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i,

B a lo g h J en ő .

Dr. Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyiminisz-
ter csak két éve vette maga mellé politikai államtitkár-
nak s már is távozik a kultuszminiszteriumból. Távozik,
mert a király igazságügyminiszterré nevezte ki. Mint
közoktatási államtitkárnak hatásköre az egyetemek és
középiskolák ügyeire terjedt ki. A népoktatás s így a
tanítóképzés nem tartozott ő hozzá, minélfogva közvet.
len rendelkezéseiból mi nem is ismerjük Ot közelebbről-
Érintkezésünk is csak egy izben volt, mikor Egyesüle-
tünk tiszteletbeli tagsági oklevelét és ,a nyugdíjtörvény
sérelmes intézkedéseit föltáró memorandumunkat adtuk
át. Ámde folytonosan figyelemmel kisértük távolról is
az Ő csendes s tervszerü munkásságát és ismerjük min-
denkivel szemben megnyilajkozó szeretetreméltóságát és
figyelmét. Különösen pedig láttuk s éreztük, hogy állarn-
titkár korában is megmáradt tetőtől talpig tanárnak.
Tanár maradt gondolkodásában, szerénységében s a tanár
munkájának megfelelő értékelésében. Mi tanárok Balogh
Jenő kiváló egyénisége iránt a legnagyobb elismeréssel'
adózunk.

Most, hogya királyi kitüntetés elszólítja a közok-
tatásügy területéről és a fontos igazságügyminiszteri
állásra emeli, őszinte tisztelettel' [üdvözöljük Őt uj állá-
sában. Adja az Isten, hogy kiváló tehetségével s nagy
tudásával megoldhassa mind azt a kérdést, amelyet a
magyar igazságügyelővitele szempontjából üdvösnek
tart s mint megvalósítandó célt maga elé kitüzött.

1· ,

Magyar Tanitóképző. 1
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G on d o la to k a g y a k o r la t i k ik ép z é s k ö r éb ő l.

A legujabb idők pedagógiai vivmányaitól átitatott tanterv és
utasítások - a pontosan meghatározott anyag és intézményünk
speciális jellegét kidomborító értékes utasítások mellett - bő teret
engednek az egyéniség érvényesülésére ; alkalmat nyitn ak a külön-

böző helyen levő intézetek individualizálására. Az egyes intézetek
sajátos vonásai közül a tanító képzés tengelyének: a gyakorlati
kiképzésnak nehány mozzanatát szándékozom fejtegetés tárgyává
tenni. Centrális helyzeténel fogva a gyakorlati kiképzésről értekezni
mindig aktuális, de különösebb aktualitást kölcsönöz a kérdésnek
a VKM. urnak az 1912. évi május havában megjelent rendelete,
amely lényeges változtatást jelent gyakorlati kiképzésünk eddigi
rendjében.

E rendelet tudvalevőleg' a IV. évfolyam hat tanítási órá-
ját ugy osztja fel, hogy azokból kettő az előkészítésre, kettő a
tanításra, kettő pedig a birálatra essék. Ezen tagozásban a birála-

tok behatóbbá tétele mellett különösen az előkészítésre szánt idő
gyarapodott, amelynek értékes tartalommal való betöltéséről kellett
gondoskodnunk. Egy másik fontos intézkedése az, hogy a szak-
tanárok demonstrációit a methodikával a legszorosabb kapcsolatba
hozza. Némileg időszerüvé teszi a kérdést a VKM. urnak azon ren-
delete, amely a Ill. és IV. éves növendékek számára a hospitálást
teszi kötelezővé, valamint azon rendelete is, amely a pedagógiai
tárgyaknak egy tanár kezébe való helyezését kivánja. Nem akarom
ez utóbbi rendeletnek rendkivül nagy pedagógiai értékét most tag-
lalni, csak arra akarok utalni, hogy ennek keresztül vitele 'sok he-
lyen személyi változást idézett elő a gyakorlati kiképzés vezetésében
és ennek természetszerü következménye a különösebb forrongás.
Az uj vezető először tájékozódik uj munkakörében ; észreveszi a
folyó munkának kedvező és kedvezőtlen oldalait, teljesen kiépített
és járatlan utait. Utóbbiak javítására illetőleg továbbtejlesztésére

irányuló gondolkozásra késztetik. Ilyen háborgó lelkiismeret nagy
érdeklődés sei fordul hasonló kérdéseknek más intézetekben való
megoldása iránt.

1. Fejtegetésemet a május havi rendelethez kapcsolom, amely-
nek intenciója szerint a tárgyaknak két sorozatát állítottuk össze.

1. Humaniórák és gyakorlati tárgyak.
II. Reáliák és gyakorlati tárgyak.
Mindegyik sorozaton belül megkülönböztetünk 3 ciklust.
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I. II.

\ olvasás természetrajz ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ciklus I rajz ének S október 15-ig.

l
nyelvtan földrajz '1

B ciklus :?galn:~zás természettan december l-ig.
ütenyiras

l
történet számtan 1NMLKJIHGFEDCBA

C ciklus alkotmány tan mértan február 1·ig.
testgyakorlás kézimunka

Ezen ciklusok nak megfelelőleg a. gyakorlóiskola vezetője ki-
jelöli a tantárgyon belül az anyagot egy egész hónapra előre. Ezt
kifüggesztjük a tanári szoba és a IV. évesek termébe. Jelöltjeink
ezen beosztást tudomásul vévén az előkészítő órára a kitüzött té-

\

telt tárgyi és methodikai szempontból feldolgozzák. Mindenki tar-
tozik a megbeszélő téma tárgyi és pedagógiai vonatkozásáival tisz-
tában lenni és ezen tanulmányának eredményről vázlat alakjában
beszámolni. Az előkészítő órán a pedagógia tanárának felszólítá-
sára valamelyik növendék vázlata alapján szabadon előadja, miké-
pen gondolja ő eltanítandónak a tételt. Mindenekelőtt teljesen ön-
állóan megállapítja ezen didaktikai egység logikai, etikai és eszté-
tikai célját. Majd beszámol tanításának előkészítő fokáról: a. csend
és rend megteremtéséről, az ismétlés mikénti intézéséről, az alkal-
mazandó átmenettől és a célkitüzés módjáról. Kapcsolatosan meg-
emlékezik azon körülményekről, amelyeket a figyelem és érdeklődés
felkeltése és ébrentartása szempontjából felhasználandónak tart.
.Egyuttal szemlét tart a régi képzetek területein és kiválogatja azo-
kat, amelyeket az uj anyag megértése végett mozgósítani szándé-
kozik. Ezt követőleg megjelöli a növendék azokat a kisebb egy-
ségeket, amelyekre a téma tagolható. Ebben kifejezésre jutnak
azon szempontok, amelyek az anyag kiszemelésében vezérelték;
egyuttal azon elvek is, amelyek a kiválasztott anyag csoportosítá-
sában, a kisebb egységek egymásutánjának megállapításában
irányították. Ezt követi a' kisebb egységek megértésének módja. Itt
felvonultat ja a szemléleti eszközöket és használatuk módját kifejti.
Számot ad azon gondolatmenetről, amelyek segítségével az egyes
fázisokat a gyermek lelkébe átplán,tálja.· E fokon rámutat a dikak-
tikai egység azon pontjaira, amelyek különösebb gondozást igé-
nyeInek. A megvilágított részletek után az absztrakció alapján a
fogalmi igazság megállapításaés ennek az eddigi ismeretrendszerbe
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való elhelyezéseponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzarja be a megértetés fokát. Végül arról tárgyal,

hogy miképen gondoskodik az állandósításról, tehát miképen vezeti

az összefoglalást, abegyakorlást és az életre való alkalmazást. A

növendék javaslatában figyelemmel kiséri az általános didaktikai

vonatkozásokat, rámutat azon elvekre, amelyek az illető tantárgy

keretén belül érvényesülnek és vizsgálja azokat a követelményeket,

amel} eket ezen speciális egység támaszt. Amint a felszólított nö-

vendék saját felfogása szarint megadta a leendő tanítás képét, a

pedagógia tanára felhivja a többieket hozzászólásra. Rendesen

többen akadnak, akik igen értékesen javítják a hallott tervezetet

és sokszor bámulatot keltő pedagógiai gondolkozásról tesznek

tanuságot.

A növendékek után a szaktanár az előadói javaslatot és a

hozzáfüződő vitát elsősorban tárgyi szempontból itéli meg és ehhez

kapcsolja az anyaggal legszorosabban kapcsolatos módszertani

vonatkozásokat. ,

A gyakorlőiskola vezetője munkakörét legsajátlagosabban

érintő követelményeket kiséri figyelemmel. Ugyanazon téma tanítása-

kor saját eljárásában tapasztaltakat fejtegeti; ezen tárgy folyó évi

munkájáról ad számot: mire lehet alapítani, milyen az átlagos

tanuló anyag, mit tanított ezen tárgy fonalán, ami itt felhasznál-

ható; vonatkoztat más tárgyak keretében tényleg szerzett és itt

asszociálható ismeretekre; számot ad a gyakorlóiskolában levő

taneszközökről ; felvilágosítást nyujt egyes gyermekek egyéni-

ségéről.

Végül a pedagógia tanára' pszichológiai, logikai, általános

didaktikai és methodikai szempontból teszi a vitát birálat tárgyává

.és az összehordott részleteket egy egységes egésszé füzi össze.

A. tanártestület faktorainak egymásutánjában a következő

szempontok vezettek :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Az előkészítés alkalmával elsősorban meg kell állapítanunk

az anyag mennyiségét és minőségét (igaz és nem igaz szerint való

megitélés) és csak azután .következik ezen anyagnak valamelyes

alakba való öntése. A tanítás anyagi oldalának képviselője pedig a

szaktanár. Tehát ő jut legelőször szóhoz.

b) A pedagógia tanára az általánost, az egyetemest képviseli ;

ő a pedagógia filozófusa. Amint a tudományok művelésében a

részletkutatások elvégzése után jut az emberi elme az általános-

hoz, a tudományok legfőbb elveihez, amint ekkor foglalkozik olyan

kérdésekkel, amelyek a különböző tudományokban elért eredrné-
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nyeket összeegyeztetik (egység a sokaságban); éppen ugy követ-

kezik a pedagógia tanárának munkája a részletek után és a fel-

vetett gondolatok összeegyeztetésében, egymásra vonatkoztatása-

ban, - az egység megteremtésében nyilvánul. A növendékek

összehordják a téglákat és' építenek egyes falakat; a szaktanár és

a gyakorlóiskola vezetője ezen falakból épületszárnyakat konstruál-

nak, mig a pedagógia tanára ezeket a szárnyakat egy teljesen

befejezett épülettéponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkovácsolja össze.

Amikor igy arró! beszélgetünk, hogyatanártestület tagjainak

mi a feladata a gyakorlati kiképzés körül, akkor csak az apotiori

elvét akarjuk megállapítani. Tehát elsősorban a jelzert szempon-

tokból szól hozzá a tanításhoz, azonban nem követ el határsértést,

ha utasításaiban olyan területre jut, amely inkább más tényezőhöz

tartozik. Itt nem lehet a határokat élesen megjelölni. A fó az,

összhang, amelynek megteremtésében mindenki tartozik jó akarat-

tal közreműködni; különösen a pedagógia tanárának feladata az

egységet, a harmóniát képviselni az egész vonalon. Tehát neki

kell utoljára beszélnie, mert csak igy tudhatja összeegyeztető mun-

káját végezni.

Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy amig a

növendékek beszélnek, addig a tanártestület tagjai teljesen passziv

szerepet játszanak. Ezen erős önuralmat feltételező, de rendkivül

sarkalatos követelrnényt meg kell valósítanunk, mert egyenesen

következik a tanterv és utasítások szelleméből, amelyek pedig a

legujabb idők pedagógiai törekvéseit figyelembe v~ve a növendéket

a feltételek megadása mellett önálló, tudatos alkotásra akarják ké-

pesíteni. A tanterv és utasitások az~)O elve, amely a növendéket

minél intenzivebben akarja a tanítás körébe, az egyes kérdések

tárgyalásába bevonni; azon elve, amely a növendék lelki erejét

akarja megedzeni, produktívitáshoz segíteni, az előkészítés alkal-

mával folyó munkára alkalmazva azt kivánja, hogy az a növen-

dék részéről teljesen önállóan induljon meg .. Vagyis a növendék

önállóan állapítsa meg a tanítandó téma tárgyi és pedagógiai

vonatkozásait; ő szabja meg azt, hogy az anyagnak milyen korn-

plexuma ölelhető fel, ennek sikeres feldolgozásához milyen didak-

tikai és methodikai elvek fognak hozzájárulni; ő kutassa a kel-

tendó logikai, etikai és esztétikai hatásokat stb. Ezen munkához

megadtuk a kellő alapot és a szükséges feltételeket, amennyiben a

növendékek tanulták az illető tételt tárgyi szempontból (amely

tárgyi tanítás figyelemmel tartozott lenni a népiskolai anyagra);
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tanultak dikaktikát és methodikát is; látták a gyakorlőiskola veze-

tőjének minta tanításait és a szaktanárok demonstrációit. Tehát

most csak arról van szó, hogya látott tanítások és a szaktanár

óráján hallottak figyelembe vételévei az általános didaktikai és

methodikai elveket applikálják ezen speciális egységre. A növen-

déknek ezen munkájában megnyilatkozó produktiv ereje, kritikája

lehet tanításunknak; irányíthat bennünket abban, hogy mire for-

dítsunk különösebb gondot; tudomásunkra hozza azt, hogy melyik

rész váltott ki életre való gondolatokat és ennek tárgyalási módja

zsinórmértékül szolgálhat a jövőben is.

Hiába hirdetjük mi a növendéknek. hogy nekik mint tanítók-

nak semmit sem szabad közölniök, amit a gyermekek is tudhatnak,

ha mi eljárásunkkal ez elvet megcáfoljuk akkor, amikor mi beszé-

lünk olyan kérdésekről, amelyeknek megoldását - a maga módja

szerint, esetleg primitiv felfogással - a növendék is meg tudja adni.

Ezen követelményt olvashatjuk a tanterv és utasítások azon

pontjából, amely megkivánja, hogy a képző-intézeti tanítás min-

tája legyen az elemi iskolai oktatásnak. Ha pedig a gyakorlóisko-

lában mintegy kicsaljuk a gyermekből a szikrát, akkor nekünk is

ugyanazon utat kell követnünk, A gyakorlóiskola munkáját a köl-

csönös beszélgetésre bazirozzuk, hasonló elveket valósitunk meg a

képző-intézetben; és amint már a gyakorlóiskolában is vannak te-

rületek (Úrhegyi A. alkotó munkája), amelyeken a gyermeki lélek

spotán, - belső tartaimát, önálló erejét kifejező módon nyiIatkoz-

hatik meg. éppen ugy a képző-intézetben bizonyos kérdésekben

(pl. A leendő tanítás képének előzetes megkonstruálásában) egy

időre a növendéknek kell a cselekvés egész rerületét átengednünk.

Mihelyt beleszól a tanár, akkor az illető gondolatra nézve

megszünt a vitatkozás lehetősége. Beavatkozásukkal a megbeszé-

lendó pontok egyikére azt irjuk: noli me tangere. A növendék -

a tanár iránti tiszteletből - ilyen gondolathoz többé nem nyul.

Minél többet helyestünk vagy tagadunk - amig a növendékek

hadakoznak, - an~ál inkább elzárjuk a gondolatok kicserélés é-

, nek utját.

Ilyen módon lehetne a gyakorlati kiképzés terén a legmoder-

nebb pedagógiai követelményt: az alkotó munkára való nevelést

(amelyet Lechnitzky Gy. kollegánk részletesen kifejtett) szolgálnunk.

A tanártestület tagjai jegyezzék fel azokat a megnyilatkozá-

sokat, amelyeket akár tárgyi, akár pedagógiai szempontból nem

tartanak elfogadhatóknak, vagy különösen alkalmasaknak és ha a
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sor rájok kerül, alkalom nyilik az eszmék végleges tisztázására.

-Tehát a növendékek vitája után következik a mi feladatunk, amely

a téves nézetek helyreigazításában, a hézagok kitöltésében, maga-

sabb eszmények felállitásában, nagyobb perspektivák megnyitásá-

ban fog mutatkozni.

Az előkészítő órán felvetett gondolatokat a növendékek le-

jegyzik. Ezen irányító eszmék és az előkészítő órára hozott váz-

. lat alapján tartoznak egy, a közös munkákat visszatükröztető,

tehát valóságos pedagógiai retortán átszürődött vázlatot készíteni

a tanítási órára. Egy növendék pedig a pedagógia tanárának kije-

lölése szerint részletes tervezetet készít, amelyet a tanártestület

három faktora a jelzett sorrendben néz át.

Nagyon fontosnak tartom eljárásunkban azt, hogy minden

növendék foglalkozik behatóan a kitüzött kérdéssel, mindenki fel-

dolgozza azt magában s igy olyan belső erő fejlődik benne, amely .

őt bármilyen didaktikai egység' feldolgozására' képessé teszi.

Rendszerünk szerint tehát minden növendék két vázlatot

készít; az egyik az előkészítő órára szól, a másik, az utasításokat

figyelembe vevő vázlat pedig a tanítási órára. Ez utóbbi expressis

verbis benne van a tantervben : "A tanításra ki nem jelölt növen-

dékek is köt~lesek az utasítások alapján a tanításoknak legalább

is a vázlatát elkészíteni. « Az elkészítő órára kidolgozandó vázlat

pedig implicite megtalálható egyrészt a tanterv. és utasításokban, '

másrészt a május havi rendeletben. Mindkettő minél több gondot

óhajt fordítani a tanítások beható előkészítésére és bírálatára. Az

előkészítések tudatosabb irányitása, eredményesebb volta megki-

vánja, hogy az ottani megbeszélések minél élénkebb visszhangra

találjanak a növendékek lelkében; tehát megkivánja az apperci-

piáló képzeteknekminél nagyobb számát. Ezen appercipiáló kép-

zetek ez esetben az illető tétel tárgyi és pedagógiai vonatkozásai.

Tehát a tanár (illetőleg tanárok) szavának minél világosabb meg-

értése is kivánja ezen vázlatot, de még inkább követeli ezt fentebb

bővebben kifejtett azon törekvés, amely a növendéket itt bizonyos

alkotó munkára akarja serkenteni.

Ilyen jó felfegyverezés mellett a növendékek a legnagyobb

figyelem mal és érdeklődéssei kisérik a tanításoknak minden egyes

fázisát, amely viszont igen élénk és termékeny eszmecserét ered-

ményez a birálatok alkalmával. Egybirálati órán a következő rend-

ben történik a tanításhoz való hozzászólás: tanító önbirálata, hiva-

talos biráló (ez csak forma, mert a beható előkészület révén min-
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denki egyenlően hivatott észrevételek megtételére) és önkényt

jelentkezők megjegyzései, a tanító válasza az elhangzott észrevé-

telek re ; a szaktanárnak, a gyakorlóiskola vezetőjének és végül a

pedagógia tanárának birálata. Utóbbi észrevéteti ezen tanításból

kikristályosítható elvi jelentőségű kérdéseket, azokat megfogalmaz-

tatja és leiratja az eredménytárba. Az eredményeknek ilyetén meg-

rögzítése feleslegessé teszi a nagy munkával és kevés haszonnal

járó jegyzőkönyvek irását.

Igen kivánatosnak tartom, hogy a gyakorlati kiképzés körüli

irások együtt legyenek. Azért válik szükségess é olyan berendezésü

füzet, amelyben a lap egyik oldala a könyv kötési irányával pár-

huzamosan haladó két vonallal 3 oszlopra van beo:;ztva. Az első

. oszlop az előkészítő órára kidolgozandó vázlat helye;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli másik az

előkészítés alkalmával felvetett gondolatok bejegyzé.sére szolgál;

a harmadik pedig a tanítási órára készítendő vázlat számára való.

A lap másik oldala 3 hosszirányu és alul egy szélességi irányu

oszlopból áll. Az első két hosszirányu oszlop a birálati szempon-

tokat foglalja magában és pedig az első a tanítás menetét követő

birálati szempontokat (előkészítés, megértetés, állandósítás), a másik

az általános birálati szempontokat (figyelem, érdeklődés, fegyelem,

egyéniség, osztály tanítás ... ). A harmadik hosszirányu oszlop a

tanítások alkalmával felmerülő gyermek-pszichológiai jelenségek

megrögzítésére, valamint a hospitálások alkalmával - akiadott

szempontok szerínt - tett összes megfigyelések lejegyzésére szol-

gál, A szélességi irányu oszlop az eredmény tárt képviseli.

A birálati szempontoknak ilyen füzetben való állandósítása

ellen azt lehetne felhozni (a füzet egyéb rovatait - ugy gondolom

- kevésbbé érheti kifogás), hogy sablonos munkát eredményez.

Ezen vádtói ugy vélek szabadulni, hogyabirálati szempontokat

részletesen egyszer adnám meg, az egyes lapokon pedig csak a

főbb szempontok foglalnának helyet. Legfőbb célját abban látom,

hogy a biráló beszédjében meghatározott rendet követ ; nem tár-

gyal össze-vissza. Ugyanis, ha ilyen füzete nincsen, akkor meg-

történhetik, hogy bizonyos szempontra vonatkozó észrevételek
különböző helyeken találhatók, A fegyelmezésre vonatkozólag pl.

felmerülhet észrevétel a tanítás elején, közepén és végén. Miután

az észrevételek lejegyzése helyileg szukcesszive történik, a birálat

alkalmával egy pedagógiai elvet háromszor fog szóvá tenni, vagy

nagy időveszteséggel iparkodik a különböző helyeken levő, de

ugyanolyan természetü megjegyzésekel összeszedni.
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E füzet egyik oszlopához, amely a gyermekmegfigyelések

és általában a hospitálások alkalmával megfigyelt, jelenségek le-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•jegyzésére szolgál, még 'azt az észrevételt akarom hozzáfüzni, hogy

igen értékes volna, ha az egyes intézetek közölnék egymással a

hospitálások értékesítésére vonatkozó szempontjaikat. Leghelyesebb

volna talán a Magyar Tanítóképzőben közölni nehány ilyen szem-

, pontsorozatot. 'Amikor a hospitálásról 'beszélünk, lehetetlen elpa-

lástolnunk egy hiányérzetet. Ugyanis megállapítunk szempontokat,

amelyek szerint növendékeink tartoznak a gyakorlőiskola munkáját

figyelemmel kisérni. Azonban ezen megfigyelések megbeszélésére,

feldolgozására nincsen elég időnk. Ezek gyümölcsöztetése, valamint

antropometriai, pszichikai és didaktikai kisérletek tervszerü keresz-

tülvitelére, továbbá tudatos pedagógiai olvasásba való bevezetésre

Quint és Lechnitzky kollegákkal együtt egy pedagógiai gyakorlati

órát tartunk szükségesnek. A tanítóképző-intézetek ugy túl vannak

halmozva órákkal, hogy ennek megvalósítására ez idő szerint nem

lehet gondolni, de a jövő zenéjét kell benne látnunk.

2. A második félévbel} a folytatólagos tanítások alkalmával

egy egész sereg problematikus kérdés lép fel. Nevezetesen milyen

legyen a számszerü viszony a tanítások és megbeszélések (elő-

készítés és birálat) között? Mennyi legyen a folytatólagos tanítások

száma? Egyszerre készítsük-e elő a folytatólagos 'tanításokat és

egyszerre biráljuk-e meg azokat? Követeljünk ekkor is részletes

tervezetet, vagy elégedjünk meg a vázlattal ? A megbeszéléseknek

erős kidomborodása nálunk az első félévben fényesen bevált. A

második félévben - 'ugy találom - meggondolandó a tanterv és

utasítások azon követelménye, amely azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév közepe és vége felé

növeini akarja a tanítások számát. A~t hiszem leghelyesebben akkor

járunk el, h'a a második félévben az órák felét tanításokra, a másik

felét pedig azok megbeszélésére használjuk fel. Azonban ennek ke-

resztülvitele nem olyan könnyü, mint első tekintetre látszik, amennyi-

ben uj tantárgy beosztást és uj órarendeket (a gyakorlóiskolában

és a képző-intézetben) invol vál.' -

Azon elv elfogadása mellett, 'hogy a tanítások száma egyenlő

legyen a megbeszélések számával, a tantárgyak hármas csoportba

volnának osztandók; pl. humaniórákra, gyakorlati tárgyakra és

reáliák ra. A tárgysorozatok és ezeken belül a ciklusok a második

félévben ilyen képet adnak:

..
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Humaniórák Gyakorlati tárgyak ReáliákponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

olvasás ének természetrajz 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ciklus fogalmazás kézimunka sz~mtan április l-lg,
nyelvtan ütenyirás mertan

E ikl ~ történet rajz fÖldrajZ} , ''"
CI us lk ' ,ev végeig.

a otmanytan torna termeszettan

A folytatólagos tanítások számát kettőben állapítottuk meg;

azokra való előkészítés egyszerre történik; birálatukra a második

tanítás után kerül a sor. Ennek gyakorlati kivitele ugy tör ténik,

hogy először csak az egyik tárgyat készítjük elő két tanításra

(pl. olvasást), a másikat (fogalmazás) csak egy tanításra. A követ-

kező megbeszélés! órán ezen egyes tanítást biráljuk meg és elő-

készítünk ezen tárgyból két tanítást. A harmadik megbeszélesi

órán az első tárgyból már elvégzett két tanítást biráljukmegés

előkészítünk ebből ismét két tanítást. A \ negyedik <megbeszélés]

órán hasonlóképen járunk el a második tárggyal (fogalmazás) stb.

A folytatólagos tanítások kapcsán fentebb felvetett negyedik

kérdésre az a válaszom, hogy ne kivánjunk részletes tervezetet

ezen a fokon, hanem elégedjünk meg vázlattal. A növendéket ezáltal

közelebb visszük az önállósághoz és bizonyos időt is teszünk

részére szabaddá.

3. A gyakorlati kiképzés terén a haladás olyan irányban
mutatkozik, hogyamegbeszéléseket fontosabbnak tekintjük, mint

a sokszori gyakorlati fellépést. Ennek az előnyelt bőségesen mu-

tatta meg az elmult félév. Ha azonban a gyakorlati tanítások szá-

mát növelhetjük anélkül, hogy a tanítások tudatossá tétel ének ide-

jéből valamit elvonnánk, akkor ragadjuk meg ezen első tekintetre

valószinütlennek látszó kedvező alkalmat. Ezen kiváItságos helyzet

a VKM. urnak azon rendelete által teremtődött meg, amely sze-

rint a Ill. és IV. éves növendékek is tartoznak hospitálni. Ennek'

megfelelőleg minden IV. éves növendék havonta átlag egyszer hos-

pitál, egész éven át körülbelül 9-szer. Gondolatom oda irányul._

hogy ezen hospitálások közül egyet fellehetne használni tanításra.

A nagyon helyesen előtérbe. helyezett előkészítések és birálatok

mellett ilyen módon lehetne a gyakorlati fellépéseket is némiképen

erősebben szóhoz juttatni, anélkül, hogy a növendékek külön óra-

mulasztást követnének el. Ezen eljárással lehetne yozzávetőleg

biztosítani -azt, hogy minden növendék tanítson mir(den tárgyból
legalább egyszer és hogyanépiskola egy napi munkáját tanulja

egészen a maga vállára venni.
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4. Eddigi fejtegetésem a IV. évfolyarnra vonatkozik. A Ill.
évesektől még nem várhatjuk a fentebb vázolt. önállóságot a gya-

korlati kiképzés terén; továbbá az avval kapcsolatos vitákon itt

nincs is annyi időnk. A Ill. évfolyam pedagógiai tanulmányában

(a gyakorlati kiképzést is érintő) aktuális jelenség a szaktanárok

demonstrációnak elhelyezése. Tudvalevőleg a május havi rendelet

ezeket szerves kapcsolatba hozza a módszertannal. Örömmel üd-

vözöltük ezen nevezetes intézkedést, amely a szaktanárok dom on-

strációit biztos mederbe terelte és gyakorlati kiképzésünk hatalmas,

oszlopaivá tette. Ez egyébként egyenesen következik a tanterv és.
utasítások szelleméből, amely minden fejtegetésünket miriél szoro-

sabban iparkodik konkrétumhoz kötni. Amint; az év elején (szept.,
okt.) látnak a növendékek mintatanitásokat a gyakorlóiskola veze-

tójétől a beszéd- és értelemgyakorlatok, olvasás, irás és számolás.

köréből és azokhoz füzzük eiméleti tárgyalásunkat (a gyakorlőiskola

vezetője ezen speciális tanítást taglalja, a pedagógia tanára pedig

ezen didaktikai egység főbb elveit kiterjeszti a tárgy egész körére),

éppen ugy járunk el most a többi tantárgyak körében is, amikor'

a szaktanár demonstrációja alapján vonjuk el valamely tárgy taní-

o tásában követendő elveket. És amint a konkrétumok megfigyelése

az év elején a gyakorlati órákon történik, ugy tartassanak a szak-

tanári demonstrációk is a gyakorlati órákon .. Óraösszeütközés ese-

tén megegyezés szerint vagy a szaktanár óráján, vagy a peda-.

gógia tanárának elméleti óráján történik ezen szubsztratum szer~és.

5. Gyakorlati kiképzésünknek még egy igen értékes, de eddig

kevéssé kultivált területét akarom még érinteni akkor, amikor az

ismétlő-iskolában való gyakorlati tanításoknak tanulmányunk rend-

jébe való szervesebb beillesztését kivánom, IV. éves növendékcink
eddig egyszer hospitáltak az ismétlő-iskolában és pedig ugya köz-

ismere ti, mint a gazdaságtani órákon; egyszer pedig tanítottak a

gyakorlőiskola vezetőjének vagy a gazdasági szaktanárnak jelen-

létében.

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezen gyakorlati tari í-

tásokon a pedagógia. tanára íntézrnényszerüen . jelen legyen. A

tanitóképző-íntézetben : a pedagógiai vonatkozások mínden szála.

benne fusson össze, azért a gyakorlati kiképzésnek ezen mozza-

natába is vonassék be. Szükség van valakire, aki itt az egységet

képviselje, aki' megálIaPítSa,~hOgJ:' hányan tanítsanak gazdaságtant

(erre itt különösebb gond f rdítandó, miután a népiskolában val&,

tanításoknál ezt mint külön tárgyat nem vettük fel, csak a terrné- .



szetrajz kapcsán érintjük), hányan közismereti tárgyakat. A köz-

ismereti tárgyak tanítására való kijelölésénél figyelemmel lehet arra,
hogy ki miből tanított eddig; és viszont az itteni tanításokra lehet
tekintettel, amikor a mindennapi iskolában jelöl ki később valakit
tanításra. Tehát ez a körülmény segíti előmozdítani azon követel-
ményt, hogy minden növendék tanítson minden tárgy ból.

Az ismétlő-iskolára vonatkozólag a tantervben ezt olvassuk:
"Tanítási gyakorlat az osztatlan elemi népiskolában és az ismétlő-
iskolában. "

Miután azonban az ismétlő-iskolának órái szerda és szombat
délutánra osztattak be, az itt végezhető próbatanítások a gyakor-
lati kiképzés számára megállapított órák keretéből kiesnek. Kivá-
natosnak tartanám, hogya VKM. ur olyan értelemben kerestessék
meg, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyakorlati kiképzésnek ezen fázisa is intézmény-o
szerüen a pedagógia tanárának hatáskörébe utaltassék.

Ezen tanításokon, valamint ezek -megbeszélésein minden nö-
vendék tartozik jelen lenni; ha a növendékek száma nagy, két
csoportra osztandók. Igy lehetne ezeket a tanításokat is minél több
növendék szempontjából értékesíteni.

Minden növendék tanítására és tanításának megbeszélésére
átlag 1 óra' számítandó.

Az itt felvetett gondolat gyakorlatilag ugy volna megvalósít-
ható, hogy pl. februárban tanítsanak a közismereti tárgyakból

(mondjuk a növendékek 113 része), április-májusban pedig gazda-
ságtant (2/3 része). Ennek megfelelőleg:. egy februári szombati
napon történik 3-4 előkészítése; következő szombaton , ezek ta-
nítsanak, ,tanításukat megbiráljuk és ujabb 3 -4-et készítünk elő
stb. Hasonló a gazdaságtan tanításának berendezése.

Ennyiben gondoltam beszámolni azon törekvésekről, amelyek

a lévai tanártestületet mozgatják a gyakorlati kiképzés terén.
Végül két momentumot akarok még tisztázni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aj Nem tekintettem feladatomnak a gyakorlati kiképzésnek
teljesen kiépített rendszerét adni, hanem csak azokat az eszméket
akartam érinteni, amelyekben intézetünknek a pedagógialegmo-
dernebb . követelményeivel szemben való álláspontja, valarnint a
gyakorlati kiképzés teljes kiépítésére vonatkozó törekvése jut ki-
fejezésre.NMLKJIHGFEDCBA I

b J Nem gondolunk arra, hogy rendszerünk más intéJetbe a
maga teljességében átvétessék. Lehetnek itt olyan elvek, amelyek
más körülmények között, más egyének kezében kevésbbé válnak
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be. Vannak itt olyan jelenségek, amelyek tanárkarunk konstellá-

ciójától függnek (tárgybeosztás) ; ezek intézeti sajátos vonások.

Tehát teljes uniformizálásnak ebben a kérdésben helye nincs; leg-

feljebb arról lehetne szó, hogy ebből olyan általános elvek jegeccd-

hetők ki, amelyek más intézetbe is sikerrel volnának átültethetők.

Hogy rendszerünkben ilyen elvek vannak, arról meg vagyunk

győződve.

(Léva.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrank Antal.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y a k o r la t i k ik ép z é s r en d je a z ig ló i á llam i

ta n ító k ép ző b en a z 1 9 1 1 /I2 - ik é v b en .

Haspita lds,NMLKJIHGFEDCBA

f . osztá ly. Az 1. osztály növendékei az iskolai év elejétől

kezdve a befejezésig betürendben egyenként látogatják -egy-egy

napon a gyakorlo-iskolát, ekkor az intézeti tanítás alót föl vannak

mentve, hogy idejük legyen még azon a napon irás ban kidolgozni

gyakorlóiskolai tapasztalataikat. Megfigyelik adott terv szerint a gya-

korlóiskola életét, tapasztalataikról naplót vezetnek, melyet a gyakorló-

iskola tanítója ellenőriz, de szükséges, hogy a pedagógia tanára is

figyelemmel kisérje. A megfigyelések két főirányuak, egyrészt tapasz-

talati minták szerzésére irányulnak a népiskolai tanítói gyakorlat

köréből, másrészt a szerzett tapasztalat a testtanban tanult elmélet

megértését segítse elő. A megfigyelések terve a következő :

1.. A gyakorló-iskolai tanuló ruházkodása, célszerűen öltöz-

ködnek-e? tiszták-e ? Pontosan jelennek-e meg az iskolában? A

gyakorló-iskolai tanulók nevei.

2. A gyakorló-iskolai élet rendje. (Rendtartási szabályok.) A

gyakor ló-iskolai tantárgyak elősorolása.

3. A gyakorló-iskola heti órarendje.

4. A gyakorló-iskolai tanulók egészségi állapota, a tanulók

érzékszervei. (Külső, látható betegségek, egyéb fogyatkozások.)

5. A gyakorló-iskola tankönyvei. (Cim, osztály, szerző, kiadó,

papir, képek.)

6. A tanterem méretei, az abl~kok nagysága, melyik oldalról

kapja a világosságot? A padok m~retei, szerkezetük?

7. A tanterem egyéb fölszerelése, táblák, képek, térképek,
kiadóik,

8. Egy tantárgy egy osztálybeli egy havi tanmenetrészlete.

ll. osztá ly. A II.· osztály növendékei ugyanolyan rendben és
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ugyanolyan célból látogatják a gyakorló-iskolát, mint az 1. évesek.
Itt már a lelki élet körébe tartozó jelenségekre is figyelemmel van-
nak. A megfigyelések terve:

1. Az 1. és II. osztály aznapi tananyaga. A tartalom pontos
ismertetése.

2. Az 1. és II. osztályból 3 tárgy tanításában az aznapi mód-

szeres eljárás rövid ismertetése.
3. A Ill. és IV. osztály aznapi tananyaga. Tartalomismertetés.
4. A Ill. és IV. osztályból 3 tárgy tanításában követett el-

járás r-övid ismertetése.
5. A figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelern foglalkozta-

tása mely tárgyak tanítása alkalmával és miképen történt? Tehát
egy-két példa elősorolása, fejtegetése.

6. Egyes esetek feljegyzése, melyekkel a tanító a tanulók aka-
ratára, kedélyi életére hatott a hospitálás napján. .

7. Egyes tanulók lelki életére jellemző esetek feljegyzése és
fejtegetése, akár tanítás közben, akár az órakozökben történtek.

8. Egy osztály egy havi tanmenetrészlete.NMLKJIHGFEDCBA

I I l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly. A Ill. osztály növendékei is ép olyan rendben
hospitálnak, mint az előbbi két osztály, de most már azzal a cél-
lal és feladattal, hogy a megfigyelt tanítói mintákat képesek legye-
nek utánozni, hogy tehát tanulmányaik és tapasztalataik segítségé-.

vel képesek legyenek eredményes próbatanításokat tartani. Itt tehát
a hospitálás részint: a próbatanítások, részint a nevelés- és oktatástan
szolgálatában van, de a tanítói gyakorlat egészére is van figyelemmel.
A megfigyeléseket lehetőleg még aznap írásban kidolgozzák. Terv:

1. A gyakorló-iskola tanszerei.
2. Két tanítási egység tanításának részletes megfigyelése és

kidolgozása , a beszéd- és értelem gyakorlat vagy a nyelv~s és •
számtan köréből,

3. Az aktiv szernléltetés (cselekedtetés) alkalmazása a hospi- ""ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. "tálás napján. Továbbá jutalmazási és büntetési, fegyelmi esetek

feljegyzése.
4. A kérdezés és előadás a látogatás napján. Példák fel-

jegyzése.
5. Két V. és VI. osztályb eli tanítási egység tanításának rész-

letes megfigyelése és kidolgozása. ,
6. Egy gyakorló-iskolai fiu jellemző testi és lelki egyéni vo-

násai. Jellemrajz. Ez az egész évi, sőt előző évi megfigyelés alap-
ján készüljön.
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7. Egy gyakorló-iskolai leány egyéniségének rajza. (Hasonló-

képen hosszu megfigyelés eredményekép.)
8. Az aznapi gyakorló-iskolai egész munka rövid ismertetése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. osztá ly. A IV. osztály növendékei már a telfes gyakorló-

iskolaz' életet törekednek tudatosan megfigyelni és minthogy hospi-

táláskor tanítanak is, alkalmuk van némi tanítói biztosság es ön-
állóság megszerzésére is. HospÜálnak az ismttló-z"skolában is az

~gyesületben is. Segédkeznek a hivatalos könyvek vezetésében, sta-
tisztikai kimutatások elkészítésében, a rendtartásban, tanulmányi
kirándulások, iskolai ünnepélyek alkalmával. Tanítanak aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor-

lóban, az ismétlő ben és .közreműködnek az ifjusági egyesületben.
A tanítandó egységet a gyakorló-iskola tanítója előzetesen közli

velök. A megfigyelések általános terve:
1. Hospitá lás. 1/2 órai tanítás. Rövid vázlatos irábeli kidolgo-

zás kivántatik.) Nyelvi, tört. tárgycsoport.
2. 1/2 órai tanítás. Természettudományi és mennyiségtani

tárgycsoport.
3. 1/2 órai tanítás. Művészeti és ügyességi tárgycsoport.
4. 1 órai tanítás. Nyelvi és történeti tárgycsoport.

5. 1 órai tanítás Természettudomány és mennyiségtani tárgy-
csoport.

6. 1 oral tanítás. Művészeti és ügyességi tárgycsoport.
7. Félnapos tanítás.
'.Jegyzet: A gyakorló-iskola tanítója alkalomszerüleg ezt a ter-

vet megváltoztathatja.

Práoatanitasoi: Ill. osztá ly. Heti 2 óra.

Ez az osztály az első két hónapban,/tehát szeptember és
októberben heti 1 órában megfigyeli a gyakcrló-iskolaí tanító vagy

a módszertan tanárának mintatanításait, a rákövetkező órában az-
\

után megbeszéljük, értelmezzük, tudatossá tesszük a megfigyelt
mintatanításokat és igyelőkészítjük a tárgy módszerének elméletét

is. A megbeszélés alapján a növendékek a tanítás tartaimát és rnód-
szeres menetét beirják gyakor1ó-iskolai naplójukba. Igy készülnek
.a próbatanításokra, amelyek a 3-ik hónapban," tehát novemberben

kezdődnek. A mintatanításokat és a módszertani elméletet is a
beszéd- és értelem gyakorlatok kal kezdtük, mindamellett, hogy ezek
nehezebbek, mint az irás-olvasás ügyességének tanítása. Mégis
szükségesnek találom, hogy ezen sorrend mellett megmaradjunk
épen azért, mert a beszéd- és értelemgyakorlatok, amint elnevezé-



16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sük is mondja, a tanulók értelmének, beszédjének első, általános,
tervszerü, némileg rendszeres gyakorlásából állanak és igy előkészí-

tői valamennyi elméleti tárgy tanításának, ellenben az irás- és olva-
sás-tanítás eleinte ügyesség tanítása, tehát másféle, bár szintén igen
fontos tanítás.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

A folyó iskolai évben a következő mintatanításokat tartottuk
(a gyakorló-iskolai tanító és aluli rt), a növendékek pedig a követ-
kező próbatanításokat tartották:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mi1tta ta1títások,' 1. Beszéd- és értelemgyakorlat. Szoktatások.
Iskolai rend, iskolába jövetel. Utánzó játék I-II. osztály. 2. Beszéd-
és értelemgyakorlat : Az iskolában levő tárgyak helye, szine, alakja
és anyaga, 1-11. osztály. 3. Beszéd- és értelemgyakorlat : A tanuló
helye és neve, családnév, kereszt név. I. osztály. 4. Beszéd- és érte-
lemgyakorlat: A könyvről. II. osztály. 5. Hangoztatási és irási elő-
gyakorlat: "z, s, 1, r" hangoztatása, / / / / / / iratása. I. osztály. 6.
Beszéd- és értelemgyakorlat : Középületek és magánépületek. II. osz-
tály. 7. Hangoztatási előgyakorlat : Három hangból álló szók szét-
bontása hangokra. Kéttagu szók szótagokra bontása .. 1. osztály.
8. Beszéd- és értelemgyakorlat : Őszi kerti munkák. II. osztály. 9.
Irva-olvasás. Az "r" iratása s olvastatása. I. osztály, 10. Beszéd-
és értelemgyakorlat : A földmives őszi foglalkozása. II. osztály. 11.
Olvasás: Erzsébet királyné. IV. osztály. 12. Irva-olvasás: Az ,,1"

iratása és olvastatása. I. osztály. 13. Nyelvtan: Az értesítő mon-
datról. Ill. osztály. 14. Fogalmazás: Erzsébet királyné c. olvasmány
alapján. IV. osztály. 15. Beszéd- és értelemgyakorlat : (A magyar
nyelv tanítása, nem magyar ajku iskolában.) Jobb kéz, bal kéz,
jobb, bal, jobb kézzel irok, jobb kézzel eszem. 1. osztály. 16. Szám-
tan: A 8-as szám képzetének ismertetése, számlálás 8-ig I. osztály -.
17. Számtan: A 8-as szám körben összeadás, kivonás. I. osztály.

Práoatasusasoé : 1. Irva-olvasás: "V, v" iratása, olvastatása.
I. .osztály. 2. Irva-olvasás: A "b, b" iratása, olvastatása. I. osztály.
3. Olvasás: A favágó és a róka c. olvasmány. Ill. o""ztály. 4. Irva-

olvasá: :. = "ö~ ~" iratása, olv~statása .. 1: osztály. ~:J!Fogalmazás:
A favago es a roka c. olvasmany alapján. Ill. osztály. 6. Irva-

olvasás. Az "s, s" iratása és olvastatása. 1. osztály. 7. Olvasás.
Az asztal os műhelyben c. olvasmány alapján. II. osztály. 8. Fogal-
mazás: Az asztalos műhelyben c. olvasmány alapján. II. osztály. 9.
Beszéd- és értelemgyakorlat : A ház butórai. I-II. osztály. 10. Beszéd-
és értelem gyakorlat : Az ember testének főrészei. 1-11. osztály. 11.
Számtan: a 9·es szám képzetének ismertetése, számlálás. I. osztály-



12. Beszéd- és értelemgyakorlat : A táplálkozás. I-II. osztály. 13.
Számtan: A 9-es számkörben összeadás, kivonás. 1. osztály.
14. Beszéd- és értelem gyakorlat : Az ember ruházata. I-II. osztály.
15. Számtan: A Iü-es szám képzete, számlálás. 1: osztály. ~6. Olva-
sás: A ló c. olvasmány. II. osztály. 17. Beszéd- és értelemgyakor-
lat : Igló határában előforduló ásványok. I-II. osztály. 18. Számtan:
A 10-es számkörben összeadás, kivonás. I. .osztály. 19.' Nyelvtan :
Hosszu és rövid mássalhangzók. II. osztály. 20. Irva-olvasás: Az,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nN,NMLKJIHGFEDCBAN r , M" iratá sa, olvastatása. I. osztály. 21. Nyelvtan: Rö-vid és

hosszu kétjegyü mássalhangzók. II. osztály. 22. Olvasás: A templom.
II. osztály. 23. Számtan: A 16-os szám képzetének keletkeztetése,
számlálás. I. osztály. 24. Fogalmazás: A templom c. olvasmány
alapján. II.. osztály. 25. Nyelvtan: A személynév. Ill. osztály. 26.
Kézimunka: Sótartó. 1-11. osztály. 27. Beszéd- és értelemgyakorlat :
A tavasz -. I-IL osztály. 28. Olvasás: Fürösztik a juhokat c. olvas-
mány. Ill. osztály. 29, Fogalmazás: Fürösztik a juhokat c. olvas-
mány alapján. Ill. osztály. 30. Olvasás: Vetés és boronálás. I-II.
osztály. 31. ~ Számtan: A' 100-as körben, / összeadás, kivonás. II.
osztály. 32. Testgyakorlás: Rendgyakorlatok, játék. Ill-VI. osztály.

Próbatanítást eleinte hetenként csak egyet-egyet tartattunk,
rendszerint eltartott 30-35 percig, az óra hátralevő idejében azután
következett a birálat. A következő egész órában volt az előkészí-

tés egy tanításra. Biráini csak az tud alaposan, részletesen vala-
mely dolgot, amihez maga is ért. Azért a próbatanításoknál köve-

tendő eljárás a Ill. (és a IV. évfolyamban is) .minden uj tárgynál

ez: eleinte az előkészítés; amennyire csak az idő engedi és ameny-
nyire képesek vagyunk, legyen alapos, részletes. Mondanom sem
kell, ami fennáll az egész tanítóképzésre, itt is követendő, t. i. elő-

készítéskor magok a nó'vendékek vonandók bele erásen a ,munkába,

tehát az -előkészítés ne álljon közlésből; előadásból a módszertan

tanára vagy a gyakorló-iskola tanítója részéről. Mikor azután a
növendékeknél már bizonyos jártasságot veszünk észre a tanítás
kidolgozásában .és a p~batanításban, akkor hetenkint már két taní-

tás lehetséges, az első. ~rában két félórás tanítás, azután a másik
órában a két félórás tanítás birálata és rövid előkészítés uj tanítá-
sokra. Itt tehát már a birálatra fordíthatunk nagyobb gondot. Az
iskolaév utolsó hónapjaiban fölvesszük az ügyességi tárgyakat, pl.
testgyakorlást, kézitnunkát, hallás .. énektanítást is, mert ezek
tanítása egyszerü és mert eztponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~fd~ ot a növendékek sze-
retik, továbbá a IV-ik évfoly ih kev'éSeQb?C1.tárgy marad. .

Magyar Tanítóképző. iO~ 1~ ~ ~_ } o: 2

~J -t>. ~,yrV1j..v.~~c..,
I)q~edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ,0
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A megfigyelés, tapasztalatszerzés tehát megelőzi a módszer-
tani és neveléstani elméletet, illetőleg erre alapul szolgál ; a próba-
tanítások pedig a szerzett tapasztalati és elméleti pedagógiai isme-
retek alkalmazására és a tanítói egyéniségek kialakulására' szolgál-

nak, azonkivül természetesen visszahatnak az elmélet mélyítésére,
megerősítésére, határozottá tételére. Ez az eljárás aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, évfolyam-
ban, ahol az összes népiskolai tárgyakból, sőt azoknak ágaiból,
fontosabb, különösebb részeiből kellene mintatanításokat bemutatni,
amire az idő kevés. Pótolják ezt némileg a tanárok demonstrációi
és a hospitálás alkalmával, a gyakorló-iskolai tanító megfigyelt
tanításai. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. osztá ly. Heti 6 óra.

1. Heti órarendünk igy oszlott meg: kedd d. e,NMLKJIHGFEDCBA9 - lI - ig . a
népiskolai nyelvi és történeti tárgyak csoportja, ide számítva a
beszéd- és értelemgyakorlatokat és az irás-olvasás tanítását is;
csütórtö'k délután 3 -5 - ig a nép iskolai művészeti és ügyességi tár-
gyak csoportja, ide sorozva a gazdaságtant is ;péntek délelótt 9 -J J - ig

a népiskolai mennyiségtani és természettudományi tárgyak csoportja.
Ebben az évfolyamban is az első három hónapban nagyobb gon-
dot fordítottunk az előkészítésre és rövidebbre szabtuk a birálatot,
azért kedden és pénteken egy-egy tárgycsoportból csak egy félórás

(30-35 perces) tanítás volt, ezután következett a körülbelül 15-20
perces birálat ; a másik órában volt az előkészítés. Azonban a mű-
vészeti és ügyességi népiskolai tárgyakból való tanítások előkészí-
tésére már k.ezd~tben sem szükséges egy egész óra, ezekből a tár-
gyakból már az év kezdetétől fogva két félórás tanítás volt, a másik
órában ezek birálata és két uj tanítás előkészítése. És ez meg is felel.
ezen tárgyak · természetének, itt nem a beszéd, nem értelmi munka
a fő, hanem a gyakorlati, alkotó munka, itt mennél több gyakorlati és
jóval kevesebb elméleti irányítás kell. December és január hónapokban
már valamennyi tárgycsoportból egy órában két félórás próba-
tanítás volt és a másik órában ezek birálata és ujak előkészítése.

Ebben az évfolyamban is kivánatos, hogy a gyakorló-iskolai
tanító vagy a szaktanár mintatanítást tartson előbb, azután 'követ-
kezzenek a növendékek próbatanításai. A mintatanítás megbeszélése
nagyon megkönnyíti az előkészítést a próbatanításokra. Az a körül-

mény, hogy a növendékek hospitálásuk alkalmával is látnak min-
denféle tanítást, nem teszi a mintatanítást fölöslegessé. És intéze-
tünkben ez többnyire igy is volt.



2. FélevkorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazután következtek a folyta tólagos tanítások feb-

rudr, márcz'us és áprüz's hónapokban. Ezeknek beosztása nem kis

gondot okozott nekünk, végül azonban kialakult a gyakorlat. Neve-

zetesen a gyakorló-iskola egytanítór népzskola lévén, a hetz'3 félórás

népiskolai tárgyak tanítása kedd, csütörtök és péntek egy-egy fél-

órában folytatólagosan taníttatott. (P l. számtan, V. és VI osztá ly,

töke, kamat, kamatláb, százalék jogalma, kamatszámítás 1, 1/2' !j4
és töM évre, ez 3 félórás folytatólagos tanítás volt; vagy olvasmány-

tárgyalás fogalmazársa l, lll. osztá ly, 3 félorában, "A mészkő" c.
olvasmány Benedee-Kőrosi olvasókönyvéből.)NMLKJIHGFEDCBAA heti 2 félórás nép-

iskolai tárgy kedden és pénteken (vagy csütörtökön) folytatolago-

san. (P: o. földrajz.) A hetz'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 félórás nepz'skola i tárgy két vagy

három egymást kö'vetó héten taníttatott folytatólagosan, pl: alkotmány-

tan, természettan, ének, rajz stb.

Minthogy ilyenkor a szaktanárnak is jelen kell lennie, azért

amennyiben neki akkor (pl. a heti 3 félórás folytatólagos számtan

tanítás alkalmával vagy a heti két félórás olvasmány tárgyalás, fogal-

mazás tanítás alkalmával) más órája volt, cserélt órá t más tanárra l,

ami csak egyszer- kétszer fordult elő egy tanárral. Ugyanis egy-egy

óra alatt két félórás tanítás tartatván, mindkettőt egy tárgycsoport-

ból választottuk, pl. számtant és mértant ; fizikát és természet-

rajzot vagy földrajzot (nálunk egy kézben van), vagy beszéd- és

értelemgyakorlatokat és nyelvi tárgyakat, igy csak egy szaktanárnak

kellett hetenkint egyszer vagy kétszer órát cserélni. A. folytatóla-

gos tanításokat megelőzte egy előkészítés és követte egy biráI at.

Összesen volt 16 folyta tólagos tanítás, három félórás és két félórás'.

AlV. évjolyamban volt 25 tanítóképző-intézeti nö'vendék. Azt tapasz-

taltuk, hogy ezek a folytatólagos tanítások igen érdekelték a növen-

dékeket és hogy igen tanulságosak voltak. Mindenesetre hozzájárul-

nak a gyakorlati kiképzés tökéletesítéséhez.

3. Husvét után azután folytattuk a próbatanításokat ugy, mi-

ként december és január hóban, azaz heti 6 félórában volt 6 próba-

tanítás és 6 félórában ezek megbírálása és ujak előkészitese. Az

iskolaév vége felé, május hónapban az előkészítés egészen elmaradt,

a kijelölt tanítási egységeket minden növendék kidolgozta vázlato-

san, minden növendék készült és csak közvetlenül a tanítás előtt

történt a próbatanító kijelölése, amint az uj tanítások is kivánják.

A IV. évfolyamban levő 25 hallgatónk mindegyike, a folyta-

tólagos tanításokon kivül, legalább 5-ször tanított az év folyamán.

Ebből látható, hogy évenként mintegy 5X25=125 félórás tanítás



volt, a folytatólagos tanításokon kivül. MinthogyalV éves növen-
dékek kettős csoportokba vannak osztva a próbatanítások kidolgo-
zása szempontjából, azért minden növendéknek legalább 5X2=1OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanítást kellett részletesen kidolgoznia és azonkivül mindegyiknek
még 125-10= l1b tanítást' vázla tot kellett volna csinálnia , Ily nagy-

számu, részletesebb, tehát ért{kes vázla t kidolgozása azonban igen
. megterhelte a növendékeket, nem győzték, kezdték hát nagyon
sablonosan készíteni, mire a testülettel egyetértve odamódosítottam
az eziránti utasítást, hogy csak a tanítás anyagát (tananyagot) kel-
lett leirniok, mert az egészen rövid, sablonos vázlat már tartalom
nélküli,' teljesen értéktelen.

A jövő iskolai évre pedig hasznosabbnak tartjuk, hogy min~
den IV. éves növendék minden 'népiskolai tárgyból (és ennek ágai-
ból) készítsen bizonyos számu, részletesen kzdolgozott tanítást, az
egész éven át 30-40-et ennek nagyobb hasznát fogják venni,
.mint a sok üres vázlatnak. Ezeket a részletesen kidolgozott taní-
tásokat átnéznék az illető szaktanárok, a beszéd- és értelemgya-NMLKJIHGFEDCBA

I

korlati, irás-olvasási és azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-11 -. osztályu számtani tanításokat a
gyakorlóiskola tanítója és a pedagógia tanára. Apróbatanításra
kijelölt csoport (két növendék) dolgozatait először a szaktanár,
utána a gyakorlóiskolai tanító, végül a módszertán tanára javította.
Az egyes és folytatólagos próba tanítások tételeit hosszu volna e
helyen közölni.

A tanítások megfigyelésének, előkészítésének, kidolgozásának
és megbirálásának szempontjai.

I. A tanítandó isme1'ettarta lom.

1. A tanítási egység (tétel) szabatosan meghatározandó.
2. Pontosan meghatározandó az egész tanítandó ismerettarta-

lom, megállapítandó logikai tagolása, jelzendők a források. (Tan-
könyv, vezérkönyv, segédkönyv, kirándulás, kisérlet, szemléltető
eszköz.)

3. Különös figyelem fordítandó a tartalom igazságára, tárgyi
hibák kerülésére. Ne legyen sok, sem kevés.

4 Tartalmi valamint nyelvi szempontból legyen ~ gyermek
fejlettségének megfelelő.

, 5. Legyen alkalmas arra, hogy a tanítás a legfelsőbb neve-
lési célokat szolgálhassa. (Vallás-erkölcsi, nemzeti, esztétikai, gya-
korlati nevelési célok.)



21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Mádsseres (didaktikai és methodikaz) a lakítás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A helyi tantervnek megfelelő időben tartatik-ea tanítás?
7. A gyermekek fejlettségének megfelelőleg van-e módszeresen

alakitva ?
8. A cél jól van-é kitüzve.

9. Tudta-e a tanító az uj ismeret felfogását, megértését kellő-
.képen előkészíteni, a tanulók már meglévő ismereteinek felujításá-

val? A kapcsolat a régi és uj közöttmegtörtént-e? Az uj ismeret
tanításában, megértésében tervszerűen, tudatosan, helyesen járt-e
el? Az elvont ismeret kt/ejtése logikusan, fokozatosan,NMLKJIHGFEDCBAJ ö t ment-e

végbe; Nem volt-e az elvonás hiányos? Gondoskodott-e a begya-
korlásról, alkalmazásról ? Nem volt-e rendszertelen?

10. Figyelmet, érdeklődest keltő, gondolkodtató, a képze-
lemre, kedélyre, akaratra ható volt-e a tanítás? Nevelő-oktatás ,volt-e?

, A ..kérdezés, fejtegetés, közlés tartalmi és alaki szempontból hibát-
lan volte ? A szemléltetés, cselekedtetés, foglalkoztatás jól és ki-
elégítő mértékben volt-e alkalmazva?

11. A tanító beszédje magyaros, világos, egyszerü volt-e ?

'Tud-e a kisegítő kérdésekkel bánni? Nem végez-e fölösleges ma-
gyarázatokat? Az egész osztályt foglalkoztatta-e ? Figyelembe vette-e
az egyes tanulók egyéniségét? Az osztályhoz intézi-e a kérdést?

IV. A tanulól~ egyénisége.

,1.3. Fellépése biztos-e ?' A gyermekek iránt őszintén nyájas,

modorosságtói mentes-e?
,14. Képzettsége, készüItsége kielégítő-e ? Eljárása elég tudatos-ej

15. Tudja-e az' egész osztályt foglalkoztatni?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16. Erősen tud-e hatni a gyermekekre szemével, beszédjével,
egész egyéniségével? Le tudja-e kötni a gyermekek figyelmét, ér-
deklődését? Élénken tanít-e? Tudja-e az osztályban a me~felelő
hangulatot előidézni.

f I l . A jegyelem tartása .

12. Tudott-e tanítás közben fegyelmet tartani? Helyesen fegyel-
mez-e ? Példaadása, oktatása, foglalkoztatása, az osztá ly/egye/em \

szempontjából kifogástalan, célra vezető-a? Figyelemmel volt-e fegyel-
mezés közben a tanulók egyéniségére r
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V. A tanítás eredmé?zye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. Kielégítő-e az eredmény tartalmi szempontból? Kielégitő-é

az alaki képzés szempontjából? Az osztály tanítás és egyéni tanítás

szempontjából?

18. Serkentette-e a tanulókat ó"ntevékenységre?

19. ,Arányban van-e az eredmény, a ráfordított idővel?

20. Volt-e ,a tanításnak eredménye a vallás-erkölcsi, nemzeti,

az esztétikai vagy a gyakorlati nevelés szempontjából?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítás irásbeli kidolgozásának vázlata,

1. A tanító évfolyam, a tanítás idejének, helyének megjelö-

lése. (Irás beli kidolgozása annak a tanításnak, melyet a ... éves

növendékek ... évi. .. hó ... én d. e. (d.NMLKJIHGFEDCBAu .) . . . óráig az iglói állami

tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájában tartanak (tartottam).

2. Tantárgy.

3. Osztály.

4. Tanítási egység.

5. Cél. (Tartalmi, alaki.)

6. A tanítandó ismerettartalom (ügyesség, művészeti készség)

teljes megállapítása. A tárgy lerajzolása, kézimunka tárgy elkészí-

tése. A logikai tagolódás megjelölése.

7. Módszeres menet. A módszeres menet főbb mozanatai és
az ismerettartalom logikai tagolódása a margón jelölendők.

8. A tanítás alakja. Használt tanszerek, szemléltető, kisérleti

eszközök, tanulmányi kirándulás, Tankönyv, vezérkönyv, segéd-

könyv. '

9. Csendes foglalkozáz kijelölése a tanítás előtt. A csendes

foglalkozások szdmonkérése, esetleg ujak kijelölése a tanítás után.

Szükségesnek tartottam a gyakorlati kiképzésnek intézetünk-

ben követett rendjét, amely az előző évekhez képest egyben-másban,

kivált folyta tólagos tanítások kó'vetkeztében változott, ujból papirra

vetni, hogy a következő években ez a terv, a továbbfejlesztésnek '

alapul szolgálhasson.

Az e napokban az állami tanítóképzők' heti órarendjének elké-

szítésére és ebben a gyakorla ti képzes órá inak elhe!J!,ezésérekiadott

VKM. rendelet természetesen szükségessé teszi gyakorlati kiképzé-

sünknek itt vázolt mult évi tervének egyben-másban való megvál-

toztatását is. - Mindamellett hiszem, hogy közlése még eléggé

közérdekü. Gó'mórz'Sándor.
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A s z á sz ta n ító k ép z é s r e fo rm já n a k ja v a s la ta a

sz á sz b ir o d a lm i g y ü lé sen .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

November hónapban került tárgyalásra és elfogadásra a szász

birodalmi gyülésen (első és második kamara) azon törvényjavaslat,

melynek készítésére királyi dekretum szólította fel a bir. gyűlést
és amely a még 1876. augusztus 22-ikén hozott és a gimnáziumok,

reáliskolák és tanítóképző-intézetek szervezetét megállapító országos

törvénynek sok tekintetben való megváltoztatására irányul. Előttünk

fekszik a második kamara tárgyalásaról szóló hivatalos tudósítás,

melyet a' Leipzigi Lehrerzeitung mellékletként közölt. (1912. év-

folyam 7. szám november.) Nem lesz felesleges, ha e reformot

rövidesen ismertetjük.

A reformjavaslatnak előadója a zschopaui tanítóképző-intézet

kiváló [óhirü igazgatója és nevezetes pedagógusa, dr. Seyfert képviselő

volt, kinek fő elméleti munkája a dldaktikáról mint művészetről szóló,

nálunk is eléggé ismeretes. Magát a tervezetet is, ugy látszik, maga

Seyfert készítette, azonban kénytelen volt a kormány felfog~sával

kompromisszumot kötni, sok önálló nézetérőt is lemondani és ezek-

, nek megvalósítását egy későbbi időre elhalasztani. Szerencse azonban

az, hogy Seyfert, ki a hivatásos pedagógusok képviselőjének is

tekinthető - és a kormány a szándékban teljesen megegyeztek és

ez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy addig is, 1túg a gyökeresebb reformnak az ideje, elérkeznék,

legalább részletekben a tanítókéjJzés mélyítendő és emelendö, egy az

eddigz' ha t évhez hozzácsatolandó ,hetedik esztendővel. Az eltérés

Seyfert és a kormány között abban volt és ez volt a birodalmi

gyülésen is a vitának egyik főütköző pontja - hogy a hetedik

esztendőt alulra vagy felül re illesszék - és alapvetésre vagy be-

tetőzésre szolgáljon-e az?! E két intézkedés és felfogás között -

mint látni fogjuk - lényeges különbség van. Seyfert előbb az

utóbbit propagáIta, ideális elméleti álláspontjáról mély és találó

pedagógiai érvekkel támogatva azt, mig a kormány csak abba volt

hajlandó belemenni, hogy ez a hetedik év alulra illesztessék. még

pedig úgy, hogyatanítóképzőkbe, a népiskolában. legalább 7 éve!

töltött és a 13. évük et betöltött ifjakat vegyenek fel. Eszerint

ezután 20 éves korukban kerülnének ki a növendékek a tanító-

képzőkből, kiknek gyakorlati készültsége betetózéseül szervezni

akarja az állam az egy évi gyakorlati segédtanitóság intézményét

is. Dr. Beck a szász kultuszminiszter azon meggyőződésének adott
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kifejezést, hogya célt igy is el fogják érni és joggal hivatkozott
arra, hogy e hét éves tanfolyammal Szászország úgy is vezet a
többi áIIamokkal szemben, mert Würtembergben a két preparandai
és három szeminár évet csak legújabban, 1911-ben szervezték egy
hat osztályu teljes egésszé. Igy Würtembergben 13 éves korukban
teszik az ifjak a felvételi vizsgát, és 19 éves korukig képeztetnek,
holott Szászországban 13-20-ig. Würtemberghez hasonlón Bajor-
ország is csak legujabban fejleszti képzőjet hat évfolyammá.
Seyfertnek eredeti terve a 14 éves' korhan, a népiskola teljes el-
végzése után való felvételre vonatkozott, a tárgyalások folyamán
azonban engedni volt kénytelen, mivel a korrnány az egész javas-
latnak a teljes visszavonásával fenyegetődzött.

Megmaradt azonban Seyfert tervében az, hogy a latin nyelv
mellé egy idegen nyelv kötelező tanítása vétetett fel a tantervbe
és az eddigi tantárgyak anyagának arányosabb felosztására és mód-

szeresebb feldolgozására megfelelő idő kontempláltatott. Fontos az,
hogy a lélektan és logika helyére a törvény szövegében a filozófiai
propedeutika kerül, amely alatt az eddigieken kivül az ethika,
esztetika és az ismerettan alapelemei is értendők és tanítandók
lesznek jövőre. Érdekesnek tartjuk, hogy ez, t. i. az erkölcstannak, •
mint külön tantárgynak beillesztése a tanítóképző oktatási anya- .
gába, nálunk is - a legilletékesebb tényező, a kultuszminiszter úr
által - tervezte tik.

A latin nyelv kérdése a képviselőházi tárgyalásokon is szőnyegre
került; javaslatot tettek arra nézve, hogy a latin, mint ma már
kevésbbé fontos és hasznos nyelv, tétessek fakultativvá és helyette
kötelezővé egy modern nyelv. Igy két modern nyelvnek, a franciá-
nak és az angolnak a tanítását akarták" a szász képzőkben. Ezt a
javaslatot azonban a többség elvetette.

Erdekeseka képviselőknek erre vonatkozó megjegyzései.
Koch a haladó párt tagja ': Hiszi, hogy egy csomó ok szól a

latintanitás mellett és ő mélyen érzi is ennek fontosságát. De
épp úgy lehet érvelni a modern nyelvek mellett is; Általános
tapasztalat; hogy a latin órák száma a felsőbb osztályokban olyan
csekély, hogy e nyelv terén hatásos és élvezetes munkáról itt már
nem lehet szó, viszont a két alsó osztályban heti öt órával, hozzá-
véve az angol vagy francia öt órát, a nyelvi tanulmányok annyira
túlsulyban vannak, hogy a reális tantárgyak és a nemzeti nevelést
szolgáló tárgyak rövidség et szenvednek. (A heti órák száma itt 35.)
Ezért a latin helyett az angolt kellene behozni, a latint fakultativvá
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tenni, hisz latin nélkül is sikerrel lehet az egyetemek et látogatni,

mint azt a reáliskolát végzettek bizonyítják.

Koch és a többi rokongondolkozásuak ellen a miniszter, dr.

Beck veszi védelmébe a latint a következőképen: Minden tanítással

foglalkozó egyén érzi a latin nyelvnek a fontosságát; sem a tanító-

képezdei tanárság, serri az igazgatók, sem a néptanítók nem fordultak

a kormányhoz azzal a kéréssel, javaslattal, hogy a latint, mint

kötelezőt törüljék. Magának a német nyelvnek, mint tisztán köz-

életi nyelvnek a megértés éhez is hiányzik a kulcs, ha alatinnal

nem vagyunk ismerősek. Temérdek szó ment át a német nyelvbe,

sőt grammatikai szabályok is. De a többi modern nyelvek tanu-

lásához is kitünő előkészület a latin nyelvnek a tudása. Végül az

egyeterni tanulmányok szempontjából is feltétlenül szükséges az,

azért is, mert már az 1873.-iki képezdei törvény mint az általános

műveltség lényeges alkotó: részéről beszél. Viszont, ha Koch úr

indítványa szerint : a francia és angol nyelvet kötelezővé, a latint

pedig fakultativvá tennők, ez a képző növendékei nek oly túl terhe-

lését eredményezné, hogy ez ellen ezen ifjak testi fejlődése érde-

kében tiltakoznunk kell.

Nagyon érdekes Seyfert tervezetében az, amit nem fogadtak

el, hogy ő a 7 évfolyarnuképzést két részre tagozottan akarta be-

rendezni. Az első ötéves cyklus inkább az általános műveltséget,

mint célt szolgálná, az ezután következő két, év folytatná ezt és a

speciális hivatásra való képzést. Ez utóbbi két évre esnének a

speciális pedagógiai tárgyak és a tanítói hivatásra szolgáló gyakorlati

kiképzés. E tagolásnak az a nagy gyakorlati haszna is lenne, hogy

a nemponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAodavaló elemek a legcsekélyebb kár nélkül hagyhatnák ott

az intézetit. Erre annyival is inkább több példa adódik; mivel

oly korban, 13. éves korában kell az ifjunak pályát választania,

amikor ehhez még nincs meg a kellő érettsége és saját hajlamai

és tehetségei felől egyáltalában még nem lehet tisztában.

Seyfertnek e terve ellen a miniszter más pedagógiai tekin-

télyekre hivatkozott: a müncheni 'igazgatóra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndreá '-ra és Gandigra

es egy' Oberlehrerlegutóbb olvasott értekezésére, amely a Zeit-

schrift für Lehrerbildung u. Schulaufsicht cimű folyóiratban jelent meg.

Kitünik az is ezen képviselőházi tárgyalásokból, hogy a kép-

viselők a kor szükségletének tartják azt, hogy az alkotmány tant és

a polgári jogok és kötelességek tanát a képző kb en is az eddiginél

behatóbban és jobb módszerrel tanítsák. Mert csak ezen ismere-

tekkel felruházva nevelhetik a tanítók a népnövendékeket jó haza-
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fiakká és állampolgárokká. Az erre vonatkozó ismereteket az utolsó
évben kell rekapitulálni. Azután mint eddig, a hazai viszonyok
ismertetésére, a nemzeti tárgyak tanítására kell nagy gondot fordí-
tani, nehogy a tanítóképzőre is ráilljék Simrocknak az a guny-
verse, amit egy ízben a gimnáziumra alkalmaztak :

In Rom, Athen und bei den Lappen
Da spaht rnan jeden Winkel aus,

Die weil wir wie die wilden tappen
. In unser eigenen Vaterhaus.

Érdekes továbbá a képviselők többségének azon óhajtása.
hogyatheológusok, ha a tanítóképzőknél alkalmaztatnak és a
vallástanon kivül más tárgyat is tanítanak - ami magábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsév»

lehet helyes és eredményes - köteleztessenek arra, hogy peda-
gógiai szakvizsgát is tegyenek, ami nekik egyébként is könnyü
dolog. Hettner képviseló azért is interpelláJta a minisztert, hogy
Bautzenben a katholikus szemináriumban a paptanárok letették az
anti modern esküt, hogyan taníthatnak ezek modern természettudo-
mányt és Darwin-féle fejlődéstant. Beck rniniszter megnyugtatta a

szólót, hogy .a kath. szemináriumok is erős állami felügyelet alatt
állanak, itt Bautzenben a felügyeletet éppen a tanítóképzők referens
tanácsosa a kuJtuszminiszteriumban gyakorolja és semmi baj sincs.

Ha még megemlítjük, hogy a képviselők erősen hangoztatták
a zene és énektanítás fontosságát a képző kben, melyek alól dis-
pensatiók csak a legvégső esetekben adandók és azt, hogy erősen
tiltakoztak a tornaóráknak, .általában a testi gyakorlatoknak meg-
szeritása ellen, ha nem is merítettük ki, legalább érintettük mind-
.azon problemákat, melyek ezen a képviselőházi tárgyaláson alaposan
és mély pedagógiai belátással tárgyaItattak. A tárgyalás, egyes
szernélyi momentumoktól eltekintve, igazán magas pedagógiai
nivón állott és minden barátja a kulturának gratulálhat Szász-
országnak, hogy olyan magas műveltségü minisztere van mint
Beck, és olyan igazi. mély tudományu pedagógiai képviselője mint
Seyfert Richard, ki szókirnondó erős debatter és keményen meg-
mondja az igazságot magának a hatalmas kormánynak is.

Dr. Székely György.

-,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
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K ü lö n fé lé k .

A ta n ító k ép ző - in té z e t i ta n á ro k k is é r le t i

lé le k ta n i ta n fo ly am á ró l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az amerikai Egyesült-Államok főiskoláin az a szokás, hogya

tanárok minden hét évben szabadságot kapnak és ez évet utazásra,

pihenésre és szakmajukban való továbbképzésre' fordítják. Sőt az-

alsóbb iskolák tanáraira nézve is szükségesnek tartják, hogy időről-

időre legalább félévi szabadságra menjenek ugyan oly célból. Pedig

amilyen áldozatkész az Unio lakossága iskolaépületek emelésében és

felszerelésében, éppen oly szűkkeblü a tanárok ellátása dolgában,

kiknek véglegesítése,' fizetésben való emelkedése .és nyugdíjügye,

messzire elmarad európai kollégáik mögött. A nagymérvü és bőséges

szabadságolást tehát nem a tanár, hanem az iskola érdekében tartják

szükségesnek. Nem akarják, hogy a tanár munkája gépiessé váljék,

hanem időről-időre uj impulzust nyerve, friss szellemmel töltse el

az iskola falait. Tanuláshoz idő, nyugalom és gondoktól való sza-

badulás kell, csak így lehet nyugodtan elmélyedni, eszmélni és
szellemileg növekedni.

Közoktatási kormányunk -mély belátására vall ama nagyszabásu

kisérleti lélektani tanfolyam, melyrea tanítóképző-intézetek 23 tanárát

és igazgatóját berendelte és mely mult év december havában négy

hétig tartott. A tanítóképzők régi munkásai négy hétre felszabadulva

és kiragadva a mindennapi munka terhe alól, szabadon, gond nélkül

élhettek a tiszta tudománynak, ismét tanulókká válva, megifjodott

lélekkel térhettek vissza munkásságukhoz. Ha más haszna nem lett

volna e kurzusnak, minthogy ennyi munkásnak visszaadta a szellemi

frisseségét és ruganyosságát, bőven meghozta volna gyümölcseit. De

van annak más jelentősége is. Tanítóképzésünk ügyének vezetői

nem elégszenek meg azzal, hogy számos tanítóképző részére

fényes épületet emeltetnek, felszerelésről gondoskodnak, a tanárok

személyes ügyeit azok megelégedésére rendezik, hanem arra is

irányul törekvésük, hogy e tanárok művelt, feladatukat teljesen

átértő pedagógusok legyenek. E cél szolgálatában mind nagyobb

mérveket ölt a képezdei tanárok külföldi' tanulmányi utra való

küldése és főleg az idei, nyáron e szám már igen tetemesre

növekedett. Egy iskolafajnál sem gondoskodtak oly céltudatos

rendszerességgel a külföldi tanulmányutakról, mint a tanítóképzők-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•



nél. A tanárság ez igaz szellemi szükségleteinek felismeréséből folyt
.a legutóbb rendezett kisérleti lélektani tanfolyam is.

A tanfolyam tárgyát a kisérleti lélektan és kisérleti pedagógia
képezték.

EI lehet mondani, hogyanépiskolai pedagógusokat világszerte
e kérdésekre vonatkozólag bizonyos kinzó nyugtalanság bántja.
Lelkiismeretükre nehezedik az a bizonytalanság, hogy vajjon eléggé
tájékozva vannak-e a pszichológia terén, hogy pedagógiai feladataik-
nak megfelelhessenek. Ezért tartotta szükségesnek James, a nemrég
elhunyt hires amerikai pszichológus, hogy tanítók számára meg-
'tartsa "Lélektani előadásait", tájékoztatva, felvilágosirva és főleg
megnyugtatva őket. A belga kormány 1. I. van Bieroliet genti egye-
terni tanárt bizta meg,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-hogy kurzust tartson az experimentális peda-
gógiáról, előadásainak 1. kötet je meg is jelent e címen: "Premiers
-éléments de pedagogie expérimentale. Les bases. " (Paris, Alcan.)
Münchenben és Lipcsében (talán máshol is) pedig a tanítóság maga
szervezkedik, hogy pszichológiai intézetet létesít sen a pedagógia
szolgálatában .

. Ily körülmények között csak hálásak lehetünk a közoktatási
kormánynak, hogy alkalmat adott arra, hogy a lélektan és pedagógia
ez uj irányait alaposan és közelről megismerhessük.

Nem feladatom és nem is vagyok képes és hivatott arra, hogy
magáról a kisérleti lélektanról és kisérleti pedagógiáról itéletet mond-
jak. Vannak a mozgalomnak nagyszámu lelkes hivei, de vannak
komoly ellenségei is. Személyes hajlamom inkább, mint itéletem
arra késztet, hogy az igazságot a középúton keressem ..

Myers, a cambridgei egyetemen a kisérieti lélektan tanára
"Textbook of experimental psychology" cimü művében azt állítja;
hogy korántsem uj tudományról van szó, mely a régi pszichológiát
halomra dönti, hanem uj, eszközről. De szerinte ez uj eszközzel
nehéz bánni és nem szereti, ha-avatatlan dilettánsok hajtanak végre
érdektelen kisérleteket. Viszont Bieroliet egy szellemi therapiáról
álmodik, melynek segítségével a pedagógusok képesek.lesznek elme-
és jellembeli fogyatkozásokat gyógyítani.

Egyszóval forrongó térről van itt szó, melyről a tudomány
még nem mondta ki végső itéletét, de melyről a kerral haladó
pedagógusnak tudomást szerezni kötelessége.

A kurzus előadói, dr. Ranschburg Pál és dr. Révész Géza
egyetemi. magántanárok, Nagy László tanítóképző igazgató és
segéde, Quint József tanár mindent megtettek, hogy a kurzus



hallgatói az annyira szükséges és kivánatos tájékozódást megsze-

rezzék. Az előbbi kettő a kisérleti lélektan ba, az utóbbiak pedig a
kisérleti pedagógiába vezették be a hallgatókat.

Páratlan buzgóságukért, fáradhatatlan elözékenységükért, mely-

lyel a hallgatóság rendelkezésére állottak, a legnagyobb elismerés.
illeti meg őket. De a hallgatóság buzgalma, lelkesedése is megható

volt. Bármily legyen is álláspontunk a szóban forgó tudományok-

ról, annyi kétségtelen, hogy ennyi becsületes fáradság, komoly és-

buzgó törekvés, nem maradhat gyümölcsöző eredmény nélkül. Bizo-

nyára a kurzus nem egy és ugyanazon módon hatott valamény-

nyiünkre, de mindenki szellemileg gyarapodva távozott onnét.

Nemcsak a pozitiv ismeretekben, melyeket nem becsülhetni' eléggé,

hanem a gondolkodásra, tevékenységre való ösztönzés ben találorn

a kurzus legnagyobb hatását.

Maguknak az előadások tartalmáról e rövid cikk keretén belül •

nem számolhatok be, nem tehetnék mást, mint szárazon elsorolni

a fejezetek cimeit.

Bizonyára lesznek mások, kik e lap hasábjain részletesebben

fogják tárgyalni az ott hallott témákat.

Mindenesetre azonban hasznos volna a kurzus után,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM yers

kis összefoglaló művecskéjének átolvasása: "An Introduction to·

experimental psychology" (Cambridge, ára 1 sh), Meg kell jegyez.

nem, hogy nemcsak előadások voltak, hanem gyakorlatok is, hol a.

hallgatók a kivitel módjáról, a dolog technikai részével ismerked-

tek meg.

Tudományos továbbképző tanfolyamoknak sohasem lehet cél-

juk, hogy a hallgatókat önálló kutató tudósokká képezze ki, hanem

csak az, hogy a hallgatók megismerkedve a tudomány haladásával,

el ne maradjanak tárgyukban és az elért tudományos eredményeket

tanításukban értékesítsék.

A pszichológiának tanítása a tanítóképző- intézetben nem könnyü

dolog. Megnehezíti a feladatot, hogy éretlen, 15-16 éves gyermeke-

ket kell tanítanunk, akiknek általános műveltsége még befejezetlen.

Nem volna azonban helyén való, hogy e rövid cikk keretében a

pszichológiának tanítására a tanítóképző- intézetben részletesebben

kiterjeszkedném. De egy dologra mégis óhajtanám tisztelt kartár-

saim figyelmét terelni.

. 'Pszichológiai tanításunk a legszorosabb' összefüggésben van a

költői, irodalmi, történeti és erkölcsi oktatásunkkal. Költői művekben

vagy a költő lelki életének megnyilatkozásaival, vagy a műben jel-
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lemzett egyének lelki életével, jellemével 'foglalkozunk, sőt a for-
mális irodalmi tanulmányokat, a poetikát, retorikát, stilisztikát sem
lehet lélektani elemzés nélkül megértetni, a történetben a néplélekkel
foglalkozunk, amaz indulatokkal, eszmék kel, melyek egész tömegeket
forrongásba hoztak és tettekre" hevítettek, erkölcsi oktatásunk pedig,
mely önfegyelmezésre tanít, hatástalan, ha saját lelkünkbe nem
vagyunk képesek bepillantani, elemezni és kormányozni. Ezért a
lélektan minden mÍívelt embernél az általános műveltség elenged-
hetetlen kelléke. A tanítótói azonban még többet követelünk, azon-
kivül, hogy gyermekpszichológus legyen és tanításában, sőt egész
nevelői munkásságában a pszichológia törvényeit kövesse, még az
a feladata, hogy az elemi iskolában irodalmi, költői műveket ma-
:gyarázzon. Ezt csak úgy teheti, ha az azokban megnyilatkozó lelki
vonásokat, pl. egyszeru érzelmeket megértetni képes. De ugyanígy

" vagyunk, ha valami történeti eseményt mesél el, pl. mit éreztek vagy
gondoltak a honfoglaló magyarok a vérszerződéskor ? Olyasvalamit
kellene a tanítójelöltek kezébe adni, mint Kant Anthropológiája,
Spinoza Ethikájának az indulatokról szóló része, Aristoteles retori-
kája, természetes a mai kornak megfelelő módon. A kisérleti lélektan
mellett tehát a pszichológiai oktatás eme fontos feladatáról se feled-
kezzünk meg.

A kisérleti lélektani tanfolyam kétségtelen fokozni fogja a
.pszichológiai kutatás iránt való érdeklődést, mélyíteni fogja a pszi-
"chológia problémáiba való belátást és így termékenyítőleg fog hatni
az egész képzőintézeti oktatásra. Ebben az örvendetes és biztató
.kilátásban látom a lefolyt kisérleti lélektani tanfolyam legfőbb ered-
ményét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Málnaz' Mihály.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A je n a i s zü n id e i ta n fo ly am .

(Tanulmányuti beszámoló.)

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur f. évi 78752.
'szám alatt kelt magas rendeletével kiküldütt a Jenában tartandó
továbbképző tanfolyamra. Hálás köszönetet mondok ez uton is
őNagyméltóságának, hogy kiküldetésével a továbbtanulást meg-
·könnyítette.

Szinte csodálatos, hogy Dr. Rein neve hány embert vonz a
rnessze Jenába, hol a tanfolyamon a tudományágak mindegyikének
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van szakavatott kultiválója. A szellemi munka mellett felolvasások-
rói, kirándulásokról is gondoskodtak. A beirás alkalmával kapott
órarenden ezek mind fel voltak sorolva, mi a tanfolyam terv- és
mintaszerü rendezeséf mutatja. Szóval iparkodtak a rövid időt

minél jobban kih~sználtatni, minél többet adni. Két izben mulatság
is volt.

Dr. Reint előadásai teszik oly kedvessé, melyekben a nevelés
és. tanítás fontosságát mutatta ki. A nevelés és tanítás az ideális

javakkal való foglalkozás és annál boldogabb lesz valamely nép,
minél többen foglalkoznak ezekkel hivatásszerüen. Csak kultur-
népnek van sok ideális gondolata, ezért főcélunk a kulturnépek
közé való sorolás. A javak átadásánál azonban gondoskodnunk
kell 1. mit győz a tanuló, 2. hogyan nyujtsuk azt. Előbbit meg-
állapítja a tanterv, utóbbi függ a tanító egyéniségétől, mert nem
elég, hogy a tanító tudja tárgyát, hanem szükséges, hogy fel tudja
kelteni az érdeklődést, ismernie kell a módot, hogyan, adja azt át,
hogy tanitványaí szivesen foglalkozzanak vele.

A német iskola fejlődésével foglalkozva, kimútat ja, hogy mint
mindenhol, itt is közszükség teremtette meg őket, de mindegyik
iskolafaj önönmagából és önmagáért fejlődött, ugy állanak mintNMLKJIHGFEDCBA

e g y fasor egymás mellett, af átmenet egyik iskolából a másikba
nehéz. Ideális volna, ha a tanuló- életpálya választásának kérdése
minél hátrább" szorulna, ez csak ott lehetséges hol az iskolák
egymásból fejlődnek, hasonlítva egy fához, melynek törzse a teljes
népiskola (itt jut kifejezésre, hogy egy nemzet fiai vagyunk) és
föléje épül a középiskola az ágakat képezve, mig a szakiskolák a
koronát mintegy összefoglalják. (Ilyen a frankfurti szisztema.)

Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJuszt a tanítási eljárás elméletévei foglalkozva, megálla-
pítottaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítási alakokat és a formális fokokat. Szembehelyez-
kedett azon felfogással; hogy a tanítási fokozatokat nem kell betar-
tani, ügyes tanító ezek nélkül is tud boldogulni, sőt mondják elég,
ha a tanító tudja tárgyát; továbbá azokkal is, kik a tanító személyi-
ségét tolják előtérbe, nem törődve .sernmit a gyermek természetével
sem a módszerrel.

Kimutatja a: tanítási fokozatok szükségességét, Zi1Ier hivének
vallja magát és a következő fokokat állítja fel:

1. acél kitüzése,

2. áthidalás az anyag felé,
3. az uj anyag átadása,

4. összefoglalás,
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'/ 5. alkalmazás.

Az uj anyag átadásánál négy tanítási módot, tanalakot is-

mertet.
1. analitikai.
2. érzékeltető.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3, közlő,

4, kérdve kifejtő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lehmensick az anyanyelv tanításának módszerét ismertette.
Szerinte különösen az irás és olvasás ,tanítása fontos, mert olvasás

által fejlődik a: tanuló izlése, jelleme, az olvasmány pedig még az
iskolán kivül is felviditólag hat és gondolkodásra késztet. A helyes-
irás gyakorlására vonatkozólag ajánlja, hogy azon betüalakot,
melyet nem kiejtés szerint irunk, irjuk szines krétával, hogy fel-
tűnőbb legyen. A nyelvtant alsó fokon olvasmány alapján, felső-
fokon szabályt adó könyvből tanítja.

Lorey az idegen nyelv tanításának módszerét ismertette.1)'

Idegen nyelv tanítás alatt a francia és angol nyelvnek anémet
iskolákban való tanítását érti.

A francia nyelv tanítása náluk nem uj keletű, feljegyzések
vannak, melyek szerint már Német Lajos a nyugati frankokhoz
842· ben beszédet intézett francia nyelven, hogy mily módon tanult,
azt nem tudjuk. A 13. századból Adenet le Roi költő munkáinak
egy helyéből tudjuk, hogy Németországban a nagy urak tartottak
házaikban francia embert, ki fiaikat francia nyelvre tanította.

A latin nyelvet is azelőtt ugy tanították, hogya tanulók meg-
tanulták beszélni, később azonban a beszélni tudás háttérbe szorul és
a fordítási rendszer fejlődik ki. Móritz birodalmi gróf által 1618·ban
kiadott tantervi utasításában ezt mondja: Azoknak, kik valamely
nyelvet tanulni akarnak, jól érthető munka adandó kezébe, ezt
fordítsák anyanyelvükre, az idegen nyelvre való fordítás külö-

nösen kez~etben kerülendő, a fordítás mellett a nyelvtanból is
tanuljanak és jól gyakorolják be. Ez utasítás ugyan a latin nyelv
tanítására vonatkozott, de használták angol és francia nyelvre is,
sőt a legujabb időkig az élő nyelveket mind e módszer szerint
tanították.

A nyeivtantól, melyet a tanuló az anyanyelvi oktatásban
sem ért, várjuk' azon csodát, hogya tanuló az ő segítségével
tanulja a nyelvet. Ha a tanuló fejébe a legjobb nyelvtant és a leg-

1) Itt saját gyakorlatomban szerzett tapasztalataim közül is említek egy-kettőt,

,



bővebb tudást sikerülne is bevinni, még mindig nem tanult nyelvet..

A nyelv hangok ból és nem betükból áll, továbbá a nyelv állan-

dóan képződik és úgy fejlődik állandóan, mint az emberi társa-

dalom. Ennélfogva nem lehet valamely nyelv nyelvtanát merev

szabályokba foglalni, melyek egyszer a nyelvészéktől megfogal-

mazva, oly törvények, mint voltak a médek és perzsák törvények.

Ellenkezőleg nyelvtan az, amit a társadalom csinál belőle, ami

tegnap járta, ma már elfelejtették és ami ma helyes, holnap már

helytelen. A nyelv a szótártói eltekintve nem szavakból, hanem

mondatokból áll. Idegen nyelvet soha sem fogunk azáltal beszélni

tudni, hogy megszakított szók hosszu sorozatát emlékezetünkbe

vésünk, még ha a nyelv minden szabályát ismernők is. (Victor:

Der Sprachunterricht muss umkehren, 5. Iap.)

Ezt igazolják Gouio Ignác methodista szavai is. Gouin mint

20 éves fiatal ember tanári pályára lépett. Bölcsész korában másokat

latinra tanított fordítási rendszer szerint. Tanárai tanácsára Ham-

burgba ment, hol, mint gondolta, néhány hónap alatt megtanul

annyit nérnetből, hogy \ a berlini egyetemre mehet. Kilenc nap alatt

megtanult egy kis nyelvtant, de mert az akadémiai előadásokat

nem értette, négy nap alatt megtanult 800 német szógyököt, a

nyelvtant átismételte, majd házigazdája fodrászboltjába ült, de még

mindig nem tudott semmit. Kétségbeesve ment Berlinbe, de mert

itt sem értette az egyetemi előadásokat, megtanult naponta 1000 szót,

egy hónap mulva már az egész szótárt tudta, közbe szembajt

kapott, 4 heti gyógykezelés után mindent átismételt, de még min- '

dig nem értett semmit. Mikor szünidőre haza ment, látta, hogy kís

unokaöccse, ki 10 hónappal ezelőtt még nem tudott beszélni, ő

ellenben -fáradsággal sem ért el semmit, ekkor mondta: A mód-

szer csa1t meg engem, a természet más módszert ajánl és a ter-

mészet csalhatatlan. (Die Methode Gouin 170. lap.)

Hitsorsosok rnilliói nem biznak annyira hitcikkelyeikben, mint

ahogy a tanítók ezrei ragaszkodnak a grammatika ősi rendszeréhez.

De mi is volna természetesebb és következetesebb? A beszéd mon-

datokból áll, a mondat szavakból, emez pedig betükből. A betük

tehát a nyelvnek legegyszerűbb elemei. A tanítást tehát aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbetükön

kell kezdeni. Megszámlálják őket, csoportosítják őket, felosztják

különböző mellé- és alárendelt kategóriákba és azután előveszik

hangtani sajátságaikat és változásaikat. Ezután jönnek a szavak

számos fő- és alosztályaikkal, mik közül a beszédrészek a legfelsőbb,

az egyes névszó és igealakok pediga legalsó kategóriát alkotják.

Magyal' Tanitóképző. 3

33
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A szóképzéstan után jutunk a mondattanhoz, ahol a főszakasz- .

ban a szóalak ok és mondatok összefüggését tanuljuk. (Dr. Kaib-
linger Brassai S. Nyelvtanítási reformja 23. lap.)

Commeniusnak vagy a philantropistáknak az idegen nyelv-
'tanításra vonatkozó elveivel nem törődött senki, hanem fordítottak
az anyanyelvre, később az idegen nyelvre is, emellett tanultak a
tanulók egy-egy nyelvtani szabályt.

Ha a fordítandó mondatokat nézzük, ezek egymással semmi-
féle összefüggésben nincsenek, minden mondat más gondolatkörbe
viszi a tanulót, de azért kivánjuk tőle, hogy figyeljen. Ilyfajta mon-

'- datokkal hónapokon át táplálják szellemileg a tanulókat. Több évi
fáradságos tanulás' után a tanuló gondolatait sem szóban, sem irás-
ban kifejezni nem tudja, sőt elhagyja az iskolát is, melyben örökké
csak héjat törtek, magot sohasern kapott.

Az összefüggés nélküli mondatok helyére Meidinger a "Prak.
tische französische Grammatik, wodurch man diese Sprache auf
eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit erlernen kann"
cirnű munkájában összefüggóket hoz, de a nyelvtanítás módszerét
egy lépéssei sem vitte előre, sőt Meidinger egyik követője Joh.
Chon Tik. Praktische englische Sprachlehre cimű munkájában azt
mondja: A tanulók legnagyobb része a nyelvet beszélni is akarja
és ez a szóbeli beszélgetésen kivül, csak fordítás és nem angol
k.önyv olvasása által érhető el. A .tanuló azért tanulja a nyelvtani
szabályt, hogy ebből a nyelvet összeállíthassa. (Ha ez sikerülne is,
csak legyen ember, ki ezt- a nyelvet beszélje is.)

Meidinger synthetikus módszerével szemben áll Hamilton anali-
tikai módszere. Ennek főbb elvei:

1. -A nyelvet mint élő gondolatokat tartalmazót tegyük a

tanuló elé.
2. A nyelv szabályosságát lehetőleg teljesen ismerjék meg.
Ma' is ezek az alapelvek, az élő nyelvből induljunk ki, induk-

tiv módon tanítsuk a nyelvet. Hamiltonnál minden mechanikusan
történik. Az irás ép ugy mint a beszéd a tanítás végére tolódik ki;

Hamiltón módszerének hatását az idegen nyelvtanításra a
nyilvános iskolákban hiába keressük. Ebből fejlődött a Toussait-

, Langenscheidt módszere (önoktató levelek, magyar nyelvre for-
dította Roder Adolf. Kapható Lampel Wodianer F. és fiai cégnél),
mely magán tanulásra igen alkalmas. (Ujabban nálunk nagyon ter-
jed Schidlof-Altai az ezer szó módszere, magánoktatásra.)

Ugy Hamilton I mint Toussait-Langenscheidt összefüggő olvas-
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mányt használnak, de ez a tanulónak nagyon .nehéz, ha ~míndent

magyarázunk, - pedig enélkü) érthetetlen, - ugy nagyon szét-
darabolódik. Ezen a bajon akart segíteni Seidenstücker és ennek
követői Ahn és Pötz, utóbbi Seidenstücker könyvét teljesen átdol-
gozta és a legujabb időkig használták is a német iskolákban. De
ez is csak grarnmatizálás volt, mert a tanítás tengelye maradt az
olvasmány fordítása, a tanítónak nem kellett a nyelvet tudnia, elég
ha a tanulóval közösen tanult, az ö dolga csak a fordítás javítá-

sából állt. De ez már a tantervból kifolyólag volt igy. A háromféle
irányu iskolában, hol idegen nyelvet is tanítottak, csak a főreál-'

iskola felső osztályaiban kivánta a tanterv az idegen nyelv gyakor-
lati használatát.

Igy álltak 1882 ig Németországban, midőn több lelkes tanár
a tanítás menetévei és eredményével nem volt megelégedve és uj
irányt kezdtek. Ennek megindítója volt Németországban Victor
Viktor az ő munkájával ("Der Sprachunterricht muss umkehren "),
melyben az angol Sayce, valamint Brassai S. után azt mondja,
hogya nyelv nem betükből, hanem hangokból, nem szókból, hanem
mondatokból áll.

A tanítás menetére vcnatkozólag. Brassait követi (sajnos
Brassai nevét előadó tanár nem hallotta, munkálkodását nem ismeri,
mint azt privát beszélgetés folyamán beismerte). A tanulónak hal-
lani kell a szót, Az idegen nyelv tanításának, egyik legfontosabb
kelléke a helyes kiejtés, ez csak gyakorlat által érhető el. Az anya-

I

nyelvi oktatásban is phonetikai előgyakorlatoknak nagyobb és
nagyobb tér jut, -az idegen nyelvnél is előadó ily gyakorlatokat
kiván. (Phonetikai előgyakorlatokhoz szükséges táblái vannak a
francia, angol, és német nyelvre Victor Viktornak, német nyelvre
Fritz Schnellnek, Tafel deut,scher Lautzeichen). Kiadó Elwert,

Marburg.)

Ezen előgyakorlatoknál a. tanuló megismeri a hangképzés
szervét, emellett megtanulja a képzés helyét is. Azon hangok,
melyeket a tanuló már az anyanyelvi oktatásban megismert és
kiejtésük egyforma a~ idegen nyelv hangjával, nem okoznak nehéz-

séget, azok azonban, melyek anyanyelvükön nem fordulnak elő,
igy még egyszer sem mondattak ki, már nagyobb figyelmet érdemeI-
nek. Ez azonban nem mondja azt, hogy ezen hangok addig gyakor-
landók, mig az egész osztály tudja, hanem ujabb és ujabb ismét-
lés által pótolható, erre ut mutatóul az anyanyelv szolgálhat, hány

hangot tanul a gyermek még csak tíz éves korában kiejteni, sőt

35
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van, ki valamely hangot sohasem tanul meg. A phonetikai elő-

gyakorlatok mintegy a tanítás kisérőiül szolgálnak ép ugy. mint

az ujjgyakorlatok a zenénél.

A helyes kiejtés megtanulásának egyik fontos eszköze- még

az ének, itt a tanuló némely hangot tovább hall, mi által jobban

~ésődik a tanuló emlékezetébe. Énekléssel a tanulók még a köl-

teményt is játszva tanulják, meg, mig azelőtt csak hosszu fárad-

ságos munka után.

Gouin elvet minden tudományos phonetikát, hanem azt kivánja,

hogy a tanító beszéljen tisztán, a tanulók jól fogják utánozni, ő a

gyakorlati phonetika hive.

A nyelvtanulás a tanulóra nézve csak akkor lesz képző erejü,
ha a nyelvészek tói rég elítélt középkori grammatizáló módszerrel

szakítva, direkt módon történik a tanítás, a nyelvtan szabályai

helyett a nyelv tanittassek. A nyelvben lévő szabályosságokat a

tanuló vegye észre.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Franciaországban miniszteri rendelet tiltja az anyanyelv hasz-

nálatát az idegen nyelvi oktatásban; hogy ők vannak e téren leg-

tovább, . bizonyíték ok ama francia levelek, melyeket azon tanulók

irnak, kik a nemzetközi tanulói levelezésben résztvesznek. A tanítót

is érdeklik elevelek, rá nézve ser~entőleg hat annak megfigyelése,

hogy azon francia iskolák tanulói, hol a ném et nyelvet direkt rnód-

szer szerint eredményesen tanítják, a tanulók sokkal több speciális

kifejezést használnak, mint azon iskolák tanulói, hol csendben még

a grammatizáló módszer szerint tanítanak (Max Walter: Zur Metho-

dik des neusprachischen Unterrichtes, 2. Iap.)

A nyelv szóbelileg használtassék, mert a nyelvtanítás legfon-

tosabb szerve a fül. Alapja' az olvasmány vagy a mindennap]

élmény. Füllel vegye fel a tanuló az uj szót; magától értetődik,

hogy ez nem zárja ki azt, hogy a már kimondott és utánunk mon-

dott uj szót a táblára is felirjuk, hogy a szem is segítségünkre

legyen. Az uj szó a fül által jön a tanuló tudatába,' a szem csak

segítő társa az irásnál .és olvasásnál.

Az uj szó szemléltetéssel tanítandó. Most Höltzl-Berlitz és

Gouin módszerét kombináljuk Commenius Orbis pictusával, 1. i.

az uj szót természetben, képen vagy cselekvésben mutatjuk be.

A cselekvés igen nagy szerepet játszik az idegen nyelv tanu-

lásánál, az igeragozás vele tanítható a legbiztosabban. PI. egy

tanuló végez egy cselekvést, ő megnevezi, egy másik vagy egy

harmadik nevezi meg a jelen, mult vagy jövő időben és hasonlóan
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a többes szám és a mallékidők is. Igy gyakorolva ezek a tanuló

vérévé válnak. \

A cselekvés kapcsolódik szemléltetéssel. Ha a tanulót fel-

szólítom, hogy csukja be az ablakot, ezt Gouin módszere szerint

igy fogja végezni és e mondatokat mondani:

Felkelek, kilépek a pad ból,

Megyek az ablak felé,

Közeledem az ablakhoz,

Itt vagyok az ablaknál,

Felemelem karom,

Megfogom a zárt,

Behajtom az ablakot,

Megcsavarom a zárt.

Ennek mintájára gyakorlandó más is, ha a tanulók a cselek-

véseket meg· tudják nevezni, ártérek Gouin bels? szemléltetésére

t. i. megneveztetem a cselekvést, de nem végeztetem, miáltal

logikus gondolkodásra szekik a tanuló, a tanulők olyant is mesél-

nek mit nem az iskolában láttak, ezzel élénkül fantáziájuk, ha

ennek tért engedünk, a legélvezetesebb beszélgetést halljuk, meg-

ismerjük a tanuló környezetét, gondolkodását, mi mellett azonban

tanulónk nyelvhasználat tekintetében nagyot haladt.

Általában a szónak több old{l.lról és több módon való meg-

világítása által a tanulók már ott az órán tanulják meg az uj szót,

még az órán irják betüsoros szótárba. (Lásd tanterv.) Az uj tan-

terv életbeléptetése előtt olvasmányonkint irattam a szókat, ha

valamely szót elfelejtettek, rögtön meg tudták keresni, mert az

osztály 900f0-a mindig tudja hol tanultuk, betüsoros szótárból

azonban ez nem lehetséges.

Tanításunk tengelye az olvasmány, az olvasás előzze meg az

irást, gondoskodjunk azonban kellő változatosságról. Az olvasmány

tartalmazza az idegen nép szokásait, életét, sőt szellemi terményeit

is. Itt is kezdő fokon a fiatal nép. életét és csak magasabb fokon

az egész nép szokását olvassuk, mely anyag bővül az iskola, ház,

falu, város, mező, erdő, lakosok, ezeknek foglalkozásuk, nemzeti

szokásaik, vallásuk, de rnindenből annyit, amennyi iránt a tanuló

ifjuság érdeklődik. Az olvasókönyv az ifjusági irodalom gyöngyeit,

gyermekverseket. talányokat, költeményeket, elbeszéléseket tartal-

mazzon.

Az olvasmány tartaimát azután mondassuk el szerepekre

osztva, majd cselekvéssel kapcsolatban, ezzel a tanuló beleéli magát
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szerepébe, élvezetes lesz, a tanítási óra végén pedig jókedv látható,

fáradságnak még nyoma nincs, mi a nyelvtanítás egyik legfon-

tosabb kelléke. Ily szereplésnél a tanulók egyéb ügyességüket is

bemutatják, pl. a mult tanévben "Die ungarische Puszta" cimű köl-

teményt theatralizálva még cigánybandát is alakítottak, igy az órát

ünneppé tették, mi mindenkinek élénken meg fog maradni emléke-

zetében, miáltal kapcsolat képződik élet és iskola közt. Szerezzünk

minél .több ily ünnepet, mert ezek ujabb és ujabb szálak, melyek

tanulóinkat az iskolához és hozzánk füzik.

Az idegen nyelvi tanítási órán tanultak pl. rajzoran is fel-

használtatnak. Igen sokszor emlékezeti rajzórán egy tanult mesét

rajzolnak a tanulók.

A kép, melyet tanításnál használunk, legyen jó, ne mutasson

sokat, hanem csak azt, amiről beszélni akarunk, tárgyilag legyen

egységes, kép hiányában jó a rajz is, sőt sok tekintetben jobb,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

mert a tanuló látja II dolgok fejlödését, igy el is képzelheti, a tö

mindig az, hogy amiről beszélünk, azt a tanuló képzeletben lássa.

Ebből következik egy fontos szabály, olyant, mit a tanuló még

nem látott, azaz elképzelni nem tud, ne tanítsunk. A kép azon-

ban annak az országnak a viszonyait mutassa, melynek nyelvét

tanítjuk, helyettesítsen egy darab országot, ezért a kép amellett

hogy művészi legyen, külön e célra készüljön, mutassa azon nép-

nek szokásait, sőt egy darab földet is, ezért nem alkalmasak a

Hölzl-féle képek a francia vagy angol nyelv tanítására. Ugyanezt

mondhatjuk a Lampel cégnél megjelent szemleltető képekre is, ezek

a magyar nyelv tanításánál nagy szolgálatot tesznek, de ha német

vagy más hazai nyelv tanításánál felhasználjuk, tanulóink hamis ./

világításb an látják a viszonyokat. Sőt a tanítóképzőintézetben a·

szemléltetés is más mint a népiskolában, ott a tanuló a fogalom-

mal ismerkedik meg, ott minden részletre ki kell térni, hogya.

tanuló szeme képződjék, gondolkodása és a gondolatok kifejezési

formája fejlődjék, mig itt az idegen nyelv tanításánál a tanuló !t..

fogalmat már ismeri, itt beszélgetésünknek CSák tartalmat adunk, a

kép közvetitő szerepet játszik a szó és fogalom közt, mig a gram-

matizáló módszernél az anyanyelven keresztül tanítják az uj szót,

Magától értetődik, hogy legjobb volna a tanulót az idegen

nyelvi órára abba az országba vinni. Boltonban a Grammer-Shool-

ban ezt ugy intézik el, hogy anémet és francia nyelvet egy külön

é célra berendezett tanteremben tanítják, melynek egyik fala nérnet,
másik fala francia térképekkel. tervekkel, tájképekkel, felvételekkel,
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postakártyákkal, bélyegekkel, pénzzel stb. van diszítve. (MaxWal-

ter: Zur Methodik 23. lap.)

A nyelvet tehát szóbelileg szemléltetéssel tanítsuk, kivételt

csak az elvont dolgok képeinek, itt mutatja a tanár ügyességet,

ezek a már ismerős szók segítségével magyarázandók, ha azonban

a tanár érzi, hogy ezt nehezen tudja megmagyarázni, akkor mondja

meg anyanyel vén, azért még itt is jobb ha idegen nyelven magya-

fázunk, azután kérdezzük mit is jelent az anyanyelvén.NMLKJIHGFEDCBAig y az

anyanyelv elfoglalja az idegen nyelvi oktatásban azt a helyet, mi

ót megilleti t. i. ellenőrzö lesz.

Az anyanyelv használatát tehát szorítsuk a minimumra, csak

beszéddel lehet valamely nyelvet megtanulni. Aki azonban vala-

mely nyelvet tökéletesen akarja tudni, annak írnia is kell. Az irás

a mi belső, gonddlkodó, érző lelkünk irásbeli kifejezése. Az irás-

nak is a beszéd az alapja, már a szó magyarázatánál felirom az

ujat a táblára; miáltal a tanítás menetét a tanuló leolvashatja, ezzel

előkészítem a házi feladatot, sőt sokszor fölöslegessé lesz.

A magyar uj képzőintézeti tanterv, mely a fordítási rendszer

alkonyát hozta, a német nyelv tanításának céljául a nyelv szóbeli

és irásbeli használatát tüzi ki, főcélja a levélirás, azért ezek gyakor-

landók, de mert a vizsgálati szabályzat a jelölttől fordítást kiván

felső fokon, gyakorlandó a fordítás is.

Az 1901. évi porosz vizsgálati szabályzat szerint a reálgim-

náziumokban a tanulók tetszésére van bizva fordítani kiván-e vagy

önálló dolgozatot a francia és angol nyelvből, mig a felső reál-

iskolákban egyik nyelvből önálló dolgozatot írnak, a másikbó! for-

dítanak, a gimnáziumban a francia nyelvből nincs irásbeli. Nálunk

is jó volna, a Vizsg. Szab. ily kiegészitése.

Az 'irást tehát a- tanterv is kivánja, hogyan tanítsuk ezt?

Előadó, miután a francia és angol kiejtés és irás közt nagy

eltérés van, gyakorlatból ajánlja, hogy eleinte irassunk kiejtés

szerint és csak később térjünk át a szó helyes irására. Ez ellen

Gouin azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő methodikájában felszólal, szerinte a tanulónak még

egyszer annyi alakot ,kell megjegyeznie.

A nyelv irásbeli használatánál a következő fokozatok tartan-

dók szem előtt: 1. Másolás irott, nyomtatott betük után. 2. Tollba-

mondás. Ez gyakorlandó az egész tanítási idő alatt, míg kezdő-

fokon azonban csakis a fül gyakorlására valók és annak elsajá-

títására, hogyan keH a hallott hangot leirni, addig felső fokon már

oly szó is fordulhat elő, mit közvetlenül óra előtt magyaráztunk,

de még nem irtunk le. (Rokonhangzásu szók stb.)
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3. FeleltetészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj irásbeli, b) szóbeli kérdésre, ez különösen
kezdőfokon ajánlatos, mikor a tanulők még összefüggően nem tud-
nak irni.

4. Emlékezetből való irás. Ezt csak akkor használhat juk, ha
már a szóbeli gyakorlaton annyira haladtunk, hogy összefüggően
tudnak róla beszélni, akkor leiratjuk, eleinte a mi vezetésünk alatt,
később házi dolgozat alakjában.

A tanulók által a táblára irt szöveg, minél magasabb osztály-
ban vagyunk, annál több célra használható fel, kezdőfokon csak
a származott szót magyarázzuk, felső fokon azonban megjelöl-·
hetjük a szó tövét, a ragot, képzőt, egyszerü, összetett szót,
synonim szót, kitérhetünk a nyelvtani formára, sőt kérdezhetjük,
hogy egyik vagy másik szót mily kapcsolatban, hol. tanultuk.

5. Valamely tanult olvasmány átalakítása más számba, más
személybe, más időbe, vers átirása prózába stb.

6. Szabadon választott, vagy adott tétel kidolgozása. Az adott
tétel azonban lehetőleg általános, legyen pl. irjon valamit a fáról.
A tanuló itt válogathat, csak a gyenge fogja annak részeit leirni, a
jobb már vagy virágzó, vagy gyümölccsel megrakva stb. fogja leirni.

7. Adhatunk leirást képről is.
,Az önálló vagy bármilyen más dolgozat irható levél alakjában

is, eleinte a bevezetést és befejezést mi adjuk, később már a tanuló
is megcsinálhatja. ltt is a németek előnyben vannak, mert fr.
vagy angol ismerőseivel tényleg levelezhetnek, az más kifejezé- _
seket fog használni, mely levelek azután az osztályban megbeszélve,
választékos stilusra szoktatják a tanulót. Nálunk azonban a tanulók
csak egymás közt irhatnak, mi ugyan a semminél jobb, de nem
viszi a tanulót más gondolatkörbe, legalább más intézet növen-
dékeivel volna meghonosítandó. Állhat az irásbeli a nyelvtan szolgá-

latában is, de mindig csak akkor, ha már a nyelvtan azon részét
elvégezték. A dolgozatok mindig helyesirás szempontjából birá-
landók el és itt szem előtt tartandó, hogy az irás készség mely
állandó gyakorlatra szoruJ.

Hogy a tanuló a származás szerinti betüket jól vésse emlé-
kezetébe, ajánlatos ezeket szines krétával irni.

Tudjuk, hogy valaki beszélhet anélkül, hO&Ynyelvtanra gon-
, dolna, sőt anélkül is, hogy ő valaha tanult volna nyelvtant. Ebből

következik, hogyanyelvtanítás gerince a beszélgetés és nem a
nyelvtan, de azért ez is tanítandó, hogy a nyelvben lévő sajátos-
ságokat és szabályszerüségeket tudatossá tegyük. A nyelvtan tanítása
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az, melyre az idegen nyelv tanításával foglalkozók nézetei a leg-

jobban eltérnek. A grammatizáló módszer hivei a nyelvtant teszik

a tanítás középpontjává, a direkt módszer hivei k~zül sokan teljesen

elvetik a nyelvtan tanítását, sokan azonban a nyelvtannak is

juttatnak tért. Az első kettő szélsőség, a harmadik a legajánlatosabb .

Tanítsunk tehát nyelvtant, csakhogy itt a nyelvtanítás módja más

lesz, mintha a tanulők anyanyelve volna.

Itt is kövessük a természet utmutatását. A gyermek előszörponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

nyelvet tanul és csak az iskolában tanulja a nyelvtant, mi is tehát

tanítsuk előbb a nyelvet és csak ha a tanuló fejében valamely

nyelvtani formára elegendő példa van, sőt őmaga' észrevette a

szabályosságot, akkor tanítsuk a szabályt, tehát a nyelvtant is tanítsuk

gyakorlatilag, de ne beszédrészenkint vagy mint nyelvtanaink hozzák

hangtan, szótan, mondattan.

A tanuló. elég korán ismerkedik meg a kijelentó, kérdő,

parancsoló rnondattal, gyakorlatilag elsajátítja az igeragozást a·

főidőkben, ha a tárgyak 'neveit tudják már, több tárgyról mondunk

valamit, miből az állítmány nak az alannyal való egyezését, a főnév

többesét tanulja meg, sót amelléknév használatát is. Már a legelső

órákban tanulja a viszony kifejezés módját, midőn a tárgyakat több

helyen rakjuk ki. Szóval a nyelvtan elvont tanításával szakítani

kell, amondatrészek alakjai ból és egymásra való vonatkozásaikból,

valódi összefüggésükből kell kiindulni, nem elvont, holt betütömegból.

A nyelvtan legyen beszédgyakorlat, mellyeI a többi órákon tanul-

takat összefoglaljuk. Amint bövül a tanuló nyelvismerete, ugy

bővüljön a nyelv formáinak tudatos használata. A nyelvtani könyv

csak felső osztályban használható, itt legyen kisegítő társa a tanuló-

nak, mert mi nem tanuljuk vele az egészet, hanem csak annyit,

amennyi a gyakorlati élet szempontjából szükséges.

Mint már említettem, a rendezőség kirándulásokról is gondos-

kodott. Ezek is kétfélék voltak,' naponta az előadások befejeztével

.5 vagy 6 órakor indultunk a környék megtekintésére, vasárnap

azonban egy napra terjedő kirándulás volt. Hogy itt a hallgatók

különféle érdeklődését kielégítsék, három irányba terveztek, mindenki

oda jelentkezett, mit látni akart.

Két izben mulatság is volt. Ezeken az egyes nemzetek szoká-
saikból mutattak be valamit. Az első alkalommal a magyarok

énekelték, sajnos nem tudtuk már itthon; kik lesznek ott, igy az

előre való rendezés elmaradt.

A bucsuestélyen már többen mutattak be' éneket, a svédek



nemzeti táncukat mutatták be énekkel kisérve. Mi is szerepeltünk

egy számmal. A siri csend, mellyel ezt hallgatták, a taps, mely azt

követte, de mindenkinek belső érzése azt mutatta, hogy ez volt

az estély legkiválóbb pontja. Egy kartársunk, miután beszédében

az előadó tanároknak fáradságukat megköszönte, művészi tárogató-

játékával annyira magával ragadta a közönséget, hogy a másnapi

előadások alkalmával mindenki a magyarokat kereste, kérdezve ~

milyen hangszeren játszott, hol kapható, a finnek pedig azt mondták :

Mi is rokonok vagyunk.

Büszkén jöttünk el onnan, mert mi tanultunk, de ők is

tanultak valamit, hallgatták a mi kincsünket, a mi nótáinkat, látták

azt is, hogy nem a művelt népek, hanem a kulturnépek közt

kérünk részünkre helyet.

Baja, 1912. nov. 8.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Wohlmuth István.
/edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lom .

K ön y v ism er te té s .

"Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar művelödési jJolitikáho ..•.."

Irta és a Magy. Társadalomtud. Egyesület Szabad Iskolájában előadta:

dr. Imre Sándor. A Magy. Társadalomtud. Egyesület Könyvtárának

2. száma. Budapest, 1912. Ára' kötve: 3 korona. 234 oldal. (8°).

Örvendetes, hogy a Magyar Társadalomtudományi Egyesület

folyóiratán kívül most már könyvekkel is gazdagítja a magyar

szociológiai irodalmat. A könyvtár külsőleg is tetszetős, csinos

kötetei nek első száma dr. Apáthy István "A fejlődés törvényei és
a társadalom" cimű eredeti fölfogású műve. A második (eddig még

több nem jelent meg): dr. Imre Sándor munkája, amely a nemzet-

. nevelés problemáival foglalkozik s így minket közvetlenül és első-

sorban érdekel. -

Előbb összesűrítve áttekintem, összefoglalom a könyv tartalmat,

lehetőleg híven a szerzőnek még a szavaihoz is; csak azután fúzök

hozzá néhány észrevételt.

Mindenekelőtt művének céljáról tájékoztat bennünket a szerző,

.Azt a tudatosságot akarja megvilágítani, amellyel a köznevelés min-

den munkásának rnunkája részletét egy közös, nagy vezető gondola t-

hoz kell kapcsolnia, Ezt a vezető gondolatot a társadalmi nevel es-
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tan, a "nevelésügyi szocializmus" adja meg. A nevelés egész körének

áttekintéséhez - a legkisebb részletekig is - c~ak erről az alap-

ról jutunk el. Mivel pedig a társadalmi as irányban sok áramlat van.

előbb ezeket veszi számba.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelésügyi ssocia iiemus neve azokat a különböző törekvé-o

seket foglalja egybe, amelyek valamennyien a közélet és a nevelésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, .

kapcsolatából származnak. Az ide tartozó törekvések négy csoportja: .7

a gyakorlati, gazdasági, politikai és tudományos irány. A gyakorlati

kiindulású törekvések vezetőNMLKJIHGFEDCBAe lv e vag~ általában az életre való ~

előkészítés, vagy a határozott életpályára való nevelés. A gazdasági

alapról kiindult nevelési törekvések á szociális demokrata párt

nevelésügyi követelései. A politikai alapúnak több, határozott iránya.

v a n : a nemzeti, az állami, a pártpolitikai és állampolgári nevelés.

A szerző mindezeket részletesen megkülönbözteti egymástól. A ne-

gyedik csoport tagjai a nevelés kérdéseit rendszeresen, elméleti

úton, tudományosan fejtegetik. Közös vonásuk, a lényeg,. amiben

eltéréseik ellenére egyetértenek: a nevelés és a közösség .kölcsönös

hatása. A szerző különösen két pedagógussal foglalkozik részlete-

sebben. Világosan, szabatosan foglalja össze a fejlődéstani alapon

álló Unold munkájának tartaimát és lényegét és magvasan vázolja.

a lélektani alapon álló Natorp felfogását.

A társadalmi nevelés fogabrza c. fejezetben tiszta képét kapjuk

annak a vitának, amely az individuális és a szociális paedagógia

k ív e i között Németországban folyt. (Rein-Natorp.) Az ellentétek:.

tisztúltak. A vitás kérdéseket Natorp intézte el azzal, hogy egyént

és közösséget tisztán é r tv e : mindenképen egymásra vannak utalva,

kölcsönösen követelményei és feltételei egymásnak. Az' igazán

társadalmi neveléstan egyszersmind igazán individuális is és meg-

fordítva. Ímre Sándor összefoglalja a szó közhasználatában elterjedt, .
tévedéseket és megállapítja a közösségből kiinduló neveléseimélet

alaptéteteti. Ezeknek összeállításában lehetően ragaszkodik Natorp-

hoz, akinek fejtegetéseit legmélyebbeknek, a lényeget leginkább ki-

fejezőknek tartja. A négy alaptétel magva ez:

1. A nevelői gondolkodás túlterjed az egyén en, mert az egyén

és a közösség elválaszthatatlan. 2. A nevelést minden lényeges

tekintetben a közösség határozza meg, viszont a közösség életének

a beletartozó egyének nevelése a meghatározója.· 3. A nevelésen

való gondolkodás állandóan kész a javításra. 4. A nevelés célja

tehát röviden: a közösség fejlődése, mit .Széchenyi úgy mondott ;

az emberi nem szebbítése. M iv e l pedig a közösség csak az egyesek:.



tudatában van, azért a nevelés céljaiban épen eme tudatosság ki-
fejlesztése az első mozzanat: a közösséget alkotó egyéniségek
tökéletes kifejtése. '

Az első alaptételből következik, hogy a nevelésnek általános-
nak, egységesnek, mindenkire kötelezőnek és módszerében a lehető
legjobban egyénítőnek kell lennie. A második tétel következése,
hogy a nevelés nem lehet egyoldalú és a közösség életében nem

politikai vagy gazdasági eszköz, hanem önálló, központi tényező.
A harmadik tétel következtében mindenik alakulatnak csak annyiban'
van jogosultsága a nevelés alakítására, amennyiben az emberi kö-

zösség fejlődésének útján emelkedést jelent, tehát evoluciós. A
negyedik tétel következéseit magához a tételhez fűzte.

Miután az egyének társadalmi tudatosságának kialakítása az
első feladat, tisztázza azt a kérdést, hogy a közösségnek melyik
alakulata válhatik az emberben tudatossá? AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetet találja annak
az alakulatnak. amely elég tág és elég határozott is arra, hogy az
egyesnek az egész közösséget jelenthesse. Ez az az alakulat, ame-
lyen belül helyezkednek el a kisebbek s amelyen túl. nincs már
határozott tágabb kör, csupán az egész emberiség. Az egy/nnek a

nemzetz' tudatosságra való felemelésévei teszünk tehát eleget a társa-

dalmi tudatosság kó·vetelményeinek. Kifejti a nemzet fogalmát, amely-
hez az egyénnek tartozása szükségképeni. Minden egyéb közösségi
alakulat a nemzeti közösséghez csak alárendelt lehet. Ez az egyet-
len, amely az egész emberiségen belül önálló és a maga emelke-
désévei az egész emberiség fejlődését mozdítja elő. A "nemzeinevelés"

szava foglalja tehát magában azt a valóságot, hogy a nevelés a
nemzet körében folyik és azt a követelményt, hogy a nevelést
minden részletében nemzeti tudatosság vezesse. Ez jelenti a nevelői
gondolkozás ama határozott irányát, ~melyben az egyéni és társa-
dalmi irány együtt van s jelenti a nevelésnek ezen alapuló és cél-

tudó munkáját. Erre a felfogásra a szerzőt Széchenyi István gon-
dolkodása vezette el.

Ezután a nemzetnevelés fogalmának elméleti kó'vetkezményeit

vezeti le. A nemzetnevelés a közösség életének minden szempontból
való egységes szemmeltartását követeli, Nem dönthetnek egyes kőrök '

,különleges, önző érdekei. Az egyén fejlődése abban áll, hogy tár-
sadalmivá (szociálissá) válik s az egyéni célnak elérése jelenti a
nemzeti célhoz való közeledést. Az egyéniség és a közösség érde-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

két a nevelés egészen együtt szolgálja, még pedig a nemzet sajá- -
tosságához - jelleméhez, 'helyzetéhez - alkalmazott tervszerüség-
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gel. Igy a neveléstan kapcsolatba jut a néprajzzal, néplélektannal,

fajegészségtannal (eugenika) és a társadalom életével foglalkozó,

tudományok legkülönbözőbb részeivel. A nemzeti' vonásokat vizs-

gálva, a nevelői megitélésnek az lesz a mértéke, hogy szolgálják-e

a közös vonások a fejlődést, vagy épen gátolják? Az egésznek a

mértékével kell mérni a részt: a nemzet szempontjából nézzük az

egyeseket, az egyetemes emberiségéből a nemzetet. A fejlődést elő-

segítő, az erőt gyarapító vonások a jók, a romlást és egyenetlensé-

get okozók a kárcsak. A nevelés terjedjen ki a nemzet mindenikponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

tagjára és ezt biztosítsazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy tudatos nemzetfejlesztés, egy művelődést

politz'ka kia lakulása .

A neveléseimélet részeinek megkülönböztetésével befejeződik a.

könyvnek első része, amely "A nemzetnevelés fogalma" cím alatt

foglalja össze az eddigieket.

A könyv második része. (a l02· ik Iaptói végig):' ,/leg] 'zetek

a magyar nemzetneveléshez. " Fejezeteit egységesen tekintem át.

E résznek kivonatolása szinte bűn. Csupa életbevágó / és a magyar

művelődési politika tényezői nek figyelmére és megszívlelésére méltó

fejtegetés.

A magyar nemzet nem egységes, tehát nálunk a mai viszo-
riyok között első feladat: a nemzetté nevelés. A miniszteri jelentések
alapján, bőséges statisztikával s előbb kifejtett elméletének világítá-

sában kimutatja, hogy Magyarországban a nevelés sem nem általá-

nos, sem nem egységes. Nem általános, mert fogyatékos az iskola-

kötelezettség végrehajtása. És nem egységes, mert ezt megakadá-

lyozza az iskolafenntartók sokfélesége és ezeknek a nemzeti

tudatosságnál szükebb körü célja. A hivatalos, irányzat pedig az

egység szempcntjából épen nem kedvező.

Az egyénies eljárást megnehezíti az iskolák zsúfoltsága. Nincs

gondoskodás minden népréteg minden irányú nevelési szükségletei-
ről. Nevelőintézeteink . megosztása eszempontból célszerütlen. A

polgári iskola helyzete fonák, a középiskolai minősítés uralkodó

helyzete hiba. A tanulás eredménye általában nem az egyesek teljes

kifejlődése, hanem csupán ismeretszerzés, A vizsgálatok is csak a

befogadás eredményét ellenőrzik. A nevelés nem önálló tényező a

nemzet életében s nincs egységes és mindenre gondoló szervezete.

Nem szolgálja a fejlődést, mert az iskolai tanulmányok nem elégí-

tik ki az újabb szükségleteket és fogyatékos iskolaszervezetünk

nem gondoskodik a továbbképzésról. A vallástanítás dogmatikus

módja nem engedi meg a szabadon való keresést, a meggyőződés
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szabad alakulását s igy ellentétbe kerül a természettudományi

. tanítással. Az egészségre való nevelés, nemzetnevelésünk egyik

.legnagyobb kérdése, szintén nem dicsekszik tökéletes megoldással.

Mindezek alapján: nevelésünk a szónak komoiy értelmében

-nem is nemzeti; tehát új, egységeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszervezésre szorul. Szükség van

kóznevelési toruenyre, amely az egész nemzet nevelését miI?denik

vonatkozásában tervszerüvé tegye s érintkezésbe jutna a gazdasági

és igazságügyi törvényalkotással is (gyermekmunka, gyermekbiró-

ság). A köznevelési törvénynek világosan ki kell mondania ls meg-

valósÍ!anz"a az állami kózneve(ést, mert a nemzeti közösségnek az

állam az egyetlen szervezete. A felekezet hitében neveljen a család

és a templomi szószék, A személyes vallásosság nem ellentétes a

.nemzeti egység godolatával.

Megrajzolja egy új tanterv kéreteir is a társadalmi" neveléstan

-és a nemzetnevelés követelményei szerint. A vallástant kihagyja a

tárgyak közül ~s az erkölcstant sem tanítaná külön tárgyként, mertponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nevelés egész mivoltában erkölcsi és az erkölcstan tudományos

-fejtegetése csak felsőbb fokon lehetséges. A latin és görög nyelv

me1l6zésével a hazai nemzetiségek nyelvét és irodalmát kellene

tanítani. A megértésnek bő forrása nyílnék meg igy.

A nemzetnevelés feltétel ei: az általános nevelői gondolkodás;

községi, megyei és országos nevelésűgyi I tanácsok szervezése; a

tanítóság szabadsága; a vallás- és közoktktásÜgy· különválasztása.

Küló'n nevelésügyi minúzterium kell az állapotokat és feladatokat

..ismerő miniszterrel és államtitkárokkal. A vezetés állandóságáért a

miniszter ne legyen a pártpolitikai hullámverésnek kitéve. Addig is,

amíg mindez megvalósulhat, Magyarországra vonatkozó rendszeres

neveléstörténeti tanulmányokra és állapotrajzokra van szükség.

A nevelés sorsa a tanítóságon fordul meg; minden rendű

tanítók készültségén, erején, jóakaratán. Hiba, hogy a mostani irány

.mindenféle tanítót-tanárt mindjobban hz'vata lnokká tesz, nem véve

észre, hogy a paragrafus~emberben megszükül- a lá tdkör és elcsene-

vészedi~ a lélek. Hogyan legyen az ilyen tanító szabad és önmagá-

nak felelős lélek, hogyan nevélhesse tanítványait is ilyenekké?

Végül a tanítókepzésrői szól es megállapítja, hogy az 1910. évi :
.ternesvári közgyülésünkön a társadalmi felfogás és a nemzetnevelés '

értelme szerint körvonalaztuk a szervezés elveit. Az állami tanító-

képzés általánossá tételét az egyetértés, együttérzés és közös tuda-

.tosság érdeke feltétlenül megkívánja.

*
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Imre Sándor könyvének ez a tartalma.

A "nemr-etnevelés", amint látjuk, közeli rokona a régi" haza-

fías' nevelésnek. Csak egy elméletileg jobban megalapozott, a

szociológia szempontjaival gazdagabban és tudományosabban ki-

fejlett' rendszert kapunk benne. Imre Sándor hathatósabban, meg-

.győzőbben és teljesebben alkalmazza és viszi a kőztudatba az oly

termékeny egységesítő középponti gondolatot. Épülete egészében

tehát nem új, de teljesebb, szilárdabb a réginél.

A részletekben is sok ismerős gondolatot találunk. Csak egy-

néhányra akarok rámutatni. Hogy az egyén fejlődese abban áll,

hogy szociálissá válik, ezt Pauer Imre is régen tanítja. (L. Lélek-

tanát a 169. Iapon, 4ik bekezdés.) Hogy az egyes nemzetek sajá-

tosságának kifejlődése az egyetemes emberiség érdeke, hirdette

Rein is a jenai egyetem nyári tanfolyamán 1908·ban. A nemzeti

közös vonások erkölcsi megitélésében a résznek. igazodása az

egészhez: emlékeztet Royce erkölcstanának az "organizálást elő-

segítő" szempontjára. Arról, hogy tanítani kell a nemzetiségek

multját, szép cikket írt egy magyar nép tanító : SzillerKároly (Nép-

oktatás Ill. évf. 267. 1.) és Ő tudtommal csinálja is. A köznevelési

törvényhez hasonlót (egységes törvénykönyvet) Földes Géza sür-

getett a Nemzeti Iskolában. És legyen, szabad megernlítenern, hogy

csekélységem is hangoztatott már néhány gondolatot azokból,

amelyeket e könyv tartalmaz. Az iskolának a nemzetin kívül "más

érdekektől való függetlenitését" már 1894-ben sürgettern. (Nemz.

Iskola 18;)4. évi 40:-45. számaiban: "A tanító mint politikus.")zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nemzetnevelés központi gondola tára pedzg egész határozottan és

pontosan rámutatIam egyesületünk vá.lasztmányának 1909. évi ápr.

2-ikán. tartott gyűlésén. (L. Magy. Tanítóképző XXIV. évf. a 289.

lapon:) "Szükséges találnunk egy általános alapelvet, amely gon-

dolatainkat, javaslatainkat egy magasabb _.szinezésbe foglalja össze.

Ennek az általános alapelvnek szociális és pedagógiai természetü-

nek kell lennie. Ezt a kettős természetü principiumot a nemzeti

a lapon találjuk meg. Ez szociális, mert a nemzeti társadalom az

az alakulat, amelyben- élünk; pedagógiai, mert ennek a társada-

lomnak nevelünk." A törtéhettanítás szociálpaedag. célját is abban

foglaltam össze, hogy ez "a fejlődésében megismert és megértett

nemzeti társadalom szeretetére, a kooperatív nemzeti munkába való

alkalmazkodó beilleszkedésre" vezessen. ("Szociológai a tanítóképző

tantervében. " Magy. Tanítóképző XXIV. évf. 306. 1. utolsó bekezd.)

Ugyanott alább kifejezésre jut az a gondolat is, hogy "az emberi-
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ség egyetemes eszményeit, a kultura egyetemes érdekeit is csak a
nemzeti élet útján lehet előmozdítani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

Ezek a személyes reflexiók bizonyára még terrnészetesebbé
teszik, hogy Imre Sándor könyve, amelye kérdésekkel behatóan
és mindenoldalú tájékozottsággal foglalkozik s rninden beletartozó
régi gondolatot rendszerében ősszefoglal : engem nagyon érdekelt.

Ki kell emelnema szerkesztés finom művészetét, a fejtegeté-
sek tiszta áttekinthetőségét. Fri~s, eleven a haladása; a gondolat
fol~tonosan fejlődik és a tagolás világos. Az érdeklődést a szerző
mindvégig ébren tartja s megkapó a mély meggyőződése. Munkája
eleven, agÜáló hatást fejt ki, még ha az olvasó nem azonosítja is
magát minden egyes részlettel. Azt kivánnám, hogya nevelésnek
minden munkása és minden magyar politikus elejétől végig figyel-
mesen elolvassa ezt a könyvet és örömmel üdvözlöm benne neve-:
lési irodalmunk nyereségét. Kessler Károly.JIHGFEDCBA

Egyesületi élE<t.

Jegyzőkönyv
a T. 1. T. O. Ei-nek 1912. december 20-án tartott rendkivüli választmányi üléséről,

Jelen vannak: dr. Baló József elnöklete alatt Nagy László,
Görnöri Sándor, Párvy Endre, Brunovszky Rezső, Pálmay Lenke,
Tabody Ida, Braun Angela, Lévay Edéné, Sebő Béláné, Szőllősi

István, Lechnitzky Gyula, Pinkert Zsigmond, Slajcho Mihály,

Dékány Mihály, Miklós Gergely, Quint József, dr. Novy Ferenc;
Folenta Lajos, Erlich Antal, Zala István, Mihalik Lajos; Frank
Antal, Blickling Antal, Pintér Rafael, Kovács Ferenc, Chobodiczky
Alajos, Kraft József, Horvay Ede, Nagy Ferenc és Répay Dániel.

Dr. Baló József elnök megnyitójában hivatkozva a jubiláris
közgyülésen rendezendő kiállítás felvetett tervére, hangoztatja annak
a magyar tanító képzés érdekében való rendkivüli jelentőségét s
kitüzi a mai ülés programmját, melyen Pinkert Zsigmond' tanár
óhajt a kérdéssel behatóbban foglalkozni.

Pinkert Zsigmond mindenekelőtt hangoztatja, hogy jelen eset-
ben nem mint előadó, hanem csak mint egy termékeny eszme hozzá-
szólója és a vita megindítója akar szerepelni.

Összejövetelünk célja tehát ~ úgymond, - nem lehet más,
mint hogy tisztázzuk szándékunkat, megjelöljük munkánk célját,
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megállapítsuk keresztülvitelének módjait és megválasszuk hozzá. az

alkalmas eszközöket. Ezen döntő kezdőlépésekkel fogjuk a rendező-

bizottságnak azt a biztos irányt megjelölni, amely őt a kiállítás részletes

tervének kidolgozásában mindnyájunk megelégedésére vezérelni fogja.

Mindenekelőtt arra a fontos kérdésre kell felelnünk, hogy ki-

állításunknak mi a célja. .

E kiállításon az egyes intézeteket nem mint egymással szem-

ben versenyre kelő-, s a dicsőség babéraiért küzdő .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellenfeleket,

hanem mint egy ideális terv megvalósításában egymást támogató

munkatársakat óhajtja együtt látni.

A kiállításnak tehát legfontosabb célja lenne, hogy egyesüle-

tünk szétszórt erőit oly közös produktiv munkában egyesítse, amely

a kiállítás idejére egy mintaszerüen berendezett intézet keretében

a modern magyar tanítóképzés eszméit valósítsa meg. Meg akarjuk

tehát alkotni azt, ami most még ideálunk.

A célnak ily, módon való megjelölésében elsősorban kieme-

lendő mindnyájunk produktz'v munkája.

Mindnyájan érezzük, hogy lelkünk a tanítóképzésnek szemünk

előtt lefolyó reorganiedciofa folytán uj energiákkal gazdagodott,

hogy az iskolánkba bevonuló egészséges, uj szellem hatására egy-

másután jelentkeznek itt-ott az intui#v gondolatok, melyek forrnu-

lázásra várnak, hogy munkánkat a tökéletesbedésben előre vigyék.

Úgy érezzük, hogy lelkünk a jelen időben tudná a legszebbet,

a legjobbat megalkotni.

Épen ezért a kiállítás időpontjának az 1914-ik év szeptember

haváMk első napjait ajánlja, mely .ésetben az előkészítő munkála-
tokra 11/2 évi idő állana rendelkezésünkre. Ez elég idő arra, hogy

feladatunknak tökéletesen megfelelhessünk, továbbá oly idő, amely-

ben ügyünk iránt érdeklődő idegen köröknek is, különösen tan-

férfiaknak alkalmuk lehetne munkánk eredményét megtekinteni.

Második kérdés a rendezés módjának megbeszélése. Mivel

kiállításunk ban egy egységes tervet akarunk megvalósítani, a kiállí-

tandóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm unkálatoknak egymással 'összhangzásban kell állniok, amit

az egységes terv biztosít. Fontos e: szempontból az, hogy a rendező-
bizottságnak társelnöke intézeteink szakfelügyelője legyen, ki híva-

tásánál fogva is erre méltán illetékes.

A rendező· bizottság feladata lenne a részletes terv kidolgozása

után a kiállításban résztvenni szándékozóknak munkakö"rét megjelölni,

továbbá egy-egy gondolat realizálásahoz szükséges anyagi kiadások

költségeinek fedezéséről gondoskodni.

Magyar Tanítóképző. 4



50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az anyagi kzádásokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmérséklése érdekében a budai tanítóképzö

berendezését, butorzatát és felszerelését óhajtern igénybe venni,
továbbá tanszerkészítők segítségét, kik talán hajlandók volnának
egy-egy felszerelést e célra ideiglenesen rendelkezésünkre bocsátani.

Elnó'k az előadottakra válaszolva, mindenekelőtt megnyugvás-
sal konstatálja, hogya' rendező- bizottság által kiad ott terv Pinkert

felfogása szerint i's megfeleló. S mivel a kiállítás rendezése a
miniszterium támogatása nélkül lehetetlen, be kell várnunk a választ,
mert a rendezés munkája csak akkor lehet aktuális. Mégis ezzel
kapcsolatban fontosnak tartja a következő kérdések megvitatását.

1. A 'terv szerint a kiállítás költségei 25.000 koronát tesznek
ki s a miniszteriummal folytatott tárgyalások során felmerült az a
mindnyájunkát érdeklő kérdés is, hogy nem érne-e többet ezt az
összeget intézetenként szétosztva más fontos iskolai szükségletekre
fordítani?

2. Lényeges kérdés emellett az egyesületi tagok vállalkozási
és munkakedve. Van-e elég lelkesedés az egyes tagok és intézetek
részéről e nagyfontosságu terv iránt, bizhatunk-e eléggé az erők-o
ben, mikor e rendkivüli dologba belevágunk ? Erre a főtitkárhoz
érkezett válaszok feleletet adnak.

3. A rendezési tervbe az egyesületen kivül álló ember ne
vonassék be. Helyesléssei tudomásul szolgál.

4. Az 1.kerületi tanítóképző épületét szintén célszerünek látja
a kiállítás rendezésére, bár egy kissé kinn van a városból, de
máshol temérdek pénzt felemésztene a szükségletek fedezése.

5. A kiállításban a versenyzés kizárása helytelen volna, sőt
éppen óhajtandó a legjobb résztvevőket szerephez juttatni.

6. A szeptemberi időben való rendezésnek teljesen ellene van,
annál inkább, mert a közgyülés idején (husvétkor) való kiállításnak
semmi akadályát nem látja. A választmány az 5. és 6. indítványt
is helyes léss el elfogadja.

·7. A kiállítás célja egy normális tanítóképző-intézet bemutatása.
Mindezekkel kapcsolatban kéri a választmányt, tegye 'magáévá

a már közzé tett tervet s jogesitsa fel az elnökséget, hogy ilyen
értelemben memorandummal járulhasson a miniszterium elé.

Quint József főtitkár jelenti, hogy az eddig jelentkező 15
intézet közül csak egy,' a temesvári helyteleníti a kiállítás tervét,
14 azonban, tehát azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.összes intézetek fele mellette van s már a
felhivásban közölt mind az 5 pontra akadt vállalkozó.

Elnó'k szerint nekünk ezekkel az erőkkel is bele kell vágnunk
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a munkába, mely elé legfennebb a pénzügyi kérdés gördíthet .aka-

dályokat, melyek elhárítását a miniszteriumtól reméljük.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Párvy Endre: Ez az egész dolog még nagyon a légvárak

stádiumában mozog, mert szerinte az a pár tanmenet és nehány

gyüjtemény, rnelyet itt bemutatni akarunk, még nagyon silány arra,

hogy velük kellő sullyal a tanító képzés mai szinvonalának becsü-

letet szerezzünk. Ezzel a bizonytalan sikerrel szemben sokkal oél-

szerübb egy impozáns, magas szinvonalu közgyülés tartása, mely

a közönség és a tanügyi körök figyelmét és érdeklődését méltó-

képpen felkeltse.

Gö'mö'rz' Sándor: Az 1914-ik év, bár 25 éves jubileumunk van,

nem elég alkalmas akiállításra, .mert kiforratlanabb időszak alig

volt a hazai tanítóképzés életében, mint éppen ez. Szükség volna

még egy pár normális, bár két teljes iskolai .évre, hogy az így

szerzett tapasztalatok nyomán egy biztosabb nyugvópontján mutat-

hassuk be a moderrí tanítóképzés tiszta képét. .

Brunovs,zky Rezső Gö'mörz'vel ellentétben úgy véli, hugy a

kiálJítással a tanítóképzés terén való kiforrást csak előbbre vinnők.

Ezenkivül helyesnek találná, ha nemcsak az intézeteket, de az

egyes egyéneket is felszólítanák a kiállítás munkájában való rész-

vételre.

Nagy László: Véleményem nem egyezik a többség vélemé-

nyével. Az egész dolog nem jó mederben van. Miért rendezünk

kiállitást ? Nem önmagunkért, anagyközönségértponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!. Mi ez a magyar

tanítóképző? Ezt akarjuk az országnak, a magyar közönségnek

bemutatni. Tessék megmutatni az individuális voltát más intézetek-

kel és külföldi tanítóképzőkkel szemben pl. gazdasági felszerelés,

kézimunka stb. tekintetében. Vari-e a többi iskolának pl. gyakorló-

iskolája,. pszichológiai felszerelése? Milyen az a tanítóképzés ? /
Praktikus, modern irányban dolgozik-e ? Hogy t?Iti be feladatát?

Szóval azokat a különbségeker kell feltüntetnünk, melyekkel kiválik

a többi iskolák közül. I

. '
Dr. Bai» József elnök Párvy és Gö'mö'rz' véleményével szem-

ben is a kiállítás sikerébe vetett reményének ad kifejezést, az előb-

bivel szemben hangoztatva az önmagunkban rejlő biztosítékot, az

utóbbival szemben pedig a halogatás felesleges voltát, mintho.gy

- úgymond - a fejlődésben úgy sincs megállás. Végül örömmel

üdvözli Nagy László felszólalását, kinél szebben senkisem bizonyí-

totta eddig a kiállítás szükségességét, mely véleménye szerint is /

épp úgy szükséges a magunk, mint a publikum okulására.



52zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quin!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef szintén örül Nagy László felszólalásának, mely
a már szétküldött körlevél tartalmával semmi tekintetben sem el1en-
kezik. E felhivás értelmében is mi minden tárgynal a speciális
szempontokat kivánjuk kimutatni, mindenben azt, ami speciálisan
tanítóképzői. Célunk tehát nem lehet egy ideális, hanem ellenkező-
leg egy igaz, normális tanítóképző bemutatása.

Répay Dániel a rendezés ben különösen hangoztatja a laikus
közönség szemelőtt tartását.

Lechniczky Gyula a kiállítás ban elsősorban a pedagógiai érté-
ket kivánja előtérbe tolni, mely .iránt érdeklődest óhajtunk kelteni
a nagyközönségben is, . de amelyet főképpen mégis a magunk, a
tanítóképzői tanárság részére rendezünk.

Elnök indítványára mindezek után a választmány elhatározza
a kiálIításnak a következő jubiláris közgyülés alkalmával, az 1.

kerületi tanítóképzőben való rendezését, s ilyen értelemben határo-

zatilag kimondja, hogy a terv megvalósítása végett memorandummal
járul a miniszterium elé, honnan az erkölcsi támogatás mellett
elsősorban a szükséges költségek fedezését kéri.

Ennek a döntő lépésnek sikere reményében elnök agyülést
bezárja.

Dr. Baló Józse!
elnök.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f. Nagy Ferenc

titkár.

Vegyesek.
A. tanítóképző-intézeti tanárok számára rendezett harma-

dik kisérleti pedagógiai tanfolyam rendkivüli érdeklődés melIett
folyt le s december 29-én, délben fejeződött be. A tanfolyam befejez-
tével a résztvevők értekezletet tartottak, melyból kifolyólag arra
kérik a magas miniszteriumot, hogy ezután bizonyos időközökben
ujból tartassanak ilyen tanfolyamok, hogya tanítóképzők tanárai
ezek kapcsán a legkönnyebben hozzáférhető módon szerezhessenek
tudomást és tájékozódást időnként a kisérleti pszichológia és peda-
gógia előhaladásáról. December 28-án/ déli 1 órakor a tanfolyam
hallgatói dr. Neményi Imre miniszteri tanácsosnál tisztelegtek, hol.
Scherer .S ándor bajai tanítóképző-intézeti igazgató mondott őszinte
köszönetet a tanulságos, s a tanító képzés szempontjából valóban
eléggé nem is méltányolható tanfolyamnak a rendezéséért. A hall-
gatók a tanfolyamon való résztvételről bizonyítványt kaptak.

A tanfolyam mal érdemileg általánosságban mai számunk egyik
önálló cikke foglalkozik, a részletekről pedig jövő számunkban
lesz szó.
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Most röviden még csak azt említjük itt meg, hogya tanfolyam
ideje alatt a hallgatók a komoly munk ák után három izben jöttek
össze társasvacsorára, melyek közül az elsőn és utolsón valamennyi
hallgató részt vett. Az utolsó összejövetel, december 27-én, bú csu- .
bankett volt s erre hivatalosak voltak és meg is jelentek az előadók,
valamint a budapesti tanítoképző-tanárok közül többen, országos
egyesületünk elnöke is.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z O r sz á g o s K ö z ép isk o la i T a n á r -E g y e sü le t folyó évi közgyülését

Budapesten február 'I-én és z -án tartja. Ezen közgyülés a tanárság álta-

lános kivansagara egyedül az uj nyugdijtörvény ügyével s ennek követ-

keztében a tanarságra nehezedő uj helyzettel foglalkozik.

A K a th o lik u s K ö z ép isk o la i T a n á r e g y e sü le t február l-én tartja ötö-

-dik rendes közgyülését Budapesten, a Szent István Társulat disztermében.

Ezen közgyülésnek is egyik fontos pontját fogja képezniponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3Z uj nyugdij-

törvény teremtette helyzet. Ezen ügyben az egyesület titkára tesz a napi-

rend előtt indítványt. Ezután 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kiizépiskola iNMLKJIHGFEDCBAr e fa r» : vezetőgondola ta iról,

2. a katholikus iskolaügy hiányairól és 3- az ifjuság-i tanulmányz kirándu-
. ~

lásokról lesznek előadások.

S z e rk e sz tö v á lto z á so k . A Néptanítók Lapja eddigi szerkesztőjét,

Berecz Edét a vallás- és közoktatásügyi miniszter ezen állásától fölmentette

s a szerkesztést Körössy Henrik központi szolgalattételre be rendelt tan-

felügyelőre bizta. IgyaNéptanítók Lapja folyó év január r-töl a vallas-

-és közoktatásügyi miniszterium szel kesztésével jelenik meg.'

Szerkesztőt cserél a Magyar Paedagogia is; ezután dr. Imre Sándo!

pedagogiumi tanár lesz a felelős szerkesztöje.

A katholikus középiskolai tanáregyesület közlönyének, a Magyar

Kó"zépiskolá-nak a szerkesztését dr. Primi Aladár budapesti VIlI. ker. áll-

fögimnaziumi tartar vette át január 1-étöl.

T an ító k ép zö in té z e t i to rn a ta n á r v iz sg á ló b iz o ttsá g . A vallas- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter az Országos Tanítóképző Intézeti Tornatanár

vizsgáló bizottságba kinevezte: elnöknek dr. Szinnyey József egyetemi ta-

nárt, ügyvezető alelnöknek dr. Vángel Jenő kir. tanácsos, 'polg. iskolai

tanítóképzőintézeti igazgatót, alelnöknek Berta llona Erzsébet Nőiskolai

igazgatót, jegyzőnek Kmetykó János polg. iskolai tanítóképző-intézeti

1ornatanárt, vizsgáló bizottsági tagok nak Bély Mihaly Budapest székesfő-

város tornaszakfelügyelőjét, Kmetykó János tornatanárt, Pischl Idunát

Erzsébet Nőiskolai tanítónőt, dr. Rehák Arthúr és Ujhelyi Sándor Buda-

pest székesfővárosi tornaszakfelügyelőket.

O rszá g o s g y e rm ek ta n u lm án y i k iá ll ítá s . A Magyar Gyermektanulmányi

Társaság tiz éves fennállásának évfordulóján, 1913- évi március 17. és

18. napjain országos gyermektanulmányi kongresszust tart. A kongresszus

célja, többek között, a gyermektanulmány és más tudományágak, igy a

pedagógia és a didaktika között levő vonatkozások tisztázása és az élet-j

ben való értékesítése. Ezen cél megvalósítására nemcsak előadásokat
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vitákat, hanem a kongresszussal kapcsolatosan gyermektar. ulmányiJIHGFEDCBAki-

állítást is rendez. E kiállítás mintegy illusztrálni fogja a kongresszus elő-

adásait. A kongresszus szakelőadásai között főhelyet foglal el az' egyéni ne-

velés kérdése, A kiállítás pedig, ezen kérdések tárgyalásával párhuzamo-

san, a tanulónak a nevelés, a tanítás szelgalataban álló alkotó tevékeny-

sége alkalmazásának különböző mödjait, elterjedtségét és eredményeit

fogja egyebek között bemutatni.

A kiállítás ezen csoportjának minél teljesebbe, tanulságosabbá té-

tele céljából tisztelettel felkérjük hazánk pedagógusait, kisdednevelöket,

tanítókat és tanárokat, hogy

1. akik az alkotó munkát a nevelő-oktatásban alkalmazzak, ezen

foglalkozás eredményeiből 3-4 legjellemzőbb tárgyat, . rajzot, agyagalko-

tast, farnunkat "agy egyéb anyagból készült gyermekmunkát a kiállítás.

céljaira beküldeni sziveskedjék.

2, Az iskolában alkalmazott alkotó munkák közül külön kiemeljük

a női kézimunka tanítás azon ujabb irányát, mely szerint nem a minta-

könyvek lélektelen sablonjai után tanítják' a, női kézimunkát, hanema

tanuló önálló tervelésének engednek teret s csak a célt tüzik ki, esetleg

a motivumot adják meg s végül a kész tervek kidolgozására nyernek a

tanulök csupán a technikai kivitelre vonatkozó utasításokat.

3, Ezen tárgyak mindenikéhez, a készítő nevét, életkorát, iskola-

fajt, osztályt s a beküldő nevét, állását s lakhelyét feltüntető cédula erő-

sítendő, továbbá az illető pedagógus rövid leirasa, melyben eljárását is-

merteti. Nevezetesen: miöta foglalkozik e kérdéssel; a foglalkozás (alkal-

mazás) médszeres leirasa ; kitöl látta, kitöl vagy hol szerezte az ösztön-

zést rája? Mik a tapasztalatai?

4. A tárgyak megfelelően csomagolva legkésőbb 1913. február ro-ig

Ballai Károly titkár cimén a Gyermektanulmányi Múzeumba Budapest,
VIlI., Mária Terézia-tér 8. küldendők .. E küldeményekre, megkülönböz-

tetendő a Múzeum küldeményeitől, acimen feltünően rairandö a «ki-

állításra» szö.
5. A csomagolás és szállítás költségeit köszönettel megtérítjük,

'azonban a tárgyak visszaküldésére nem vállalko~unk.

Tiszteletteljes kérésünket pedagógusaink jöindulatu tamogatasaba

ajánlva maradunk.

Budapesten, 1912. évi december h6ban kiváló tisztelettel Nógrád)"

Lászlö dr. a kiállítási bizottság elnöke, Nagy Lászlo az előkészítő bizott-

ság elnöke, Ballai Károly titkár.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á ly á z a t nevelői állásra. Az állami polgári iskolai tanítóképző-inté-
zetnél ujonnan rendszeresített nevelői állásra ezennel pályázat hirdettetik,

Pályázhatnak oly okleveles képzöintézeti, középiskolai vagy polgári
iskolai nőtlen tanárok, akik az internátusi felügyelői teendők ellátására;
magukban hajlandóságot érezn ek és a számadási dolgok végzéséhez is
értenek.
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Ezen állással a XI. fizetési osztálynak megfelelő 'javadalom, termé-
szetbeni lakás és teljes ellátás van egybekötve.

Pályázati határidő 1913. február h6 IS.
A kellően fel szerelt és a m. kir. vallas- és közoktatásügyi minisz-

terhez intézett kérvényeket a közszolgalatban lévőknek elöljarösaguk utján,
másoknak közvetlenül az áll. polgári iskolai tanítóképző-intézet igazgató-
saganal (Budapest, 1., Györy-ut 13. sz.) kell benyujtani.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T an sz e rk it i ltá s . A vallas- és közoktatásügyi miniszter a Singer
Robert budapesti cég által forgalomba hozott dr. Möller-Morin-fele folya-
-dékban, domboru üveglemez alatt levő eredeti preparátumokat mjnt kül-
földi gyártásu (készíti Louis Bachhold, München) természetrajzi prepará-
tumokat az összes hazai alsó- és középfoku iskolákból kitiltotta.

O la sz o r sz á g i ta n u lm án yu t . Az Országos Katholikus Szövetség hus-
vétker olaszországi tanulmányutat rendez középfoku iskolai tanárok, ta-
nárnők, fiu- és leánytanulók, továbbá tanítók és tanítónők részvételével.
Indulás Budapestről 1913. március r ö-an délután, visszaérkezés Buda-
pestre aő-án este. Az utazás alatt Nápoly, Pompeji és Roma képezik a
.nagyobb állomásokat. Részvételi dij 230 kor,

H e ly r e ig a z ítá s . A Magyar Tanítóképző mult számaban közölt
jegyzőkönyvben Ehrlich A. kijelentése, hogy nem tartja gyümölcsözőnek
a képzöintézeti növendékek hospitálásá~ csak az I~II. évesekre vonatkozik.JIHGFEDCBA

Kimutatás
az 1912.évi dec. 10-től "1913.jan. 12-ig befolyt tagsági dijakról.

19l1-re: Geöcze Sarolta (4'40 K). 'Sarudy OttóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(8'- K).
1912·re: Geöcze 'Sarolta, Guttenberg Pál, Radó Vilmos, Róna

Jakab, Faluvégi Albert, Köveskuti Jenő, 'Kun Alajos, Budapesti
I. ker. áll. tanítóképző, Nagy Ferenc, S ebő Béláné, Palotainé Békei
Józsa, Viasz aty Ferencné, Németh Sámuel, Szatmárnémeti ref.
tanítóképző, Váczy Ferenc, Hidegh Béla, Szente Pál, Kaposvári
.áll. elemi iskola tanítótestülete, Gerberg Sándor, Macskássy Zoltán,
Marcélly Kornél, Laszczik Ernő, Khin Antal, Elekes Viktor, Fel-
méri Lajos, Modori áll. tanítóképző, Kiss György, Dittert Ferenc,
Miklós Gergely, Petrovácz József, Sztára József, Méray Irén, May
Emilia, Jós István, Pasnáry Győző (8-3 K).

1913-ra: dr. Koch Ferenc, Róna Jakab, Perényi János, Pápai
áll. tanítóképző tanári könyvtára, Barabás Endre, Haller József, '
Ribiczey Erzsébet, Rös'zletBéla, Frank Antal, Nádas Sándor, Horvay
Ede, Kovács Ernő, Dienes Károly, Pataky Vilmos, dr. Walter
Gyula, Strauch Gyula, Krammer József, Urbányi Karolina (8- 8 K).

A d om án y .

Nádas Sándor a Kovács János-féle
be. Takarékpénztárba helyeztetett.

alapítványra 2 K-t küldöttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr.NMLKJIHGFEDCBAN o v J I Ferenc

egyes. pénztáros.
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· fE IW E L · L IP Ó T · U T Ó D A I · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám
a aug'. I-től x. Kolozsvarí-utoa 13.
a ~Iilldennelllü ískolapadok, iskola-
• torna- és óvoda-berendezések és-
II szabad. gyermekpadok gyártása.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,il • II • Árjegrzékkel készséggel
•• szolgálunk ingren és bérmentve.

~ÉPES HETILAP fIATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

II II ELŐfIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONA II II
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATR A INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVAtAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 16

Első magyal' vflfarnos erőre berendezett hangszergyár

Stowasser J á n o s
csász, éskir. udvari szállitó.

Am. kir."operaházi tagok, a rn, kir. zeneakadélnia, a
budapesti ~zinházak stb. szállitója, a hangfokozó-

gerenda ésa Rákóczi tá.roga.té feltalálója.

Főüzlet : B d t Gyár:
II. Lánchid-ll. 5. II a p e s Öntőház-utca 3•

•• E szakban Magyarország
Iegnagyobb hangszerg yára,
Ajánlja saját gyárában k é -
szint hangszerett e« _

n,gyszintéll hurokat és hangszer alkat-
részeit. Islrolahegedük 4 forinttói. Har-
mónium.ok 35 forillttól. Áljegyzék kivá-
natra in$yen és bérlllentve.


