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A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i s z a k f e , 1 ü g y e l e t .

Évtizednél régibb-kérdésünk ez, melynek gyakorlati megoldása

már folyamatban van; felfogása itt-ott változik' is;' vitája pedig még
állandóan tart. ' ,

Gyakorlati megvalósúlása folyamatban van:' megtörtént a

második szakfelügyelő kinevezése saszakfelügyelők müködésére,

hatáskörére vonatkozó miniszteri rendelet is már a küszőbön mutat-

kozik; ez azt: mutatja, ho,gy az eszme életre, való; felfogása

még most is módosulásokon megy keresztül; ez azt jelenti, hogy

a gyakorlatba nem egyféle formátumban lehetne bele vinni; s hogy

vitája szórványosan bár, de állandóan tart, abból az látszik, hogy

több s elég fontos -érdeket érint. .

~ szakfélügyelet intézményes, hivatalszerű megvalósúlásának

biztató jeleit Íátom, dacára a legkülönbözőbb s ellenőrizhetetlen

hireknek ; formájáúl a status ,képviseletében csak egy alapformát

ismerek el, amint fejünkben a kivánalom régen megszületett, -

mert végül e kérdés megoldásánál minden más érdeknek el kell

haloványúlnia a fő mellett: a tanító képzés nagy érdeke mellett.

E nagy érdek szerint eredeti kivánalmunk az, hogya tanító-

képző-intézet tanulmányi ügyeinek "ellenőrzése, irányítása az e téren

tapasztalatokat szerzett, kitünő müködést mutatott, ez egyetemes

érdekű, . erős szakiskola irányítás ára elméletileg, mint : gyakorlatilag

képes szakértőkre bizassék. Ennek, folytatásaként a taníto képző-

intézetek vagy egy nehány ilyen szakfelügyelő kezébe csoportosit-

tassanak - kerületénként ~ per analogiam : középiskola, vagy az

isk. adminisztráció másként oldatvan meg, a szakfelügyelők csak

tanulmányi ellenőrzők és irányítók legyenek, '.,- de :a.z alaptétel az,

Magyar Tanítóképzö,« 13'
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ho~y a tanítóképző-intézetek bármelyik megoldás szerint, minden

esetben kivétessenek a kir. tanfelügyelők hatásköre alól.

Ezzel a meggyőződéssel 'voltam kezdettől fogva ez űgynek

egyik szerény harcosa, ezzel képviselem azt, mint az egyesület

elnöke. Úgy tudom, hogy miniszteriumi ügyosztályunk főnöke is

ezen az alapon áll. S ha úgy érik ez a gyümölcs - aránylag,

mint eddig, a teljes megérés, a siker elmaradhatatlan.

Mi, tanítóképző-intézeti tanárok, a gyümölcsnek megérését elő

is mozdíthatjuk, hátráltathatjuk is. HátráItatjuk, ha a szakfélügyelet-

ről formáit meggyőződésünk nem az a szilárd, megingathatatlan,

egységes felfogás, amelyet fennebb forrnuláztam, azzal a toldalék-

kai; hogy erős közvéleményként jelentkező és ható felfogásunkban

a lényegben, még árnyalati különbségnek sem szabad jelentk,eznie.

Ha tehát valaki a leginvenciózusabb elme is, és a legkülönbözőbb

alakjait tudná elképzelni a szakfelügyeletnek, még ugy is köteles-

sége közügyünk érdekében ezekkel elhallgatni, mertGFEDCBAa l legkemé-

nyebb sziklát is szétrepeszti a hasadékába, résébe behatolt viz,

ha megfagy.

Az a kérdés, tudunk-e összhangban, együttesen, erősen akarni?

Mert egész egyesületi életünkben nem volt még olyan kérdés előt-

tünk, amely ennyire próbaköve lett volna a- mi egységes, magunk-

ban is sokszor regisztrált, együttható, együttműködő egyesületi éle-

tünknek, mint ez. Összes fizetésbeli, nyugdijbeli mozgalmaink, bár

elsőrangú fontosságúak, alul maradnak e kérdés elvi magaslatán,

mert más természetüek is. Amott kértünk és kértünk; s kaptunk

tartalmunk elismerésének s a paritas gondolatának vagy tényének

és általában a tanári kivánalom iránt való teljesíthetőségnek foka

szerint, Emitt, ,mint a kérdésben a legérdekeltebb fél,' felállítottunk

egy kivánalmat, amely meggyőződésünk szerint intézetünk fejlődé-

'sére a legüdvösebb volna; de felettes hatóságaink nem minden

pontjukon tartják okadatoltnak e kivánalmat, s amellett első fokú

tanügyi hatóságunk nemcsak minden található érvét fel1épteti törek-

véseink ellen, hanem érvényes törvényekre is támaszkodhatik, t. i.

a dicső, de ~izony már elavult 1868. XXXVIII. és 1876. XXVIII.

törvénycikkekre.

Azokbact a kérdésekben életkérdésünk vala az anyagiak előbb-

I vitele, ami a legelső személyi kérdések egyike, emitt az intézet

továbbfejlődése, tehát életkérdése jelentkezik, melyet a tanítóképző-

intézeti külön törvény (pendant-ja volna ez az 1883. évi XXX. t.-cikk-

nek a - középiskoláról) létrehozatala tetőzne be, megszüntetve a fent
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rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
említett 'törvények azon intézkedéseit, amelyek a modern ' tanító-
képzés fejlődésénekmár útjában vannak. .

Fel is ernlitettem ezt dr. 'Jankovich v. b. t. t., vall. és közokt.

Miniszter úr, Ő Excellenciája előtt - tisztelgesünk alkalmából, annál

inkább, mert a kir. tanfelügyelői testület tisztelgése alkalmából is

vetődtek fel eze1<kel kapcsolatos gondolatok, minthogy e cikk meg-

irására is ezek és ezeknek különös kommentálásai indítottak.

Elemezzük tehát újból ezt a kérdést - teljes tárgyilagossággal!

Az' államnak s az ügynek érdeke, hogy minden iskoláját, így

a tanítóképző-intézetet is állami felügyelet és irányzás alatt tartsa.

A tanítóképző-intézeti tanárság megtalálja ennek a felügyeletnek azt

a formáját, amelyet amellett, hogy az az állami érdeknek is teljesen

megfelel, ez intézette nézve a legüdvösebb nek, - s az egész tanító-

képzésbe legharmónikusabban bele illeszthető nek -, modern úton

vezetőnek stb. stb. tart.

Az állam és a tanítóképző-intézet s ennek tanársága közt, ezt

az utóbbi kettőt azonban egynek tartom, csak abban mutatkozhat-

nék ellentét, ha a tanítóképző-intézeti tanárság kivá.nalma teljesen

nem felelne meg az állami érdeknek. Ámde az állami érdeket velünk

szemben miniszteri ügyosztályunk főnöke képviseli, aki tudja, hogy

mit javasoljoncbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 excellenciájának, s amit az - információm szerint

- velünk közös alapról javasol, azt mi e kérdésben jónak remél-

jük; ehhez <vagyunk szokva.

Ezzel a szakfélügyelet megoldásának irányadó szempontjai ki

is volnának merítve, mert igaz az, hogy itt csak a tanítóképzés

érdekei lehetnek döntő fontosságúak.

De e határon túl következnek a kir. tanfelügyelők, akik mai

hatáskörük fenntartása érdekében meglevő törvényekre hivatkozhat-

nak, s ebben a megyei kir. tan felügyelői hatáskörnek - a nép-

oktatási-intézetek egységes fejlődése érdekében - nagy fontosságára.

A kir. tan felügyelői kart, annál inkább, mert nekem is

szolgálatomban a kir. tanfelügyelő elsőfokú hatóságom, teljes '\

tisztelettel említem. - Samennyiben e kérdésben ellentétek
I

vannak köztünk; azokban tisztelettel kivánok érvekkel bizo-

nyítani, éreztetvén, hogy én a harcot nem ellenük, hanem a tanító-

képzés üdvére óhajtom tovább folytatni, azzal, vajha mi egymásra

ismernénk, mint oiyanokra, akiknek a mi óhajunk teljesülése után

is olyan szép közös müködési területünk maradna - a népiskola

ideális kiképzésében.

Érvelmben felemlítem a kir. tanfelügyelői kar 1 9 1 1 . évi okt.



180zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ő-én és a következő napokon tartott értekezletének javaslatait,
amelyek ugy gazdagitanak bennünket érvek kel, mint közös taüngyi
életünk legtöbb jelensége.

Az előbb emlitett munkálatokból "A kir. tanfelügyelet ujjá-
szervezése" c. V. fejezet 1. és .2. §-át citálom : .

1. "A kir. tanfelügyelői állást csak főiskolai kés~jjltségü, hivatá-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' .• . .

sos és rátermett egyének tölthetik be. f t !

. 2. "Erre való' tekintettel elsősorban középiskolai tánári oklevél,
továbbá jogi, államtudornányi vagy filozófiai doktori oklevél, azután
államtudományi államvizsga, végül tanítóképző-intézeti tanári oklevél
kivánandó. "

D e gustibus non est disputandum! - De a kérdés több a
gusztus tárgyánál! Ha a kir. tanfelügyelői hivatást úgy fogják fel,
hogy arra más, mindenféle főiskolai képesítés - másféle arravaló-
ság mellett - jobban képesít, mint a tanítóképző-intézeti tanári
oklevél, ez reánk nézve lesújtó volna, ha mi erre két kérdéssel nem
tudnánk válaszolni. Egyik az, hogy e tétel leszegezésével, legalább
is tanulmányi ellenőrzés szempontból, helyesen fogják-e fel hiva-
tásukat, akik 1. i. igy gondolkoznak? A másik pedig az, hogy
ismerik-e a tanítóképző-intézeti tanári oklevél tartaimát sannak
tulajdonosait. Valahol itt hibának kell lenni! S ezen az alapon nem
is csodálkozom, hogy köztünk a tanítóképző-intézeti szakfelügyelet

dolgában olyan ellentétek létesültek; mert logikai szempontból a
szóban levő két testület .közt, ez az alaptétel kritériuma volna -
még részletekben is- az ellentétnek, ha ez sehol és soha más-
ként ki nem fejeződött volna is.

Ez alapellentét közepébe, tovább azt nem érintvén, én egy
másik alaptételt állítok be. Nem a tanfelügyelő hivatott a tanító-
képző-intézet tanulmányi felügyeletére, hanem előbb a tanítóképző-
intézeti szakfelügyelő volna hivatva az egész népoktatás ellenőrzé-
sére, mert e tanulmányokat semmiféle jogi készültség nem irá-
nyíthatja.

De mi ezt egyelőre nem kivánjuk ;# dacára, hogy a történeti
fejlődés egyik kora is ezt az álláspontot igazolná. A nagy Eötvös
alkotásainak kezdetén nevezetesen a kir. tanfelügyelőségre a tanító-
képző-intézeti kiváló tanárokat, igazgatókat tartották a legalkalma-

. sabbaknak. S most éppen ennek <megfordirottja volna a helyes?!
Hogy elmaradt,unk mi, akik ebben ma is a 70-es évek gondolatait
valljuk! De lássuk tovább!

'/
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiért kell külön tanítóképző-iutézeti szakfelügyelet?'

a) Mert a tanítóképző- intézet tanulmányi felügyeletére és ira-
nyitására legalább is olyan kvalífikáció szükséges, mint amilyen a
tanítóképző- intézeti tanárnak' van. A kir. tanfelügyelők pedig ezt a
kivánalmat magukra nézve most egy éve kifejezett kivánságaikban
is csak a legutolsó helyen említik. Holott az csak elemi igazság,
hogy az összes népoktatási oklevelek közt a legértékesebb a tanító-
képző- intézeti tanári oklevél, s a magasabb kvalifikációk közt a
tan felügyelői feladathoz ez a legillöbb. E téren tehát a most ki-
fejezett kivánalmaik realizálása esetén is megmaradna közöttünk
az ellentét.

b) Mert a kir. tanfelügyelő tanulmányi felügyelete a népiskolá-
ban is, a polg. iskolában is már az illető szakférfiak kezében van,
mert maga erre elégtelen, s ezzel kapcsolatban

ej a kir. tanfelügyelői értekezlet munkálatának 45. lapján
munkaerő-szaporítást kivánnak, "amely erők pedagógiailag és társa· ·
dalmilag is érvényesülni tudnának"; ezzel is az bizonyosodik be,
hogy a megyei tanfelügyelet a tanítóképzőn kivül sem ,bir· a tan-
felügyelettel.

Hát mi az a sok iskolalátogató-pótlék!? .
A munkának kiadása albérletbe!

Avagy a kir. tan felügyelő csak hivatalfő, ki mínden szaknak
munkálatát egy ügyosztály.ra bizhatja ? S a végén a tanulmányi
ügyből nem is marad neki semmi?! Ma is már ide jutott, s mégis
oly erősen ragaszkodik a tanítóképző-intézet feiügyeletéhez. Hiszen
a tanulmányi felügyelet nem is olyan természetű, hogy egy ráter-
mett egyén hatását mással helyettesíteni lehessen! A szakfelügyelet
saját fogalmával kezd már is itt ellentétbe jönni lcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . Miért nem árt a tanítóképző-intézeti külön szakfelügyelőség ?

a) Látszólag megbontása volna ez. a megyei egységes tan-
felügyeletnek, de csak a népoktatás, rangban első iskolájának, a
tanítóképző-intézetnek üdvére, a többi kára nélkül. S bizonyos, hogy
a tanítóképző nek előremenetele, emelkedése a tartalomban, a többire
is áldásos visszahatás volna. \

Avagy a magyar népoktatás kormányzása szétzüllött azzal,
hogy minden ágát a Miniszteriumban 'más ügyosztály intézi; s ezek
egymás intézkedéséről sokszor nem is tudnak. '--
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b J .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 'kir. tanfelügyelő és tanítóképző-intézeti szakfelügyelő

müködése közt a kölcsönös és szükséges értesülést a legkönnyebb

volna megteremteni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fejlődés elve, a differenciálódás, olyan hatalmas elv, hogy

ezzel ellentétbe helyezkedni bármely fejlődés irányításában csak kár-

ral, az úgy, megakasztásával történhetik.

'-
I l l. Mit használna a tanítóképző-z·ntézeti külön szakfelügyelet?

(t) Intenzíveobé tenne rninden népoktatási intézet szakfelügyele,

tét, rnert a magáét alaposabban végezhétné s kiemelkedéséveI a

többiek felügyeletére több idő jutna. A szakfelügyeletből minden

téren hamarább lenne - ellenőrzö és akadékoskodó szerepe után

- irányító, mutató hatóság. Pedig ez- a lényeg!

b ) Megtaláltatná a kir. tanfélügyelettelés a tanítóképzővel is,

mert ezeknek van legtöbb nozzáférésük a tanítósághoz és iskolához,
a közös munkateret, amely igen nemes versenyt hozhatna Iétre--e-
a -két fél közt - a köz üdvére.

-Elmondtam egy nehány, s nézetem szerint nem éppen utolsó

fontosságú gondolatot, amellyel nem annyira harci~s eszközökkel,

hanem inkább meggyőzés, kapacitálás utján szeretném úgyünket

előbb vinni. Hiszem, hogy e z e k .nern mindenkit fognak meggyőzni,

annál inkább, mert lehetnek, akik nem is akarnak meggyőződni.

Sajnálorn, erről nem tehetek. De bizom ügyünk teljes diadalában,

Csak várjuk meg a megérést -:- türelemmel! ',--

Abban azonban szeretnék nem kételkedni, hogy mi, tanító-

k pző-intézeti tanárok iskolánk e közérdekét egyforma körültekintés-

sel, egyforma értékeléssel, egyforma meleg érdeklődéssei támogat juk.

Dr. Baló József
elnök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k felszerelése..
\ '

, .A tanítóképző-intézetek uj tanterve és a hozzászerkesztett

utasítások magasabbra tüzték a tanítóképzés célját. A módszerben

a közös munka, a gyakorlatok és a munkáltató tanítás követelrné-

nye! uj szükségleteket teremtettek. Felhangzott a tanártestületek

szava"hogy -ilyen tanításhoz. több idő, több tanár, jobb felszere ..•

lés kell!
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A kultuszkormány megértette a jelentésekben egyhangúlag

ismétlődő kivánságokat és belátta, hogy intenziv munka csak akkor

lehetséges tanítóképzőinkben, ha van megfelelő számú tanár és hacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, . I

van legalább minimális felszerelés. Ezért az idei költségvetésben

már 20 uj tanári állást szervezett. Most pedig, amint az ország több

helyéről értesülünk, megkezdte az intézetek minimális felszerelését':

A kultuszminiszterium tanítóképzői osztálya a mai nehéz

pénzügyi, viszonyok mellett csodálatos módon, mint varázsvessző-

veI 100.000 koronányi összeget tudott előteremteni a tanítóképzők

. felszerelésére.

A magas miniszteriumnak a tanítóképzés intenziv munkássá-

gát előmozdító eme valóban nagy áldozatát és törekvését mi csak

örömmel és lelkesedéssel üdvözöljük. Rernéljük.. hogy a kezdetnek

megfelelő folytatás fog majd 'következni, amikor minden tanár,

egyéniségének, a helyi viszonyoknak és más speciális érdekeknek

megfelelőleg, fejlesztheti majd tovább a szertárát- A fejlődés termé-

szetes követelménye, hogy az általános .alapérdekek kielégitése

után, a differenciálódás, az individualizálódás következzék.

Hogya magas miniszterium egyszerre ily nagy összeget for-

dít a tanítóképzők felszerelésének kiegészítésére, abban, azt hisszük,

lényeges szerepe van a szakfelügyelőség jelentéseinek is, melyekben

a szakfelügyelőség bizonyára mindenkor kiterjeszkedett az egyes

intézetek felszereléseinek fogyatkozásaira s a kiegészítések halaszt-

hatatlan . szükségességére is. Ámde ez a körülmény s eredmény

ismét egy uj oldalról' mutatja a szakfelügyelői intézmény teljes

kifejlesztésének nagy jelentőségét.

A felszerelések összeállítását és beszerzését a kultuszminisz-

terium az, Országos. Tanszermuzeumra bizta, melynek sáfárkodása,

különösen az elemi iskolák felszerelésében, bizonyult igen célszerű-

nek, amennyiben a tömeges rendeléssel, nagyobb pénzösszeget

takaríthat meg, amely így újból felszerelési költségekre fordítható.

Sok cikknél pedig hazai tanszergyárakat tud foglalkoztatni, melyek

tömeges rendelésnél maguk állitják' elő a,z eszközöket és így elő-

segíti a hazai tanszeripar fejlődését. 'Természetesen mindkét szem-

pontnál előbbre valók a pedagógiai kivánalmak és az intézetek

speciális szükségletei. Ézek megtudhatók a normál-felszerelési

jegyzékból és az egyes intézetek leltáraiból. A tanítóképző-intézetek

alapfelszerelési jegyzékét évekkel ezelőtt kiváló szakemberek állítot-

ták össze, azonban sajnos, mindezideig ez a munka nem jelent

me~ nyomtatásban. Azt hiszem, a kéziratok 'épp az Országos Tan-
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szermuzeumban vannak letéve s így joggal feltehetjük, hogy a
szétküldendő tanszerek összeirásában ezen értékes összeállításra
támaszkodtak. Másfelől meg tudjuk, hogy a kultuszminiszterium
az összes intézetek leltárait még a mult évben bekérte, minden
bizonnyal azért, hogy azokat is tekintetbe vegyék az összes inté-
zetek szükségleteinek összeállításánál.

Ha e feltevéseinkben nem csalódunk, ami az Országos Tan-
szermuzeum ismert körültekintő munkásságáról feltételezhető, a

szándékolt mostani nagy anyagi befektetés valóban hézagot fog
,pótolni az intézetek felszerelésében.

A kultuszkormány 'tehát nagy körültekintéssel és 'tervszerű-
séggel kezdte a felszerelési munkálatokat. Alapul vette a szakfér-
fiak által összeállított normál felszerelési jegyzéket, az intézetek
szakleltárait, a tanulmányi ügyek képviselőinek és az Országos
TanszermuzeumnakcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l jelentéseit és így döntött a pénz befektetése
fölött. Amennyire egyes intézetekhez küldött rendeletekből kibön-
gészhettük, jelen alkalommal, az uj tanterv végrehajtása szempont-
jából legsürgősebb szükségletek beszerzése a cél. Így különösen a
lélektani kisérletekhez, a biológiai és kémiai gyakorJatokhoz, a sJöjd
tanításához és a svéd rendszerű torna bevezetéséhez kapnak az
intézetek felszerelést. Azonkivül kiegészítik a földrajzi és történeti
szertárakat.

Ez az összeállítás ugyan a legégetőbb hiányok pótlására
irányul, mégis sok tekintetben olyan beruházásnak látszik; melynek
folytatása is remélhető. A lélektanhoz csak a Nagy László-féle első
sorozatot kapják az intézetek, a természettudományokban a fizika
nincs képviselve, pedagógiai olvasmányok nincsenek felvéve, stb.
Mindezen tények arra engednek következtetni, hogy felettes ható-
ságunk még tartogat meglepetéseket számunkra, hogya megkezdett
felszerelésnek folytatása lesz, talán többször ismétlődik s megkapja.
minden intézet az összes tárgyak tanításához feltétlenül szükséges
alapfelszerelést. \

A fejlődésben időszakosan váltakoznak a telési korszakok,
melyekben helyzeti energiát gyüjtünk, az erőkifejtesi korszakokkaf,
melyekben eleven' erőket termelünk. Úgy érzem, most energiát
gyüjtünk s ez önként extenziv munkára vezet. Eljön azonban az
az idő, mikor nagyerőkifejtéssel a tanítóképző évfolyamait sza po- ~
ritjuk s ezáltal a bevezető sorokban említett harmadik tényezőt,
az időt is biztosít juk, mely a tanítóképzéshez megkivánt intenziv
munkát enged meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuz'?zt. ~
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A h a r m a d i k k i s ' é r l e t i l é l e k t a n i t a n f o l y a m

f ő b b p r o b l é m á i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Folytatás.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quin! 'József előadásai.

A reformeszmék alkalmával 'két tábor küzd egymással;cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín d -

kettőben /van igazság és félszegség. Mig a konzervativ elme mere-
ven ragaszkodik a meglevőhöz, addig a haladás fanatikusa eddig
még nem tealizált, t~hát -ideáliscélt tüz ki; azonban az 'utóbbiak
később rendesen elfelejtik a célt és eszközeiket dicsőítil>- E gon-
dolatot a lélektanra alkalmazva azt halljuk egyik oldalon, hogy a
félek hozzáférhetetlen, mig a másik tábor szerint a lélektan 'csak
kisériet. Quint József ebben a 'kérdésben az aranyközépútat tartja
követendőnek ; tehát elfogadja míndazt.. ami a, konzervativ állás-
pontban igaz és hirdeti a megvalósítható reform eszméket. Most
még ,a próbálgatási kerszakot éljük a pszichológiában. A jövő út-
ját olyan 'kisérleti berendezés ben látja, amely egyrészt a pszichikai
törvényeket megérti, másrészt a gyakorlóiskolában való megfigyelést
lehetővé teszi. A tudományos berendezés inkább privát foglalkozás.

Ezen gondolatok vezérlik Quint Józsefet a pszichológiai kisér-
letezésben, amelyhez az 'eszközöket legnagyobb "részben maga
készíti, részben utasításai alapján a növendékek készítik. Ilyen a

, ,

magasságmérő, a karhosszuságmérő, amellyelegyuttal a test ré-
szeinek aránya is mérhető, a Petérson-féle koponyamérő mintájára:
készült, fejhosszusági és szélességi átmérőnek megállapítására alkal-
mas koponyamérő ; e csoportba tartozik meg a fej kerületén ek és
alakjának meghatározására szolgáló ólomlemez.

Az izérzeteket ecetbe, kininbe, cukorba és sóba mártott
ecsettel érzékelteti a nyelv különböző helyein; a szagérzeteket
pedig alkalmi tárgyakkal keletkeztéti.

A bőrérzetek körében legelőször a nyomáspontokat keresteti; \
majd hidegre' tett kötőtűvel megállapíttatja a hidegpontokat, mele-

gített köt~t~ve~. p:dig ~ melefP~nt2kat. A 'k~l,ö~böző ~ermé~z~tű
pontok különböző festekkel megjelöltetnek. E kisérletek jelentősége

I ' '

- elóadónk szerint - nem nagy, mert paradox érzések is kelet-
keznek; ugyanis, ha igen meleg testtel érintjük amelegpontokat,
hideget érzünk. A fájdalompontokat gombostűvel vagyüvegszőrrel
keressük; azonban ezeket sem tudjuk pontosan meghatározni, mert
ha az inger nagyon 'erős, fájdalmat érzünk.
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A relativ meleg kimutatására szolgál egy fazék és két pohár.
A térküszöb megállapítására használunk egy papirból és tűk-

ből készített Speatmann-féle esztéziométert, amellyel kapcsolatban a
növendékeknek az a feladat tűzhető ki, hogy testük különböző

részein vizsgálják a térküszöb nagyságát és ennek megfelelő, egy-
szerű eszközt készítsenek.

A nyomásküszöböt papirból {nóniusszal ellátva) készült Frey-
féle hajesztéziórnéter elve szerint szerkesztett egyszerű eszközzel
határozza meg. A növendékek gyakorlásul fapálca végére ilIesztett
szőrrel állapítják meg I I test különböző helyein a nyomásküszöböt.

Az alakérzés vizsgálata pecsétnyomó formákra ragasztott
különbÖző alakzatokkal (háromszög, négyszög, körlap ... ) történik;
ugyanezen célt szolgálják a faszegekből alkotott figurák. Alakvizs-
gálatra az izületek is képesek; ennek kimutatására a fából készült
és az ujjak számára szijgyürükkel ellátott tapintókeztyü szolgál.
Amig itt a csuklóizület rnűködik, addig a kinematométernél a
könyökizület funkeionáJ. A kínematométernél arról van szó, hogy
mennyiben képes az ember az alkarral egy betanult mozgást csu-
kott szemmel végezni.

A helyzetérzet konstatálására egy ruddal felemelhető deszka
szolgál; a kisérleti egyén a deszkán fekve megállapítja, hogy mikor
van vizszintes, függőleges helyzetben, 450-os szög alatt stb.

A hangérzetek körében az alsó küszöböt hangvillákkal és zsi-
nór végére erősített búgókkal állapíttatja . meg; a felső küszöböt

pedig a Galton-féle sippal. Ezen vizsgálatok a fel- és letokozó
módszerrel eszközölhetők, amelyeljárásokhoz képest különböző

eredményekhez jutunk. Ha megállapítom pl. azt a távolságot, ahol
az óra ketyégését épen még hallom, akkor ezen távolság változik
aszerint, amint vagy ugy járok el, hogy az órát a fülemtől kezdve
mindig távolabb viszem, vagy pedig ugy, hogy távolról közelítern
az órát a fülem felé;' első esetben valamivel nagyobb távolságban
hallom még a ketyégést. A különbségi küszöb megállapítására szol-
gál - tehát a lefokozott hangvilla szerepét játssza - egy szivardo-
bozra erősített pohár, amely vonóhúzásra a benne levő vizmennyi-
ség szerint különböző hangokat ad. Empirikusan megállapítható,
hogy i l különböző hangoknak mennyi viz felel meg és ez a pohá-
ron is jelezhető. Ha most meghatározzuk, hogy milyen mennyiségű
viz beöntését követi már észrevehető hangkülönbség és ezen viz-
mennyiséget arányba állítjuk egy egész hangkülönbség érzékelte-
téséhez szükséges vizmennyiséggel, kapunk egy törtszámot, amely
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mutatja, hogy a kisérleti egyén egy egész hangnak hányadrészét

(l/5, 1/7, 1/12... ) tudja mint különbséget érzékelni. Evvel a rezgő

mozgást is jól lehet demonstrálni. Ezen rezonáló alappal 'ellátott

pohár helyett 'használhatunk járó dugattyuval biró üvegsipot, amely

a dugattyu állásához képest különböző hangokat ad.

Amig az említett eszközök a hangmagassági ingerküszöb

megállapítására szolgálnak, addig a hivatalos minta alapjáncbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é s z í-

tett hangingával a hangerősségi ingerküszöb állapítható meg.

A növendékek gyakorlásul teljes hangskálát állitanak össze

fapálcákból, üvegből, szegekből. kavicsokból. ..

A látásérzetek körében tág tér nyilik a legprimitivebb és a

növendékek által is készíthető szerek használatára. Az alapjelen-

ségek szernléltetésére készítenek szinoktaédert, szinpergettyüt, búgót,

csigát, egyszerű szijáttétellel biró kis gépet stb-t Ezekkel megértet-

hetjük az alapszineket, a szinnüanszokat, szinkeverést, utóképeket,

stb.vt Különösen a szinoktaéder (szétszedhető) értékesíthető sok

irányban; és pedig ugy a megértés, mint bizonyos feladatok ki-

tüzése terén; Az oktaédert ugyanis földgömbhöz lehet hasonlítani,

amelynek van átmérője, északi (fehér szin), déli (fekete szin) sarka

és egyenlítője. Az oktaéder egyenlítőjén levő négy sarok képviseli

a négy alapszint; közbe esnek az átmeneti szinek; belül szürke.

Kitünően demonstrálható rajta a szinérzeteknek három Iőtulajdon-

sága:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj aszinezet ; b) a világosság; 'ej a teltség; valamint az

egymást letompító szin eknek ellentétes volta s tb ..

Az alsó, felső és különbségi küszöb megállapítására szolgáló

igen egyszerű és praktikus módszer: szines festéknek vizbe való

csepegtetése. A fényérzetek körében fotométerrel is áJlapíthatók

meg a küszöb értékek, A kontrasztok bemutatására készítteti elő-

adónk a Zimmermann-féle ismeretes tabellákat. Eredetiségre vallott

a Ragoni Seinával való szinkeverése.

A Purkinje-féle jelenség bemutatására egy képet festett Quint,

amely két tót leányt ábrázol piros és kék ruhában, A jelenség

tudvalevőleg abbari áll, hogy nappal a szinkép piros, sötétben a

kék felőli része a legvilágosabb. Ez a kép a.. szinsorozatnak két

.extrern szinébe öltözteti a jelenség demonstrálására szolgáló alako-

kat. A' kisérlet igen szépen mutatta a nappali piros és éjjeli kék

látást.

Az indirekt látást szemléltetésére játékkarikaból készült peri-

méter szolgál. Ezen kisérI et ekben három stádiumot lehet megkülön-

böztetni : (1-) a kisérleti egyén egyáltalában lát valamit;GFEDCBAb J látja a
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kőzeledő tárgy alakját;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej látja a tárgy szinét. Ezen adatoknak

megfelelő térbeli figurát is lehetne szerkeszteni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á szem akkomodációjának be~utatására szolgálhat egy keretbe

foglalt fátyol; ha a fátyolt nézzük, nem látjuk a mögötte levő tár-

gyakat és fordítva.

Az optikai csalódások szemléltetésére készített papírból meg-

felelő alakot (széthuzhatók); rajzban pedig kimeríthetetlen sorozat

kinálkozik; ez a kör tehát szintén nagyon alkalmas bizonyos fel-

adatok kitüzésére.

A térszemlélethez használ egy nyilással eIIátott táblát; a

kisérleti egyén feladata megáIIapítani, hogy a tábla mögött tartott

spárga közeledik·e vágy távolodik. A spárga távolságának meg-

felelőleg különböző távolságra áIlítjuk be szemünket, ezen külön-

böző beállítást megérezzük és ennek megfelelő emlékkép adja meg

nekünk az itéletet a térszemlélethez. Ha csak egy szem működik,

akkor a konvergencia megszünik, s ilyenkor nem tudjuk meg-

különböztetni azt, hogy a spárga közelebb jött-e vagy távolodott.

Ez esetben, csak a nagyságot tudjuk megitélni (nagyobb lett-e a

spárga vagy kisebb) s ennek alapján hozzávetőleg a távolságot is.

Hasonló célt szolgál az u . -n. távolságbecslő szekrény, amelyet

Quint a hivatalosan elfogadott eszköz mintájára készíttetett. Fedő-GFEDCBAJ

lapján 21 sor nyílás van, oldalán pedig egy ellipszis alaku nyílás,
. egy csonkakúp alakú nézőtubus elhelyezésére. A kisérleti egyén

feladata megállapítani, hogy a fedőlap nyilásain leejtett kis golyók

valahová elhelyezett vessző (alappal biró) előtt, mellett vagy mögött

estek-e Ie. Kisérleteink alapján konstatálhattuk azt ajényt, hogy minél

közelebb esik a golyó a vesszőhöz, annál bizonytalanabb itéletünk.

A felezési képesség megáIlapítására szolgál egy deszkadarab,

amelynek közepén (hosszirányban) sárgaréz dróttal ellátott léc

mozgatható. A kisérleti egyén ugy mozgathatja a lécet, hogy b~cs'

lése szerint a drót középen legyen; ekkor a léc nóniuszán leol-

vasható a ;tévedés. Távolságbecslésre szolgál még a következő

eszköz: egy deszkadarab két szélére két vonalzót erösítünk., a

közöttük levő térben van egy fekete pont; erre a területre helyez- ,

zünk egy fekete ponttal eIIátott üveglapot. A kisérleti egyén fel-

adata lesz a két fekete pont távolságát megáIIapítani.

Valamely szög nagyságának megáIIapítására (becslés szerint

való megállapításra) szolgál egy papír alapon mozgó, nóniuszon

beáIlitható cérna-mutató. A kisérlet alkalmával fixált at juk a mutató

által meghatározott szöget, ekkor elfordul a kisérleti egyén és mi



189zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megváltoztatjuk ez alatt a mutató állását ;előbbinek feladata lesz

megállapítani, vajjon a szög ugyanolyan nagy mint volt, nagyobb-e

vagy kisebb ; körülbelül mennyivel nagyobb vagy kisebb?

A tapintási térérzék csalódásainak bemutatására készítünk

egy papirvonalzót, amelynek egyik oldalán a középig bevágások

, vannak; a kisérletimédium a vonalzó. ezen részét hosszabbnak tartja.

Időmérésre egy gummicsővel (végén üvegcső) ellátott, vizzei

telt üveget használunk, amelyből a viz bizonyos időközökben egy

lejebb álló üvegbe cseppen.

Felfogás-, appercepciós- és emlékezet-vizsgálat okhoz használja

a rotációs tachisztoszkópot; ezen kisérletekkel kapcsolatban a nö-

vendékek öntevékenysége olyan értelemben vehető igénybe, hogy

a tachisztoszkóphoz való lapokat rajzolnak.

A kisérleti eszközök előteremtésének módját illetőleg ujabb

impulzust nyertünk a Bernstein-féle ábrák révén, amelyeket Quint

a zsombolyai polg, isk. tanulókkal készíttetett; tehát ő felhasznál

és kikutat minden lehető módot, hogy kitüzött célunkat minél
inkább megközelíthessük.

Nagy kiterjedésű testekhez tudvalevőleg nagy, kis kiterjedé-

süekhez a priori kis súlyt asszociálunk; ezen ökonomikus beren-

dezkedés segít bennünket a legkülönbözőbb funkciókban. Ezen

asszociációk kimutatására, illetőleg az asszociativ megtévesztések

demonstrálására Quint kifujt és különböző anyagok kal megtöltött

tojásokat, üres és telt fénymáz skatulyakat ... használ.

Esztétikai vizsgálatokat is szokott eszközöini tlőadónk a nö-

vendékekkel a gyakorloiskolában. A gyermekek elé különböző szinü

lapokat- helyezünk és itéletüket kérjük arra nézve, hogy melyik

szin tetszik legjobban. Hasonlóképen vizsgál hat juk azt is, hogy az

alakok (háromszög, négyszög, sokszög, kör ... ) közül melyik tet-

szik leginkább' a gyermeknek.

Végül Quint testtani törekvésének egy momentumáról akarok

még megemlékezni. A szemléltetésnek a valóságban való minden

oldalú kiaknázása mellett itt egy' eredményeiben nagyon, terrné- .
kenynelc látszo-eljárást figyelhettünk. Ugyanis előadónk azt, amit

mi a fekete táblára szoktunk .rajzolni, kéregpapirlapokból alkotott

táblán örökíti meg. Ezt a rajzotaz óra végén leszakít ja és fel-

akasztja a terem falára; igy válik későbbi időre is gyümölcsözővé

az ismeretet genetikusan felépítő rajz.

Amint a mondottakból látható, Quipt azt akarta demonstrálni,

miképen lehet' drága felszerelés nélkül is bizonyos kisérleteket be-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .



190

mutatni, Ezen törekvést igen nagyhorderejünek kell tekintenünk,

különösen olyan korban, amikor az alkotó munkára való nevelést.

nagy erővel hangoztat juk. Ugyanis a lélektannak ezen szellemben

való tanítása involvál alkotást; megkivánja azt, hogy ugya tanár,

mint a növendék gondolkodjék bizonyos feladatok megoldásán;

serkent tervezgetésre, kornbinálásra, gondolatok realizálására. A riern .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s ik e rü lt eszközök pedig a tökéletesbbités vágyát hordják maguk-

ban. Ez a gondolat tehát állandó szellemi mozgalmasságot teremt-

Evvel nem akarjuk azt mondani, hogy kész eszközök nem kelle-

nek, sót elsőrangú szükségletnek nézzük őket; egyrészt, hogy

munkáinknak bizonyos normája, mértéke legyen, másrészt meg

azért, mert vannak közöttük olyanok is, amelyek primitiv uton

egyáltalában meg sem közelíthetők. Csak arra az álláspontra nem

szabad helyezkedni, hogy miután kész eszközeim nincsenek, a

.kisérleteket teljesen mellőzörn.; Az eszközök megteremtésében való

legszemélyesebb közreműködés éltetője ezen reálisabb munkánknak.

Az alkotásra tipikusan serkentő ezen hatáson kivül a tan-

folyamnak még három különösen kiemelkedő vonását akarom még

.röviden érinteni. Lelki életünk egy egységes egész, megnyilvánulásai

egymással a' legszorosabb kentaktusban vannak; ezek tehát ha-

sonló egységes, egyetemes törvényszerüséget tételeznek fel minde-

nütt; ilyenek kutatásában kaptunk ideális képet. (Homogén gátlás,

hangvegyítés.) Egy másik kiemelkedő vonás a tünemények alap-

sajátságaira való figyelemirányítás ; ha a jelenségek, magyarázatá-

ban bizeriyosboltpontra jutunk, a kiindulásban keresendő tévedé-

s ü n k gyökere. (Hangtani alaptulajdonságok.) Egy harmadik kristá-

lyosítható fontos elvet a pszichológiai-pedagógiai kisérletek ered-

ményeztek olyan értelemben, hogy munkánkban törekedjünk bizo-

nyos magaslatra jutni, ahonnan a tudomány teljes mezejét áttekint-

hetjük, ahonnan tiszta képet alkothatunk magunknak az összes

működő tényezőkról és ahonnan ezeknek egymással való viszonyát

is tisztán lássuk. ,

Végül a hála és elismerés legmélyebb húrjait szólaltatjuk meg,

amikor ezen kisérleti lélektani tanfolyam szervezéséért, - amely

egyuttal fényes alkalmat szolgáltatott ahhoz, hogy a tanártestü-

letekre bizott feladatok megoldása kölcsönös eszmecserék utján

minél tökéletesebb mederbe tereltessenek - Neményi Imre dr.

miniszteri tanácsos urnak, ügy osztályunk messze előrelátó vezető-

jének szivünk legmelegebb köszönetét tolmácsoljuk.

Léva,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrank Antal.
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E r k ö l c s i n e v e l é s a t a n í t ó k é p z ő b e n .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Folytatas.)

Áttekintettük, (mult számunkban közölt része a felolvasás-

nak) miként használhatók fel. az egyes tantárgyak az erkölcsi

nevelés érdekében. Mindez azonban főleg elmélet; holott az ifjuság

fogékonyabb a gyakorlat, az igazán átélt dolgok iránt. Ezért tér-

jünk tehát, átarra, ami az eddiginél sokkal fontosabb, vagyis vizs-

gáljuk a gyakorlati erkölcsi és szociális nevelést magát.

Az erkölcsi elvekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudása nem sokat" ér. Gyakorlásuk a fon-

tos. Az erkölcsi oktatás tehát korántsem elegendő, csak segédesz-

köze az az igazi célnak: a gyakorlati erkölcsi nevelésnek. Vizsgál-

juk ezt közelebbről.

Az erkölcsi törvények szerint . való cselekvésnek megszokássáGFEDCBAI

kell válnia. Evégből azonban előbb hajlékonnyá kell tenni az

akaratot és kifejleszteni a szociális érzéket.

Mi módon?

Első feltétel a képzőben az egészséges erkölcsi légkör meg-

teremtése. Ezért kell az összhang a tanári karban. Valamennyinek

segítenie kell a közös cél elérésében; s az baj, ha akad olyan,

aki ezt az összhangot megbontja. -,

Apa' helyett apa, anya helyett anya legyen a tanár s a

tanárnő; a növendékek egymás közt, mint a jó testvérek; az inté-

zet második otthonuk - igy a helyes. Jóság, jóindulat, vidámság,

szives kötelességteljesítés és szolidaritás, mint valami boldog csa-

ládban - ez az erkölcsi légkör felel meg legjobban a bimbózó

ifjú lélek fejlődésének s ez legjobb előkészítője is a jövőre, mert

ugyanazt az erkölcsi légkört fogja majd a saját iskolájában is meg-

teremteni.

Ez a tanártói sokszor nagy önmegtagadást kiván. Egyéni

becsvágyát 'mindig alá kell rendelnie a k ö z ö s célnak. Jóindulatú-

nak és jóságosnak kell lennie, kartársaihoz és riövendékeihez; sőt

az elszenvedett megbántást is el kell tudnia felejteni. A régi sérel-

mek felhordása vagy ép megtorlása, a megsavanyodott kedély, a

csípősség, a boszúállás, a gyanakodás és gyanúsítás, a zordon

fegyelem s a gúny - mindez nem ide való, mert csak a nemte-

len gonosz hajlamokat ébreszti fel és egyenetlenségre vagy két-

szinüségre vezet. De nem való ide a hiúság sem, mert az hizel-

gőket nevel. - A fejlődő ifjú lelkek neveléséhez egészséges. opti-
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mizmus s a természetes jóságba vetett bizalom kell. Mindenekelőtt

pedig:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerkölcsi tisztaság és szeplőtlen nyilt jellem mágában a tanár-

ban. Sehol a vezető,k jellemtelensége, csúszó-mászó haszonlesése
s gerinctelen stréberkedése mérgesebb gyümölcsöt nem terem.
Eltaníthatják ott az erkölcstant, ha a tanár példájával nem arra
oktat. A képzői tanárokat e részben szigorúan meg kellene válo-
gatni. Ide csak a legislegjavát a tanarságnak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e g y e n l ő e l b á n á s .

Az iskola az élet képmása. A képzőben mintájává kellene
lennie. Azért legyen a tanár mindenkihez egyenlő szives, jóságos. /
Ne nagyképüsködjék; legyen természetes, nyájas és bizó. Ezzel
tekintélye nem csorbul ; növendékei az ő tanácsát és példáját annál
örömestebb fogják követni. De csak úgy, ha valamennyivel egyen-

lően bánik.

Ha nem egyenlően bánik velük, ha a jobbmódúnak, az
előkelőnek, a tehetségesnek vagy a csinosabbnak kedvez: ők egy-
kor, tanítókorukban ugyanezt fogják tenni; a mellőzöttekben pedig
az ily különbségtevés irigységet, elkeseredést, sőt gyülöletet ébreszt.

Ha már kedvezni akar valakinek, akkor kedvezzen a szegényebb-
nek, a mostohább sorsúnak, a tehetségtelennek, a kevésbé csinos-
nak - akikre úgyis elég keserű pere vár az életben. A sors
kegyeltjeihez lehet szigorú, mert azoknak .könnyü jól tanulni. Ha
pedig rokona van a növendékek közt, azoktól még többet köve-

teljen, mint a többitől, nehoay részrehajlónak tartsák. - A sors
kegyeltje mindig -többre köteles - ez legyen az eljárásából leszürődő

gyakorlati tanulság, melyet növendékei a példa erejénél fogva
magukba szívnak. Részrehajlatlan igazságosság valamennyi iránt
- elnézés csak a szükölködó, a beteges, a gyönge iránt, olyan
iránt., aki otthon beteg édesanyját ápolja, kis tesvéreit gondozza,
vagy nélkülözéssel küzd. Az ilyen részrehajlást az ifjúság mindig
méltányolja; mert igazságérzete csalhatatlan s nagylelküségre haj-

landó.

A z ~sztályozás.

Itt egy kérdés tolul elénk.
A növendékek tehetség dolgában igen különbözők; külön-

böző az elért eredmény is és mégis osztályozni kell őket. Hogy
egyeztethető ez össze 'az egyenlő elbánás elvével? S hogy a lehető
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Jegjobb eredményt elérje, őket sarkantyuznia kell, hogy erejüket

megfeszítsék; ámde ezzel versenygésre tüzeli őket s e versenyben

okvetlen a tehetségesé lesz az előny s a díjat az viszi el; és

mindegyik igyekezni fog a másikat megelőzni; s eközben lehetet-

len meggátolni, hogy a becsvágy a jóindulatot el ne fojtsa s hogy

az önzést ne táplálja.

Nos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz osztályozást rég el kellett volna már törülni - avult

eljárás az. Igazságos úgy se, lehet; mert nem az erőfeszítésnek,

sem a szorgalom nak, sem a becsületes törekvésnek meg nem felel;

hanem csak a puszta eredménynek, ami sokszor a merő véletlen-

től függ -:- sokszor a legléhább tanuló kapja a legjobb jegyet -

hatása azért nem ritkán erkölcsromboló és energiaölő ; és sok ifjú

annak köszöni ama pesszimisztikus életfelfogását, hogya sikert

nem a becsületes törekvés s a lelkiismeretes munka biztosítja,

hanem a vak szerencse, a bizalommal való visszaélés, sőt olykor

a becsapás; holott a népnevelőnek ép egészséges optimizmusra

van szüksége: a jó s az igazság győzelmében való, erős hitre.·-

Ha pedig mégis osztályozni kell, akkor legyen az az osztályzat a

tehetség, a szorgalom s az erőkifejtés eredője.

SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa v e r s e n y ?

Kétségkivül hatalmas sarkantyú s ezért a tanárnak'Tgen ked-

ves. De kivánatos-e a leendő. népnevelőben ?
Aligha. Mert hisz az mindig a hiúságot s az önzést neveli

és könnyen fajul stréberkedéssé, Holott a népnevelőben ép ellen-

kező 'vonásokat keresünk: ő ne a más rovására akarjon kitünni,

hanem végezze a maga kötelességét zajlalanul, kerülve a feUii,nést

és lelkiismeretesen akkor lesz a nép igazi nevelője.

Tehát semmi verseny. Hanem jóakarat a gyöngébb társak

iránt is. Ne vetélytársak legyenek, hanem egymásnak minden jóban

segítő társai. Az osztályokat úgy kell vezetni, hogy a rúgó ne az

egyéni becsvágy,. hanem az osztály- becsülete legyen. Ne a gyön-

gébbek rovására csillogni, hanem nekik .segítni, hogy senki az

osztályban el ne maradjon - ez legyen a tehetségesek törekvése;

s ne a maguk sikerének, hanem az osztály jó hirének örüljenek.

Igy fejlődik ki a jó közszellem az iskolában. S ebből fog .kifej-

lődni egy magasabbrendű jó közszellem a későbbi életre - az

erős felelőssége a gyengéért. Ez lesz majdan az igazi szelidaritás

s a helyes szociális érzék. S az ily szellemben ~nevelt tanító nem

Magyar Tanítóképző. 14
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az egyleti életben fogja a babérokat keresni, hanem áldása lesz a

gondjára bizott népnek.

Az ám, de hogy erősít~ük azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakaratot a verseny hatalmas

sarkantyúja nélkül? És hogy fékezzük meg? Holott szilárd és

zabolázott akarat nélkü! nincs jellem, ami pedig a népnevelő egyik

főkelléke, Szerencsére van az akaratnak egyéb rúgója is. Vizsgál-

juk azokat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a k a r a t f e j l e s z t é s e .

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy az értelem a szenve-

dély megfékezésére nem mindig elég erős, sőt igenis megbizhatat-

lan és az embert. ép a nagy válságok nehéz pillanataiban hagyja

cserben. A hideg megfontolás csöndes napjaiban az ész tudja

fékezni az akaratot; de a szenvedély s a kísértések idején kisik-

Iasztja a gyeplőt.

Van azonban az akaratnak erősebb rugója, állandó táplálója:

az érzelem. Aki az akarat fölött úrrá akar lenni, az érzelmekre

kéll hatnia. A pedagógusok - kik többnyire józan, hüvösvérű

elmélet emberei -" ezt nem akarják belátni, annál jobban tudják

a gyakorlat emberei: népszónokok, kortesvezérek, vállalkozók -

ők az emberek ösztöneire és érzelmeire biztosan számí tn ak és

nem vallják kárát - a munkás sztrájkol, a választó szavaz és

virul a mozi s a külvárosi szinház,

D r i l l vagy n e v e l é s ?

Ámde erkölcsösnek lénni annyi, mint erkölcsösen cselekedni.

S mivel a cselekvés az akarat eredménye, az akaratcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő rú g ó ja pedig

az érzelem, nyilvánvaló, hogy a gyakorlati erkölcsi nevelőnek első-

sorban az érzelmeket kell megmozgatnia. A szokratészi szó: "Nem
, '

taníthatom fiadat semmire, mert nem szeret engem" - e téren

még inkább áll. Amely növendék szíve tanárja elől elzárkózik, azt

az a tanár csak taníthatja, de nem nevelheti ,. a fegyelem dr.illé

'Válik, nem erkölcsi n~velés lesz belőle. Már pedig a drill mindenüvé

inkább való, mint a képzőbe.

Ezért első feladat a növendék bizalmának és szereietéwek meg>
nyerése - ami egészen más, mint a népszerüség-hajhászás a

növendék hibáinak elnézésévei vagy legyezésével. Ám a szeretetet

szeretet nemzi. Aki növendékeit nem szereti igaz lelkéből, az reá-

juk soha tartós hatással nem lesz, legfeljebb negativ irányban.
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Fokozott mértékben áll ez a képzői növendékekre, ,kik ép

abban a korban jutnak tanárjuk keze alá, melyben - kivált

lányoknál - az érzelemvilág csodálatos gyorsasággal bontakozik

ki. Gyermekekül jönnek és szemünk előtt serdülnek kifejlett haja,

donná. Érzékenységük e korban szinte beteges - egy jó szó

boldoggá, egy rideg' szó boldogtalanná teszi őket s olykor elég egy

elutasító mozdulat, hogy az ifjú Iélek elzárkózzék és mindenkorra

hozzáférhetetlenné váljék. Ezért van szüksége a nevelőnek a leg-

nagyobb önuralomra, a leggyöngédebb tapintatra ; sohase engedje

magán haragját, gyanuját, keserüségét uralkodni; szeme mindig

növendékein legyen; hibáikat türelemmel, jóindulattal Ieddve ; még

akkor is, ha szigorra vagy büntetésre van szükség, éreztetve

velük, hogy szeretetből büntet - hisz szüleiket helyettesíti. Az

ifjú lélek ezt megérzi és hálás lesz érte.

Ha a szeretet és a bizalom megvan, akkor jő a harmadik:

azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAőszinteségre nevelés. Ez nem könnyü. Hisz az iskolás gyermekbe

- a tanítóra nézve oly kényelmes drill révén - már többnyire

belegyökerezett megszokás, hogy tanítója előtt drillszerüleg visel-

kedjék s amint az elfordult, elvetni minden féket, 'egész a szilaj-

ságig. - Tehát nem kell őket elriasztani.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA félelem nyomorúságos

nevelő eszköz -:- gyávákat nevel. - Olykor a növendék azért

nem mer nyilt lenni, mert fél, hogy tanára nem helyeselné véle-

ményét; vagy pedig dorgálástól, bűntetéstől féltében nem vallja

be tettét.
'Nos, a drillnek végét kell vetni. Nem illik az modern korunkba,

mikor gondolkozó embereket akarunk nevelni, kik nem parancs-

szóra, hanem felelősségük érzetében erkölcsi törvények szerint önkényt

cselekszik a jót s kiknek a maguk lábán kell járniok. S ezér! el

a nagy képüséggel is - madárijesztő az: tartja a botot sütni

nem tud vele - ezt csak igen fiókveréb nem, látja. A mi növén-
dékeink azonban nyílteszüek, itéletük ki van élesítve, logikájuk

tiszta, véleményük önálló.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i l y e n l e g y e n h á t a f e g y e l e m ?

Gondolkozó emberek gyanánt kell a tanulókkal bánnunk;

ifjú, tapasztalatlan, de gondolkozo emberek gyanánt, kik holnap

már kartársaink lesznek s kikre egy-egy iskola s egy-egy kis tár-

sadalom vezetése lesz bizva. Nem volna észszerű, tőlük vélemé-
ryünk vakon való elfogadását kivánni. - De okos sem volna.
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Csak> hagy gondolkozzanak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALehet, hogy majd botorkálnak ; de
megtanulnak a, maguk lábán járni, ami. többet ér, -rnintha a mi
mankókra támaszkodnak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ lÉ S türelmesen .kell őket meghallgat-
nunk; esetleges tévedéseiket nem tekintélyünkre hivatkozva, hanem
meggyőzés útján helyre igazítanunk.

Ne követeljünk külső tekintélyt, csak azt, qmelyet a szellemi

felsőbbség, a' nagyobb műveltség, a' tapasztalat s a tágabb belső

szemhatár amúgy is megad. Az ily' tekintély előtt, melyet nem
kényszerítünk reájuk, mindig önkényt meg fognak hajolni. Becsül-

jük meg bennük a leendő nevelőt 's éreztessük az ebből. eredő fele-

iősséget. Ha hibáz tak és meg kell őket dorgálni vagy épen bün-GFEDCBA
I .

tetni, a dorgálást, a büntetést önérzetük kiméléséveI hajtsuk végre.
Rá kell birnunk őket, hogy hibájukat belássák; de éreztetnünk
kell velük azt is, hogyadorgálással és büntetéssel nem rnegbé-

, Iyegezni, csak megjavítani akarjuk őket.
E gyöngéd kerban kiméletes módon főleg a fiatal leányok

igen könnyen kezelhetők s a legritkább eset, hogy meg ne javul-
janak: De a nyilvános megszégyen'ítést kerülni kell, mert az a sze-
mérmet öli ki; s az eredmény könnyen elkeseredés és megrögzés
lehet. .

Ennek azonban feltétele az, hogy a tandr növendékeit s azok

családi körülményeit és életviszonyait minél jobban ismerje., E
végre szivélyesen érdeklődnie kell apró örömeik, bánataik iránt. Az
erre fordított idő soha, sincs elvesztegetve; mert ez ú to n nyeri meg
bizalmukat. /De nehogy azzal visszaéljen! '-különben eljátszotta.

Csakis a viszonyok pontos ismerete teszi lehetővé I az elkö-

, vetett hiba igazságos' 'megítélését; s nehezebb esetekben, mikor
mélyen gyökerező hibák kiírtásáról, vagy súlyosabb kihágások
megbüntetéséről van szó, ez 'adja meg a kulcsot a helyes eljárás}
hoz. A beteg édes apára, az elhalt édes anyára, a tisztelt és ked-
ves barátokra vall) emlékeztetés sokszor többet ér el, mint ' elvont
dorgálás, akár a legjelesebb pedagógiai receptek szerint. Az erköl-

csi prédikáció' egyá!talán' nem sokat ér. Unalmas. Mivel nem a
lélekhez csak szárazon az .értelemhez szól. Többet ér egy-egy
tréfás célzás valami elkövetett hibára. Általában a kedély! s a
hamort a pedagógusok nem becsülik meg eléggé -' talán azért,
mert nincs is bennük; pedig az sokkal értékesebb nevelő' eszköz,
mintgondolnák; Dickens humora még közvetve is sokkal többet
javít olvasóin, rnint tanítójuk pedáns dorgálása.

Érdekesek eszempontból 'mint ~gyakorlati példák - az



iskolai vagy magánélet eseményei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgy- egy , családi szerencsétlen-·
ség acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö n n y e lm ű természeten oly változást idézhet elő, mely más-
ként lehetetlen lett volna. De a tanárnak az ilyeseteket, természe-
tesen, mindig jóindulatú részvéttel és kiméletesen szabad. csak
érintenie.

Azonkivül még egyéb is kell:. a türelem a visszatérő hibák- ,

kal. Mert a testi fejlődésben levő fiatal teremtésnek nem könnyü
ám valami megrögzött hlbájáról leszokni. Hiszen ahhoz fizikai
változás is kell: az izmok begyakorlása s a megfelelő beidegző-
dés; s a süldő lány, s a kamaszkorban levő fiú oly kevéssé ura
testének. - Tehát türelem kelI velük; kifogyhatatlan türelem.
Mert meg fognak javulni.

A kérdés csak az: milyen a lelkületük?

A normális serdülő ifjú s lány gyöngéd, vágyik a szeretetre,
ragaszkodó és minden nemesért lelkesül. A megrögzöttség, kegyet-
lenség, durvaság, cinizmus e korban abnormitás, még a fíúknál

is. Persze, hogy az erkölcsi bomlás és szellemi erjedés mai korá-.

ban az ily abnormitások eléggé gyakoriak. De az ilyenek patholo-
gikus esetek, s mint ilyenek, megfelelő lelki-gyógyítási eljárást
igényelnek.

Rendes fejlettségű növendékeknél, kik koruknak megfelelően
elevenek, fogékonyak és érzékenyek, a gyeplőt feszesen kell tar-
tani; de rángatni nem kell, mert különben a csikó nekivadul és
megmakacsedik. - Szerétettel párosult s;,igor - legyen, a jelszó,
és következetesség.

Geöcze Sarolta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ó r a r e n d .

Az, órarend JO vagy rossz volta mélyen beleszánt az egész
évi iskolai munkálkodás eredményébe. Jó órarend készítésére töre-
kedni tehát elsőrendü feladat. Ha az erre való törekvésnek aka-:

dályai vannak, azokat feltétlenül, minél előbb meg kell szüntetni.
, Ilyen akadályok merültek fel eddig: a gyakorlati kiképzés

alkalmas órarendi beállításának nehézségeiből, kereséséből; több'
tanárnak v a gyakorlati kiképzés idejére eső lekötéséból; ebből
folyólag a tantárgyak és tanárok óráinak aránytalan megoszlásá-

ból, zsúfolásából ; a gyakorlőiskola ,és a képző órarendjének egyez- .
tetéséből és a gyakorlóiskola tanítójának kettős ügyköréből ; egyéb
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helyi körülményekből, ahittan és valamely nemzetiségi hazai (pl.
horvát) nyelv dolgaiból, stb.

Ámde az órarendek készítésére vonatkozó azon miniszteri
rendelet is, mely bizonyos pszichológiai méregetések eredménye
alapján adatott ki, a meglévő formájában szintén hozzájárult az
akadályok szaporításához, amelyek miatt a mai pedagógiai igé-
nyeknek megfelelő jó órarend' - véleményem szerint .- nem
készíthető. Nevezett rendelet ugyanis azzal, hogy határozott rang-
fokozatokba osztotta az órákat és ezzel együtt önkénytelenül a
tantárgyakat is, mintegy súlymérték re dobva, lernérte azokat első,
másod, harmad, stb. rendű portéka gyanánt: s ez alapon bizonyos
elméleti tárgyak tanítását határozottan megjelölt, időhöz kötött
órákra tett.

1. Az egyes gyakorlati kiképzési órákon - a dolog termé-
szetéből folyólag, - az érdekelt szaktanároknak rendes tanítási
óra nem osztható be. Ez okból az órarendben, pl. a nyelvi szak-
csoportnál, a megfelelő gyakorlati kiképzési órák helyén már 2-3,
sőt 4 tanár is kiesik a tantárgy szerinti beosztásból, minek követ-
keztében az ő tantárgyaiknak arányos beosztása a 6 napon máris
nagy nehézségbe ütközik s elkezdődik az óratorlódás. Miután pedig
a hét 6 napjából 3 napra esik a IV. osztályban gyakorlati kikép-
zési óra s ez -. az összes tantárgyakra vonatkozóan - minden
egyes tanár órabeosztásában az említettek folytán okvetlenül nagyon
érezhető óratorlódást okos; ez az arányos órabeosztás elvét már
magában is meglehetősen megrontja; különösen pedig akkor, ha
ezek a gyakorlati tanítások nem ugyanazon óráira esnek a dél-
előtti időnek, hanem az egyik pl. 8-l0-ig, a másik lO-12-ig, a
harmadik ll-1-ig van bcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 i11esztve. Ilyen esetekben a 3-4 órás
tárgyakat különösen nehéz, sőt lehetetlen arányosan beosztani.

Fokozza még ezt a nehézséget a min. rendelet azon kiván-
sága, hogy miután a nyelvi csoport jóval több tantárgyat számlál,
mint a művészeti csoport s több tanítás tartandó belőle, ezért a
nyelvi szakos tariároknak két helyen is legyen a gyak. kiképzés
órája szabadon hagyva, tehát a művészeti tárgyakra fentartott
gyak. kiképzés idejében is. Ezen 4 gyakorlati kiképzést órán igy
már egyetlenegy nyelvi csoporthoz tartozó tárgy sem osztható be,
sőt a múvészeticsoport 2 óráján,' az ezen csoporthoz tartozó két-
három tanár sem, s igy már vagy halan-heten vannak érdekelve
ugyanazon az órában a gyakorlati tanítás szempontjából. Csak a
természettudományi csoporthoz tartozók maradnak ilyenkor szaba-
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don, akiknek száma egy testületben aligha lehet. kettőnél több ..
Már pedig két ember két órán csak 4 órát adhat s ugyanakkor a
négy osztályban 8 órát kellene ell' ni. De bizonyára van még olyan
tanítóképző is, ahol csak egy mathematikus van.

A gyakorlati tanítások órarendi elhelyezését tehát általában
és egyöntetűen kellene szabályozni a legmegfelelőbb módon. De
épen ezt a legmegfelelőbb módot nehéz megtalál ni, mert a képző-
intézeti, meg a gyakorlóiskolai óra beosztás érdekei itt már kon-
fliktusba keverednek. A képző intézet szempontjából a mai körül-

mények között legjobb volna, ha a gyakorlati tanítások mind 11-1
óráig lennének az órarendben beállitva, mert a tulajdonképeni
tanítás úgyis 11-12-ig tartana s l2-l-ig volna a birálat és elő-
készítés. A gyakorlóiskolai tanítók tehát l2·kor hazamehetnének.
De a gyakorlóiskola tanítójának, ha 1 óráig marad a gyak. taní-
tásokon, a növendékeivel pedig 2 órakor kezdi a tanítást, l-től

2 óráig nincs elég ideje a déli étkezésre, illetve némi pihenőre,
különösen ha nem is lakik az iskola közelében, Meg aztán az
amúgy is egész napi kimerítő munkájával épen nem lenne arány-
ban ez a nem is egészen egy órai pauza. A gyakorlóiskolában
pedig nem lehet 3 órakor kezdeni a délutáni tanítást.

. Ha 8-1O-ig, vagy 9-ll-ig, vagy 1O-12-ig lenne a gyak.
tanítás elhelyezve az órarendben, akkor meg a képzőintézeti óra-
rend, egyéb tanulmányi és pedagógiai szempontok kárával járna. "

Pedig ha a mai helyzettel és a gyakorlati tanításoknak a
délelőtti időre való beosztása mellett maradunk, akkor miután a
ll-l-ig való beosztásnak a fentieken kivül még az is akadálya,
hogy a gyakorlóiskolai szabályzat szerint az 1. osztály naponta
csak 10 óráig foglalható el az iskolában, nincs más megoldás, mint
a 8-10-ig való beállítása a gyakorlati tanításoknak, ha t. i. egy-
öntetű megoldásra akarunk törekedni. Vagy pedig marad minden a
régi összevisszaságban mindaddig, mig a gyakorlóiskola és a képző
tanulmányi rendjének és összes érdekeinek összhangbahozása meg
nem történik.

Ellenben, ha a gyakorlati kiképzés idejének délelőtti beállítá-
sához nem ragaszkodunk, akkor még a mai helyzetben is könnyü
a megoldás. És ez a megoldás egy cseppet sem von le szerintem
a gyak. kiképzés fontos jelentőségéből, ellenben a fenti akadályok
eliminálásával garantálja a jó órarend készítését minden irányban.

Teljes tudatában vagyok ugyan annak, hogy ezen gondolat
felvetése az elemi iskola szempontjából, az ide vonatkozó pedagó-
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giai elvek kel és, a meglévő tantervvel látszólag ellentétbe kerül,
amennyiben ezek szerint az elemi iskolában a délutáni órákban
főként gyakorlati, vagy egyéb' könnyü tárgyaknak kell' szerepel-
niök, ami ilyen formában helyes is. De ha a gyak. iskola a 'képző
egyik fontos szerve, akkor reá ,nem az általános elemi iskolai
szabályok, hanem főként és elsősorban a képző érdekei lehetnek
csupán irányadók és ha ezen magasabb szempontok úgy kivánják,

a gyakorlóiskola első óráján, 2-3~ig a gyakorlati tanítások egé-
szen jól megejthetők volnának. A birálat és előkészítés már úgyis
a képző külön, folytatólagos munkája, amely a gyak. iskolát
tovább nem érinti.

A gyakorlati tanítások azzal, hogy a délután első, friss órá-
jára esnének, idevonva még a Ill. osztály gyak. tanítását is, majd-
nem olyan jelleget kapnának a képző intézet részéről, mintha a
délelőtt elméleti, a délután pedig a gyakorlati pedagógia ideje
lenne, miáltal ez a két fontos momentum is egységesebben dom-
borodnék ki a képzőintézet munkásságában úgy, hogy én ,ezt még
talán a legnagyobb érdekösszeegyeztető munkálatok alkalmával
sem csinálnarn másképen. Ez esetben a gyak. tanítások után az
illető osztálynak csak egy könnyü órát lehet még beosztani, hogy
5-től 6-ig már ne legyen órájuk s viszont délelőtt 12-től l-ig szin-
tén üres órát kaphatnak, hogy meg legyen a két órai pauzájuk a
délelőtt és a délután között. Ez azonban nem feltétlenül szüksé-

ges, amennyiben ez már u. n. negyedrendű könnyü óra, -talán
épen torna.

2. Az a régebbi pedagógiai elv, hogya délelőtti első órák
használandók fel elsősorban a nehezebb elméleti tárgyak beosztá-'
sára, elég jó beoszthatóságot biztosított mindig az. órarend vkészl-GFEDCBA

I )

tésében egész mostanáig. Azon újabb rendelet azonban, mély: az
említett pszichológiai mérésekre támaszkodva elrendelte, hogy az
u. n. súlyosabb természetű tárgyak nem tehetők az első órákra,

.hanem csak 9-1O-11.ig s az órákat úgy szortirozta, hogy ezek
elsőrendű, a 8-9·ig levők másodrendű és végre a, 11-I-ig való
órák harmad, illetve negyedrendű órák,' amelyekhez a tárgyak
órarendi beosztásának alkalmazkodni kell - mint már emIítém --
ismét a jó órarendkészítés akadályait szaporította. Ezeket a súlyos
tantárgyakat ugyanis be kell fektetni az órarend közepébe, mint
szuverén tantárgyakat, . hogy a többi alárendeltebb tantárgyak
beosztását' derékban szaggassa ketté. Igy ezeket a tárgyakat kötött
órákként, egészen tömötten kell elhelyezni 9~11-ig, mig a többiek
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szanaszét darabolGFEDCBAv a a perifériákon lapúlhatnak meg, ahol véletle-

nül üres hely kinálkozik nekik. Azok a tanárok pedig. akiket a

rendelet klasszifikálása szerint, ilyen harmad-negyedrendű -tantárgy-
hoz juttatott a végzet, most egy személyben lehetnek, reggeli, déli

és esteli tanárok, mert lehet egy órájok 8 - 9-ig, azután egy hosz-

szú üresség jöhet, amikor ha tetszik hazamehetnek folytatni az

alvást, de 12 órakor, amikor mindenütt dél van, mehetnek vissza

1 óráig, délután pedig ismét taníthatnak 6-ig. Ezzel szemben meny-

nyire előkelően végez egy U. ll. súlyos tárgyú kartárs. Nem kell

most már korán sem kelnie - ami úgy a téli hónapokban egy

cseppet sem lehet kellemetlen - 9-től, vagy lO-től ll-ig egyfoly-

tában, teljesen friss erőben lerója a maga. óráit s azontúl egész

napcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a b a d , Délutáni tanításuk nekik egyáltalában nincs, a dél-

elóttből is a legjava az övék.

Mindez bizonyára igen kellemes lehet ugyan az illetökre (ne

legyen itt félreértés, mert igazságosan kell itélkezni minden irány-

ban), de bármennyire is hodolói legyünk a haladó tudományok-

nak, azoknak még sem lehet az a céljuk, hogy 'káros hatások

váltódjanak ki általa, miért is azt gondolom, hogy azok miatt a

bizonyos pszichológiai mérések miatt még sem lehet egyenesen kinai

falakat emelni azok között a különböző rendű órák között, mert

amig ezek egyrészt az órarend készítésének nehézségeit szaporít-

ják, másrészt azáltal, hogy egyenlő faktorok közül némelyeknek a

munkáját megkönnyíti, másokét pedig - akaratlanul bár - de

mégis súlyosbítja, etikai hibába esik,
Enyhíteni kellene hát ezen a rendeleten annyit, hogy ameny-

nyiben ezt egyéb fontos pedagógiai (órarendi, etikai, helyi vagy

egyéb) szempontok nem gátolják, megvalósítására törekedni kell

ugyan, de az emlí tett szempo~tokkal mindenkor feltétlenül egyez-

tetni kell,

Csakis igy lehet meggátolni olyan eshetőségeket, mint ami-

Iyeneknek máris tanúja voltam, hogy - talán épen v a fenti ren-

delet kapcsán - az általánosan s z o k á s e s é s szintén pedagógiailag

megokolt dupla rajzórákat, valamint a most már szintén duplán

veendő slöjd órákat is úgy szertedobáIták az órarend ben, hogy

azoknak alig lehet hasznát venni -. PL ugyanazon osztálynak' van'

8 - 9-ig rajzórája,") közben egyéb tárgyak és 12- től folytatólag l-igzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Szerk, Ilyen értelmezése a miniszteri rendeletnek egészen téves, hiszen

8-9-ig, kü!önösen téli időben, rajzórát tartani, teljes lehetetlen.
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ujból rajz. Ugyanazon osztálynak 12-től l-ig slöjd, közben ebéd,

délután folytatólag 3-4-ig slöjd. Ilyen s hasonló dolgok igazolják

fenti soraimat.

3. Kivánatos tehát, hogy a régebben is minden iskolanemnél

tanúlmányi . szempontból elfogadott azon elv, hogyarajzórák .

dupla órák legyenek és csakis a délelőtti órákra essenek, ezután

is szem előtt tartandók, azon hozzátevéssel, hogy miután az új

tanterv szerint a slöjd is két órát nyert (férfi képzőkben) osztá-

Iyonként, ez is dupla órával legyen az órarendbe beállitva, hasonló

okok miatt, mint a rajz.

4. A hospitálás dolgairól már az előbbi cikkemben szóltam.

Most csak annyit teszek még hozzá, hogy mivel az úgynevezett

váratlan hospitálásokról itt az ügy érdekében szó sem lehet, mert

egyenrangú és egységes munkásságra hivatott egyének között ez

nem volna normális állapot s ezt elég, ha az igazgató teszi, mint

ahogy eddig is tette - mondom -- ez esetben számolni kell

azzal, hogy minden tanár eljusson a rokon és egységes tanitást

kivánó összes tárgyak óráira. Sőt éppen erre való tekintetből kije-

lölendők mindenki részére azon órák és az idő, melyeket és ami-

kor azokat fennakadás nélkül látogat hat ja. A hospitálási órák száma

így minden tanárra . nézve megállapítandó, tekintettel tantárgyai

számára,' jellegére és az egységes tanításba kapcsolódó fontossá-

gára. Ezek folytán természetes, hogy némely tanárnak hetenként

nemcsak egy, hanem két, sőt három hospitálási óra' osztható be,

amelyet a tantárgybeosztása határoz meg az egyes tantárgyakra

kiszabott hospitálási óra szerint.

AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t elmondottakból végre is azt vonom le, hogy ajánlatos

volna egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormál órarend készítése,") hogya mostani zavarok

ez irányban is megszünjenek s hogy lehetőleg az órarend is egy-

séges legyen. Ezen normál órarendtől azután csak a különböző

helyi-tantárgy beosztás, vagy más fontos körülmény folytán volna

szabad némileg, de nem lényegileg eltérni.

Csák tornya. Dienes Károly.

1) Szerk. Ennyire megkötni az egyes intézeteket semmiesetre Se volna

tanácsos, mert ezáltal még a felernlitetteknél is nagyobb akadálya volna a helyi

órarend készítésének.
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K ü l ö n f é l é k .
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A Gyermektanulmányi Társaság március hó 16-án délelőtt

1/211 órakor tartottá ez évi rendes : közgyülését a fővárosi

Pedagógiai Szeminárium nagytermében. A közgyülésen, melyen a

tagok és érdeklődők rendkivül nagy számban jelentek meg, Teleki

Sándor gróf egyesületi elnök elnökölt,. A közgyülés jubiláris jellegű

volt, mert az egyesület 10 éves fennállását ünnepelte. Amidőn az

elnök erre megnyitójában röviden utalt, egyuttal köszönetet mon-

dott mindazoknak, a kormánynak, a fővárosnak, egyeseknek, intéz-

ményeknek s lapoknak es folyóiratoknak, kik az elmult 10 év alatt

segítői és pártfogói voltak a társaságnak vállalt nehéz munkájában,
A társaság tíz éves rnultját Ballai Károly titkár ismertette

nagyhatású beszámolójában. A társaság 10 éves sikerekben gazdag

munkásságának évfordulójára országos gyermektanulmányi kon-
gresszust hivott össze.

A titkári jelentés után Mosdóssy Imre székesfővárosi tanfel-

ügyelő méltatta röviden a társaság vezetőinek a munkásságát s

indítványára a. közgyülés nevezettek nek köszönetét nyilvánította,

mit Teleki Sándor elnök köszönt meg tiszttársai nevében.

A közgyülésnek megható s fölemelő mozzanata volt Nagy

László ügyvezető alelnöknek az ünneplése. Nevezetesen Nagy László

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Gyermektannlmányi Társaságnak a megteremtője és

mozgató lelke a multban s a jelenben egyaránt. Az ő buzgólkodá-

sánakeredménye a sok vidéki fíókkör s minden cselekvése a

társaságnak. Nagy László a gyermektanulmányozással a mult

század utols 6 éveiben kezdett behatóbban foglalkozni s vizsgáló-

dásairól, tanulmányozásairól a Tanítóképző Intézeti Tanárok

Országos Egyesületében számolt be eleinte s buzdította ezen 'egye-

sület tagjait is hasonló munkára. Magyarországon a gyermektanul-

mányozás az ő fellépéséig nagyon elhanyagolt terület volt s a

társadalmi tevékenység is csak igen kis körre szorítkozott. AzcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

agitálása következtében, mint ő maga mondja az 1903. március

l-én tartott első gyermektanulmányi értekezleten, legtöbbet s leg-

több sikerrel foglalkozott ezen időben a gyermektanulmányozás .

ügyeivel .a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete, de

gyermektanulmánnyal önállóan foglalkozó egyesület 1903·ig nem
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volt. Nagy László verbuválta össze. 1993. mareius l-érezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz első

gyermektanulmányi értekezletet, melyen részletes tanulmányában a

gyermektanulmányozás modfáról és szempontjairól ériekezeit s amely

értekezletből -kifolyólag 1903. rnájus6 án megalakult az állandó

Gyermekta'uulmányi bizottSág,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a Magyar Gyermektanulmányi Társa-

ság palántája. Ennek az első bizottságnak lelke, ügyvezető alelnöke

természetszerüleg Nagy~ László lett s azóta soha sem lankadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e l -

kesedéssel és erővel diadalra is vitte a -kitüzött lobogót, mert a

10 ·éves kitartó munkásságnak fényes eredménye lett a szárnban

megizmosodott egyesület és anagysikerű Gyermektanulmányi kow-,

gresszus s az ezzel kapcsolatos kiállítás.

A 10 éves .évforduló alkalmával Nógrády László dr. hosszabb

beszédben üdvözölte a Gyermektanulmányi Társaság még ma is-

legfáradhatatlanabb s leglelkesebb tagját stanítványai és tisztelői

nevében értékes emlékalbumot nyujtott át Nagy Lászlónak.

_ A szeretet melegéveI jelentkező hatalmas ováció után a pénz-

tárosi jelentés és a tisztujítás következett.

Elnök lett ujból Teleki Sándor gróf; elnöktársak : / Balogh

Jenő dr. igazságügyi miniszter; Bárczy -István dr. polgármester;

Náray Szabó Sándor dr. államtitkár; Ranschburg Pál dr. egyetemi

magántanár. Ügyvivő alelnök: Nagy Lászlo, áll. tanítóképző-int.

igazgató. Titkárok: Ballai Károly, Répay Dániel; Gyulai Aladár

és Nemes Lipót. Választottak továbbá három jegyzőt, könyvtárost,

pénztárost, ellenőrt és 100 tagú választmányt,GFEDCBA D .

A z e l s ő r n a g y a r , ' g y e r r n e k t a n u l m á n Y i .

k o n g r e s s z u s é s k i á l l í t á s .,.

Ak~ valaha meg fogja irni az emberiség történetét, korunkat

bizonyára a gyermek-kultusz korának fogja nevezni. A családi élet

heroszai, a munkában görnyedő apák s a lemondó anyák egész

életüket a gyermeknek' szentelik. A társadalom jóltevői az élet

küzdelmében elhagyott vagy elárvult gyermek felé fordulnak. Az

állam intézményeket létesít a gyermek gondozására. 'A nevelő-

intézetek és iskolák végre- minden más szempontot háttérbe s z o r í-

tanak s a gyermeket állitják az őt megillető központi helyre.

A pedagógusok, a;r.orvosokés a birók beékelik régi rendszereilebe a

gyermektanulmányt s ~a akadnak- is szigorubb mesterek, \ kik vas-
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logikával megépített harmonikus rendszerükbe nem akarják be-

fogadni a csacska gyermek locsogását, a legtöbb mégis talál a régi

épület pillérei közt üres mezőt, sok befejezetlen munkát s örömmel

illeszti oda a gyermektanulmány uj eredményeit.

Kölcsönösen támogatják egymást a régi tudományok és az

uj törekvések s kölcsönösen megtermékenyítik egymást. A gyermek-

tanulmányozás életet ad idősebb testvéreinek, azok tudománnyal,

jobb módszerekkel, több kritikával szolgálnak. A gyermektanulmá-

nyozás erős munkával és a szükségletek elemi erejével kiküzdötte

és biztosította létjogosultságát.

Mikor e sorokat irom, nem hallgathatom -el azon férfi nevét,

ki bámulatos lelkesedéssel, soha nem lankadó energiával dolgozott,

agitált és szervezkedett, ki fanatikus hittel bizott és az első magyar

gyermektanulmányi kongresszus és kiállítás rendezésével és annak

eredményeivel diadalmaskodott az ügyet lekicsinylők, a kétkedők

felelt; E férfiúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Lászlo, a mi vérünk.

Nem akarom dicsőíteni a Gyermektanulmányi Társaság szép

munkáját, nem is szeretik, kikerülték a kongresszuson is érdemes

elnökük Teleky Sándor gróf leleményességével. Rátérek azért mind-

járt a kongresszus és a kiállítás ismertetésére. _

1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k o n g r e s s z u s ünnepélyes megnyitása után rögtön meg-

kezdték a munkát:

1. Angyal Pál dr. egyetemi tank a gyermektanulmány és az

igazságszolgáltatatás viszonyáról értekezott s a .következő javaslatot

terjesztette a kongresszus elé.

r. «Az igazságszolgáltatás, melyben fiatalkorú akár mint bizonyítá
eszköz, akár mint terhelt szerepel, csak akkor fog helyes irányt, venni, ha
a gyermektanulmányozás eredményeire támaszkodik, minélfogva kivánatos,
hogyafiatalkorúak birái, ügyészei, a pártfogók, valamint a javíróintézetek

és a fiatalkorúak fogházainak vezetői az eddiginél nagyobb figyelemmel
kisérjék a gyermektanulmányozás fejlödését.

2. Szervezzena Magyar Gyermektanulmanyi _Társaság külön jogi
szakosztályt, melynek feladata legyen- felkutatni és tanulmányozni egyfelől
a gyer.meki züllés okait, mésfelől a gyermekbűnösökkel szemben már

eddig. is alkaln azott intézkedések hatásait. .

3. Ajánlja fel a Magyar Gyermektanulmanyi Társaság szolgalatait a
kultusz- és az igazságügyiminiszteriumnak, oly irányban, hogy úgy a párt-
fogok, valamint a fiatalkorúak birái részére rendezendő tanfolyamokra

készséggel jelöl ki szakelőadót s bocsájtja rendelkezésére az esetleges be-

mutatásokhoz szükséges anyagoto

A javaslatot egyhangúlag elfogadják, '
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, "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Lechner KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr »Ór egyetemi tanár előadásában rámutat
arra, hogy az orvosoknak is részt kell venniök a gyermektanul-
mányozásban s. a következő, képzőintézeti törekvéseinkszempontjá-

ból fontos javaslatokat olvassa fel.

1. Kipuhatolandó az ősök, a szülők, a születés előtti magzatélet,
p

valamint a gyermekkor minden sajátossága azon gyermekekre vonatkozó-
lag, akik tanulmány tárgyava tétettek. A megfelelő adatok kérdőívek útján
szerezte ssenek meg. "

2. A testi és lelki fejlődés, az egymást követő életkorszakon végig,
párvonalos összehasonlítással tanulmanyozandök. E tanulmányokban az
orvosoknak is részt kell venniök. A testmérések épp olyan fontosak, mint
a lelki képességek mérései. Mindkét irányban az iskolaorvosok az e célra
berendezett fiziológiai-lélektani laboratóriumokkal karöltve működjenek ..
Kivánatos, hogy minél több ilyen laboratórium állíttassék fel az országban.

3: Kutattassanak fel a testi-lelki fejlődést zavaro, annak irányt adó,
annak betegséget OKOzótársadalmi viszonyok és ped~g mindama tanul-
manyozasra kerülő gyermekeknél, akik elhagyatottak, betegek, bűntevök,

avagy akik pályaválasztás előtt állanak.

Többek hozzászólása után a kongresszus kiegészítette ajavas·
latot egy gyakorlati ponttal.

4. Az orvosok különösen az iskolák, gyermekotthonok és gyermek- .
menhelyek, valamint a gyermekgyógyászat szempontjaból már az egyete-
men képeitessenek ki a gyermektanulmanyozasban és a psycho-patho-

logiában.

3. Edelmann Menyhért dr. a nagyváradi áll. gyermekmenhely
igazgató-fóorvosa a gyermekvédelem nagy jelentőségét fejtegeti s
a következő javaslatot terjeszti elő..

1. Az állami gyermekvédelem intézményeinek vezetői, igazgatö-Iö-
orvosai és orvosai a gyermek tanulmányozás tanainak és mödszereinek

ismeretével céltudatosabbarrés eredményesebben szolgalhatjak a gyermek-
védelmet, ezért. alkalmat kell nekik adni arra, hogy e tudományág ban
rendszeres tanfolyamban vagy önképzés útján jártasságot szerezhessenek.

2. Az orvoskepzésben, az orvostudománynak a gyermekkorra vonat-
kozó tárgyai közé a g:.yermektanulmányozást is be kell iktatni.

3. A társadalmi gyermekvédelmi intézmények vezetőinek és alkal-
mazottainak (tanító, családfő, stb.) a gyermektanulmányozasban jártasak-
nak . kell lenniök' s a megfelelő ismeretek szerzésére nekik alkalmat

kell adni.
4. A gyermekpartfogok részére irassón a «Magyar Gyermektanul-

mányi Társaság» rövidrefogott és sfakképzettség nélkÜl is megérthető
«Utasítás» -t a gyermekek megfigyelésére.

5. A gyermekmenhelyeken, patronazsintézetekben alkalmazott gyer-
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mekgondozónők kiképzésében részt kell juttatni a gyermektanulmanyozas
népszerűsített tanainak is.

6. Még szükségesebb ez az állami gyermekmenhelyek telepeinek
százaiban alkalmazott telepfelügyelőnők kiképeztetésében,

7. Az állami gyerme~m~nhelyek a züllés veszélyének kitett vagy
már züllött gyermekek gondozásával is foglalkoznak. Ezek megfigyeléseben
a miniseterium által kiad ott «Utasítas»-, esetleges mödosított formában

való használatba vétele ma is kivánatos.
8. Az előbbi pontban említett «Utasítás» akképen módosítandó, hogy

minden abnormis gyermek megfigyelésére adjon utasítást.
9. Szerkesztendő rövid, könnyen érthető. Utasítás a gyermekvédelem

munkajaban általában résztvevők számára.

10. A gyermekvédelemben a gyermektanulmányozásnak megfelelő
teret kell biztosítani.

A kongresszus a javaslatot magáévá tette.

: 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWeszely Ödön dr. egy. m. tanár előadását A gyermek-
tanulmány és pedagógia cimén Nagy. László olvasta fel. Határozati
javaslatai ezek:

1. Minthogy a gyermek tanulmányozása a pedagógiára nézve alap-
vető fontosságú, kéressék fel a Gyermektanulmányi Társaság, hogya gyer-
mektudomanyos megismerése céljából a pedagógiai szakosztály keretében
munka-közösséget szervezzen. Ennek feladata tapasztalati anyagot gyűjteni
az elméleti pedagógia számára.

2. Mondja ki a kongresszus, hogy a pedagógiai tanulmányok fej-
lesztése szempontjábel szükségesnek tartja, hogy az egyetemeken a gyer·
mektanulrnany és a kisérletijeedagogia számára tanszék allíttassék .. E cél-
ból a kongresszusböl kifolyólag intéztessék fölterjesztés a vallas- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz. •

3. Mondja ki a kongresszus, hogy szükségesnek tartja, hogy a
gyermektanulmány tárgya legyen minden tanar-vizsgalatnak,

4. A tanítóképző-intézeti tanárok kiképzésük folyamán legalább

2 féléven át foglalkozzanak gyermektanulmánnyal.
S. A tanítóképző-intézetekbe vitessenek be a. gyermektanulmány

eredményei.

Igen sok hozzászólás után. Kiegészítik a javaslatot még két
fontos határozattal, hogy a neveléstan tanítása vezettessék be a
középfokú iskolákba s hogy vidéken is állítsanak fel a tanítók '
továbbképzésére pedagógiai szemináriumokat.

A kongresszus elfogadja a javaslatokat.
5. Az alkotó munka lélektani alapját, neveléstani és oktatástani

vonatkozásait Domokos Lászlóné, Gutenberg Pál, Urhegyi Alafos

és Ballal Károly ismertették.
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. 1. A munkának a tanításba való bevitele úgy ,a tanífás eredménye,
valamint a munkára való nevelés szempontjaból 'rendkívül fontos.

2.' A M. Gy. T. saját hatáskörében a rendelkezésére álló minden
eszköz felhasználásával s a legnagyobb energiával támogatja a kérdést.

3;'Ugyan~'len célból megkeresi a közoktatásügyi miníszteriumot,
hogy az" évről-évre rendezett tanítói továbbképző tanfolyamokon ez új
gondolat a legnagyobb keretekben (előadások, kész munkak bemutatása,
demonstráció stb.) mutattassék be a hallgatóságnak.

4. Időről-időre rendezett kiállítások tartás ával e kérdés állandóan
napirenden tartassék.

5. A kisdedövonö-képzök pedagógiai tanárai és mintaövöi a kisér-

leti lélektan és a gyermektanulmányozás módszereiben képeztessenek ki.
6. Adassék kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezér k(Ynvv, mely a gyermek fejlődésének rajzát s a

különböző fejlődési fokon használható vers, társalgás, játék és alaki fog-
lalkozás maximumát' tartalmazza. .

6. A gyermek egyéniségét és az egyéni nevelés problémáját

. több előadó különböző oldalról értékelte.

aj Gockler Lajos dr. 'a külföldi, különösen amerikai és német

egyéni oktatási rendszereket ismertette és meggyőző oko kkal érvelt

ennek alkalmazása mellett, Határozati javaslata a következő.

1. Kisérletet kell tenni:

aj néhány elemi és középiskolaban a tanulök félévi e!ótéptetéséve!;GFEDCBA

b J néhány nem magyar tannyelvű elemi iskolában a tanulöknak a
magyar nyelvben tanusított elömenetelük szerint történö csoportosítás ával ;

c) néhány középiskolaban a jnerev osztályrendszer elejtésével és úgy

a nyelvi, mint a mennyiségtani tárgykörökben a fokozatos csoportrendszer

alkalmazásával, következésként a buktatás és osztályismétlés káros rend-
szerének eltörlésével.

2., Addig is míg e kísérletek alapján gyökeres reformok várhatók,
ajánlható a székesföváros VII. kerületi Aréna-úti polgári leányiskola pél-
dája, a külön osztályok felállítása «gyengébb tanulök számara.»cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I b) Imre Sándor dr. az osztályozás nagy' nehézségeit ismeri,

nem is terjeszt elé határozati javaslatot, hanem a további mun ka

irányát kivánja jelölni a következő pontokkal :

1. A tanulök osztályozására általános társadalmi és nevelési ok ok

miatt szükség van.
2. Az osztályozás csak akkor nevelő hatású, ha mindenkor számba

veSZI a tanuló egyéniségér, életviszonyait. A tanulásban felmutatott ered-

mény egymagában annál kevésbbé döntő, minél kis.ebb a tanuló.

3. Az elemi iskola csak általánosságban mondja ki, hogy a tanuló
egyik osztalyböl a másikba léphet vagy miért . nem; a. felsőbb iskolákba:

távozókat azonban ré~zlétesen ·osztáiyozza. A középfokú iskolákbana mai
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szakrendszer miatt a tárgyankénti osztályozás nem mellözhetö, de káros
hatását csökkenteni itt is szükséges,

E végre mindenik fokú iskolában csak ez a három érdemjegy legyen
a tantárgyakból: kivalö, megfelelt, nem felelt meg.

4. A szorgalmi jegy az egyes tantárgyakból nyert érdemjegyektől
mindig független legyen.

S. Az erkölcsiség és a magaviselet számmal és megállapított szavak-
kal ki nem fejezhető. Ehelyett az egyes tanulök rövid jellemzése szükséges.

6. Minden . osztályozás alkalmával külön meg kell állapítani: az
utolsó osztályozás óta fejlödött-e a tanuló vagy nem is a fejlődés miben
nyilatkozik?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Laszezik Ernő képzőintézeti tanár egyem jellernlap-mintát

mutat be, annak jelentőségét kifejti s a következő javaslatot ter-

jeszti a kongresszus elé:
I. Szerkesztessen a kongresszus egy bizottság által egyéni jellern-

lapokat.
2. Intézzen föliratot a vall. és közokt, minisztériumhoz, hogy e

jellemlapok kitöltését hivatalosan iktassa be a tanító köteles ténykedései

sorába.
3. Ajánlja ugyanazt minden iskolafentartó figyelmébe.
4. Adja meg az enemű postai érintkezésre (kérő levelezőlapok és

csomagok) a postai díjmentességet.

S. A tanítóképző. intézetek növendékeinek gyak. .isk, munkakörébe
illessze. be a gyermek. megfigyelést és jellemlap-készítést,

Többek hozzászólása alapján a szociális törzslapok fontossá-

gát hangsúlyozza a kongresszus.
d) 1uba Adolf dr. dolgozatát: "A tanulók orvosi vizsgálata"

Répay Dániel mutatja be. Javaslatai ezek:
1. Szükséges minden tanuló rendszeres orvosi vizsgálata az adatok

feljegyzésével (egészségi "törzslapba] és közlésével a pedagögusokkal,

amennyire a nevelés érdekében kivánatos.
2. Minden iskolának legyen iskolaorvosa. A népiskolák nagy törne-

gében e feladat a községi és körorvosokra háramlik; ezért minden orvos

egyetemi évei alatt iskolaegészségtanban is kiképzendő. Magasabb iskolához
külön kiképzett iskolaorvosok alkalmazandók,

3. Hasonlókép nélkülözhetetlen a tanférfiak rendszeres kiképzése
az iskolaegészségtanban és e tárgy felvétele a képesítő tárgyai közé.

e) Vértes O. 1ózsef dr. az idegesek iskolájában szerzett
tapasztalatait és kisérleteit ismerteti. A kisérletek alapján két telje-
sen eltérő tipust talált s az idegesek iskolájának ezen két tipus
szerint való tagolódásának szükségét hangoztatja.

f} Éltes Mátyás javaslata különös figyelmet érdemel, azt ajánlja:

15Magyar Tanítóképző,
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I. Hogy minden városban, ahol a lakosság száma a tízezret meg-

.haladja, kisegítő osztályok, népesebb városokban pedig kisegítő-iskolák
állítandök fel a gyöngetehetségű gyermekek számára; 2, hogy a súlyosabb

szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermekek részére az ország különböző
részein inezőgazdasággal egybekötött zárt foglalkoztató intézetek létesíterr-

dők, ahol e szerencsetlenek egész életükön át menedéket nyerhetnek.

7. A gyermek erkölcsi ,világáról szintén többen értekeztek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

". aj Szász irdn' az erkölcsi nevelés köréből értekezen.

,: ' b) Nógrády Lászlo dr. a gyermekirodalom silány termékeinek

nagy elterjedéséről szól s indítványozza, hogy aM. Gy. T. a

nevelés, a gyermeklélek épsége és az egészséges irodalmi fejlődés

érdekében alakítson egy könyvbiráló bizottságot, melynek tagjai

szigorú és részrehajlatlan kritikát mondanak a gyermekirodalom

termékeiről.

ej Dósainé Réuész Margit dr. az erkölcsileg züllött gyerme-

kek ügyének a szószólója, Megkülönbözteti a szellemi gyöngék és

as~ellemileg nyugtalanok csoportját s különösen az utóbbi cso-

portra 'hívja fel a figyelmet, mert azoknak egyéni nevelésre van

szükségük. Javasolja, hogy az ilyen gyermekek megfigyelésére és

nevelésére központi intézet szerveztessék.

d) Kármán Elemér dr. a gyermek züllöttségének külső okait

fejtégette s szükségesnek tartja a társadalom szervezését a züllés

megakadályozására, A gyermekvédelem, magánjótékonyság, gyám-

ügyi igazgatás, nevelésügyi igazgatás szoros kapcsolata s a társa-

dalomnak az igazgatás ban való részvétele egyedüli módja a züllés

okainak megelőzésére.

A gyermekek olvasmányainak ellenőrzését igen szükségesnek

tartja több felszólaló, különösen az ujságok káros hatásától kell
megóvni a gyermeket. ' .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . A gyermektanulmányi kiállítás. 1. Az első csoportban

Ranschburg Pál dr, és Nagy László a lélektani kisérleteknél hasz-

nált kutató és dernonstrációs eszközeiket, Quint József pedig a

tanítványaival készített egyszerű kisérleti eszközöket rnutatott be.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kiállítók a kongresszus ideje alatt demonstrációkat is tartottak,

mely alkalommal -Révész Géza dr. is bemutatta gazdag felszerelését .

.Az eszközökön kivül ki voltak állítva. kisérleti eredmények is,

melyek tanulságosan igazolták ezen berendezések jelentőségét.

2. A második csoportban a testtan és az egészségtan tanítá-

sához szükséges, továbbá a tanulók orvosi vizsgálatára vonatkozó

eszközök és az iskola orvosi' felszerelés voltak kiállítva. Kivánatos
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volna. hogy a tanító-képzők az itt bemutatott szemléltetési eszkö-
zökkel szereltetnének fel. ' '

3.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf A harmadik csoportbarr a Társadalmi Múzeum szép gyer-
mekegészségügyi kiálJítást mutatott be, ,melyben a gyermek testi
fogyatkozásait, betegségeit ezek okait és i l halálozás mértékét,
valamint a betegségek és a nagy halálo~ás ellen való védekezés
főbb módjait, továbbá a csecsemőápolás és iskolaegészségügy
idevonatkozó fejezeteit készítményekben, fényképekben. rajzokon
és grafikonokon szemléltette. I , . :

A. A. negyedik csoportban Vértes O. József dr.az)deges
gyermekek állami intézetének felvételi lapjait, tantervét és- utasítá-
sait, szervezeti szabályzatát és házirendjét. a növendékek - ösztön-
szerű rajzait és slöjdrnunkáit, továbbá az intézet növendékein
végzett vizsgálatok grafikonjait állitotta ki.

. 5.. Az ötödik csoportban többen bemutatták az alkotó munka
alkalmazásának módját és eredményeit Ez a csoport volt a ki-
állítás leggazdagabb része s méltán magára vonta a pedagógusok
fígyelrnét. Összegyüjtve láttukZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t az _ország minden részéből a
gyermek alkotó tevékenységének eredményeit. Talán túlsúlyban is
voltak az iskolai-, a tantárgy ak -~eretél;>en,alkalmazott alkotás ter-
mékei. Szerettem volna többet látni a gyermek szabad alkotásaiból,

-melyek összegyűjtése és alkalmazása a' tanításban nagyjelentőségű
feladatunk. Fejlődéstani szempontból érdekes volt, összehasonlítani a
kisdedóvó, népiskola, polgári, felsőbb leányiskola, 6 s tanítóképző
.(kisérfeti lélektani eszközök) alkotásait. Sokszor csak egyszerű
mázolás a - gyermek munkája, de volt önálló alkotás is. Egy-két
helyen az alkotás fogalmának félreértését kellett tapasztalnunk;' de
az egész anyagon lüktető eleven ség rnutatkozott s meg 'Vagyok
győződve, hogy akik megnézték a kiállítást, ezentúl jobban fognak
tanítani. _; > . '

6. A hatodik csoportban a gyermekirodalmi termékek és képes-
könyvek gyüjteményét és jegyzékét láttuk. Ez a csoport sok szem-
pontból tanulságos, de .különösen .két szempontból érdekes. Magá-
,ban foglalta a~on könyveket,melyeket Ja .gyerrnek legszivesebben
s 'leggyakrabban olvas .és bemutatta s azcideális, vagyis . egészségi,
lélektani, esztétikai és erkölcsi. szempontból 'legjobb gyermek-
könyv.eket ..

7. A hetedik cS!-lportban -nehány hazai és külföldi, modern
nevelő iskola berendezéséről es. munkájáról: kaphattunk általános
képet. , ,- : .), t; - .
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8.. Végül a nyolcadik csoportban szépen fejlődő Gyermek-

tanulmányi Múzeumunk gyüjteményeit tanulmányozhattuk.

A 'kongresszusö~ megjelent 500 tag a legnagyobb érdeklődés-

sei hallgatta az előadásokat.' Több kérdéssel kapcsolatban élénk

vita indult meg, mely tanítóink és tanáraink meleg érdeklődésérőt

s szép képzettségéről 'tett bizonyságot. .

A kiállítást a kongresszus ·tagjain kivül 2000-en látogatták,

kik közül sokan hosszasan tanulmányozták az egyes csoportokat

s jegyzeteket készítettek a kiállított tárgyakról.

A kongresszus sikere igen nagy, mert a gyermektanulmányo-

zás iránt az érdeklődest felkeltette. Hogy a kongresszus tanulságai

pedig mínél szélesebb rétegekben térjedjenek a Gyermektanulmányi

Társaság még ez év folyamán naplót fog kiadni az összes előadá-

sokról és a kiállításokról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Quiut.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P e t r o v á c z J ó z s e f .

50 évapedagógia szolgálatában,

Akik a negyvenet túlléptük már, megremegtünk, a Magyar

Tanítóképző legutóbbi' számában a nyugdíjügyben kőzzétetr érde-

mes tanulmányt olvasva. Hogy a tanítóképző tanárok közül a

statisztika tanusága szerint csak 3'3% éti el a 60 esztendőt! Ezen

hangulat hatása alatt szent irigységgel nézzük a mi- jubiIánsunkat,

Petrovácz Józsefet, aki a 70 határait járja vígan, ifjúi' erővel, a

. fiatalokat is sokszor megszégyenítő szellemi elevenséggel, még ma

is több embernek való föladatait játszi könnyedséggel végző, lan-

kadatlan tetterejével. Sén, aki közelebbről ismerem, akit tehát

meg nem ejthet. ősz hajának látása, egy ernberöltőt betöltött-

pedagógiai működése idejének tudata, - mondom, én tudom, hogy

modern ember, modern .pedagógus. Aki. szinte kiérzi az újabb

áramlatok jövetelét, kitartó és találékony, sokoldalú indukció val

vizsgálja meg az' újat. Es ritkán tévedő határozottsággal állapítja

meg az újság lényegét és értékét. És nem fél kim ondani ítéletét,

ha pro, ha kontra szól az újítással szemben. Nem zavarja őt az

egyes újításokat kisérő országos zsivaj, reklám, vagy hamis nép-

szerűség: szembe helyezkedik az újjal, ha haszonfalannak ítéli és

örömmel alkalmazza, ha jónak találja. Lelkének ez az apperceptív
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élénksége, üdesége és gazdagsága bizonyítja legjobban a hetvenes
aggastyán igaz fiatalságát.

És munkakedve nem lohad még ma sem, Valahogy ugy
nem tud lemondani a munkáró\. Mikor a mult tanév végén -
nem a fáradtság okán, hanem lelki keserűségek miatt - beadta
főpásztorának nyugdíjáztatása iránt való kérelmét,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsernock János
hallani sem akart róla. Apácái, akik mind az ő tanítványai, sírva
kérték magyarországi. pátriárkájukat, hogy el ne hagyja őket.
Hiszen új szervezeti munka előtt állanak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j intézet épül. Hogy
lesznek ők meg nélküle? S Petrovácz, pedagógiai működésének
4 9 . éve végén maradt, mert ú ja b b feladattal biztatták. .

Pedig oda, ahova a' néptanítói sorból jutott, nem könnyű
munka árán emel~edett.. Ezt az ötven esztendőt igazán segítség
nélkül, teljesen a maga, erejére hagyatva küzdötte át, tanulta végig
s gazdagította nem közönséges alkotásokkal.

1863-ban nyerte Kalocsán főelerni iskolára szóló ok levelét.
Mennyey József, volt pedagógus tanára, magasba vivő utat jelölt
meg tehetségei számára. S ő ezt az utat tudatosan, tervszerűen,
<le mindig becsülettel, mindig az ügyet szolgáló, az átlagon messze
fölü! emelkedő tehetségeinek tiszta eredményű munkájával tette
meg. Két esztendeig .a nagyállási Tóth-család nevelője volt, ahol a

könyvtár, a rrliliő és mélyenjáró elmélkedései vetették meg későbbiGFEDCBA
I .

emelkedésének, szellemi és jellembeli megizmosodásának alapjait.
Innen a Kalocsa melletti Foktön, később a szülőföldje, Baja, mel-

lett fekvő Bajaszentistvánon vállalt tanítói állást. Az utóbbi helyen
bunyevác nemzetiségi iskolát vezetett ...:..magyarul a mult század-

60-as éveinek a végén. E helyről a keszthelyi gazdasági nyári
pottanfolyamokat látogatta s a tapasztalatairól, népiskolai vonat-
koztatásokkal gazdagított dolgozatokat közölt tőle az akkori Nép-

ianítók Lapja. Itt jegyzői vizsgát is tett. Innen a bácskai Gbecse

hívta meg az akkor már neves ifjú tanítóto Ahonnét 1878-ban.
H a y n a ld Lajos bíboros érsek Kubinszky Mihály mellé egyház-

megyei segédtanfelügyelővé, majd ennek halála után a tanítónó-

képző-intézet tanárává nevezte ki 188I-ben. Mint segédtanfelügyelő,

állandóan iskolalátogató úton volt. Emellett Kubinszkyval több
ízben tett külföldi tanulmányutat, meglátogatván a bécsi, prágai,

brünni, innsbrucki és gráci tanító-, tanítónőképzőket és népisko-

lákat. Később négy heti tanulmányutat tett Velence, Flórenz, Róma

és NáPoly alaposabb tanulmányozásával. Közben elméletileg is
folyton képezte magát. Az önképzésnek, bármennyire segíti is az
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értékes önképzést az ehhez elengedhetetlen zseniálitás, ' nem körinyű

dolog. De ha eredményes, bocsássanak meg a felsőbb iskolázott

emberek, valahogy erőteljesebb; vérréváltabb s ha nem is rend-

szeresebb, 'de praktikusság tekintetében is megbecsülhetetlen. Nem

volna helyes az 'autcdídakszis' rendszeres beállítása 'a hivatali

képesítésekhez. de teljes kizárása sem lehetne teljesen helyes,

amint ezt épen Petrovácz példája is mutatja.

Amilyen határozott a tudása, épen olyan erős a karaktere.

Elvei mellett szilárdan "és erélyesen kitart. Érettük megfeszített

erővel, okossággal, okos mérséklettel küzd. Ha kell rettenthetetlenül

harcol még ma is.

'Eletének és pedagógiájának alapiránya a hitvallásos és a

magyar nemzeti szellem. E két eszme köré koncentrálta egész élete

működését. Mint fiatal tanító; ő létesítette, szervezte a katholikus
tanítói egyesületeket. Mint elsőrangú szervező tehetség;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t is, más

téren is, maradandó alkotásokat létesített. Az egyesülés országos

szervezését már 1881-ben megindította, amikor látta, hogy az ez

évben tartott egyetemes tanítógyűlés a hitvallásos nevelésnek min-
denáron gáncsot akart vetni. Az e gyűlésen való nagyszabású

szereplése és az' ellene z'údult ezrek áramlatával szemben való

rettenthetetlen magatartása a Pester Lloyd révén, az akkori porosz

közoktatási miniszter tiszteletét is kivívta, aki a vele együtt Ems-

ben nyaraló Haynaldnak nagy elismeréssel szólott ezen szerep-
léséről. ' , "

A polgári. .Ieányiskolák országos rendezése idején Kalocsán

polgári tanítónőképzőtszervezett, amit a benne föltétlenül megbízó

Haynald minden szükségessel el is látott. S ezzel a lépésével terv-

szerűen megmentette a magyar katholikus felsőbb leánynevelést és
katholikus tanítónőképzést.'

, Az óvótörvény _publikálásával kapcsolatosan óvóképzőt szer-

vezett. Az előbbivel hasonló 'célból. De amikor látja, hogy az 1891.

XV. t.-c. végrehajtása a -nemzeiiségieken megtörik s végrehajtását

illetékes helyen .forszirozni nem hajlandók, az óvóképzőt tanácsára

beszüntetik, 'rnert a női .proletárok. elszaporodásától . akarja - meg.

menteni a magyar nőkérdés nehezen fejlődő ügyét.

"A magyar katholikus népiskolák számára utasítást készíttetett

vele Haynald a nem magyar ajkú népiskolák magyarul tanítására.

Ez az 1881'~82-henkibocsátott mű az első enemű s ma is. értékes

alkotás, mely a kalocsai egyházmegyében meg' is termette .gyümöl-
csét; főképerr.az .apáca-iskolák .körzetében, Akik mesterük hatásáracbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• .
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a Bácskaság legelsőrangú, leglelkesebb és legelszántabb magya-

rosítói.

1895-től kezdődően résztvett a katholikus iskolák számára

készített Rendtartások alkotásában. Az első terv szinte teljesen

az övé. A történt módositások bizony nem mind szerencsések. AcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

katholikus tanítók fegyelmi szabályzata, is főképen az ő munkája.

A népiskola és általános- és gazdasági iskolatantervében, főképen

az osztatlan iskolák számára adott tervezetben - amelyeknek e

sorok írója volt az' előadója - szintén nagy része volt.

S általában, ha valami országos szervezeti munkálat történt,

habár az utóbbi években elvették a kedvét a nyilvános szerepléstől,

az ő keze benne volt. Főpásztorai, mint a püspökkar tanügyi elő-

adói, amely tisztet valószínűen őmiatta ruházták Kalocsa érse-

keire - minden országos alkotást előbb vele vizsgáltattak át s az

ó véleményével érvényesítették rendszerint az országos iskolai

intézkedéseket.

És amikor a mult század hetvenes éveinek a végén a nép-

iskola belső élete megújhodni kezdett s főképen a falusi és tanyai

iskolák nagy problémái vetődtek föl,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMócsy Antallal együtt ennek

a problémának a megoldásán' fáradoztak. És a váltakozóan pár-

huzamos beosztást, amelyhez hasonló törekvéseket tüntet föl ma

az egyéniség érvényesítése érdekében a lemarche-i iskolaszervezeti

kisérlet, mint a falusi, egytanítós iskolatipus problémájának orvos-

szerét megalkották. Ilyen könyveket is adtak a népiskoláknak. Ezen

alapul a kath. népiskolák osztatlan iskolás tanterve is. Ezt való-

sították meg az ügy érdekében a ném magyarajkú népiskolák

magyarnyelvi állami tantervében is. S ezen a nyomon lesz is lehet-

séges a tanyai iskoláztatás eredményes megoldása. Főképen ha

hozzá fűzik még eredeti eszméjét, a paraszt konviktust, amit

Dreisziger Osztatlan Népiskola c. műve számára' írts amelyhez

hasonlatos intézkedést "román mintára" tett is már -kisérletképen

a minisztérium, az ő írásának megjelenése után körülbelül más-

fél esztendőre.

Mindezek után teljesen érthető, hogy Magyarország zherceg-

prímása a jubileumi ünnepre küldött iratában ezeket mondja:

,;Rövid másfél évig mint főpásztora közvetlen közelből ismerhettem

meg biztos' és alapos tudását, bámulatos jártasságát az iskola-

ügyben . .. Pedagógiai működésének 50. és igazgatói tevékenysé-
gének 25.' évfordulójához érve,. .. fogadja Nagyságod e ritka jubi-

leum napján a ma!{Yar katholikus egyház hálás köszönetét és az
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én meleg kézszoritásornat. Ez magyarázza meg, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProhászka,
Mayláth, Boromisza, és Párvy püspökök a legmelegebben üdvö-

zölték e n,apon. Ezért hajtották meg előtte a tisztelet zászlóját

mindazok a miniszteri és tanfelügyelői kiküldöttek, akiket hivatásuk

összehozott vele iskolái élén. A kalocsai egyházi főhatóságnak,
tanárainak, volt tanítványainak s tengernyi tisztelőjének hódolata

e napon az igazi pedagógiai nemes személyiség előtt való meg-

hajlás és a legnemesebb és legtekintélyesebb eredmények megbe-

csülése volt.

Hogyha nem volna annyira kiszabvá a helyem, a jubiláns

tanítói, nevelői és igazgatói egyéniségének és személyiségének rövid

ismertetésével zárnám be ezt a röpke megemlékezést. Ez okon

tanítói erősségétől csak annyit mondhatok, hogy aki olyan szilárd

tudással rendelkezik, mint Petrovácz, olyan ihletett tapintara van,

mint neki, olyan praktikus természet és a konkrét okoskodásnak

olyan kiváló mestere mint ó, elképzelhető en jó tanító. S aki a

népiskolát oly sokoldalúan ismeri gyakorlatból, tapasztalatból és

elméletből, az a tanítóképző pályán is tiszteletreméltó kvalitásokat

rnutathat. Főképen ha annyira igaz, mint nála, amit az ünneplő

. terem egyik falán örökzöld galyakból szerető tanítványai művészi

izléssel kiraktak :GFEDCBAd o lg o z o tié s szeretett.

Nevelői és igazgatói tulajdonságait pedig összefoglalom s e

pár szóban kisérlem meg jellemezni. A vezetettek becsületérzésére

építi a fejlesztés alapját. Szeretetteljes, energikus, önuralmas férfi.

Okos, erős fegyelmező. Önmagát nevelte olyanná, amilyenné a

vezetetteket tenni akarja. Tiszteli a gyermeket s a tanárt. Dzsentl-

mén ezzel és azzal szemben egyaránt. És okos, mérsékletes, igaz-

ságos és akaraterős. Akaraterejére csak egy példát. Ellensége volt

az állam-segély igénybevételének. Elvből. Úgy fordult, hogya

kalocsai képzök is államsegélyesek lettek. 6 nem fogadta el. És

ma hatodik rangosztályos fizetés helyett nyolcadikos fizetést húz-

szemrebbenés, zokszó nélkül.

Férfi. Személyiség. Tisztelet illeti.

(Kalocsa.) Dreisziger Ferenc.
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N y i l t l e v é l ~ z e g y e s ü l e t i v á l a s z t m á n y h o z .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Mélyen Tisztelt Választmány!

Ez év március 13·án a tisztelt Választmány az 1912. évi

LXV. t-c. életbeléptetése folytán előállott új nyugdíjhelyzettel fog-

lalkozott és Dékány Mihály tanártársunknak a "Magyar Tanító-

képző" folyó évi 3·ik füzeteben is közzétett- gondos és mindenféle

szempontot figyelemre méltató tanulmánya alapján:

az elveszett 30 éves szolgálat visszaszerzése, a tanári

státus helyesbítése és a gyakorlóiskolai tanítók nyug-

díjsérelmének megszüntetése tárgyában igen üdvös

határozatokat hozott.

Ezen tárgyú és igen fontos indítványokat tevő Dékány Mihály

társunknak most említettük dolgozata ezek mellett az új nyugdíj-

törvény l-l-lk '§-ának 4-ik bekezdését is igyekszik közmegnyugta-,
tásra interpretálni (lásd a Magyar Tanítóképző 1913. évi évfolya-

mának 117-ik oldalán az a) alattiakat.) Az itt olvasható értelmezés,

melyet a tisztelt Választmány - úgy látszik - kielégítőnek talált,

a kassai királyi kath. tanítóképző tanári testületében épen ellenkezően

a legmélyebben járó aggályokat keltette és ezen aggodalmak által

hajtva, a legteljesebb nyilvánosság előtt okolja meg fenti törvény-

magyarázássaI szemben rezervált álláspontját' és kéri a tisztelt

Választmányt, hogy előterjesztesünket szokott kartársi szeretetével,

sokszorosan kipróbált odaadásával mérlegelni, elfogadni és lanka-

dást nem ismerő utánjárásával illetékes helyen képviselni szíveskedjék.

Dékány Mihály dolgozatában (117. -oldal a.) Dr. Kernt~er

Kálmán, pénzügyminiszteri osztálytanácsos, a nyugdíj törvényjavaslat

volt miniszteri előadójánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvéleményére hivatkozva, az új nyugdíj-

törvény l l-ik §-ának 4·ik bekezdéséről azt tartja, hogy az 1912.

év után kinevezendő tanítóképzői tanár, ha nincs is a l l-ik §. 2-ik

és 3·ik bekezdésében meghatározott főiskolai rninősitése, nem 40,

hanem csak 35 éves szolgálatra köteles. -

A kassai kir. kath, tanítóképző tanári testülete ezeri értelme-

zést, bár a fent megnevezett miniszteri osztály tanácsos tudása előtt

teljes tisztelettel meghajlik, csak egyéninek tartja és ezzel szemben

az a meggyőződése, hogy azon tanítóképzői-tanéri oklevéllel biró

egyén, ki 1912-őn túl tanítóképzőhöz tanárul fog kineveztetni, nem

35, hanem 40 évig köteles szolgálni, mert a törvényhozás a mos-

tani tanítóképzői tanári képzést főiskolai képzésnek nem tekinti, az
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országos tanítóképző-intézeti tanárvizsgáló-bizottság által kiadott

tanítóképző,!ntézeti tanári oklevelet a ki)zépis~olai tanári oklevéllel

koordinált értékűnek el nem fogadta!

Az eredeti nyugdíj törvényjavaslat ll. §·a a szolgálati időnek

8: 7 arányban leendő számítását csak 8. főiskolai képzettséggel

bíróknak és karhatalmi alkalmazottaknak tartja fenn és ezen elvet

egész ridegen törvénybe is iktatták. Ezen törvény ll. §·ánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4-:-ik
bekezdése csak a képviselőházi bizottsági tárgyalások közben iktat-

t~tott be és egyedüli, bárcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e nem vallott célja, hogy az ez idő'

szerint már alkalmazásban levő, de akadémiai képzettségűeknek el

nem ismert tanároknak (ide tartoznak a.polgári iskolai vagy tanító-

képző-intézeti tanári oklevéllel biró tanítóképző-intézeti tanárok és

polgári iskolai képesítésű, de felsőbb leányiskoláknál vagy felső

kereskedelmi iskoláknál működők) szolgálati ideje szintén 8: 7

arányban számíttassék. Ez a 4: bekezdés tehát a tanítóképzői

tanárnak az 1885. évi XI. t-c. 23. § a alapján szerzett 30 évi

szolgálati igényét tiszteletben tartandónak jelenti ki. A tisztelt

Választmányelévülhetlen érdeme éppen abban áll, hogya mostani

generáció szerzett jogának épségben hagyását ki tudta járni; azon-

ban végzetesen nagyot tévednénk, ha ezen, kizárólag a mostani

nemzedéknek szóló előnyt utódainknak is biztosítoitnakGFEDCBAg o n d o ln o lz !

Ezen bekezdés az 1885. évi XI. t.·c. 23. szakaszának határoz-

mányai alá tartozott tanárokról szól ; mivel pedig ezen törvényt az

új nyugdíjtörvény 129. §-a hatályon kívül helyezi, nem valószínű,

hogy például az 1913. év folyamán, vagy későbben kinevezendő

tanitóképzői tanári oklevéllel biró professzor joggal állíthatná, misze-

rint neki az 1885. évi XI. t.-c: 23. §-a 30, illetve 35 szolgálati évet

biztosít, mert őreá nézve az 1885. évi nyugdíjtörvény hatálya már
megszünt.: Nézetünk szerint reánk a 11. §. 4. bekezdése csak addig

értékes, mig a mostani aktiv tanárnemzedék kihal. Hiába helyezték

el ezen rendelkezést - véleményünk szerint - az általános intéz-

kedések közé, mégis csak átmeneti az értéke. Vagy a végrehajtási

utasítások skepsisünket megszüntették ?
Hogy a tanítóképző-intézeti tanároknak a szolgálati időre

vonatkozó minden kételye és aggálya végleg megszünjék, azon

tiszteletteljes előterjesztéssei járulunk a Választmány elé:

1. Prouokáljon a választmány az 1912. évi LXV. t.-C. 11.

, §-ának 4. bekezdését magyarázó minisztertanácsi határozatot, mely

szerint a tanítóképző-intézeti tanári oklevéllel biró professzor szol-

gálati éuei miwdenkor 8: 7 a'fányban .számítandók.
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2. Az eseményeknek időreniijében inieroeniáljot« az Egyesületi'
Választmány, hogy a uallás- és közoktatásügyi mÍ11-iszteriumnak

11890/1906., 75069/1907., 124867/1908. számú szabályzata alap-
ján tanítóképző-intézeti tan'ári okleoelet nyert egyének' akár az 1868.

évi XXXVII!., akár azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1912. évi LXV. i=c. modositása révén, akár

a tanítóképzésről hozandó törvényben, de mindenkéPen törvény-

hozási úton főis7wlai képzettségüeknek elismertessenek és ezzel alaki

minősítésük az új nyugdijtörvény 11. §-ának 2-ik illetve 3-ik

bekezdésében felsorolt kategóriába pótlólagGFEDCBAfe lo é ie s s e n e k ,

Az 1912. évi LXV. t-c. 11. §-ának 2. és 3. bekezdése a:

főiskolai képzettségüek mindén 7 havi szolgálatát 8 hónapnak

számítja és ezzel ilyen minősitésű szellemi munkások szolgálatát

35 évben megállapítja, a főiskolai képzettség kriteriuma pedig a

középiskolai érettségi vizsgálat az ezt követő 4 évi akadémiai tanulás.

Lássuk csak, hogy a tanítóképző-intézeti tanári oklevél megszer-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( .

zésének ez idő szerint mi az útja? A középiskolai érettségi vizs-

gálat igazolása vagy az elemi nép iskolai tanítói oklevél megszerzése

után 3 évet tölt a jelölt a polgári iskolai tanítóképző ben és az itt

szerzett jeles fokozatÚ oklevél kiérdernlése után, mint az Apponyi-

Kollegium tagja még 2 évig tudomány-egyetemi tanulmányokat is

tartozik végezni. Előtanulmány tekintetében a néptanítói 'oklevél ra

köztisztviselői minősités szempontjából mindenben egyenlő a közép-
iskolai érettségi bizonyítváQnyal (lásd a m. kir. közigazgatási .biró-

ság 2639/1902. számú döntését "A m. kir. kőzigazgatási biróság

általános közigazgatási osztályának döntvényei és elvi jelentőségű

határozatai" cirnű folyóirat 1903. évi január l ő-én megjelent VI-ik,

évfolyama 4. füzetének 90. oldalán, 394. szám alatt); így tehát az

ezt követő további 5 évi, ugyancsak megerőltető szellemi küzködés

nem ér-e fel az új nyugdíjtörvény 11. §-ának 2-3. szakaszában

taxative felsorolt főiskolai nemek bárrnelyikével r Igazán kifürkész-

hetetlen előttem a- fanítóképző-intézeti tanári oklevélnek az új nyug-

díjtőrvény- 'meghozatalakor törvényhozásilag történt devalválásának

oka. Hiszen, ha, az okleveles középiskolai tanár képesitését tanító-

képző-intézetekre ki akarja terjeszteni, különbözeti vizsgát kell

tennie (lásd a 11890/1'906. számú valIás- é~ közoktatásügyi m in is z -

teri szabályzat 21., 31. és 32. §-át), amiből következik, hogy a

tanítóképzői és a középiskolai tanári oklevelek egyenlő becsüek. Vagy'

a törvényhozás a tanítóképzői tanárság munkájában, nevelői' érvé-

nyesülésében csalódott'? . -,

Győzzük meg az illetékes tényezőket ügyünk igazságos \1 0 1 -
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táról, egyesületi választmányunk kipróbált körültekintése és szivós

kitartása állapítsa meg az eljárásokat.
A kassai kir, kath. tanítóképző tanári testülete, nevében és

képviseletében
Az Egyesületi Választmány mindenkori tisztelője:GFEDCBA

H e g e d a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'János,
igazgató.

E nyilt levelet az április 5-iki választmányi ülés elé terjesz-
tettem s a választmány, bár meg van győződve arról, hogy az új
nyugdíjtörvény az ezután kinevezett tanítóképző-intézeti tanárnak
épúgy biztosítja a 35 éves szolgálatot, mint a már most állásban
levőknek, elhatározta, hogy eleget tesz kassai kartársaink kivánsá-
gának és memorandumot' nyújt be a u a llá s - és közoktatásügyi

miniszteriumhoz a kérdésnek határozott és mindenkit kielégitő tisztá-
zása érdekében. Szerkesztő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z á l l a I l l i t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i t a n á r o k r a n g s o r a

1 9 1 3 . rnárcíus 4 - é n .

(Kiegészítve a név után az egyes tanárok képesítésének és a hely után mostani
munkakörének megjelölésével.)

VI. fizetési osztály. )
"Farkas Sándor, nyt. Budapest, szakfelügyelő. 6400cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 2000.

Igazgatók:
1. *Scherer Sándor, mt. Baja, ped. 6400 + L. .
2. *Baló 'József dr., nyt. Budapest, 1., tört. 6400 + L.
3. * Wollmann Elma, mt. Pozsony, ped. 6400 + C
4. *Heinrich 'Józsa, nyt. Kolozsvár, ném. földr. 6400 + L.
5. *Karsay 'Jolán, nyt, Győr, ped, 6400 + L.
6. "Pethes 'János, nyt. Pápa, magy. ném. 6400 + L. !
7. "Mokar 'József, mt. Csurgó, ped.6400 + L.

Jegyzet. A * a név elején 'azt jelenti, hogy az illető tagja a T. I. T. O. E.-

nek. Akinek a neve dőlt betűkkel van szedve, az a választmánynak is tagja.

A rövidítések értelmezése: nyt. = nyelvtörténelmi képesítésű; mt. =

mennyiségtan-természettudományi képesítésű ; ped. = pedagógia; magy. = magyar;

ném .. = német ; tört. = történet; földr. = földrajz ; termr. = természetrajz;

termt. = természettan; g. = gazdaságtan; z. = zene; r. = rajz; km. = női
kézimunka, L. = lakás természetben.



8. *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöveskuti 'Jenő, nyt, z. Léva, tört. 6400 + L.GFEDCBA

9 . *Gömöri Sándor, nyt. sI. Igló, ped. 6400 + L.

VII. fizetési osztály.
Igazgatók:

a) 1. Horváth Antal, termr.-földr. Léva, term.-földr. pOOO +

960 (ig. tanár).cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2. "Dúzs Mária, nyt. Eperjes, ped. 4800 + L.
3. "Iljuári Mihály, mt. Székelykeresztúr, ném. 4800 + L.
4. ."Pálmai Lenke, mt. Sepsiszentgyörgy, ped. 4800 + L.
5 : *Hódossy Béla, nyt. z. Sárospatak. magy. 4800 + L.
6. "Barkáts Mária, mt. km. torna, Szabadka, német, szerb

4800+L.
7. *Brunovszky Rezső.jiyt. Losoncz, magy. szépirás 4800+L.
8. *Amberg József, mt. Temesvár, math. 4800 + L.
'9. *Geöcze Sarolta, mt. Budapest, ll., term. gazd. 4800 + L.
10. *Párvy Endre, nyt. Stubnyafürdő, ped. 4800 + L.
11. *Sarudy Ottó, nyt. z. Kolozsvár, magy. 4800 + L.
12. *Zrinyi Károly, nyt. Csáktornya, magy. horvát 4800 + L.
13. "Katona János, dr., latin-magyar, Kiskúnfélegyháza, ped.

4800+ L.
14. "Tanfi Iván, mt. Máramarossziget, termr. termt. 4800 + L.
15. "Ribiczey Erzsébet, nyt. Hódrnezővásárhely, ped, mag,y.

tört. földr. 4800 + L.
16. "Szarka Lajos, nyt. Modor, magy. 4800 + L.
17. *Barabás Endre, mt. Déva, termt. egész. 4800.:r- L.

18. *Wagner János, mt. Budapest, VI., termr. 4800 + L.
19. *Karoliny Mihály, mt. Arad, math. 4800 + L.

Tanárok:
a) 1. *:NagyLászlá, termr. termt. Budapest, VI. ped. 4800 + 1600.

2. *Miklós Gergely, mt. Budadest, 1.,termr.terrnt. 4800 + 1600.
3. *Belanyi Tivadar, nyt, Pozsony, magy. tört. 4800 + 1440.
4. "Páéász Imre, mt, Szabadka, math. termr. 4800+ 1120.
5. Kovács Béla, mt. Kolozsvár, math. termt. földr. 4800+1440.
6. *Bittenbinder Miklós,. math.-fiz. 'Budapest, ll., math. fiz.

4800+ 1600.
7. "Balázs Endre, mt, Modor, math. termr. 4800+640.
8.. Snasei Ferenc, g. Budapest, 1., m a th , gazd. 4800 + 1600.
9. *Exner Leó termt. z, Hódmezővásárhely, termtud. ped. zene

4800+960.
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10. Kriék Jenő, nyt. z. Léva., termr. slöjd 4800cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 960.
11. "Thaisz Lajos, nyt, z. Losoncz, ném. tört. 4800 + 960.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. "Horuay Ede, nyt. z. Budapest, 1., ném. heg. 4800 + 1600.
13. *Sztankó Béla, ny. z: torna, Budapest, 1.,GFEDCBAI ének-zene

4800+ 1600.
14. Sztepankó Albert, mt. torna, Budapest, II., matb. terrnr,

földr. 4800+ 1600. .
15. "Menich Antal, z, Pozsony, ének-zene 4800 + 1440.
16. *Mészáros 'Jenő, nyt. zene Budapest, szakfelügyelőség

4800+ 1600.
17. *Szöllősi István, nyt. 'torna, Arad, ped. 4800 + 1280.
18. *ZoItai Mátyás, nyt. z. Arad, ének-zene 4800 + 1280.
19. "Nagy Károly, r. Arad, rajz, slöjd 4800 + 1230.
20. Palágyi Lajos nyt. Budapest, II., magy. 4800 + 1600. I

21. "Strauch. Gyula, nyt. Budapest, II., ped. földr. 4800 + 1600.
22. *Glünkl Ágoston, nyt. Modor, ném. tört. 4800 + 640.
23. "Röszler 'Béla, mt. z. Temesvár, ped. 4800 + 1440.
24. *Bellosics Bálint, nyt. Baja, magy. írás 4800 + 960.
25. Huzják Lukács, mt. Máramarossziget, matb. természetr.

4800+ 1280.
26. *Pataki Vilmos, z. Budapest, VL, ének-zene 4800 + 1600.
27. Irsa Béla, tört. z. Máramarossziget, ének-zene 4800 + 1280.
28. *Slajcbó Mihály, mt. Eperjes, ped. matb. termt. terrnr,

4800+ 1280.
29. Izák János, z. Losoncz, ének-zene 4800 + 1.120.
30. Bergmann József, mt. Pozsony, matb. slöjd. 4800 + 1440.
31. *Kötse István, mt. Sárospatak. matb. termt. 4800 + 800.
32. "Mihalik Lajos, nyt. Kolozsvár, ped. 4800 + 1440.
33. *Gaal Imre, r. Kkúnfélegybáza, rajz-slöjd. 48004- 96Q.
34. *Dékány Mihály, mt. Bpest, VI., matb. termt. 4800 + 1600.
35. "Kardhordó László, nyt. Sepsiszentgyörgy, magy. tört.

gazd. 4800 + 960.
36. "Tömör Boldizsár, nyt. Csák tornya, magy. tört. 4800+ 1120.
37. *Amler Antal, z, Baja, ének-zene 4800 + 960.
38. "Holczmann Ferenc, r. Gyór, rajz, slöjd földr. 4800 + 1440.
39. "Horváth Adolf, mt. Igló, termr. földr. 4800 + 960.
40. "Kirchnerné, Petraseoicb Mária, nyt. Budapest, VI. magy.

4800+ 1600. •
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VIlI. fizetési osztály:
1. "Elekes Lajos, mt. Déva, termr. slöjd 4000 + L.
2. *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARépay Dániel, nyt. Budapest, II., ped. 4000 + 1300..
3. "Kuzaíla Péter, mt. slöjd. Kolozsvár, matb. terrnt. 4000+ 1170.
4. *Révfy Géza, tört. földr. z. Temesvár, ének-zene 4000+1170
5. "Kárpáti Károly, nyt, torna Kkúnfélegybáza, magy. szép-

írás, torna 4000 + 780. .
6. *Bobók Karola, nyt, km. Pozsony, ném. km. 3600 + 1170.
7. *Jankó Lászlo, nyt. Pápa, magy. tört. 3600 + 910.
8. "Marianné Günther Anna, nyt. Pozsony, ném. földr.

gazd. 3600 + 1170.
9. *Kárpáti Ernő, r. slöjd Márarnarossziget, r, slöjd 3600+ 1040.

10. *Grész Ernő, nyt. Csáktornya, ném. földr. torna 3600+910.
ll. *Ruppenthal Lajos, mt. Győr, math. termt. 3600 + 1170.
12. Szerényi Anna, mt. torna Hódrnezővásárhely, rajz, torna

3600+L.
13. *Rónai Sándor, mt. Csáktornya, math. földr. 3600 + L.
14. *Dittert Ferenc, z. Csurgó, ének-zene 3600 + 650.
15. *Szondi János, mt. Kkúnfélegyháza, math, terrnt, 3600+780.
16. Kircbmayer GyŐZ?, r. Pápa, rajz, slöjd, ném. 3600 + 910.
17. *Hrabetz Nándor, r. Budapest, 1.rajz, slöjd.jrás: 3600+ 1300.
18. *Mangesius Mária, nyelvrnesternő Eperjes, ném. kézim.

3600+ 1040.
19. "Fuchsné Eitner Ludmilla, nyt. torna, Budapest, II., ném.

torna 3600 + 1300.
20. "Juhász Imre, mt. Pápa, math. termt. 3600 + ~10.
21. "Makai Jenő, nyt. z. Léva, magy. ném. 3600 + 780.
22. *Pasnáry Győző, nyt. Székelykeresztúr, magy. 3600+650.
23. *Kraft József, nyt, Pápa, ped. földr. 3600 + 910.
24. *Dienes Kákoly, r. slöjd, Csáktornya, rajz, slöjd, torna

3600+910.
25. "Keszler Károly, nyt. Máramarossziget, ném. földr. tört.

3600+ 1040.
26. *Mandola Aladár, nyt. torna Temesvár, magy. torna

3600+ 1170.
27. "Heves György, matb. fiz. Déva, matb. földr. írás

3600+780.
28. *Moyzes Miklós, z, Eperjes, ének-zene -3600 + 1040.
.29. *Macskásy Zoltán, mt. torna, Arad, matb. termt. torna

3600+ 1040.
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30 *Bocskay István, r. slöjd, torna Temesvár, rajz, slöjd

3600 + 1170.
31. Szalatsy Rezső, rajz, torna Déva, rajz, torna 3600 + 780.
32. Dr. Gerencsémé Szántó Jolán, mt.. Kolozsvár, terrnr. gazd.

3600 + 1170. ,
33. Gál Ilona, nyt. Sepsiszentgyörgy, ném. földr. gazd.

3600+780.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34. *Úrhegyi Alajos, nyt. Budapest, VI., gyak. isk. 3600+1300.
35. Hegedús Paula, nyt. Budapest, II., gyak. isk. 3~00 + 1300.
36. "Kiss A. József, mt. Baja, termt. torna 3600 + 780.
37. *Éber Sándor, r. Baja, rajz 3600+780.
38. *Decsits József, mt. Baja, math. termr. 3600 + 780.
39. *Révay Ödön, nyt. Sárospatak, ném. tört. 3600 + 650 .
.40. *Diviaczky Rezső, r. slöjd Kolozsvár, rajz, slöjd 3600+ 1170.
41. *Zorkóczy Ede, mt. Losoncz, math. tört. 3600 + 910.
42. *Kún Alajos, tanító, torna Budapest, 1.,gyak-isk. 4400+ 1300.
43. *Svarba József, tanító Léva, gyak. isk. 3600 + 780.
44. "Nyakas József, mt. Baja, math. terrnr. 3600 + 780.
45. Ligárt Mihály, tanító Pápa, gyak. isk. 3600 +910.
46. Duschek Ernő, z. Léva, ének-zene, tót 3600 + 780.
47. "Szente Pál, z. Budapest, IL, ének-zene 3600 + 1300.
48. "Patyi István, magy. latin Szabad ka, ped. földr. 3600+910.
49. "özv, Vlaszatyné Kiss Mária, nyt. magy. km. 3600+ 1170.
50. Éber Rezső, kém. termt. Stubnyafürdő, terrnr. termt.

3600 + 780.
51. *Gerencsér István dr., magy. tört. Kolozsvár, magy. tört.

földr. 3600 + 1170. '
52. "Barcsai József, ped. magy. Baja, ped. 3600 + 780.
53. "Forberger Árpád, magy. ném. Igló, magy. 3600 + 780.
54. *Wohlmuth István, ném. magy. Baja, ném. 3600+780.
55. *Lépesné Baur Irén, km. Budapest, II., km. 3600+ 1300.
56. *Meznericsné Kiss Ilona, nyt. Szabadka, tört. gazdaságtan

3600+910.
57. *Heger Luiza,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'z , Budapest, II., ének-zene 3600 + 1300.
58. *Hegyesi Jolán, nyt. Győr, tört. gazd. 3600 + 1170.
59 Herczegh Kamilla, mt. Pozsony, termr. termt. 3600 + 1170.
60. "Urbányi Karolin, nyt. torna Pozsony, magy. torna

'3600 + 1170.
61. "Udvarhelyi Etel, mt. Eperjes, math. termr. gazd. 3600 + L.
62. *Palotainé Bekei Józsa, z. Budapest, II., zene 3600+1300.



63. Patyiné Láng Mária, nyt. torna Szabadka, magy. torna
3600 + 910.

64. *Kovács Dezső, nyt. z. Sárospatak, ének-zene 3600 + 650.
65. Belitzky Gusztáv, tanító Losoncz, gyak. isk. 3600 + 910.

66. "Balogh Kálmán, tanító Kolozsvár, gyak. isk. 3600+ 1170.
67. *Feketéné Hofbauer Izabella, tanítónő Eperjes, gyak. isk.

3600+ 1040.
68. *Kristófcsák Lajos, tanító Stubnyafürdő, gyak. isk. 3600+ 780

IX. fizetési osztály.

1. *May Emilia nyt. Kolozsvár, ném. km. 2900 + 900.
2. *Mogyoró János, tanító Kkúnfélegyháza gy. isk. 2900+600.
3. Hanvai Gyula, nyt. Stubnyafürdő, ped. ném. 2900 + 600.
4. Szabó Emil dr., .tört. földr: -Székelykeresztur, tört. földr.

2900+500.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. *Entz Jolán, nyt. Budapest II., tört. ném. 2900 + 1000.
6. *Vörössné Tomeskó Stefánia, nyt. Eperjes, magy. földr.

torna 2900 + 800.
7. "Németh. Sándor, nyt. Csurgó, magy. földr. 2900 + 500.
8. Draghincescu György, magy. tört. Kkúnfélegyháza, tört.

földr. 2900 + 600.
9. *Pinkert Zsigmond, kém. terrnr. termt. Kk Li nfélegyháza,

ped. termr. 2900 + 600.
10. Margittai Antal, math, termt. Stubnyafürdő, math. torna

2900+600.
11. *Sághi Tamás, tört. magy. földr. Sepsiszentgyörgy, ped.

magy. földr. 2900 + 600.
12. *Jankulov Boriszláv dr., tört. földr. Baja, tört. földr. szerb

2900+ 600.
13. *Radnai Oszkár dr., magy~ ném. Budapest, 1., magy.

2900+ 1000.
14. *Folenta Lajos, ped. filoz. tört. Csurgó, ped. torna

2900+ 500.
15. *Fliegl Kálmán, r. Csurgó, rajz, slöjd, írás 2900 + 500.
16. Balázs Béla, tört. földr. magy. Déva, magy. tört, földr.

2900+600.
17. *Jaloveczky Péter, -termr. kémia Losoncz, terrnr. terrnt. földr.

2900+ L.
18. "Csiki István, r. Székelykeresztúr,rajz,írás, torna 2900+500.
19. *'Lechnitzky Gyula,GFEDCBAm a th , termt. Sárospatak, ped. 2900 + L.

Magyar Tanltóképző. 16
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20. "Ludmann Paula, r. km. Eperjes, rajz, km. ném. 2900 + 800
21. "Kollerné Wolszky Emilia, z. km. Szabadka, ének-zenecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k m . '2900 + 700.
22. "Méray Irén, nyt. Kolozsvár, tört. torna 2900 + 600.
23. "Borszékiné Nagy Julia, mt. Sepsiszentgyörgy, math,

ierrnt. 2900 + 600.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24. *Demjén Ilona, tanítónó Budapest, VI." gyakorló isk.

2600+ 1000.
25.' Sinczky Júlia, tanítónó Kolozsvár, gyak. isk. 2,600+ 900.
26. *Schőn István, tanító Ternesvár, gyak. isk. 2600 + 900.
27. *Dr. Lévayné Csukay Luiza, r .. km, Budapest, VI., rajz,

km. 2600 + 1000.
28. *Dúzs Erzsébet, nyt. Eperjes, magy. tört. 2600 + 800:
29. Csipkés Ilona, z. Kolozsvár, ének-zene 2600 + 900.
30. *Imets Irén, mt. torna Szabad ka, termr. termt. földr. torna

2900 + 700. I -

31. "Gludovácz Emma, nyt. Budapest, II., - 2600 + L.
32. *Sebőné Ujvári Ilona, km. Budapest, VL, km. 2600,+ 1000.
33. *Haus Irma, z. Budapest, VI., zene, ném. 2600 + 1000.
34. "Fábián ,Szilárdka, mt. Sepsiszentgyörgy, termr. torna

2600 + L.
35. "Pazár Zoltán, r. Léva, rajz, írás, torna 2600 + 600.
36. *Novy Ferenc, dr., tőrt. földr. BUdapest, VI., n é m . tört.

földr.GFEDCBA2 6 0 q + 1000.,
37. *lIfolnár Oszkár, ped. filoz. Kolozsvár, ped. 2600 + 'L.
38. *Buschmann Gyula, tört. magy. ném. Arad, magy. ném,

2600 + 800. I

39. ZSIgmond Ferenc, z. Kolozsvár ének-zene 2600 + 900.
40. *Purcsi János, z. Csáktornya, ének-zene 2600 + 700.
41. *Damaszloyszkyné Mészáros Anna, tanítónő Oyőr, gyak.

isk. 2600 + 900.
42. *Grau Géza, tanító Csáktornya, gyak. isk.' 2600 + 600.
43. "Urhegyi Jenő, tanító Baja, gyak. isk. 2600 + 600 ..
44. Lovass László, nyt. z. Igló, ének-zene 2600 + 600.
45. *Kántorné Fekete Mária, tanítónó Szabadka, gyak. isk.

2600+700.
46. Lengyel Gyula, z. Páp a, "ének-zené 2600 + 700.
47. *Kárig Emil. tö r t. ném. földr. Baja, magy. 2600 + 700.
48. *Zoltán Géza, magy. tört. földr. Losoncz, magy. földr.

torria 2600 + 700. ~ ,
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49. "Tscheík Ernő, r. slöjd Igló, rajz, földr. 2600cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 600.
50.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*Quint. József, termr. kémia Budapest, 1.,ped. 2600+ 1000.
51. *Kovács Ernő, tört. magy. földr. Déva; magyar, német

2600+600.,
{?2.*Marczelly Kornél, kémia, termr. Arad, termr. német

2600+L.
53. "Leyrer Mátyás, ném. magy. Csurgó, ném, tört. 2600+500.
54. "Hatvani Lajos, z. Sepsiszentgyörgy, ének-zene, írás, slöjd

2600+600.
55. *Riszner Ede, z', Baja, ének-zene 2600 + 600.
56. "Sárosi István, termt. math. Csák tornya, termr. termtan.

2600+ 700.
57. *Gyémánt Miklós, zene, Kiskúnfélegyháza, ének-zene

2600+600.
58. *Barcsai Károly, tört. földr. magy. Máramarossziget, ped.

2600+800. "-
59. *Pócza József, tanító Baja, gyak. isk. 2600+ 600.
60. *Hidegh Béla, r. Stubnyafürdő, rajz, slöjd 2600 + 600.
61. *Schönvizner János, tanító Igló, gyak. isk. 2600 + 600.
62. "Dr. Veres Júlia, math. termt. Pozsony, gyakorló iskola

2600+ 900.
63. "Berényi Irén, mt. Győr, termr. torna 2600 + L.
64. "Tabódy Ida, nyt. Pozsony, ped. 2600 + L.
65. "Mihalik Jószef, iermr. kém. Székelykeresztúr, termr. torna

2600+500. .
66. "Csink Ilona, r. slöjd, km. Szabad ka, rajz, slöjd, írás

2600+L'.
67. *Lehoczky Róza, 'nyt. torna Budapest, II., német, torna

2600+ 1000.
68. *Bizell Margit, r. s lő jd Budapest, II., rajz, slöjd 2600 + 1000.
69. Maurer Mihály, tanító Temesvár, ,gyak. isk. 2600 + 900.
70. *Fülöp Áron dr., termi. math. Csurgó. math. termt. 2600+L.
71. *Kandray Géza, ped. filoz. Déva, ped, 2600 + 600.
72. *Nagy Ferenc, magy. tört. földr. Budapest, 1., földrajz,

torna 2600 + L.
73. "Khin Antal; tört. földr. magy. Stubnyafürdó, magyar

2600+L.
74. "Tanács Imre, tört. földr. magy. Sárospatak, magy: földr.

torna 2600 + 500.
75. *Szentgyörgyi József, tanító Arad, gyak. isk. 2600 + 800.
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76. Csukás Zoltán, z. Stubnyafürdő, ének-zene 2600 + 600.

77. *Terpinszky Vilmos, z. Modor, ének-zene, slöjd 2600 + 400.
78. *Zala István,GFEDCBAte rm i. math. Székelykeresztúr, ped. 2600 + L.
79. "Lux Gyula,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAném. magy. Kolozsvár, ném. tört. 2600 + L.
80. Kovács Ábel, p e d . filo z . Baja, földr. tört. aIk. 2600 + 600.
81. *Nagy Sándor, termr, kém. termt. Pápa, terrnr. torna

2600+700.
82. Tarján W. Gyula, torna, slöjd Kolozsvár, slöjd, torna

2600+900.

X. fizetési osztály:

1. *Ehrlich Antal, magy. ném. Modor, ped. 2000 + L.
2. "Révész Györgyike, r. Sepsiszentgyörgy, rajz, kézimunka

2000+500.
3. Dr. Ferenczné Zachariás Mária, nyt. Kolozsvár, magy ..

gazd. 2000 + 810.
4. Pécs Gyula, r. slöjd Losoncz, rajz, slöjd 2000 + 360.
5. *Irtzingné Révfy GizeIla, z. Győr, ének-zene 2000 + 810.
6. *Vaskó László, tanító Déva, gyak. isk. 2000 + 540. .
7. Málnási Dezső, tö r t. magy. földr. Mármarossziget, tört.

torna 2000 + L.
8. *Frank Antal, f ilo z , p e d . Léva, ped. 2000 + L.
9. Ehmann Tivadar, termr. kém. termt. Temesvár, termr.

torna 2000 + L.
10. Kövesi Jenő, kém. terrnr. termt. Temesvár, termr. termt.

földr. írás 2000 + 810.
11. *Chobodiczky Alajos, tö r t. magy. földr. Igló, tört. ped.

2000+ L .

12. *Toder Gyula, r. slöjd Modor, rajz, slöjd, torna 2200+360.
13. *Csada Imre, m a th , termt. Modor, terrnr. termt. földr. írás

2000+ 360.
14. Kiss János, m a th , termt. Székelykeresztúr, math. termt.

2000+450.
15. Bokor Irrna, r. Pozsony, rajz, gazd. 2000 + 810.
16. Téger Béla, magy. tört. föld. Máramarossziget, magyar

2000+ 720.
17. *Szmetana József, fö ld r. tört. magy. Arad, földr. tört.

2000+ 720.
18. Mánczos Zoltán, r. Sáros patak, rajz, slöjd 2000 + 450.
19. Orbán BéÍa, tanító Máramarossziget, gyak. isk. 2000+720.
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20. "Drozdy Gyula, tanító Modor, gyak. isk. 2000+ 360.
21. "Kaposi Károly, tanító Csurgó, gyak. isk. 2000 + 450.

22. Tóth Mihály, tanító Sárospatak, gyak. isk. 2000+ 450.

23. SzelényiDezső,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagy. ném. Temesvár, tört. ném. 2000+810.
24. *B. Braun Angéla, nyt. Győr, ném. torna 2000+ 810.

25. Ferenczi István, tanító Székelykeresztúr, gyakorló isk;
2000+450.

XI. .fizetési osztály :
a) 1. *Jancsó Gabriella, gazd. szaktanítónő Budapest, II., gazd-o

1400+800.

2. Szalatsy Richard, tanító Budapest, szakfelügyelőség
í400 + 800.

b) 1. Mezei József, tanitó Budapest, tanszermúzeum 1800+ 400.

c) 1. Péter Ferenc, műfaragó Székelykeresztúr, slöjd 2000+400.
2. Babusnyik János, slöjd tanító Baja, slöjd 1300cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 240.

d) 1. Preszlmeyer Emilia, minta óvónő Budapest, Frőbel,

1600+800.
2. Bakó Irma, mintaóvónő Hódmezővásárhely, 1600+ 480..
3. Legányi Ilona, mintaóvónő Eperjes, 1600+ L.

Nevelők és nevelőnők :
1. Vértesy Lajos, Temesvár, 800 + L.
'2. Lukács Péter, Csáktornya, 800 + L.
3. Reisinger Rikárd, Stubnyafürdő, 800 + L. .
4. Frindt László, Máramarossziget, 800 + L.
5. Rajháthy Ilona, Kolozsvár, 800 + L.
6. Hermann Lajos, Székelykeresztúr, 800 + L.
7. Baly Rezső, Arad, 800 + L.
8. Bányász Berta, Budapest, IL, 800 + L.
9. Borbáth Luiza, Kolozsvár, 800 + L.

10. Szarvas János, Budapest, szakfelügyelőség 800 + L.
11. Andricói György, Csurgó, 800 + L.
12. Kratsmar Schmogrovics Árpád, Modor, 800 + L.
13. Balla Gyula, Igló, 800 + L.
14. Baker Béla, Léva, 800 + L.
15. Steitsz Paulin, Győr, 800 + L.
16. Kleiszner Pál, Léva, 800 + L.
17. K. Nagy Gabriella, Szabad ka, 800 + L.
18. Barcsay Albert, Temesvár, 800 + L.
19. Falk Antal, Arad, 800 + L.
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20. Lakatos Gedeon dr., Modor, 800+ L.
- 21. Szamelcsik István, Stubnyafürdő, 800 + L.

22. Ujsághy Gyula, Kolozsvár, 800 + L.
23. Sipos János. Pápa, 800 + L.
Tisztelettel kérem mindazon tagtársakat, kikről e kimutatás-

ban hiányos-, vagy hibás adatokat közlünk, hogy ezt a T. 1. T.
O. E.-nek titkárával tudassák. Csak ily módon szerkeszthető majd
teljesen hű kimutatás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i é l e t .

J e g y z ö k ö n y v .

a ,T. r . T.' O. Ei-nek 1913. március 13-án tartott rendes választmányi ülésérőt.

Jelen vannak dr. Baló József elnöklete mellett Dékány Mihály,

Miklós Gergely, Sarudy Ottó, Hodossy Béla, Sándor Domokos,
Bittenbinder Miklós, Répay Dániel, dr. Málnai Mihály, Somogyi
Géza, Quint József 'és Nagy Ferenc.

Dr. Baló József elnök a gyülést megnyitva, jelenti, hogy a
Nagy László Emlékkönyv már megjelent s ezzel kapcsoll\tban
indítványozza, hogy ebből a műből két példány az Egyesület 'által
ajándékoztassék oda két olyan tanítóképző-intézeti növendéknek,
kik egy kitűzendő gyermekpszichológiai kérdésre a legkíválóbb
dolgozatot készítik.

A választmány az indítványt elfogadja s helyesléssei hozzájárul
Dékány Mihály azon pótindítványához, hogy az említett irányú témát
az egyes önképzókörök tüzzék ki s az azoktól beküldött légjo~

dolgozatok felett aztán egy kelfelünkből alakított bizottság dönti)9,i. ,
Választmány e módot megfelelőnek találja s elnök ind'. .~. '~

nyára e biráló-bizottságba Nagy László, Répay Dániel és < it1 1 · . '~
József tagokat küldi ki. .

Dékány Mihály szerkesztő jelenti; hogy a val1ás- és közokta-

tásügyi miniszterium a T. 1. T. O. E. számára évi 4000 kor.
állandó segélyt utalványozott ki, mely minden január l-én felvehető.

Örömmel tudomásul szolgál.
Quint. 'József főtitkár jelenti, hogy Berzáczy László székely-

kereszturi tanár rendes tagnak, Czékus Frigyes dorozsmai tanító
pedig rendkívüli tagnak egyesületünkbe belépésre jelentkezett, mig
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Láng Mihály ny. tanítóképzői igazgató az egyesületbál való ki-

lépését jelentette be.
Választmánya belépett tagokat örömmel üdvözli, míg a

Láng Mihály kilépését sajnálattal veszi tudomásul.
Főtitkár ezután bemutatja a kiskunfélegyházai tanítóképző-

intézeti igazgatóság átiratát, melyet Scheiring Károly ottani meg-
bizott tanár érdekében küldött egyesületünkhöz, sérelmesnek talál va
a tanfelügyelőség azon intézkedését, mellyel az említett kartársunk
családi pótlékért folyamodó kérvényét visszautasította.

A választmány ez előterjeszrésre elhatározza, hogy e súlyos
sérelem orvoslásáért memorandum mal járul a miniszterium elé,
kérve, hogy a meg bizott tanári évek egyenlő elbirálás alá essenek
a középiskolai helyettestanári évekkel, ami igen fontos az új nyug-
dijtörvényben a megbizott évek beszámítása szempontjából is.

Végül a főtitkár az irattár számára egy szekrényt kér, melyet
a választmány, mint indokolt kérést teljesíthetőnek talál.

Ezután D é k á n y M ih á ly szerkesztő olvasta fel "Az új nyug-
dijtörvény és a tanárság helyzetéről" szóló alapos tanulmányát,
melyért a gyülés az előadónak őszinte. köszönetét nyilvánítva,
indítványait egyhangulag elfogadta, kiegészítve Bittenbinder Míklós
felszólalására azzal, hogy szükséges annak a kérdésnek a tisztá-
zása, vajjon a 30 éves szolgálat mellett maradt férj esetében az
özvegyi nyugdij a 30 éves szolgálattal kiérdemelt nyugdijigénynek,
vagy á 35 éves alapon számítottnak lesz-e az 50%-a.

Elnök a gyülést bezárja.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Baló József
elnök.

Nagy Ferenc
titkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ö k n ö y v .

Felvétetett a T_ L T. O. Ei-nek 1913. március ő-én tartott rendes választmányi
üléséről,

Jelen vannak dr. Baló József elnöklete mellett: Somogyi Géza,
Wagner János, Nagy László, Dékány Mihály, Quint József, dr.
Novy ferenc, Répay Dániel, Sándor Domokos, Demjén Sándorné,
Demjén Ilona, dr. Harrnos Sándor és Fuchsné Eitner Milla.

1. Elnök szivélyesen üdvözli a megjelenteket s a jegyzőkönyv
vezetésére Fuchsnét kéri fel, aki készséggel eleget tesz e kiván-
ságnak.
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2. Dékány jelenti, hogy Petrovácz József, a kalocsai r. kath.
tanítóképző érdemes igazgatója pedagógiai munkásságának 50 éves
jubileumát ünnepelte.

Örvendetes tudomásul szolgál selnök ez alkalomból a jubi-
lánst az- egyesület nevében melegen üdvözli.

3. Elnök felkéri Sándor Domokost, "A Pedagógiai Könyvtár:
ról" cimű előadásának megtartására.
. Előadó vázolja a Pedagógiai Könyvtár keletkezésének történe-

tét, kiemeli az uttörők sorából Gönczy Pált, Gyertyánfy Istvánt,
továbbá jelenkori ügybuzgó tovább fejlesztőjet dr. Neményi Imrét.

Előadó, aki a Ped. Könyvtár régi munkása, az itt szerzett
tapasztalatai s külföldi tanulmányai alapján tervvázlatot mutat be
a könyvtár célszerű kezelésére s azon kivánságának ad kifejezést,
hogy ezen könyvtári kalauz életbeléptetésévei befejezhetné az e
téren folytatott sok évi munkásságát.

ElnÖK megköszöni Sándor Domokos ifju lelkesedéssel tartott
előadását s erőt, kitartást kiván a tervbe vett munkálatok befeje-
zéséhez.

Répay Dániel üdvözli előadót s megemlíti, hogya Pedagógiai
Könyvtár fejlesztésének előmozdítása minden kartárs érdeke s mi
is járuljunk tehetségünk szerint hozzá, még pedig azon irányban,
amelyetelőadó ezuttal vázolt. Végül pedig kivánatosnak tartja, hogy
a nagyméIt. Miniszter Ur bizza meg Sándor Domokost azon szép
feladat végrehajtásával, amelyet előadó magára vállalni óhajt.

4. Ezután Quint József előadja "A csillagászati földrajz taní-
tásának eredményeiről" szóló tanulmányát.

Előadó 'említi, hogyaGyermektanulmányi Társaság adott
neki némi impulzust, hogy az egyes tantárgyak didaktikai ered-
ményeit tanulmányozza. A tantárgyak kö~ül jelenleg a csillagászati

. földrajzról óhajt értekezni.
Előadó széleskörű megfigyeléseket tett a tanító és tanítönö-

képző különböző évfolyamaiban, továbbá a polg. isk. tanítóképző
növendékein, akik tudvalevően már el. isk. oklevéIlel birnak. A
vizsgálatot kérdőívek kiosztásával eszközölte, amelyek a csillagá-
szati földrajz körébőlvett kérdéseket tartalmaztak, amelyekre a
jelöltek több és kevesebb szabatossággal irásban megfeleltek. A
feleletek négy csoportba oszthatók, helyes, homályos, hiányos s
rossz feleletek, ezek alapján előadó statisztikai táblázatokat állított
össze, ahol az összegezési eredmény százalékokban nyer kifejezést.
Az abszolut helyes eredmény a következő : 1.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< ? 38%, II. o. 49%,



Ill. o. 400/0; a végzett el. isk. tanítók' 38%- ot értek el. Ezen

számadatok némi visszaesést tüntetnek fel, melynek okát részint a

tárgy nehézségében, részint a növendékek értelmetlenségében, ré-

szint. a tanítási módszer helytelenségében kell keresnünk.

Ezen érdekes tényállás alapján élénk eszmecsere indul meg.

Wagner igazgatót az eredmény nagyon meglepi és ezt cs~k abból

magyarázza, hogy az alap valószinüleg nem volt egységes - a kü-

lönböző osztályok viszgálatainál, mert hogya tanitóképzőből kike-

rült tanítók, tudásának értéke minden téren több, mint a tanító-

képzőbe belépőé, vita tárgyát sem képezheti.

Dékány kérdést intéz, miért maradtak egyes kérdések felelet

nélkül ?
Előadó szerint e kérdésekhez a jelöltek egyáltalán nem tud-

tak hozzászólni.

Nagy László érdeklódéssel veszi tudomásul e tanulságos meg-

figyelés eredményét s minthogy ez a felmerülő problémára még

nem ad kirneritő választ, ennélfogva proponálja a vizsgálat folyta-

tását a korrelációk, rokon tárgyak egymásra gyakorolt hatásának

figyelembevételével; ezen tárgyak (pl. geometria, rajz, fizika) rnin-
denesetre gyarapítják a csillagászati földrajzból szerzett ismereteket.

A jelenlegi ke~vezőt1en eredmény okát pedig az elfelejtésben véli

feltalálni.

Quint előadó a hozzászólás ok figyelembe vétel éveI, megjegy-

zéseit a következőkben foglalja össze.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képzőbe felvett növendék

csillagászati ismereteit a polg. iskola alapozza, a képzőintézet e

talajon tovább épít, az ismereteket bővíti és mélyíti. A képezdei

tanítás eredményeként látjuk, hogy az ismeretek a II. o.-ban kulmi-

nálnak, onnét ismét visszaesés tapasztalható. Ennek okát előadó a

helytelen metodusban látja, amely csak szó tanítást végez, amely

tisztán az emlékezetet terheli s csakhamar feledésbe merül. Ennél-

fogva a szó tanítás helyett, a szabad természetben való szemléleti

tanítást ajánlja, amely tapasztalatokkal s tényekkel gazdagítja a

növendék ismeretanyagát, az igy szerzett tudás pedig állandó

jellegű, ezt nem fogja ily könnyen elfelejteni.

E ln ö k megköszöni Quint Józsefnek ezen tartalmas előadást s

kéri, hog megfigyeléseit folytatva, vessen világot e tárgy ama

problémáira, amelyek most meg nem fejttettek.

5. Dékány közll a kassai r. kath. tanítóképző átiratát, amely-

ben a nevezett képzőintézet tanári kara az uj nyugdijtörvény több

pont jára- vonatkozólag kér felvilágosítást. -

233



234

A választmány a feivetett kérdéseket magáévá teszi és memo-

randumot intéz a magas minisztériumhoz s ,a döntést a kassai

kollégákkal közölni fogja.

6. Quint főtitkár jelenti, hogy Scheiring Kár'oly tanár vissza-

utasított családi pótléka tárgyában memorandum ment az illetékes

hatósághoz.

7. Főtitkár jelenti, hogya nagyrnélt. Miniszter Úr 25297/191'2,

sz. rend. értelmében a jubiláris kiállítás költségeire kért 25,000. K,

melyből 20,000 K intézeti felszereJésekre, 5000 K pedig a kiállítás

költségeire volt szánva, fedezet hiányában nemengedélyeztetett. A

kiállításon, valÓ részvételre e"ddig 23 intézet jelentkezett.

A választmány ezt tudomásul veszi s Quint reméli, hogy a

tanárság a maga erejéből is fog kisebb szabásu kiállítást rendezni.

Ezen eszm éhez csatlakozik az elnök is, aki bizonyos szer-

vezkedés alapján, egyéni kiállítás rendezést javasol, amelynek

módozatait a következő választmányi gyűlésen fogja behatóbban

tárgyalni.

8. Elnök üdvözli Nagy Lászlót a gyerrnektanulmányozási

kongresszus mindenirányu sikerei alkalmából; az egyesület e kiváló

elismerést részben a maga sikerének tekinti, mert Nagy László

egyesületünk egyik régi oszlopos tagja s innét merített lelkesedést

és biztatást megfigyeléseihez ; a mi egyesületünk volt azon talaj,

amelyben a gyermektanulmányozás eszméje hazánk területén gyö-

keret ve.rt s immár terebélyes fává fejlődött, ugy hogy az ezen

kongresszuson bemutatott eredménnyel kivivta magának a szak-

emberek méltó elismerését.

Az egyesület is nagyrabecsüli a gyermektanulrnányozási tár'-

saság vivmányait s igazi rokonszenvvel' kiséri működését, Ezen

el!smerés illeti Répay Dániel és Quint József kartársaknak a gyer-

mektanulmányozási kongresszus érdekében kifejtett munkásságát is.

Nagy László e szivélyes üdvözlésért hálás köszönetet, mond

s elnök előbbi szavaira visszatérve' megemlíti, hogy ó az egyesü-

let kebelében nyerte a gyermektanulmányozáshoz való impulzust,

a Tanítóképzőríek a 90-es években megjelent hasábjain és jegyző-

könyveiben találjuk a gyermektanulmányozás első szálait. Képezdei

tanárok fejlesztettékezen eszmét addig, .amig a' Gyermektanulmá-

nyozási Társaság megalakult s kezébe vette. Ugyancsak a tanító-

képzőkből indult ki és itt honosodott meg a kisérleti pszichológia

eszméje, amint azt a kongresszuson bemutatott kiállítás és a kisér-

leti előadások igazolják.
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Ezen sikerek kapcsán köszönetet mond Répay Dániel egye-
sületi titkárnak, aki tevékenyen vett részt a kongresszus előké-
szítő és rendezési munkálataiban, továbbá Quint Józsefnek, akinek
eredeti, uj gondolatokat ébresztő kiállítási anyaga méltó fe1tünést
keltett.

Elnök jelenti, hogy vezetése mellett f. hó 4,én az 'egyesület
21 tagból álló küldöttsége tisztelgett Jankovich Béla vallás- és
közoktatásügyi Miniszter Úr ő Excellenciájánál. Az üdvözlés kap-
csán elnök ráirányította a Miniszter Úr figyelmét a képezdei taná-
rokat érdeklő kérdésekre, nevezetesen: a szakfélügyelet fejleszté-
sére, a tanítóképző-intézeti tanfolyamnak 5 évre való kibővítésére.
a képezdei tanárság 35 évi szolgálati idejére, a tanárság anyagi
ügyeinek rendezését célzó, megharmadolás alapján történő előlép-
tetésre. , .

Őnagyméltósága megköszönte az üdvözlést s a megjelent
küldöttség előtt hangoztatta, hogy ő a népnevelők munkáját nagyra
becsüli s a tudomány terjesztését ép oly fontosnak tartja, mint a
tudomány kész eredményeit.

Elnök a Miniszter Úrnak az audencia után vett nyilatkozatai
alapján biztosítja a kartársakat, hogycbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 Excellenciája a 'tegnagyobb
jóindulattal fogja a képezdei tanárságot érdeklő kérdéseket meg-
fontolás tárgyává tenni.

10. Titkár jelenti a következő uj tagok belépését az egye-
sületbe: Barcsai Károly máramarosszigeti tanár mint rendes-, Czékus
Frigyes dorozsmai tanító, mint rendkivüli tag jelentkezett. Örven-
detes tudomásul vétetik.

11.. Titkár felolvassa a 14146/1913. számu miniszteri leira-
tot, amely válaszol az egyesületnek azon beadványára, amelyben
a képez dei tanárok kifejezést adnak azon reájuk nézve sérelmes
intézkedésnek, hogy ők a Tanítóképző-Intézeti- Tanárvizsgáló bizott·
ságban teljesen mellőztetnek.

A fennevezett min. leirat ezt a tényt nem tartja sérelmesnek,
sót megemlíti, hogyaképezdei tanárok igen intenziv munkásságot
fejtenek ki a tanárképzésben, midőn heteken át foglalkoznak a
jelöltekkel s csupán az együtt ülő bizottságból vannak kizárva,
ahol az ő jelenlétük ugyis inkább csak statiszta számba menne. .

TItkár azt hiszi, hogyaképezdei tanárok jelenléte a bizott-
ságban csak fejlesztené a tanárképzést s annak javítását egyik
feltételének tartja.

Somogyi megemlíti, hogyaképezdei tanárok közt neves
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tudósok is vannak, akik méltán foglalhatnak helyet az egyetemi
tanárok mellett.

Wagner a dolog természetéből kifolyólag magától értendőnek
tartja, hogy a bizottságban nemcsak egyetemi, hanem képezdei
tanárok is legyenek.

Elnök a hallottak alapján azt tartja, hogy ,a válasz félreérté-
sen alapszik s hozzájárul azon indítványhoz, hogya választmány
ujabb felvilágosító sorokkal forduljon a magas miníszteriumhoz,

hogyaképezdei tanár szerepe a tanárképesítő vizsgálaton preci-
zen meghatároztassék, Különben elnök is föltétlenü! szükségesnek
tartja a képezdei tanárok részvételét a tanárvizsgáló bizott-
ságban, minthogy a képezdei tanár legkompetensebb népiskolai
ügyekben és didaktikai kérdésekben.

12. Répay Dánie! azon óhajtásának ad kifejezést, hogy a
pszichológiai tanfolyamon részt vett tanárok, egy a nyári szünet
alatt rendezendő tanfolyamon nyerjenek továbbképzést az élettan
köréből.

Elnök e kivánságra vonatkozólag azt válaszolja, hogy a
fölöttes hatóság jelenleg a külföldi kikü1detések által történő tovább-
képzést tartja célra vezetóbbnek.

Elnök megköszöni a jelenlevők szives figyelmét s ezzel véget
ért agyülés.

K. m.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Dr. Baló József
elnök.

Jegyezte:

Fuchsné Eitner .lWilla.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .

Uj közoktatási államtitkár. Vallás- és közoktatásügyi
politikai államtitkárrá a király Benedek Sándor közigaz-
gatási bírót nevezte ki. Az új államtitkár 1854-ben szüle-
tett s a jogot a debreceni jogakadémián végezte. Először
a pénzügyigazgatóságnál, azután a pénzügyminiszteri um-
ban működött s 1897-ben közigazgatási bíró lett. Több
értékes önálló műve van a pénzügyi közigazgatás terén.
Több mint egy évtizedig volt az Állami Tisztviselők
Orsz. Egyesületének társelnöke. Egyházmegyei és egy-
házkerületi tanácsbiró s a dunamelléki református egy-



házkerület főjegyzője. Allamtitkárrá való kinevezése örö-
möt keltett nemcsak az állami tisztviselők egyesületében,
hanem a tanítóság és tanárság széles köreiben is, mert
nagy szeretettel és sikerrel munkálkodott mindenkor
mindenféle tisztviselő anyagi ügyeinek a javításán és új
fontos állásában is sokat várnak tőle.

Hivatalát március 29-én foglalta el, mikor Jankovich
Béla miniszter kezébe letette a hivatalos esküt s bemu-
tatkozott a miniszterium tisztviselőinek. Az államtitkár-
ságot nem kereste, mert bíró volt ő egész valójában s
hogy most mégis elhagyja a bírói pályát, azért van,
mert mint mondá,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kultuszminiszter azt mondia neki,
hogy ez hazafiui kötelesség.. A kötelesség dől pedig ő nem
tért ki soha. Bízik az Isten jóságában, hogy sikerrel szol-
gálhatja nemcsak az igazságot, de a kultura föladatait s
a tisztviselők anyagi érdekeit is.GFEDCBA rr

Hivatalba lépése alkalmából fogadja Oméltósága a
magyar tanítóképző tanárságnak is igaz őszinte ragasz-
kodását s abbeli igéretét, hogy e kar mindenkor hű
munkása lesz a magy~r kultura terjesztésének nehéz-, de
magasztos munkájában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T i s z t e l g é s a vallás- é s k ö z o k t a t á s ü g y i mlníszternél. A
Tanítóképző- Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 21 tagú
küldöttsége dr. Baló József elnök vezetésével folyó hó 4-én, délután
4 órakor tisztelgett Jankovich Béla dr. miniszter előtt. A küldöttség
vezetője üdvözlőbeszédében részletesen foglalkozott a tanítóképzők
ezidőszerínt megoldásta váró két fontos kérdésével: a tanítóképző-
intézeti önálló szakjelügyelet szükségességével és a tanítóképzők
évfolyamai számának a kibővítésével. Kiterjeszkedett továbbá a 35
éves szolgálat folytán bekövetkező előmeneteli viszonyok meg-
rosszabbodására is és kérte a minisztert, hogyamegrosszabbodott
előmeneteli viszonyokat némileg is javítsa azzal, hogy az igazgató-'
kat, tanárokat és gyakorlóiskolai tanítókat külön- külön csoporto-
sítva a mindenkori létszám feleztessék (az igazgatóknáI), illetőleg
harmadoltassék meg a megfelelő 'fizetési osztályokban. Jankovics
miniszter nagy figyelemmel hallgatta a hozzá intézett beszédet,' s az
üdvözlést megköszönve, megigérte a kérdések be ható tanul-
mányozását.

A m á s o d i k szakfelügyelő k i n e v e z é s e . Vallás- és közokta-
tásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Scherer Sándor bajai
állami tanítóképző- intézeti igazgatót, a VI. fizetési osztályban való
meghagyása mellett állami tanító- és tanítónőképző intézeti szak-
felügyelővé kinevezem. - Kelt Bécsben, 1913. évi március hó
18-án. Ferencz József s. k., Jankovich Béla s. k.

237
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T a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i i g a z g a t ó i c i m e k a d o m á n y o z á s a . Vallas- és
közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABelányi Tivadar po-
zsonyi állami tanítönöképző-intézeti tanárnak, Mészáros Jenőnek, az állami
tanító- és tanítónőképző-intézetek szakfelügyelöségéhez szolgálattételre be-
rendelt állami tanítóképző-intézeti tanárnak és Ruppen/hal Lajos győri
állami tanítónőképző-intézeti tanárnak az állami elemi iskolai tanítóképző
igazgatói cimet adományozom.

Kelt Bécsben, 1913. évi március hö r ő-án.

Ference Józse! s.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk . Jankovich Béla s. k .

P e t r o v á c z J ó z s e f j u b i l e u m a március h6 30-án és 31 -én volt Kalo-
esán, a zárdai leányiskolák helyeségeiben. Petrovácz a jubilalö intézetnek
32 esztendő óta tanára, 25 esztendő óta pedig igazgatója s amint az
iskolanénék állandóan hirdetik, legbensőségesebb jötévöje. Ötven éves
pedagógiai és 25 éves igazgatói müködésének évfordulóját ők ünnepel-
tették meg csodálatos melegséggel, fénnyel, bensőséggel és áldozatos-
saggal, Két egész napot foglalt le az ünnepség. 30-án reggel 8 órakor
Horváth Győző dr. segédpüspök Te Deumot mondott. 1/2IO·kor kezdőd-
tek az üdvözlések. Kleiner Lajos, az érsekhelyettes káptalani helynök volt
az első sz6nak, aki Petrováczot,. mint tanítót és embert ünnepelte és
köszöntötte öt, mint régi kollégajat, hirlapírötarsat és benső barátját.
Utána Kurcz Adolf hittanár üdvözölte a tanárok nevében, jellemezvén
a munkás, jellemes, becsületes, eszményi tanárt, igazgatót és embert.
Ezután Dékány M. A. volt tanítványának emelkedett szellemű ödajat
szavalta egyik tanítványa. Ezt Vargacz Ibolya, polg. tanítóuöképzöinté-
zeti növendék poétikus üdvözlése követte, Végül Brandtnerne Szabady
Emilia tanítönö mondott a régi tanítványok nevében a boldog anyákat,
áldozatos ,zártlaszűzeket és lelkes, szakértő tanítókat képző tanárnak és
szeretettel teli igazgatónak köszönetet és magasztaló dicséretet. Az egyes
üdvözlés ek között az intézet polg. és .elerni tanítönöképző-intézet növen-
dékei produkáltak magas művészj értékű zeneszámokat. Másnap az elemi
és polgári iskolák növendékei üdvözölték igazgatójukat, mikor is Drei-
sziger Magduska nyújtotta át az ifjúság arany-borostyán koszorújat, Az
óvodások pedig az öregek megbecsülését tárgyaló kedves szinelőadást
mutattak be jö atyjuknak. Aziskolanénék arany, a képzök növendékei
ezüst babérkoszorút adtak mesterüknek. Régi tanítványai pedig 50 levelű
babérágat és egy nagy ezüst viragvazat adtak halajuk jeléü! a nap emlé-
kére. Az első nap 1/26-t61 8-ig szini előadások és zeneprodukciökkal,
másnap hasonlóképen ünnepélték a jubilaust, Külön szöva kell tenni a
kivalö izlésú diszítést és a benne megnyilvánuló szeretetet. A falak Erdély.
ből hozatott örökzöld ágakkal voltak födve, közöttük 1410 rózsa, (az
igazgatósága alatt képesítettek száma). Sok fehér galamb, az intézet tiszta
szellemét jelképezte. Az szinelőadások és a zeneszámok mind vonatkozá-
sok és kedveskedések voltak az ünnepeltnek. Vasárnap délben 60 terí-
tékű gazdag bankettet adtak a nővérek, akik szegénységük dacára a föl-
kinalt kanonoki segítségekról lemondottak, hogy maguk állíthassák ki
igazgat6juk jubileumát.

Az ünnepeltet a kalocsai Kat. Kör, a városi Casinö és a város
képviselete és több tanítóegyesület üdvözölte küldöttséggel, habár a nővé-
rek teljesen házi ünnepre készültek. A főpapokon kivül, kiket mas helyen
soroltunk föl, Radnay Rezső, dr. Mosdóssy Imre, Vangel Jenő és tanár-
kara, Koch Ferenc, Pacséry Károly és még sokan üdvözölték. Összesen.
150 tejegramm és levél s a volt tanítványokt61 tengernyi aján-
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dék érkezett e napokra az ünnepelthez, aki erősen tiltakozott az ünnep-
lés ellen s még erősebben kiállotta a két napos izgalmakat. S most dol-
gozik tovább, mintha semmi sem történt volna s a hetvenedik esztendő
közvetlen szomszédsaga egy pillanatra sem molesztalja, egy szemernyit
sem csüggeszti.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K i n e v e z é s a p o l g i s k . t a n á r v i z s g á l ó b i z o t t s á g b a . A vallas és közokt,
m, kir. miniszter az országos felső nép- és polgári iskolai tanítók képe-
sítő vizsgálatairól szölö 1902. évi február hö r o-én 539. eln. sz. a. kelt
itteni rendelettel kiad ott szabályzatban szervezett vizsgáló bizottságba a
budapesti áll. polgári iskolai tanítóképző-intézethez anémet és francia
nyelvre és irodalomra vizsgáló bizottsági tagga, a szabályzatban körülirt
hatáskörrel. az öt évi időtartam hátralevő részére dr. Gragger Robert
budapesti áll. polgári iskolai tanítóképző-intézeti tanárt kinevezte.

K i z á r á s a z o r s z . ö s s z e s t a n í t ó k é p z ő i b ő l . A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoleszár Emil a stubnyafürdöi áll. tanítóképző inté-
zeti II. éves növendéket, nemzet és államellenes magatartása miatt, f. évi
3J 829. sz. a. kelt rendeletével, az ország összes tanítóképző intézetéből
kizárta.

U j m a g y a r n é p d a l o k . Révjy Géza, a temesvári állami tanítóképző-
intézet kivalö zenetanára, ismert zeneszerző ismét két uj magyar népdal-
lal gazdagította a zenei irodalmat. A «Zenészek Lapja» 1913. évi népdal-
pályázatának második dijját «Tegyétek le a koporsót» cimű népdala nyerte
el, melyet most «Devecserbenjó somlyai bort mb-nek» másik uj dalával
zongorára alkalmazva kiadott. Mindkét darab akként van zongorára al-
kalmazva, hogy azokat ének nélkül is el lehet játszani. Kapható a szer-
zönél és a zeneműkereskedésekben 1 korona 60 fillérért.

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y .

A sepsiszentgyörgyi áll. tanítónőképző-intézetnél megüresedett gya-
korlöiskolai tanítónői állásra ezennel pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak oly okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók és
tanítónők, esetleg tanítönöképző-intézeti okleveles tanárjelöltek, akik huza-
mosabb tanítási gyakorlatot tuo nak igazolni.

Ezen állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetésböl,
a szabályszerü személyi pótlék ból és lakásbérből álló illetményekkel java-
dalmaztatik, a kinevezett tanító vagy tanítönö azonban fokozatosan a
VIlI. fizetési osztályba léphet elő.

Az ezen állással járó kötelességek közé tartozik - a tanítójelöltek
gyakorlati kiképzéséri kivül - agyakorló mindennapi és ismétlő iskola,
továbbá az' ifjusági egyesület, valamint az ifjusági könyvtár összes ügyei-
nek, külön dijazás igénye nélkül való ellátása.

A vallas- és közokt. m. kir. miniszterhez cimzet s kellően felszerelt
(születési anyakönyvi kivonat, mindennemű tanulmányi bizonyítvány, szel-
galari bizonyítványok, családi értesítő) pályázati kérvények Háromszék
vármegye kir. tanfelügyelöjehez küldendök, azon kir. tanfelügyelőség utján,
amelynek' területén a pályázó ezidöszerint működik, vagy tartózkodik.

Csakis szabályszerü uton ,érkezett kérvények fognak figyelembe
vétetni.

Pályázati határidő: 1913. évi április h6 25-ike.

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t : A Magyar Tanítóképző szerkesztőségének szóló
küldemények ezentúl Budapest, V I . k e r . F e l s ő e r d ő s o r 3 . s z á m alá kül-
dendök.
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• Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám
• aug. 1-tölX. Kolozsvarí-utca 18.
• 1\Iindennemüískolapadok, iskola-
• torna- és öveda-berendezések és
• szabad. gyermekpadok gyártása.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I I • • • Árjegyzékkel készséggel
III szolgálunk ingyen és bérmentve.

, , ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· f E I W E L · L I P O T · U T O D A l ·

MAGYAR' LÁNYOK
KÉPES HETILAP fIATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

I I . I I ELŐfIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONÁ I I I
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATR A INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. AND~ÁSSY-UT 16

Elsőmagyar villamos erőre berendezett hangszerg'yár

Stowusscc J á n o s
esász, és kir. udvari szállitó.

A m , kir. operaházi tagok, a m. kir. zeneakadémia, a
budapesti szinházak stb. szállitója, a hangfokozó-

gerenda és a Rákóczi tá.rogatö feItalálója.

Főüzlet: B d t Gyár:
II. Lánchid,-u.5. I I apes Öntőház-utca 3•

•• E szakban Mag'yaroi-'szág
Iegnag'yobb hangszer-gyáa-a,
Ajánlja saját gyárában k é -

szült hangszereit ••
ugyszintén hurokat és hangszer alkat-
részeit. Iskolahegedük 4 forinttói. Har-
mőntumok 35 forinttói. Áljegyzék kivá-
natra ingyen és bérmentve.


