye s az
események helyes, világos elképzelését előségiri az okok előzetes
megállapítása.
Megbeszéltük, hogya törzsek egyesülése cimü fejezetet három
methodikai jelenség jellemezte: a pá r beszédes for má , a megjelenítés
s a képszemléltetés. A párbeszédes
forma sokkal jelentőségesebb
alkalmazással
a következő fejezetben is előfordult, .azért azt itt
csak futólag érintettük.
A megjelenítés Álmos és Árpád alakjainak részletező, szemléállott. A tanító a gyermekek lelki szemei elé. varáletes leirásából
zsolta külső tulajdonságok felsorolásával és szavainak suggestio
erejével a szelid és .bölcs Álmos, nemkülönben a vezérségre termett,
vitéz, hősies, lelkes és okos Árpád alakjait. Megállapítottuk, hogy
az ilyen leirás hat az ér zelmekr e, a gyermekekben bámulatot, tiszteletet, kegyeletet s lelkesedést támaszt, amit szembetünően árult el
szemük csillogása, arcuk kipirulása.
A képszemléltetés
Kovács Mihály "Árpád fejedelemmé választása" cimü festmény acélmetszetü reprodukciójának
bemutatásából
állott. Itt szóvá tettük azon' körülményt, hogy a kép bemutatása az
esemény leirását nem megelőzte, hanem követte. Megbeszéltük ez
eljárás okát. A képszemlélet lehet ugyan kiinduló pontja és alapja
valamely tanítási tétel tárgyalásának, de ez esetben a képnek csak
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értelmi hatására
a természetrajzi
a történettanítás

számítunk.
szemleltető
keretében

Ez a beható értelmi elemzés
a sorsa
képeknek s preparátumoknak.
Ellenben
a képek bemutatásával
főleg az érzel-

mekre akarunk
hatni; azokat fokozni s az' esemény felfogását még
szemléletesebbé
tenni. A képek ezen metodikai fölhasználása
megegyezik a művészeti
alkotások
céljával.
A "vérszerződés"
nagy eseménye
ismertetésének
módjával
hosszabb ideig foglalkoztunk.
Elsősorban
azon jelenségre
tereltem
középa figyelmet, hogy a tanító
ezt a részt tette tanításának
pontjává. Az összes megelőző tárgyalások
csak elő készítői, a követők pedig a következrnényei
voltak a nagy eseménynek.
A· tanító
az egész elrendezéssel,
a célkitüzéssel,
a szónoki fogásokkal (szünet,
hanghordozás)
jól éreztette' ezt a gyermekekkel.
Foglalkoztunk
azzal,
hogy ez az egységes
berendezés
a tanítás
művészeti
értékének
kelléke, amivel biztosít juk a kitüzött cél elérését, a hatás állandóságát.
A párbeszédes
megjelenítő
forma jellemző
(a Gy. 1. olvasói
számára
hozzátehetem
: klasszikus)
alkalmazását
találtuk
a vérszerződés ismertetésében,
A tanító az egész vérszerződést,
mint a
fejedelem s a magyarok közötti fanácskozást
jelenetezte meg. Tehát
Árpád és a magyarok nagy tanácskozásra
gyülnek össze. A magyarak megigérik : mindig Árpád családjából
választanak
fejedelmet.
Erre Árpád
kijelenti:
közös akarat szerint
fog kormányozni.
A
magyárok még jobban lelkesednek : halál arra, aki sérti a fejedelmet. Erre a fejedelem is megesküszik:
Isten átka legyen azon fejedelmen, aki megszegi a szerződést,
Ezután következett a vérvesztés
ünnepies jelenete a vérivás nélkül.
,
Ezen előadásmód
értékelése
végett szembe
állítottuk azt a
vérszerződési
s egyéb törvények
ismertetésének
sablónos
módjával,
amely a
felfogása

tételek
egyszerü
elsorolásából
áll.
között nagy, különbség
és hatása

Kitünt, hogy, a kettő
van. A tényeknek,

illetőleg a szerzódéspontoknak
puszta
felfogása az elmének
csak
felfogó erejét foglalkoztatja
s az ilyen előadásnak
semmi egyéb
lényeges hatása
nincs a gyermekre,
mint tudásának
szaporítása.
A jelenetszerü,
párbeszédes
elmondáskor
a puszta
logikai 'összebontjuk. Ebbe a formába kitünően
függést időbeli egyrnásutánisággá

lehet bele foglalni az érzelmi és értelmi motivumokat,
amelyek az
egyes tételek alkotásában
szerepeltek.'
Egyszóval
a gyermekek előttmlkjihgfe
a tételek az
keletkezésük
szerint jelennek meg. A száraz paragrafusok életet nyernek s az egész tanítás megelevenedik.
De ez a módI

.

ő

szer nemcsak

az érdeklődést,

érzelmeket

s a képzeletet

fogja

meg,
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hanem az értelmet is. A motivumoknak
a keletkezésbe
való belefoglalása a gyermekre
nézve érthetővé, és indokolttá
teszi az eseményeket,
következő
nyok

amely körülmény
fejezetét.

teljes

Ezen utolsó
fejezet tárgya
szempontjából
való méltatás,

mértékben

előkészíti

a tanítás

volt a mult és a jelen
viszovagyis avutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
tö'r ténelmz' és gya kor la tz

ér tékelés. Az előbbi,

azaz a történelmi méltatás ugyszólván
az ölébe
hullott a tanítónak,
mert a vérszerződés
megjelenetezése
.involválta
az akkori viszonyokba
illesztést.
A tanító tehát arra a kérdésére,
mi volt az akkori magyarok
haszna a vérszerződésből,
közvetlenül

megkapta

a feleletet.

A mai viszonyok
szempontjából
való értékelést
gonddal készítette elő a tanító. V ázlatosan elmondatta

azonban
nagy
egy gyermek-

kel az egész történelmi eseményt
az összefüggés
látása kedvéért s
a vérszerződést . ezzel a kérdéssel,
melyik volt a legfontosabb
esemény, ujra kiemelte. Ezt az eseményt
azután egybe vetette a mai
- magyar alkotmányossággal
s könnyen megkapta
a gyermekekről
a
ezeréves
alkotmányunk
alapja s
kettős tételt:
1. a vérszerződés
2. a lkotmá nyunka t

közös a ka r a tta l

szer eztük s egyetér téssel is ta r tha t-

ki a tanítás. Szemmelfenn. Ezen második tételben csúcsosodott
láthatólag
ezen célból történt
a tanítás, amiből ismét megállapíthattuk, hogy minden
tanításnak
kell va la mely er kölcsi végcéljá na k-

juk

lennie,

minden tanítás hasson a gyakorlati
akaratra.
A befejező ének ezek után nem volt más, mint az ünnepélyes,
lelkes hangulat megnyilatkozása,
az érzelmeknek
magasabb
rendü,
művészi kielégülése.
Hasonlóképpen
az a felhivás, hogy a gyermekek a vérszerzódést
rajzban illusztrálják,
szintén arra szolgált, hogy
a teremtés fokáig fölajzott fantáziát megnyilatkoztassa
s érzékelhető
alkotásra
indítsa.
Foglalkoztunk
még a tanítás szónoki tulajdonságaival,
a hanghordozással,
amely teljesen
a tárgyhoz
alkalmazkodott
a tanító
mimikájával, gesztusai val, amelyekkel, mint értékes külső eszközökkel, fokozta a hatást. Megállapítottuk,
mikor közölt s mikor kérdezett a tanító.

A kérdezés

tések, itéltetések.
szükség.

alkalmai

A közlésre

voltak:

pedig

okok keresése,

leiráskor

következte-

és hatáskeltéskor

volt

Végül az egész. tárgyalást
befejezte a kapott didaktikai tételeknek rövid megfogalmazása,
logikai rendbe való foglalása. A tanulók a tanítás menetét, az egyes eljárások
alapokát, nemkülönbenmlkjih
a
végü

megállapított

tételeket

füzetjükbe

beirták.

Na gy

Lá szló.
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Tanítási tervezet. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Tárgy

: : Vegy tan.

Anyag:
Osztály:

A levegő,
VI.

alkotórészei

és az emberhez

való viszonya.

Idő:

Két félóra.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
eljá r á s. A természetés vegy tan. tanításának
legfőbb
kelléke az alkalmas kisérletek megválasztása
és a kisérletek helyes
végrehajtása.
A jó tanító ma már rendszerint
nem magával a kisérMddszer es

lettel kezdi a tanítását,
hanem
az életből, a természetből
ismert
példák segítségével
felkelti a tanulók
érdeklődését;
megvitatja
az
ismeretes tüneményeket
és a kiséri et a legtöbb esetben csak a már
kieszelt szabály igazolására
fog szolgálni, vagy legalább is feleletül
szolgál a felvetett kérdésekre.
Sok esetben a kisérlethez
szükséges
eszközökre
és a kisérlet végrehajtásának
módozataira
is maguk a
tanulók találnak rá. Igy vezetni a gyermeket
a legnagyobb.mlkjihgfedcbaZY
m űvészet.
Minél egyszerübb
eszközök.kel
hajtjuk
végre a kisérleteket,
annál értékesebbek
azok, mert nemcsak
könnyebben
megérthetők,
de a tanulok a kezük ügyébe kerülő házi eszközökkel
maguk is
kisérletezni
fognak
és cselekvő
munkájukkal
feldolgozzák
s a
lelkükbe vésik az uj ismereteket.
Az elemi iskolai tanterv
az

egészségügyi

ismereteket

is a

természettudományi
tárgyak
tananyagába
sorozza.
A fent kitüzött
tételünk igen alkalmas az egészségügyi
szabályok megértetésére
is.
Észszerű menetet kapunk tehát, ha á levegőből mint az élethez feltétlenül szü ksé g e s
anyagból
indulunk
ki és felvetjük a kérdést, 'hogy
a kifúvott levegő olyan-é,
mint a belélegzett
kinálkozik.
menet ezekután
már önként
A tanítás
't. félór a .

levegő. A folytatólagos

menetének
vázlata a következő.
Ha az orrunkat
befogjuk,
nem

bírjuk

ki sokáig.

Amig élünk, lélegzünk.
De nemcsak
mi cselekszünk
igy, hanem
szivják
a
a macska, a kutya, a ló, szóval az állatok is magukba
levegőt. Levegő nélkül nincs élet. A beszívott,
belélegzett
levegőt
nem tartjuk
meg, k ifú jju k . Ahol sok ember tartózkodik,
ott m e g ,
romlik a levegő. Önként kinálkozik a kérdés:
mi tehát a különbség a ·be· és a kilélegzettlevegó
között.
csövet

l-ső
kúér let:
Bővebb száju
dugunk
(ezt papirosból
is

Magyar

~anjtóképzö.

kb. 1 literes palack
fenekéig
csinálhatjuk)
és miután
nagy
/ 36
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lélegzet et vettünk, kifújjuk a levegőt a palackba erőlködve. Ezután
beleeresztünk
egy drótra
erősített
égő gyertyát.
Ez nyomban
kialszik.
A kisérlet azonban
másra is tanít. Ha a gyertya a, kilélegzett
levegőben elalszik, akkor neki is friss levegőre
van szüksége.
Az
ember elrontja
a gyertyának
a levegőt,
önmagának
is. Kérdés,
megrontja-e
~z égő gyertya maga magának
is a levegőt:
2-:ikvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kisér let : Nagyobb pohárba bebocsát juk a drótra erősitett
égő gyertyát és a pohár száját befedjük üveglappal.
A gyertya elalszik.
Kérdés, milyen természetű
a légrontás.
valamit a levegőből?
átlátszó
3·ik kisér .let: Egy ásványvizes,

Fogyaszt-e
palacknak

a gyertya
lerepesztjük

a fenekét. Egy tálba vizet öntünk.
A vizen nagyobbfajta
parafadugót usztatunk
és jól bedugott feneketlen palackunkkalleborítjuk.
A dugó a tál fenekére száll, viz nem hatol a palackba. Ha a dugót
kihúzorn, benyomul a viz.
•
AholQPONMLKJIHGFEDCBA
le v e g ő
van, ott ugyanakkor
más test nem lehet. Mely
esetben tud tehát a viz a palackba
benyomul ni ? Ha a levegőből
valarnennyit kibocsátunk.
Más eset is képzelhető.
Ha a dugón ülhetne valaki, akibeszivna
szintén behatolna.

a

levegőből

egy

keveset,

akkor

a

v iz

4·ik kisér let : Tegyük
az égő gyertyát a dugóra. Boritsuk rá
a palaokot.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
A gyertya
hamarosan
elalszik,
a dugó emelkedik
és
pár perc mulva megjelölhetjük
a palack oldalán krétával, mennyire
hatolt be a viz.

A gyertya
4/5

a levegő 1/5 részét elfogyasztotta.
ez a nitrogén.

Ez

az

oxigén.

-része visszamaradt,

Esetleg' bemutathatjuk
még az oxigént is. Próbacsőben
melegitünk
horszeszlámpa
fölött -kevés
klórsavas
káliból és több'
barnakő porból álló keveréket.
1/2-2
perces hevítés után a próbacsőbe dugott parázssal
égő faszál lángra lobban.
.
Összefoglalás.vl.evegő
nélkül nincs élet, levegő nélkül 'nincs
tűz. A levegő két
Az oxigén táplálja

an, u. m. oxigénből
alkotórészből
a tüzet, a nitrogén
nem.

és nitrogénből.

félór a . Mire használja
az ember
a belélegzett
oxigént, mire
fordítja az égő test a felhasznált
oxigént?
(Probléma.)
l-só kisér let; · Egy nagyobb
kb. 1 literes és 21/2-3 cm. széles
2:

száju

palack fenekéig drótra erősített gyertyát bocsátunk. Bizonyos
kiaiszik a gye~tya.
A gyertyát
kivesszük
és kevés mész.

i dő mulva
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vizet')

öntünk

és azt jól összerázzuk.

a palackba

A viz

tejszinű

lesz.
2-ikvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kisér /et:
Mészvizet
öntünk
a palackba.'
Egy gyermek
csövön keresztül jól belefuj. Ugyanolyan tejszinű folyadékot kapunk.
3-ik kisér /et:
Mészvizbe
kevés szódavizet
freccsentünk,
A

szinváltozás ugyanolyan.
Mindahárorn esetben szénsav okozta a fehér
csapadékot.
Tehát:
a testünkben
is .képződik szén sav a : beleheltmlkjihgfedcb
o xig é n segítségével
és az égő gyertya is termel szénsavat.
Ennek
alapján észrevétetem,
hogy testünkben
is bizonyos
égésnek
kell
történnie, mert az égés terméke a szénsa v jelentkezik. Ez a la ssu égés.
4·ik kisér /et:
A szénsavat
a szódavizből
kiválasztjuk
úgy,
hogy vizzei töltött,
szájával
lefelé a vizbe fordított
poharakba
freccsentjük
a viz alatt a szóda vizet és a gázzal megtelt poharakat
a viz alatt üveglappal lefedjük. (Főbb tulajdonságai:
az égő gyertya
elalszik benne; egyik edényből átönthető a másikba,
mert a levégőnél sokkal súlyosabb.)
Egészségügyi
szabályok:
Miért kell szellőztetni?
hogyan kell
A szabad levegőn
való tartózkodás
előnyös hatásai.
szellóztetni?
A növények
szerepe.
Miért kell nagy lélegzetet
venni?
A nagy
lélegzetvétel
megóvja a szervezetet
a tüdővész
ellen. Hogyan
kell
ülni, stb.
Végső er edmények,'

A levegő

A .íevegő

1/5 rész oxigénből,

nincs élet. A levegőn
égő test
az állat, a -tű z sze u sa va t termel
sokat a szabadban.
Szellőztessük
nagy

lélekzetet.

Üljünk

test.

A levegő

4/5 rész nitregénből

egyenesen

helyet

foglal

áll. Oxigén

el.

nélkül

az oxigént fogyasztja.
Az ember,
és rontja a levegőt. Tartózkodjunk
a lakásunkat.
Vegyünk
időnként
stb.

!'Va gner 1á nos. rqponmlkji

Seinig O szkár budapesti előadása.
A

Magyar

Népművelő

dr. székesfővárosi
Fővárosi
Pedagógiai
Társaság

osztályu

Társaság

polgármester
Szeminárium

meghívására
Seinig
munkaiskola

kisérletező

október

2-án

elnöklete
alatt
nagytermében.
Oszkár,
a
igazgatója

Bdr csy

ülést
Az

István

tartott
ülésen

charlottenburgi
tartott előadást

a
'a

nyolc"A kéz

beszéde"
cimmel
s előadását
október
3-án meg is ismételte a
főváros vezető férfiai s pedagógusai
előtt.
Seinig
Oszkár
előadásának
cimében
azt a nágyfontosságu
.
1) Nagy palackban kevés meszet oltunk. Tele töltjük a palackot vízzel, 1-2
napig állni hagyjuk és -a viztiszta folyadékot leöntjuk róla.
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pedagógiai törekvést kivánta jelezni, melyet ezidő szerint épen
valósít meg a legkiválóbb sikerrel a németek között. Ugyanilyen
cím alatt jelent meg a könyve is, melyben ezt a törekvést ismertette.')
Lényege ennek a pedagógiai törekvésnek az, hogy ne elégedjünk meg többé az ismereteknek pusztán szóval való közlésével s
a csupán csak hallás és látás utján való felfogatásával hanem
vigyünk cselekvést .a tanításba, azaz: legyen reá gondunk, hogy
a tanuló mennél több érzékszervének . igénybevételéveI szerezze
ismereteit, főleg pedig, hogya
kezét is használja 'ismeretfelfogó
szerv gyanánt.
Ezt fejtegettevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sez'nig Oszkár mind a két estén nagy részletezéssei ; de mindvégig színes, szemléletes előadlisban. Fejtegetésének
gondolatmenete a következőkben
foglalható össze.
Az emberek természetüknél és társadalmi heJyzetüknél fogva
két csoportba sorozhatók. Egyik részük a főképen csak gyönyörködők s. élvezők, másik részük meg a, terrnelők, dolgozók csoportészrevehető ez az elkülönülés az egy és
ját teszi. Nagyjában
ugyanazon remekművet szemlelő embereken is. Egyesek ilyenkor
szemmel láthatólag a remekmű esztetikai hatása alatt állanak s
mintegy önfeledten élvezik azt; mások meg szemlélés közben is
termelnek, vagyis azon törik a fejüket, hogyan készítette azt a
őt s ha
remekművet az alkotó művész, miképen utánozhatnák
csak képzeletben is, de átélik az alkotás összes nehézségeit és
örömeit a művésszel együtt.
Az élet természetes. rendje szerint mindig kisebb az élvezők,. a csak fogyasztók, mint a termelő munkára kényszerültek
száma. A fogyasztás mégis határtalan nak tetsző a termelés korlátoltsága mellett. Nagyon fontos társadalmi feladat ennélfogva annak.
a problemának a megoldása, hogy miképen teremtsünk egyensúlyt
a termelés. és fogyasztás között?
E problema megfejtésében részt kell vennie az iskolának,
mint a jövő nemzedék nevelő-intézetének
is. Részt vehet pedig
ebben - Seinig szerint - úgy, ha termelő munkára, életfeladatok
önállóan maguk elé tüzésére és megoldására képesíti tanulóit,
Elsőrendű kötelessége
ez főképen .a népiskolának, minthogy ez
az iskola az emberek ama részének nevelője, akik társadalmi helyzetüknél fogva nem az élvezők, hanern a termelők csoportjába
tartoznak. Ezekre nézve tehát életkérdés az, hogy olyan munkára
ő

lj

Seinig Oszkár:

"Die redende Hand" 2. kiadás. Leipzig, E. Wunderlich'

•
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való készségre
tegyenek' szert, amely lendítő kerékként
a tehetetlenség, a lustaság törvénye szerint tevékenységben
tartsa őket még
kerhatárát
elérik.
akkor is,amikor
a természettől
beálló elernyedés

Ezen elmélkedővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
bevezetés után áttért az előadó . azoknak a
módoknakaz
ismertetésére,
amelyek
alkalmasaknak
rhutatkoznak
az általa elképzelt
kifej lesztésére.

mozgató

erőnek

a

népiskolai

tanulókban

va ló

A szerinte
még mindig széltében
divatos
szóbeszéd
utján
való tanítás és a szem s fül utján való tanulás nem alkalmasak
a
jelzett erőkészlet
kifejlesztésére.
De nem mozdítja
elő ilyennek
slö/d néven
kifejlődéset a tanulókban
a népiskolákban
mindenfelé
meghonosított
műhelyi kézügyesítő
oktatás sem. Mindezek
helyett
Seinig az u. n. a lkotá munká 'r a ta nítá st ajánlja.
Seinig szerint a tanulőknak
alkotó munkával
való foglalkeztatása (Werk-Unterricht)
ta nítá si modseer , nevelési
elv, mig ellenben a s!öjdnek
nevezett
műhelyi
foglalkoztatás
(Werkstáitischer
Unterricht)
pontos
oktatás

csak

fegyelmezési

eszkö'z

csupán,

tárgyutánzáshoz
va ló hozzászoktatás.
külsőségek elsajátítását
A slöjd-oktatás
ellenben

a belső ta r ta lom

fogására vezet.
A slöjd-tanitás

a legtöbb

minden

a munkáltató

célozza,

megértésére,

részletében

helyes,

népiskolában

világos

fel.
t. i.)

(a németeknél

csak fakultativ foglalkoztatás;
a munkáltató
oktatást azonban, mint
tanítási módszert
általánosan
kötelezőnek
kellene tekintenünk.
Egymásmellé
állítván a munkáltató
oktatást és a slőjd-tanitást,
Sein ig így tűntette
fel a kettő között
meglévő
különbséget:
1. Munká lta tó

okta tá s.

J I. Slö/d-ta nítá s.

(Werk-Unterricht.)

(Werkstattischer .Unterrícht.)

. Itt a tanuló:

Itt pedig:

1. Tipusokat

rajzol.

1. Egy

2. Tipusokat

formál.

2. Egy bizonyos
tár.gyat formáLmlkjihgfedcb
3. Kéregpapir- és famunkát készit,

3.

Kéregpapir-

és

famunkát

készít meghatározott
idő alatt,
nem ügyelve a pontos
kivi. télre, hanem
csak a jellegzetességek

feltüntetésére.

I

bizonyos

tárgyat

rajzol.

pontos kivitelr e törekedve s azt
akkor fejezi be, amikor
épen
tudja. A fődolog itt a hasonló, ság, tökéletes hűség a tárgy s a
készítmény
között.

E párhuzamba-állítás
ból tényleg világosan
foglalkoztatás
célja, módja és eredménye
között

kitünik
meglévő

a két fajta
különbség.
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Ugyanis az I-ben: az .ismeretek
(dolgok, tárgyak) világos
fel fogatása, a jellegzetességek
észrevétetése
s ez úton a határozott. isme-

retekhez
juttatás -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
a ta nító QPONMLKJIHGFEDCBA
fe la d a ta ;
a II- ban:
az úgy-ahogy
már .megismert ·dolognak
(egy bizonyosnak
t. i.) akár mintáról,
akár pedig emlékezetből
való lemásolása,
az egyednek,
mint ilyen"
nek pontos
megfigyelése
s végeredményképen
annak hűen való
megörökítése
s természetesen
az emlékezetbe
vésése is - a ta nul{J fela da ta .

Seinig --'- nagyon .helyesen tanítási módszernek
nevezte a
munkáltató
oktatást. Egyúttal
azonban
tanítási eszköznek
is mond~tta azt. (Ez azután némi homályosságet
is okozott előadásában.)
Szerinte

az ismeretközlés

testtaglejtések
cselekvésben

eszközei

ezek:

1. A szó

(beszéd).

II. A

(gesztusok).
Ill. A dramatikai
történés. (Bizonyára
a
való megjelenítést
értette ezen.)
IV. A kézimunka.

(A kéz foglalkoztatása.)
"
Az ismeretközlésben
mindezeknek
az . "eszközök"-nek
alkalh o g y a tanuló
valóban azt
mazását mondotta
szükségesnek
azért,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
és úgy fogja fel, amit s ahogyan a tanító a lelkébe plántálni kivánt,
A szó (beszéd) a tanításban
csak arra való S~iI1igs,zerint
hogy vele a tanító a dolgokat
megnevezze
s az azok között
meglévő
viszonyokat
kőzőlje
a tanulóval.
A dolgok, t~rgyak és
tények

hel yes felfogatására

mégis

a kéz rnunkáját

tartja

a legjobb

tanítási
"eszköz"-nek.
Az ismeretek
szerzésében
vegyen
részt a.
kéz is, mint a lélek egyik műszere, ismeretfelfoga
szerve.
Ezek
e lő a d á sa
: után~igen
nagy ügyességgel
példát rnutatott be arra,
hogy
az ő tanulói
gyúrható
anyagból
miként
formáinak
tanítás közben virágot, hogyan
értékesíti
a formálást a
dolgok
(pl. egy hegység
átmetszetének)
helyes
megértetésére.
A rajzolást csak a -kiforrnáltatás
veszi igénybe
tanítás
közben,
tehát

kezük

munkája

révén

után, mintegy Ji szó támogatására
amikor
t. i. a -tanulók
formálás,

már eléggé jól meggyőződtek

a tárgyak

jellegzetességeiről.
Mindenben
csak a jellegzetességek
felfogatására
törekszik elsósorban
s pl. az ember, az állatok és virágok formálása
alatt lévő iskolában
fóleg tipusok felés rajzolása
az ő igazgatása
tüntetéséből
áll. Ezeket igyekszik felfogatrii a tanulóival
mindenekelőtt. Jobb és bal kézzel
táblára
vetett rajzokban
mutatta
be az
állat-ábrázolás,
illetőleg a jellegzetességek
feltüntetésének
a módját.
Majd ismét előadás formájában
fejtegette azt, hogya
tanítás
általa ismertetett módjának általánossá tétele nem remélhető máskép,
mint

csakis

úgy,

ha a

tanítóképzők?en

meghonosítjuk

a

tanítás-
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nak ezt a módszerét. Eddigele mondotta csupán csak a
rajztanítókat képesítették a gondolatok kézzel való kifejezésére,
ezután azonban
a népiskolai
tanítókból
is rajztanítókat kell
nevelnünk.
Hogyanépiskolai
tanulókból teremtő, alkotó nemzedék fejlődjék, ez Seinig szerint egyes-egyedül a tanítóképzés dolga. Képesítsük őket arra, hogy mindent az arra legalkalmasabbnak mutatkozó
módon tudjanak kifejezni, illetőleg tanítványaik tudomására juttatni.
V égül vetített képekben bemutatta előadó az igazgatása alatt
lévő charlottenburgi nyolcosztályn
porosz népiskolát, mégpedig:
németországi kőzetekből, jellegzetes állatok, s növéa különböző
nyek ábrázolásából
az iskola udvarfelőli falaira alkalmazott s szerinte okulást nyujtó diszítéseket, tanítási célokra szolgáló berendetantermekben dolgozó
zéseket, az udvaron, a kertben s különböző
tanulócsoportok képeit, munkaeredményeket
és módokat ábrázoló
'képeket, stb. stb. Mindezt azért mutogatta,: hogy mint rnondotta - ráterelje a hallgatósága figyelmét arra is, hogy az általa
hangoztatott tanítási eljárás meghonosíthatása miféle iskolaiépítési
és felszerelési követelményeket. von maga után, illetőleg milyen
itt Budapesten
föltételek mellett valósítható meg' mindaa, amitmlkjihgfedcbaZ
hirdetett.
*
itt közlöttekből megállapítható, hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Sez'nz'gOszkár nem monAzrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dott újat Budapesten. Mindazok a magyar tanítók, akik előadását meghallgatták, azzal a megnyugtató
érzéssel távozhattak, hogy amit
hirdetett, mindarról nemcsak idejében tudomást szereztek, hanem'
többé-kevésbbé
szerenesés körülmények
között, hol' több, hol
kevesebb sikerrel meg 'is valósították immár. Ha fáradságot nem
sajnált Seinig, akkor mindjárt magában a Fővárosi Pedagógiai
Szeminárium iskola-palotájában
is megyőződhetett erről. Ott láthatta a többi között pl. a Magyar Gyermektanulmányi
Múzeum
gyüjteményeit is, melyek egynémelyike a formálásnak és a rajz
utján való gondolat~ifejezésnek és ismeretszérzésnek
olyan kiváló
bizonyítéka, aminőnél
különbet a charlottenburgi
iskola is aligha
mutathat fel sokat. Ilyen a többi közt pl. "A magyar nemzet
gyűjtemény,
történetének főbb eseményei gyermekrajzokban "'c.
mely Urhegyi Alajos munkásságának
eredménye, ki az alkotó munkát egyenesen az egyes tantárgyak tanításának
a la pjá vá '
teszi.'
Ebből a példából is láthatta volna Seinig, hogy ná lunk a munká lta tóő

ő

okta tá s

gyer mekta nulmá nyz'

szempontok

figyelembevételével

tó'r ténz'k,

,
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míg ellenben ő gyermektanulmányi érvek kel egyáltalában nem igyekezett megokolni eljárását előadásában.
A mi tanítóinknak már .jó ideje módjukban
volt tudomás~
s a munka utján való
szerezni a munkáltató tanítási módszerről
-ismeretközlés és ' ismeretszerzés elvéről. Behatóan ismertette ezeketvutsrq
Lá ng
Mihály 1900-ban megjelent "A munka szeretetre
nevelés
módja" cimü becses művében s legújabban az alkotó munkára
nevelés egész mozgaimát igen kiváló becsű, 304 oldalas könyvében
Lechn#zky
Gyula tanítóképzői
tanár jellemezte és magyarázta "Az
alkotó munkára való nevelés. Az intuitiv és tudatos alkotás lélektana,
törvényei és eszközei. A produktiv nevelés módszerei s a tanítóképzés" címek alatt. (Budapest, Athenueum, 1912.)
A magyar -tanítók nyári továbbképző
tanfolyamain is évek
hosszú sora óta szerepel a munkáltató, rajzoItató és formáltató
ismeretközlés és tanulás módjainak gyakorlati ismertetése és elméleti kifejtése,")
A magyar tanítóképzésben
meg épen semmi kivánni valót
sem találhat Seinig a maga elvei szempontjából. Csak azt sajnáljuk,
hogy Budapesten való tartózkodása idején nem volt módunkban
tantervünkkel, amelyből meggyőzőmegismertetni őt új tanítóképzői
dést szerezhetett volna tanítóinknak a _munkáltató
tanítási módszerben való tüzetes kiképzését célzó intézkedésekről és irányító
elvekről. Igy kétségtelenül azzal a tudattal térhetett volna vissza
hazájába, hogy azoknak az eszméknek gyakorlati megvalósulása,
melyeknek hirdetésére közibénk jött, minálunk immár intézményesen is biztosítva van a tanitóképzés útján.
Mi a magunk részéről nagy köszönettel fogadtuk Seinig előadását, mert megnyugtatott
bennünket afelől, hogy nem maradtunk egy lépéssei sem hátrább a nálunknál sokkal szerencsésebb
körülmények
kőzött fejlődő poroszok mögött a munkáltató oktatás
és alkalmazásában.
Seinig gyakorlati
módszerének
ismeretében
példaadása mindenestre buzdítólag hatott mindnyájunkra, akik őt
láttuk és hallottuk.
R. D .
(Budapest.)

1) Lásd: Répay Dániel: "A testi munka -szerepe a nevelő oktatásban."
Az 1905. julius havában Budapesten tartott tanítói továbbképző tanfolyamon
tartott eI~adás. Magyar Tanítóképző 1906. évf. 118. 1.
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Előkészítés. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Petőfi "Fekete kenyér" cimű költeményének tárgyalása.
Tá r gy: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A népiskola !II. osztálya.
Egy IV-ik éves tanítónőjelölt.
A jelöltnek uta sítá sui
a dott szempontok. (A szemporitokat a
tanítójelöltekkel folytatott párbeszéd eredményeképen állapít juk meg.)
Felolvasom a jelöltek előtt a költeményt. AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
fe lo lva sá s
amellett
hogy mindenki előtt újból felidézi a különben ismert költeményt,
egyúttal a szép olvasáshoz is mintát nyújt.
O sztá ly:

Az előkészített:

Fekete

,

kenyér.

Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek -oarna, emiatt?
Hisz meglehet, ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elé anyám,
Bármilyen barna az a kenyér: .
Itthon sokkal jobb ízű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.QPONMLKJIHGFEDCBA
P e tő fi
S á n d o r.

. Megállapít juk, hogy a költemény tárgyalásának kettős célja
van u. m. esztetikai gyönyörködtetés és a gyermek erkölcsi érzésének fejlesztése, lelkének nemesítése. Az esztetikai gyönyörködés
inkább a külsőségek eredménye, minő a szép érzésteljes felolvasás
stb., az erkölcsi érzés fejlesztését pedig a költemény tárgyába való
behatolás eredményezi. A tanítónak tehát tanítása közben ta r ta lm:
ls a la kt' szempontokr a kell figyelemmel lennie.
1. Ta r ta lmi szempontok. MegáIlapíttatom a jelölttel a költemény
tárgyát, ami nem egyéb, mint a szegény sorban levő szetető édes
anya aggodalma, jobb sorban levő gyermekével szemben s nyomban
utána a jólelkű gyermek gyönyörü vigasztalása. Eszembeállítás
eredményeként álljon a tanuló előtt az az érzés, hogy a szetető
édes anya keze mindent megédesít.
Megállapítván a költemény tárgyát s a tanítás végcélját, megállapít juk azt az- utat, melyen a tanítónak haladnia kell, hogy
tanítása céljához érjen.
a j A tanulókat először" is olyan hangulatba kell hozni, hogy
a költemény gazdagságát megérezzék
A tanítás első része a ha ngula tkeltés.
A jelöltnek
tudtára adom, hogy a lll. osztályban
legutoljára Petőfi "Füstbe ment ter v" cimű költeményét tárgyaltam
s észrevétetern, hogy e két költemény tartalma között olyan kapcsolat van, mely ha a valóságban esetleg nem volt is meg, a
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tanító
utjá ba n

hangulatkeltésre
Jelhasználhatja.
kisértük a költőt, ez utóbbi

epizód

jelenetben.

Tehá t

b) Hangulatkeltés

kezik

Míg az előbbi költeménybenvutsrqp
otthonában
mutatja be

szülői

a kb'ltőt á llítjuk

után

megjelöljük

központba .

a ta nítá s

tá r gJ 'á t s köyet-

a tárgyalás.
e)

A tárgyalás
első mozzanataként
a költemény
állapítottuk
meg. Megállapítottuk
azt is, hogy' mi

Tá r gJ 'a lá s.

szép elszavalását

előnye

van jelen
alkalmasabb

.rnikor

esetben
az elszavalásnak
a költernény- felolvasása.

az

elolvasás

felett s

Második mozzanat
a költemény
tárgyalása,
melynek alapján
a tanító észrevéteti
a költemény tartalmaként
az édes anya aggo dalvigasztalását.
Felmerült
a kérdés, hogy a jelölt
mát s a költő

szernléltesse-e
a fekete kenyeret?
A jelöltek gondolatainak
meghalIgatása
nyomán úgy döntöttünk,
hogya fővárosi iskolában, aho}
a speciális viszonyok
miatt a gyermekek
fehér kenyérhez
vannak
mint r itká n
lá tott dolog a
szokva,
a bemutatott
barna kenyér,
gyermeki
természetből
kifolyólag
inkább
vágyódást
kelthet,
s a
tanítás eredményét
illuzóriussá
teheti. Ehelyett szóval való elmondás
alapján a fekete kenyeret mint a szegénység, a fehér kenyeret pedig
fel.
.
mint a jólét jelképét tüntetjük
Harmadik
mozzanatúl
erkölcsi
tanulságképen
odaállít juk a
költőnek
édes anyja iránti mély szeretetét,
mely gJ 'a kor la ti er edhasonló érzést von maga után.
ményül a gyermekekben
'Negyedik
mozzanatul
azt jelöltük
meg, hogy .állapíttassa
meg

a tanító

a gyermekekkel,
hogy csa kugya n
alkalom
tetszett? Itt gyönyörű

költeménJ ' s .miér t

gyermek

maga mondja

el mindazt,

ami neki tetszett

tetszett-e

nekik

nyílik arra, hogy

a

ti.

a költeményben.

Bizonyára
első sorban azt fogja mondani, hogy "a'zért tetszett,mert
a néni olyan szépen szavalta el". De akad olyan éles szernű gyermek
is, aki eszt etikai gyönyörködése
tárgyául a költernény' ta r ta imá t je~öli
meg.

A tanító

feladata

azután

az, hogy

észrevétesse

a gyönyörű-

séget

fokozó szép kifejezéseket,
mint pl, "Lelkem jó anyám 1" stb.
Ötödik mozzanat
a költemény
tartalmának ~ elmeséltetése
és
szép olvastatása.
hangsúlyos
hogy
II. Ala ki szempontok. Példákat felhozva megállapítottuk,

a tanításban
az alaki szempontok
teljesen egyenrangúak
a tartalmi
szempontokkal.
Bármily gazdag tartalmú legyen a közlendő anyag, amlkjih
ta n ítá st
teljes eredményre
az átnyujtás módja juttatja. Az alaki szempontok tehát tulajdonképen
az ismeretközlés
módját állapítják meg.
Megállapítottuk,
hogy e tanítás egy bizonyos hangulattal
kez-

\

555

dődik; ugyanazon,
sőt bizonyos
mértékig fokozódott
hangulatban
folyik le. Ebből következik,
hogy a tanítónakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
ha ngula tot kell tudnia
teremteni s azt tudnt"a kell fennta r ta ni. Hogy hangulatot tudjon terernteni, ahhoz szükséges,
hogya tanító meg tudja érezni a költernény-

ben foglalt egyszerű
nemes érzést.
Ha ezt megérezni
nem tudja,
igazi, hangulatot
teremteni sem tud. Talán senki sem érzi úgy meg~mlkjihgfe
mint a gyermek. A
h o g y a szív, vagy csak a száj szólalt meg gyermekből
igaz érzést csak igaz érzés vált ki.
Hogy a tanító a megleremtett
hangulatot
fenntartsa,
kerülnie
kell minden olyan dolgot, ami úgy magát,
kizökkentheti.
Így pl. ha hangulat
közben
magyarázni,
hogy a fehér vagy fekete kenyér

mint a gyermekeket
egyszerre
elkezdjük
táplálóbb-e,
és miért ?

stb. tanításunk
céljától 'teljesen eltávolodunk.
Mikor egy szernrnel
nem látható' dologról, tehát egy belső érzésről, annak felkeltésérőt

7

s felhasználásáról
van szó, akkor a szómagyarázat
teljesen háttérbe,
szorul. Amennyiben
mégis oly kifejezés fordul elő, amit a gyermek
nem ért s így a tanítás eredményét
befolyásolja
használjunk
egy a gyermekek
előtt ismert synonimát
s menjünk tovább.
.
Megbeszéltük
továbbá, hogy mily mértékben
emeli a tanítás
szépségét
(mert erre is kell törekednünk
: szépet és szlpm tanítsunk)
,
a megjelenítés, vagyis amikor a tanító ban oly szuggesztív
erő van,
mint a költő szólal meg, majd az édes
hogy e g y ik pillanatban
anyát szólaltatja
meg. Ha ezt képes a tanító megtenni, a költemény
tárgya mint dr á ma i cselekmény jelenik meg s játszódik
Ie a gyermekek előtt. Ennél a pontnál azután a, tanító vele született egyént
képességei
lépnek előtérbe:
a meleg szív s a közvetlen érzés közveti en kifejezője, a beszéd.
E párbeszédes
alakban
megállapított
elvek alapján a -kővetkezőképen
állítottuk össze atervezetet.
Ter vezet.

1. Hangulatkeltés

..

II. Célkitűzés.
Ill. Tárgyalás.
a ) A költeményelszavalása.
b) A költemény
tartalma:

az édes

anya

aggodalmának

a fiú vigasztalásának
szembeállítása.QPONMLKJIHGFEDCBA
eredmény.
c J Gyakorlati
d) Annak vizsgálása,
hogy miért tetszik a gyermekeknek
ez a költemény.
IV. A költemény tartalmának

elmeséltetése

és szép olvastatása.
U . A.

és
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Külföldi szakközlönyeinkből. vutsrqponmlkjihgfed
61. köt, Sch. A . .' "Az életta ni a la pr a
Baden nagyhercegség
hivatalos tanterve mondja ki először a természetrajzi oktatásnak
- életta nia la pr a
fektetését. A közlemény a természetrajzi
oktatás
történetét vázolván, e részletben Sehmeil-hoz érkezik, ki legelőször
állítja föl azt a tételt, hogy e tárgy eddig követett és alaktani sajátságok szerint rendszerező tárgyalásmódjával
vé~leg szakítani kell és
helyette az életta ni szempontokat kell irányadókul venni. Említett
nehány szóban fejezhető ki: A
szakférfiú vezérelve a következő
nevelőoktatás célja, hogy bennünket erkölcsi alapon álló cselekvésre
képesekké tegyen. Az er kölcsi elvek a e ,élőlények egymá shoz va ló
1._D er P r a ktisehe Sehulma nn.

helyezkedő

vúzonyá na k

ter messetr a je,

mint

helyes fölfogá sá n

nevelőokta tá s. "

a la puló

meggyőződés

lelki' er edményei

bennük a vilá gr end mindenkor i fölfogá sa jut kifejezésr e. Közlő
ismertetvén, hogy az említett oktatási terv a szóban levő anyag
egyes részeinek az iskolák egyes évfolyamaiban leendő. feldolgozásánál hogyan intézkedik: befejezésül 1-28. pont alá foglalja
össze a tárgynak ilyen módon folyó tanulmányozásából
minden
higgadt ész, általlevonható
természeti, tehátmegdönthetlen
örök
igazságokat.
Ez igazságokból nehányat szószerint idézünk: Az
utódaiban minden élőlény uj életre támad. - Nincs élőlény versenytárs és ellenség nélkül. - Minél fejlettebb. az érzék, annál élesebb
tömörülnek. - Minden
az értelem., A gyengék ösztönszerűen
boldogság, minden szerencsétlenség csak viszonylagos. - Valamely
tantárgy nevelőértéke azon fordul meg, hogya
belőle tárgyalás
folytán kibontakozó eszmék minő nyomatékot képviselnek. (L. 464479. 1.)
2. Ugyancsak az életta ni tá r gya lá smód nevelőha tá sá r ól nyilatkozik a "Schulfr eund" 67. évf. 547-552. lapjain Kn. F. különösen kiemelvén róla egyfelől azt, hogy fölébreszti és fokozza a növendék
megfigyelő tehetségét; .másfelől
az előadó képességet
is fejleszti,
amennyiben a növendéknek egybefüggően be kell számolnia az
észleleteiről ; legfőbb hatása pedig abban észlelhető. hogy az ügyes
tanító írányítása, vezetése mellett haladó tanítvány hovatovább mind
mélyebben pillant be a természet csodás berendezkedésébe.
3. Az 1. alatt említett P r . Sek·ban olvasható másik cikk
is a ter mészettel foglalkozik, midőn a 479-483. lapon P h: P. a népiskola felsőbb osztályai előtt azt a kérdést veti föl, hogy: "Miér t
» miér t"· re a
éshogya n
vá ndor olna k a nö'vények? " A tanítványok amlkjihgfedcbaZYXW
Nvén.'
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következő kérdéseket kapják feleletül: "Okos észjárásu-e az a kereskedő, ki önálIóságra
jutott és hasonló
élethivatásu
fia számára a
saját üzlete közvetlen közelében
akar egy hasonlót
berendezni?"
vagy: "Valamely veteményes-,
gyümölcsös-,
díszkert, melynek talaját elemi

csapások

tönkretettek,

megmaradhat-

,

e az előbbi helyén ?"

vagy:

"A gazdaember
miért folytat váltógazdaságot?"
A vándorlásvutsrqponm
hivatkozva, sorban bemutatja
"miként"-jér e a cik kiró, a tapasztalásra
mindazokat
a tényezőket,
melyek a növényvilág.egyedcit
arra képesítik, hogy
kötöttségük

fejlődésük
vagy általában
mellett is megtalál hassák.

4. A 2. alatt említétt
alatt egy másik,
található
tárgyu
fökó'vetebnényei

Schfr .

létezésük

533-547.

föltételeit
lapjain

és szakirodalmunkban
manapság
közlemény
köti le figyelmünket:
az

u.

n.

munka iskola i

okta tá sr a

helyhez-

G . B. jegy

lépten-nyomon
»Refor mba r á tok
vona tkoz.óla g."

A közlemény
velejét a következő
pontok alá foglalom össze:
1. Minő okok alapján
szorgalmazzuk
az oktatás
e módjának
a
fejlődéstörténépiskolába
leendő bev~zetését?
ll. A munkaoktatás
nete. nl. A munkaoktatás
lényege. IV. Az oktatásban
rejlő módszertani elvek. V. A munkaoktatás
kialakulása a gyakorlatban.
1. A
mintázás
jelentősége
a tanításban.
2. A mintázás miként je. 3. A
tanmenet.
4. A tanítás lefolyása. VI. Támadások
a munkaoktatás
el? (Éppen
len. VII. Tantárgy-e
vagy tanítási elv a munkaoktatás
ugy nem ta ntá r gy, mint a beszéd-értelerngyakorlatok.
Ha' tantárgynak akarjuk venni: akkor kézügyesítö okta tá s a neve.) VIlI. A munkaiskolai oktatás
(magyarosabban
oktatás) méltatása.

kifejezve:

munkálkodtató
Sá ndor

iskolai

D omokos. rqponmlkj

Üzenetek.
A beküldött.

mintatanítások

alapján

tesszük

azt az észrevételt,

hogyamintaleckékben
csupán
ott irandó le a tanító- és tanítványok közötti párbeszéd,
tehát a kérdés és felelet, ahol egy-egy
kiemelkedő
demonstrativ
mozzanatot
akarunk megvilágítani.
A többi
helyen

elegendő

a tanítói

eljárás

rövid

megjelölése.
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· fEIWEL· LIPÓT· UTÓDAI·

IX. Ipar-utca 4. szám
aug". I-től X. Kolozsvarl-utoa
13.
~IiJl(lcnnel1lü lskolapadok, iskolaés
torna- és óvoda-berendezések
szabad. gyermekpadok gyártása,
• IIImlkjihgfedcbaZY
I I Árjegyzékkel
készséggel
a szolgrilunk ingyen és bérmentve.

II Budapest,
III
•
•
•
ilii

•

EIsö magyar villamos eröre berendezett hangszergyár

Stow assor János

csász, és ldl'. udvaa-l szállitó.
A rn, kir. oper-aház
tagok, a m. ldl'. zenealcadémta, a
blHlallesti ~zillházal( stb. szállitója, a hangfokozógerenda és a Rákóczi tárogató feltalálója.
í

Föüzlet:
II. Lánchid-n. 5.
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t Öntöház-utca
Gyár:

3.
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•• E szakban lVlag'yarország"
Iegnagyobb hangszei-g yára,
Ajánlja saját gyárában k
sz:iilt hangszereit ••
é-

ugyszintén "hurokat és hangszer' alkatrészeit. Iskolahegedük 4 forinttóI. Harmóniumok 35 forinttóI. Áljegyzék kivá"
natra ingyen és bérmentve,
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•
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.A hajhullásoka é s
m egakadályozása:
A haJ kihullásának sokféle oka
lehet. Oka lehet: fertőző betegség, vérszegénység, idegesség.
Leggyakoribb oka azonban afej·
bőr megbetegedése, A fejbőrnek
pedig kiilönösen az a betegsége,
neveznek.
melyet korpázésnak
A fölszallOrodott korpa összenyomja, elsorvasztja a hajszálakat, A k or-pás fejbőrön azonfeliil
bakteriumok is telepednek meg,
melyek ugyancsak pusztitják a
hHjgy(ikerét. Ha tehát a haj ldhullásának elejét al.arjuk venni,
fejkorpa képződését kell megnlcadályoznnuk.
Ha pedig a már
megindult hajhullást meg akarjuk állitani, a lwrpától kell a
fejbőrt megtisztitanunk. - Legjobbnak bizonyult erre a célra a

PETROL
'fGGE~
_____

...6 ~.:.~

Petrol Eg'g-era leg-alkalmasabb hajápolószer állaÍldó
. használatra. Ára 2 Icoi-ona
40 fillér. Késziti : Dr.Egger
Leó esEgger J. g'yóg'yszerészeti és vegyészeti g'yára.
Budal)e'stVI.Révay.utca12

Aki rendszeresen használja ezt a hajszeszt, annak soha fejlwl'pája nem Iesz ésigy nem is fog soha hullani a haja. Aldnek pedig
korpás a bőre és a21érthull a haja, az csak dörzsölje be párszor
a fejbőrét ezzel aszesszel és rövidesen el fog tiinni fejéről a
~ i\.Petrol Egger minkorpa ésel fog állani a hajának a hullása.mlkjihgfedcbaZYXWVUT
den más eredetii hajhullást is megszüntet, n1.erterősiti, edzi a
fejbőrt ésalkalmassá teszi arra, hogy uj hajszálakat növesszen,rqponmlk
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EICHERTK.
CÉGTULAJDONOS
:
REIl\fANN GYÖRGY

-------~

~UD",PEST VIlI.,
ULLOI· UT 12. SZ.

mlkjihgfedcbaZYXWVU
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Elsőrendü IllikI'Oszkopfumok,
Illikroszkopikus
sel(édeszközök
fil boncolóeszközök.
Illikrotolllok, pOlarizáló készülékek .tb.
Vetitőkészülékek
(a különböző
vetitésekbez
Illunh:a közben .
könnyen változtatbatók.)
Uj eszközök:
Ultrs-condensorok. (bárlllely lllik •.oSl~opiuml· a
Celszerelbetők)
amelyekkel
a
legkisebb
élőlénJ'ek
könnyen
láthatók.
"III~roszkopinmok kezdők szá.
'lIH á ra , egys~erü
kivitelben,
3U leIrek később alegtökéletesebben
felszel· elbetők.
Külön árjegyzéket
kivánatra
dijmentesen
küldök.
Előnyös fizetési feltételek.

QPONM
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AMERI!~AI COTTAGE-SZIVÓLÉGRENDS~ERŰ
• HARMONIUl\IOKAT • VALAMINT EUROPAl
RENDSZER
SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT
1
P AJKR REZSŐ ÉS TÁRSA BUDAPEST,
x. DELEJ -UTCA 25. (TISZTVISELÓTELEP.)
Készpénz
fl zetés nél bérmentes
szállítás az ntolsó vasnti
állomásíg.
PEDÁLOS HARMÓNIUlIIOK
mindkét rendszer
szer int és minden nagyságban, pontos orgonaméretekkel
templomok,
szemináriumok
részére B
mínt gyakor-ló orgonák. ÁrjegYZék ingyen és bérmentve 1 öt évi jótállás!
Lelkészeknekés
tanítóknak
külön azázalékengedmény
1 Részletfizetésre
is. Elis';,ert
k itünő árak!
Kérjen árjegyzék et pian6k
és pianinókr61.

~
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é vfo lya m a i

á ro n e la d ó k , a z

á lla m ip o lg á ri

lá ná !
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l e á n y i s k o - vutsrqponm
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