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25 évi munkássága
bizonyára
értékelésre
tarthat számot, különösen ha vállalt feladatának
igyekezett
islelkiismeretesen
megfelelni.
A tanítóképző-intézeti

tanárság

egyesületté

alakulási

hosszu ideig küzdött
mesterséges
akadályokkal,
a tanárok
anyagi
ügyeinek
a javítását
célzó
rentartását

nél sokka l
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az
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hogy

egy ilyen

látták

belátni és elhinni,
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tanítóképző-intézet

volt
azonban

egyesület
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M a g y a » Ta nítóképzőben

törekvése

mert sokan
mozgalomnak

igazgatója
folyton

az

agitált

aminek

Gábor
általa

szerkesztettUTSRQPONML
tanár-

eredménye

az lett

az
alapon

Az értekezlet

dévai

a tanítóképző

19 állami tanítóképző
képviseleti

a

intézet

tartandó

tárgyalásait,

tanárértekez-

melynek

tételei a ta níté;képző-intézeli

ta nterv és ta nkönyvek kérdése, a képzőintézeti iga zga tó ta ná csok szeruezete és a z iga zga tókhoz va ló viszonya ,
a ta ná rok szolgá la ti pra gma tiká ja ,
a ta ná rok iskola lá toga tá sa , a
ta nítóképző-intézeti interná tus és konviktus, a képző-intézeti növendéMagyar

Tanítóképző.
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kek önképzése és a z önképző körökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
stb. voltak, a kultuszkormány
is nagy figyelemmel kisérte, Ez a nagy figyelem, valamint az akkor
folyó képviselőházi tárgyalásokon
a tanítóképzésről elhangzott lelkes
felszólalások
rövidesen meg is érlelték a gyümölcsöt, amennyiben az
értekezlet harmadik napján, április 16-án a kiküldött ek, bár az összejövetel tervezetébe ez nem volt föltéve, megalakították a Ta nítóképző-Intézeti Ta ná rok Orszá gos Egyesületé!.
Különösen Dániel Márton országgyűlési
képviselőnek,
az
országgyülés
közoktatásügyi
bizottsága előadójának a közoktatás
állapotáról szóló
előterjesztése, melyben részletesen foglalkozik a
ma gya r
ta nítóképzés hiá nya iva l
és a zok/ oka ioa l; váltotta ki az
összejöttekből
az egyesületnek ez alkalommal való megalakítását.
Ugyanis Dániel Márton jelentése kapcsán a tanügyi kormány részémegtételét sürgette:
rói a következő intézkedések
1. Sza bá lyoia ndó
a ta nítóképző-intézeti
növendékek jelvétele.
2. A ta nterv revizió a lá veendő.
3. A ta ntervhez uta sítá s késziiendő,
4. Gondoskodni kell a z uta sítá s a la pjá n mcgira ndá ta n- és
segédkönyvekről.
5. A ta nítóképző-intézetek külön sza kjelügyelef alá helyezendők.
6. Tá moga ini kell a ta nítóképző-intézeti ta ná rokna k a z egymá ssa l minél gya koribb ugy iroda lmi, mint egyleti uton va ló érintkezést ,célzó egyesületi törekvéseit.
7. Rendezni. kell a ta nítóképező intézeti ta ná rok fizetés- és ra ngkérdését.
kérdések foglalkoztatták
legnagyobb
Tulajdonképpen ezek
részben a tanítóképző intézeti -tanárságot
is abban az időben s részben ezek, valamint a természetes fejlődés folytán fölvetett kérdések,
és tökéletesbülésre
való törekvés képezik napjainkban is egyesületi
munkásságunknak
a gerincét, mert folyton emlékezetünkben van
gróf Csáky Albin egykori közoktatásügyi miniszternek amegalakult
egyesület tisztelgő küldöttségéhez 'intézett ama gyönyörü szózata:
"Örömömre szolgál, hogy egyesületté a la kulta k Egyesületi együttes
mííködés útjá 14 sokka l jobba n lehet á polni a közügyet, mint széi- UT

a

fo r g á c s o le a . "

Egyesületünk
ez évi jubilá ris közgyiUésén a közügy érdekében 'folytatott eme 25 évi szakadatlan munkásságunkról
akarunk
mi beszámolni, hogy megállapítsuk az eredményeket s· wvutsrqponmlkj
kitűzhessük
további feladatunkat: a javításra, fejlesztésre. és helyesbítésre, valamint' az tdeális munka előtt látszó akadályok éshiányok megszün-
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etésére vonatkozó gyakorlati és 'pedagógiai .kérdéseknek a megvitatását.
Közgyülésünket
most, .az eddigi gyakorlattói eltérőleg, nem
a husvéti szünetben fogjuk megtartani, mert a tervezett, de elmaradt kiállítás előmunkálatai a közgyülés előkészítését hátrább toltak
s így már nincs elegendő időnk husvét ig.
A január 24-i választmányi
ülés dr. Baló József elnök előterjesztésére és indítványára a jubiláris közgyülés idejéül folyó évi
október hó 5-ét és 6-át tüzte ki, helyéül pedig Budapestet jelölte
még nincs véglegesen
meg. A kétnapos közgyülés programmja
megállapítva, de az elnöki tervezet azt mutatja, hogy az tisztán awvutsrqpon
25 éves mult munkájában végigvonuló kérdésekkel, ezeknek összegezésévei fog foglalkozni.
. A tervezet szerint a közgyülésvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
első na pjá n lenne az elnök
megnyitón és üdvözléseken kivül: 1. emlékbeszéd Péterffi Sándor
egyesületünk első elnökétől, 2. az egyesületi munkásság 25 éves
multjára való visszatekintés (a 25 év története részletesen 10-12
ívnyi könyvben lesz megirva), 3. végül a "Nemzetnevelés" kérdését
tárgyaló értekezés.
Má sodik na p a pénztárvizsgáló s egyéb bizottságok kiküldétése után 1. az igazgató-értekezletekről,
2. az egységes tanítóképzőintézeti tanárképzés
és képesítésről, 3. a tanító képzés kibővítéséről,
4. a szakfelügyelet kiépítéséről
hatásköri jelleggel, 5. a tanítóképző7. a tanárok
intézeti nevelőktől, 6. az állami tanítóképesitésről,
anyagi ügyeiről s végül 8. külön tanítóképzői törvényről. Befejezésül tisztujítás .
.Gazdag programm ez, de a legnagyobb része. már többszörösen letárgyalt kérdés, úgy hogy most tulajdonképpen csak .~ kijegecesedett eredményeknek az egybeállítása lesz a fő munka.
Készüljünk a ~közgyülésre valamennyien,
hogy méitóképen
jelenhessünk meg 25 évi munkásságunk
tükrévei a nyilvánosság
előtt!
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T a n ító k é p z é s .
M a g y a r ta n u ls á g o k
Irta és felolvasta

a 'Tanitóképzúintézeti
Tanárok Országos Egyesületének választmányában 1913. november 8-án Szöllősi István.

A gyakorlatra
valamely

s v á j c i t a n í t ó k é p z é s b ő l . zyxwvu

a

felvett

tanítójelöltek

école' enfantineban

közül

tartoznak

a nők

dolgozni,

egy

hónapig

miután

a kisded-

óvó 4 évfolyamában
csak nők foglalkoznak
a gyermekekkel.
Valamennyi jelölt az iskolai év végéig fölváltva különböző
népiskolákban
tanít. Az útmutatás
hanem

és a biráló ellenőrzés

a tanfelügyelőé

nyomatékosan

nemcsak

is. A Régiement

kiemeli,

az osztálytanítóé,

de I'enseignement

hogyanépiskola

felügyelőinek

tartozik a stagiairek
nevelése.
tapasztalataikkal
segítik őket,

Előkészítik
őket tanítói
hogya
tanítás
legjobb

tegyék

munkájukat.

eredményessé

iskolai

osztja be a népoktatás
'hogy minden osztály

primaire
jogkörébe
feladataikra,

módszerével

Az ő jelentéseik

igazgatója a tanítójelölteket
munkájában
gyakorolhassák

szerint

más- más iskolába,
magukat.

Az érettségizett
tanítójelöltek
elméleti és gyakorlati kiképzésére
szolgálnak
még egyes külön tanfolyamok
is. Ilyen állandó
kurzus
a francia
a

nyelv

nő jelölteknek,

csütörtökön
nincs

tanítás.

oktatása

vannak

A jelöltek
melyek

Juniusban
előbb

anyagának

délelőtt

dolgozatokat,
mutatja

népiskolai
kézügyességi

tanfolyamok,

időnként

otthon

tanulmányaikkal

valamennyi

meg, mekkora
tudják

ilyen

feldolgozása,

jelölt

készséget

meg a jelöltek,

amikoraz

legalább

egy

pedagógiai

össze.
félórás

hivatásához.

népiskolai

Rendesen
iskolában

is készítenek

függenek

szerzett

mely

a ruhaszabás

a férfi jelölteknek.

tanításban

Három

tárgyból

nappal

fognak

taní-
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Az a nya got a zonba n csa k 20 perccel a ta nítá s előtt tudja meg kiki.
A tanítói képesség
megitélésénél
a föntebb jelzett bizottság
összefoglalja
népiskolai

a tanfelügyelők
tanfolyamok

osztályozását
ság képesíti
akikből,
rendes
nem
szerint

ha
tanítók

nevezhet

tanárainak

és a záró
a jelöltet,

tanítási

lesznek.
ki végleges

nem

sous-régent
nevezik

Akiket

értékjegyét,

értékjegyét,

gyakorlat

kinevezhető

hamarabb

a sz.ükséges

osztályozásának

helyettesítéseket

az

osztály tanítók
Ha a bizott-

vagy sous-régentenak,

ki, 5 éven

belül
szabad

azok a tanfelügyelők
végzik.

külön

értékjegyet.

az államkormány

állásra,

a

okvetlenül
hely hijján

rendelkezései

Ha a Stage

valamelyik
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tagját a bizottság nem képesíti, de nem is utasítja vissza végleg,
még egy évig ujra folytathat tanítói gyakorlatot. Agyakorlatos
tanítójelöltek 720 frankot kapnak tanulmányuk idejére. Az iskolaügyi kormánynak joga van megkivánni, hogy az általa kiválasztott
tanítójelöItek 6 hónapon át a német Svájcban végezzék gyakorlati
tanulmányaikat. Az erre kiválasztott stagiairek utiköltséget és ellátási
különdijat kapnak.
Husz éves az a. fiatal ember,' aki Genf város népiskolái valamelyikében vagy a kanton vidéki népiskoláinak egyikében kap
állást. Általános tudása ép olyan terjedelmes és biztos mint azoké,
akik a főiskolán tovább tanulnak valamely életpálya céljáért. Tanítói
szakműveItsége az elméletben talán egy és más kivánni valót hagy
szellemi élete azonban a folytonos
fenn, a kanton magas nivójú
tanulásra kényszeríti a tanítókat. Az emberi természet pszichológiaiwvutsrqp
föltételei és a társadalmi élet gyakorlati szükségletei szerint "tagolt
közoktatási intézmények a tanulők egyéni képességeit ugy fejlesztik
ki, hogy a szellemi tevékenység
kezdeményező
ereje az iskolai
kereteken túl is növekedő folyamatú. Egyébkent intézményesen
is gondoskodik a kanton kormánya, hogy tanítói az önképzésben
meg ne álljanak.
A tanítónak tanításaira irásban is készülnie kell. Az előkészület
füzeteit látogatásaik alkalmával a "Régiement de l'Enseignement
primaire" utasítása szerint meg-megnézik a népoktatási igazgató és
a tanfelügyelők. Hogy ezek a tanítók munkásságának
ellenőrzésében
és irányításában
egyforma elvek szerint járjanak el, az 1911-ben
megujított népoktatási törvény 52. §-a szerint a népoktatás igazgatója, a férfi és nő tanfelügyelők havonkint legalább egyszer tanácskoznak annak az államtanácsosnak (ConseiIler d'Etat) az elnöklete
alatt, ki a közoktatást korrnányozza, E törvény 55. §-a fentartja
azt a régi intézkedést is, hogyanépiskola
tanítói időnkint közös
gyülésekre hivandók össze. Külön
intézkedés van a 61. §-ban az
école enfantine tanítóiról, akiket minden évben lehet egy-egy tanfolyamra berendélni.
Ilyenkor a Genf városiakat kivéve minden
hallgató 1-3 frank napidijatkap.
A tanítói továbbképzés
szempontja érvényesült abban a sajátos genfi fizetési törvényben is,
mely nem a városi, hanem a vidéki tanítóknak ad nagyobb fizetést.
tanítói (Maitres se des écoles enfantines) 1200
A kisdedóvó
frankot, altanítói (sous-rnaitresses)
1000 frankot kapnak fizetésül.
Véglegesítésük idejétől 10 éven át 80 frankkal nő a maitresse
d'école enfantine fizetése.
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tartoznak.

Genéve,

Carouge, Eaux-Vives,
Petit-Saconnex,
Plainpalais
polgári
melyek a tulajdonképeni
várost alkotják,
az első osztály

községek,
a tanítók

népiskolai

A

szervezetében.

tanítók

A

három

középponttóI

osztályba

eső

távolság

szerint

van

még két

AzvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
első osztá lyú ta nítók alapfizetése 2500 frank, az altanítóké

körzet.

1800 frank. A nőtanitok (régente, sous- régente) 2150-1320 frank.
2700-1900 frank, a
A má á odik
osztá lyú ta nítók alapfizetése
tanítónőké 2250-1520 frank.
A' ha rma dik osztá lyú :- tehát a legtávolabbi
községek tanítóinak
alapfizetése
2900-2100 frank,
a tanítónőké
2450-'1720
frank.

Valamennyi

éven

át 125-125

fizetése

osztálybeli
frankkal

100-100

évenként

lesznek.

A

nevezett

igazgató- tanító

szerint

Departement

külön

osztály
korona

kap.

kap.

A népiskola

lakás
frank.
adott

a

fizetési

tanítói

fizetések

mikor

hogy

betetőző
évi 4000

gyakorló

meg a
10 év után a
is legfölebb 6000
ragadta

fizetése

tanáré

azonkivül,

igazgató

4500, a nő tan-

két körülmény

az egyetemi

az állam

ki-

amivel

a községek

által

fizeti a 2., 3. és az 1. osztályú

lévő különbséget.

első

nekem, mikor
.megjavitó, -

6 évfolyamát

tanító

nem

jelentősége

complémentaire)

felügyeletet

a falusi

fizetés hez hozzájárul,

közt

Az

hogy

frank,

A másik,

által 4 évre

iskolájának

a férfi tanfelügyelőké

törvényben

Az egyik,

és 4150

classe

A népiskolai

6000-7000
frank,
felügyelöké
4100 frank.
Ebben,

la

10

Az altanitók

amig tanítókká

publique

principal)

fizetése

figyelmemet.

emelkedik,

de l'Instruction

de

véglegesitésétől

az évi fizetése.

(régent

(maitre

fizetést

tanítónak

frankkal

tiszteletdijat

tanítója

rendes
emelkedik

körülményt

Má da i

Andor

megkérdeztem
tőle, hogy
akkor még javaslatból
-

dr. igy magyarázta
a tanítói fizetést
lesz-e törvény.

meg

tetemesen

"Minden, ami a népiskola megjavítását
célozza, a demokratikus
felfogásban
jóindulatú
támogatásra
számíthat,
mert a népiskolát
a
nép
tudja.

minden

rétege

A néptanító

egyetemi

ő

gyökeredzik

a köztudatban,

mint

az

tanár."

A középponttóI
sekről

azwvutsrqponmlkjihgfedcba
szükséges
és hasznos
intézményének
erősebben

a genfi

csucsosodtak

a távolság

kartársak
ki.

A demokratikus
kormányzat
éber
minden eszközével

arányában

felvilágosításai
köztársaság

szemétél

növekedő

a következő

állami érdeke,

tanítói fizetégondolatokban

hogya

középponti

távolabb
eső községben
a műveltség
olyan tehetséges tanítók neveljék a nemzedékeket,

63wvutsrqpo
akiknek

demokratikus

megbizható
nak

még

köztársasági

és aktiv.
a' lelkek

érzése

A régi Savoya
mélyén

olyan

minden

nem

körülmények

egy községében

érzéshullámok,

hagyva, idegen hatásoknak
kitéve
épen támadó erővé növekednének.

közt

lappang-

melyek

magukra

a genfi öntudatot gyöngítő, talán
A mi tanítóink sűrün jönnek -be

a középpontba,
hogy értekezleteken
és egyetemi
előadásokon
a
haladó tudományból
ne csak ismeretekben,
hanem demokratikus
köztársasági
akaratokkal

érzésekben
is gazdagodjanak.
Uj látásokkal
lelkét
viszik ki falvaikba a város terrnékenyítő

uj

"és

és nem

vágyódnak
el helyükről,
mert a legmesszebb
helyen sem érzik az
elhagyottság
bénító érzését. Épp olyan energiájú 'kultura neveli az
ifjuságban

az

egyéni

és az állami

boldogulás

szolidaritás

erőit

a

harmadik körzet községeiben,
mint a kanton főhelyén, mert az állam
pár száz franknyi többlettel a legmozgékonyabb
lelkű tanítókat

a

a leglassubb

mozgású

Fájdalmas

polgárai

érzésekkel

számára

inditó

köti le állandó

szállott

haza

lelkem

erőnek.

e beszélgetések

folyamán, mert hajh! nálunk éppen a végek re, a közigazgatás,
az
igazságügy,
az egészségügy,
az iskolaügy,
szóval a magyar közművelődés
végeire
nem éppen a legnagyobb
egyéni erők, a látni

tudók

és akarni
kerülnek

kerülnek,

onnan, legfölebb

vagy

ha oda

ha magukra

kerülnek,

"hamarosan

hagyottságukban

~l is

elpusztulnak.
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Míután a Co urs de Vacances
sének

és

ünnepen,

Szent

István

mint a Hungaria

lességemnek,
szerkesztő

csinált

francia

tervből

és Zürichben
tanulmányoztam
a tanítóképzést.
Basel vonzott
képzők

lapjából

német

egyetem,

megnyilt,
szor sokat

mely

megdicsérte

gondolkoztam

rajta,

magyar

hazafias

Blátter-ből

közt
nincs-e

köte-

és a Fritschi

végéig Bernben,

tanítóképzést.

a szemináriumi
a hallgatói

születé-

rendezett

tanulmányaimat

a népoktatást
a legjobban,

kapcsolatos

királyunk

eleget tettem

augusztus

a Padagogische

baseli egyetemmel

hetében

emlékezetére

nyári elnöke

megszakítottam
által

utolsó

nevének

Baselben

és ebben első sorban
tanítómert a német
már

régen"

ismertem

Valahányszor

képzettségű
kiváló

tanítók

tanítókat,

igazuk

azoknak

a

egy-egy
előtt

is

mindannyiaz

isme-

retre szomjas tanítóknak,
akik a pedagógiai
szakképzést
minden
az egyetemes műveltséget
adó középiskola
iskolafaj tanítói számára
után az egyetemre
kivánják helyezni.
A mi tanítógyüléseinken
is
elég sürűn
széleskörű

hangzott
és tartalmas

el ez a kivánság

és én -

tanítói műveltségért,

noha

lelkesedem

soha sem tudtam

igazán

a
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egyetérezni ezzel a tanítói kivánsággal. Meggyanusítottam magamat,
hogy foglalkozásom hiú szeretete tesz elfogulttá a középiskolai és
egyetemi kiképzés rovására, de érzésem mindig azzal mentett fel,
hogyanépiskola
szeretete az, ami bennem az egyetemi tanítóképzés ellen izgul, nem a külön tanítóképzés hiú szeretete. Amióta
a baseli tanítóképzést eleven embereken át ismertem meg, egészen
megszilárdult meggyőződéssel vallom, hogy mivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
itt Ma gya rorszá gon
jó uton va gyunk, a mi ta nítóképzésünkkel.
Csak épen nagyot és
gyorsan kell előremennünk, mert akiket kiképzésre kapunk, a fejlődés utján hátramaradtak.
1911. augusztus 25-én reggel 8 óra után fölnéztem Baselben
a Münsterplatz közoktatásügyi kormányépületébe, hogy megkérdezzek valami szolgafélét, mikor lehet az Erziehungsrat
előtt tisztelegni. Serényen dolgozó hivatalnok fogadott és egy percnyi tűre-e
lemre kérvén benyított egy oldalajtón. Egy fél perc mulva már a
baseli közoktatás vezetője, dr. Ma ngold előtt voltam, aki a magyar
miniszterium ajánló levelének német fordítását elolvasván, lekötelező
kedvességgel a magyar közrnűvelődésről
indította meg a társalgást.
Némi tájékozottsággal beszélt magyar dolgokról, mert egy évelőtt
még a baseli statisztikai hivatal igazgatója volt és Kőrösi, valamint
Thirring magyar kartársait névleg is emlegette. Egy óra alatt dr.
Mangold ugy megismertetett Basel fejlett iskolaügyévei, fejlődésének további utjaival, hogy már szinte baseli tanárnak
éreztem
magam. Jó tanár lehetett, mielőtt statisztikai igazgató lett. Midőn
iskolalátogatásaim sorrendjével is tisztába jöttünk és szálIóm cimét
is följegyezte, hogy az élőszóbeli magyarázatok megkötésére a hivatalos nyomtatványokat is elküldje, meg nem állhattam, hogy kellemes csodálkozásomat ki ne fejezem a formalitásnak azon a hiányán, mellyel az idegen tanárt szinte a hajnali órákban fogadta és
a .baseli közművelődési és társadalmi élettel megismertette.
- Ha én hideg udvariassággal csak a kért látogatási engedély megadására szorítkozom, megkaptam volna-e a magyar tanár
objektiv véleményét azokról a reformokról, melyek ambicióm at izgatják? Ön megfizetett az én magyarázatomért.
Látja, ez a svájci
önző számítás minden fontoskodás nélkül. - Mosolyogtunk. Én azért
is, mert eszembe jutott egy jelenetem a berni közoktatási hivatalban.
Miután az ottani tanítóképzőben egy délelőttet eltöltöttem, a kisérő
kartárs biztatására csak ugy uti ruhában mentem fel az Erziehungsdirektionba, hogyatanítóképzésre
vonatkozó törvényeket és
rendeleteket kérjem. Mentegetődztem a fekete ruha hiánya miatt

•
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az osztályfő előtt, mig egy tisztviselő a kért nyomtatványokat
kereste.
No hiszen jól állottunk volna egymással szemben, ha véletlenül öt perccel hamarabb jön, ön a szalonkabátjában, én - ingujjban. A szürke kabát és az ingujj mégis jobban összeillik. A
fó, hogy dolgozzunk: ingujjban, vagy szalonkabátban,
az ugy-e
mindegy?
Az ingujjal különben találkoztam azokon az augusztusi meleg
is, ahol a hatalmas nagyszakállú svájci
napokon aberni népiskolában
kolléga ebbenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
li viseletben tárgyalt olvasmányt igen elevenen.
Dr. Mangoidtói egyenest a reáliskolába mentem, ahol dr;vutsrqponm
Wetternia ld. Xa vér a tanár, aki az egyetemmel kapcsolatos LehrerFachkurs metodikai igazgatója. Komoly, csöndes, de határozott
szavú öreg ember. Abban állapodtunk
meg, hogy délután négy
órakor a tanteremben, hol utolsó órája lesz, várni fog. Várt is a
baseli oktatásügyről irt több cikkévei, melyeken az azóta történt
változtatásokat már előre odajegyezte. Vacsora ideje volt, amikor
elváltunk és én a csöndesszavú reáliskolai tanárban azalatt megismertem a svájci népoktatásnak
azt a melegszivű és nagytudású
vezéralakját, akinek a Schweizerische
Lehrerzeitung hasábjairól
azóta is sokszor tisztelem.
. Basel városa, - a milliomosok városa - a mult évszázadban kitünően fizette a tanítókat, azért bár nem volt tanítóképzője,
más kantonokból,
sőt a szomszédos Badénből
is a legjobb tanítók
jelentkeztek oda szolgálatra. Amint azonban a lakosság erős szaporodásával sok tanító kellett Baselbe, mind sürgősebb lett, hogy
a város maga képezzen magának tanítókat. A különálló
konviktussai kapcsolatos tanítóképző, amilyen pl. a zürichi,
vagy berni
kantonban volt, határozott ellenz esre talált abban II bizottságban,
mely 1888/89-től 1892·ig dolgozott, mig végre 1892. január l l-én
a nagy tanács elé nem került a javaslata. A kantoni középiskolával kapcsolatos tanítóképzés, - amilyen pl. a genfi szervezet ~
jobban tetszett a baselieknek, de azért a tudományos és a pedagógiai kiképzés ilyen ősszekeverését is a tanítói műveltség lefokozásának tartották. Szó esett arról, hogyareáliskolai
érettségit tett
ifjak az egyetemen kapják a szakkiképzést. Erről azonban le kellett
mondani, mert az egyetemi szervezetben a tanítás szabadsága mellett még a pedagógiai elméletből sem tanulhatnák
a jelöltek épen
azt, amire szükségük van. A gyakorlati kiképzés meg épen lehetetlen lett volna az egyetem szervezetében.
Ezért fogadta el a
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nagytanács
következő

a másfél éveswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
külön szak kurzust az elmélet számára a
három félévi beosztással:
Óraszám

Tárgyak
1. Német nyelv.
2. Neveléstörténet.
3. Lélektan
neveléstudomány
4. Általános
és
,
ethika.
5. Általános tanítástan és a népiskolai tárgyak módszertana.
6. Biblia .és vallásoktatás módszere
7. Iskolai egészségügy.
8. Irás
9. Rajz
10. Énekgyakorlat és elmélet
.,
II
11. Hegedü .
12. Torna
II
Heti órák száma

Óraszám

II

Óraszám

(téli)

(nyári)

4
3
2

4
-

-

-

-

4
5
2

2

1
1

-

(téli)

18

1

3
2
2

1

24

1

I

-

I

-

1

-

6
-

-

3
2
2

I

Il.UTSRQPONMLKJIH
fé lé v
Ill. félév

1. félév

,

I

1
2
3
2
2
16

I
I

Ezeket a tárgyakat egyetemi és középiskolai
tanárok magyarázzák. A rajzot az ipariskolában, a zenét és éneket a zeneiskolában gyakorolják. A legnehezebben megoldható a gyakorlati kiképzés; mely 1892. óta többféle változást is szenvedett. Ma sincs a
bas eli egyetemi tanítóképző tanfolyamnak külön gyakorlóiskolája.
"Vannak nekünk kitünő tanítóink" - mondotta az 1892-iki javaslat - "akik büszkék lesznek rá, hogy részt vehetnek a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésében."
Azóta kialakult a pedagógiai
közvéleményben az a felfogás, hogy- erre a büszkeségre még sem
lehet elég jól építeni. Már csak azért sem, mert a minden iskolaművészeti tapasztalat nélkül való ifjak a s o k baseli iskolában végzett látogatás és próbatanítás által annyi hatásnak voltak kitéve,
- hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egy bizonyos felfogás ki nem alakulhatott lelkükben. Igy pl.
1897/98-ban a 8 tanítójelölt kiképzéséri
a Primarschule 4 osztályában és a Sekundarschule 4 osztályában 80 tanító működött közre.
Azóta egy népiskola négy tanítóját és egy Sekundarschule
szaktanítóit jelQlték ki a gyakorlati kiképzés végzésére.'
A jelölteket
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Wetterwald

4 csoportra

osztja

iskola

1-1

osztályában

a hospitálást.

tehát

husvét

terjedjenek

után,

hogy

ki, hogy

kezdi a hat

éves

a tanítók

gyermekek

tanítója.

aki ép ugy

naplójegyzeteir.

dik szemeszterben
szer, majd kétszer
lölt

4

napon

át

Sekundarschule
Mindegyik
gyat.

a

munkát,

Minden

tanít.

jelölt

próbatanításoknál
ő

végzi,

és

egy hétig
már

a harma-

és februárbanwvutsrqp
li

sorban

más-más

csak

jelöltek

február

végéig

azonban

tapasztalata
ugyanis

hogy

nem

minden

a birálatot,

melyre

Ezek

sok értékes

a heti

metodikai

-

Nálunk

egy-egy

megbeszélésül

elméletnél.

Ezért

hetenkint

egyszer

Hja!

praktikumok

beváltak

ha legalább

és

tartalmaznak

kiképzés

a jegyzőkönyvek
-

minden

én lehetnék

fejlődésében

intézet ig gyakorlóiskolával.
mány

kinevezett

gatóiból

egy

ptt

mondotta

órája

csön-

mely

ilyen

prakti-

-

mon-

tanításon!

tanítóképző-

a közoktatási

és minden
1905-iki

De

hogyasajátos

az önálló

ugyanis

tanárokból

és tanítói ból álló bizottságot,

minden

értesültem.

el fog jutni

190Z-ben

egyetemi

jegyző-

előadom.

mikor ez az énmellékfoglalkozásom.
Wetterwaldtól
is, másoktól
is ugy
baseli tanítáképzés

tár-

A birálat
és

kum, csakhogy
a szaktanárok
java erejével megtetézve,
dottam én szintén csöndes megelégedettséggel.
-

összes

történik

a gyakorlati

1909.

tanít. Pár nap mulva
is elkészül.

érdemes

az

jelenlétében
formájában

gondalatot

legjelölt

az ó tapasztalata

ifjú irásban

des megelégedettséggel

Mint

a tőle telhető

gy ülés

Wetterwald
elnökletével
könyvbe kerül.
-

tanár.

aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p r a k tik u m o k k a l.
Októbertől

jelölt

2-2

hogy

alig több

kibővült

sai, az osztály tanító és Wetterwald
megejtik

kivételesen

főreáliskolai

jönnie,

nélkül

kiképzés

tár-

"Die Leitung im Fachkurs
ist meinevutsrqponm
Kitünő ember, amellékfoglalkozást

de bizonyos,

fel. Rá kellett

a jelöltek.

osztályonkint

nagyobb eredménnyel.
A tapasztalatokat,
melyeket
próbatanitásain
tett, az elméleti módszertan
óráin

óta a gyakorlati

van

elolvassa

tanítanak

Wetterwald

első

tölt be hetenkint.
Neben beschaftignng " , mondotta.

összes

arra
hogy

tanára

tehát

Január

egyszer,

ilyen 23 órát

használta

félévben,

először

különösen

a metodika

hospitálnak

osztályban
hiszen

is eredményesen

a

mint

folytatólagosan

mert

meg a nép-

második

megfigyelései

Az őszi időben,

osztályaiban

Ezeknél

kezdik

a

minden jelölt egy- egy osztályban
hetenkint egyminden
jstanít. A karácsony
előtti 2 hétben

minden

lehet jelen,

Azért

a tanítójelöltek

kezdik

egy osztály tanítónál,
a megfigyelő

és a II. félévben

iskolafaj

korigaz-

munkálatában
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a Lehrer

Fachkurs

elméleti
jelöltek,

szervezetét

ugy

kivánja

módosítani,

hogy

az

és pedagógiai
tárgyakat
az egyetemen
hallgassák
a tanítóés a művészi tárgyak
számára
azona tanítói gyakorlat

bim külön

tanítóképző-intézet

mely

kapcsolattal

némi

tanításához

a gimnáziumi

zését is jól szolgálná.

szervezendő

a középiskolák
és reáliskolai

Tudtommal

önálló gyakorlóiskolával,

és klasszikus

modern

1911.

tanárok

gyakorlati

óta sem

dőlt

nyelvkikép-

még el ez az

ügy, mert Baselben az egész
oktatást
egységesen
akarják
reformáIni. Különösen
azóta forrong ez a vágy, hogy a kantonok
rekrutafölvételi

vizsgálatairól

homályosabb

nemcsak

nál is. Csakhogy

a közoktatás

dasági

ügy.
"Milliomosaink

város

ifju kertes

tréfás

komolysággal

mokat
kuvást

készített
Genfénél,

azzal

villáit,

ismeretgrafikonokban
hanem

több

rendezése

fenyegetnek,

tovább

akiben

is

kantoné-

itt

erősen

hagyják

is emeljük

a kulturvágy

követel, a statisztikus
közgazdasági
parancsol.
A viiros lakossága
-

dotta jövedelme

Basel szine

német

Baselben
hogy

ha az adókat

dr. Mangold,

más

az

Érdeklődtem

a tanítójelöltek

gyors

érzék
azonban
mint Wetterwald

volt a legtöbb:
veles tanítón
tagjai.

reformegalmon-

mind

végén,

külön

és

jelölt.

a munkát,

Egypár

reáliskolai

vizsgálat

száma

az

iránt,

gimnázistán

érettséggel

-

vizsgáló

1907.

hogy

érettségi

bizonyítványában

a

harmadik

történik.

mennyiségtanból,
természettudományokból,
rajzból milyen jegyei vannak a tanítóságra
pontos

statisztikai

adatokkal

a

okle-

a Fachkurs

-

előtt

1908-ban

és már

lettek

Patentprüfung
bizottság

és

A

folyam tanárai fejtegettetik
a kérdéseket,
melyek
csak a
félév alatt tanult tárgyak
köréből
valók. A tanítói oklevélben
meg,

mi

kiállják.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

1892-ben

15 végző
kivül

A tanítóképesítő
szemeszter

eredete,

ha a Patentprüfongot

Két jelölt tel kezdték

tekról

ősi'

1" mondta

az utolsó
három
évtizedben
megkétszerődött,
a város
a kiadások
fedezésére
azonban
igen mérsékelten
nőtt.

lesz belőlük,

jegyzik

gaz-

francia

tan-

három
külön

nyelvből,

történelem ból és földképesítettnek.
A végzet-

szolgált

Wetterwald.

Ezekből

azt állapítottuk
meg, hogy körülbelül - 25%
lett Baselben
elemi
iskolai tanító. Körülbelül
ugyanannyi
lett ugyanitt
a Sekundarés
Realschule

tanára,

rint rendes

hallgatók

mányokat
kantonok

a tanítói

számára

miután

tanítójelölt

is voltak

az

korukban
egyetemen,

oklevél birtokában
az elemi iskolában,

választott
ahol

a

.szak szeszaktanul-

25% jut más
is folytaJták.
vagy a Sekundarschuleban.
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A többiból

lett orvos,

ujságiró

és

pedig

Argentinában,

katona,

nemcsak

Olaszországban

Kérdeztem,

kereskedő,

közigazgatási

.Svájcban,

hanem

hivatalnok,

Angolorszagban,

is.

mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
vá lna k be a gya korla tba n
igy a z egyetem
közvéTudtam,
hogy a svájci pedagógiai

tövében képzett ta nítók?

lemény ebben megoszlik.
svajci tanítók nagygyülésén
a baseli

tanítóképzést

schaffnauseui

Mig 1907.

juliusban
Schaffnausenben
a
dr. a műveltség
emeléseért

Zollinger

állította

középiskola

fel

kivánságul,

pedagógiai

addig

dr.

Erni

szakcsoportjának

a

a

vezetője,

(mint Genfben Zbindút) a tanítói ügyszeretet
és művészi
készség
nevében ellenezte a tanító képzésnek
ezt a formáját.
Abban
a.. két
vezérszónok

körül valamennyi

ság általános

műveltsége

felszólaló

semmivel

megegyezett,

se legyen

hogy

kisebb,

a tanító-

mint

a nem-

zet többi művelt osztályáé.
Azért mondotta
Zollinger ar. is, hogy
azokban a kantonokban,
ahol egyetem hijján a baseli tanítóképzés
lehetetlen,

a külön

ta nítóképzőket 5 évfolya mua kká

Wetterwald
dr. elfogulatlan
tanítók beválásáról.
-

Én

természetesen

Öreg tanítók,

meg vagyok

kik szemináriumi

kell bővíteni.!

tárgyilagossággal

szólt

elégedve

kiképzésben

az

fiatalok

képességeit.

az öregek

már

talok ellenben

Hát

sok

ennek

évi falusi

legtöbbször

népiskolába.

Azt tapasztaltam

fegyverezen

ifjaink

hamar

egy évig helyettesítettem
tapasztaltam,

hogy

az is az egyik
tapasztalattal

egyenest

azonban

nemzedék

az is,

képességeit,

hogy

más

ezek

közt

kerültek

népiskolai

kikerült

nem

a

tudományos

népiskolának
ismeretekben

apró művészetéhez
ban, akik érettségi
pályára,

mint

Baselbe,

tanfelügyelők
a törekvést

kamatozik.

az önálló

be a.
fölMikor

tanfelügyelőjét,
felfogása,

azt
itélete

mint a többié. Lehet azonban,
tudtak hozzám alkalmazkodni.

kifogástalannak

akik

a fia-

lépnek

A

is

dicsérik

az

uj

az elmélyedésre.
egyetemi
tanítóképzés
abefektetett
tőke nagy
kiképzés

tartja

ő

minőségét
is, a

való ragaszkodást
azonban kisebbnek
bizonyítvánnyal
szánták
rá magukat

azokban,

hogy

készséget.

tanítók

Dr. Mangold
tartózkodással
szólt az
értékéről. Mindenekelőtt
drágállotta,
miután
része

magyarázata,

a művészi

egyik

a Fachkursból

ide-

hogy ami szaktudássaljól

megszerzik

a tanításban
szabatosabb,
biztosabb,
hogy ismervén felfogásomat,
jobban
Tény

annak

az egyetemlekicsiny.lik
a

a tanulmányokból

azonban,

Basel

eredménnyel.

részesültek

jén, elismerik, hogy a tudományos
kiképzés
különb
mel kapcsolatban,
a tanítói gyakorlatban
azonban

az újfajta

tanítóképzőben

a

népiskola
látja azoka tanítói-

-

"im

ge-
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schlossenen Seminar" - nőttek bele az ismeretekbe és ezek közés az egyetemen
lésének a művészetébe. Akik a középískolában
együtt tanultak a legmagasabbra törekvőkkel, a népiskolát valahol
messze lent látják, ahova csakis a kenyérharc kényszeríti le az
embert, deahonnan
törtetni kell fölfelé mentől hamarabb. És mert
a fiatal tanító csak fölfelé néz, .nern látja az életet sem jobbra, se
balra és különösen nem lát egyenesen magavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
előtt célokat.
Még egy illetékes embert szólaltattam meg az egyetemi tanítóképzésről. Merk Konrád leányiskolai rektor volt az. Baseli tartózkodásomból sok tanulságot köszönhetek neki, aki a hatvanon már
jóval túl fiatal szivvel és öreg tudással mintaszerüen igazgat olyan
iskolát, melyben 1500 leány tanul általános műveltséget, készül
tanítói, kereskedelmi pályára, végez gimnáziumi tanulmányokat.
Bernben a Ba dortscher dr. igazgatása alatt lévő Sekundarschule
szolgált még annyi tanulsággal, mint ez a leányiskola, melynek a
tanítóképző osztályai érdekeltek.
Mielőtt a neveléstörténet tanárát meghallgattam volna és a
gyakorlóiskolául szolgáló népiskolába mentem volna, a csupa sziv
öreg ur végigvezetett . a termeken és szertárakon. A hatalmas folyosók képei különösen megragadtak
az egymilliós épületben. "A
képeket a hatóság nem akarta megengedni. Én azonban nem tartom egynek az egyszerüséget a ridegséggel és ifjuságunk összehangversenyezte a képekre szükséges 9000 frankot." Boldog iskola,
ahol ilyen az ifjuság, a tanárság és a közönség!
mű"A Fachkurs beválik-e? Igen is, nem is. A tudományoswvutsrqpon
veltség szempontjából: igen, a népiskolai műveszet szempontjából:
nem. A tudományos műveltség a középiskolával kapcsolatos peda. gógiai szakcsoportban . a kor kivánalma szerint mindig a legrökéletesel5ben adható meg; a népiskolai művészet azonban megkivánja,
hogy az ismeretszerzéssel egyidejüleg folyjon a gyakorlati kiképzés
erre a célra berendezett gyakorlóiskolában.
Ez utóbbinak hiánya
miatt nem vagyok megelégedve a mi intézetünk tanítóképzéséveI,
noha Alois Kehl a Petersschule tanítója igazán mintatanító. u
Magam is gyönyörködtem Kehl tanítói művészetében, de nála
is csak arról győződtem meg, hogya
magára hagyott mintatanító
gyakorlati hatása nagyon ötletszerű és bizonytalan.
Ottlétemkor a baseli leányiskola hatodik osztálya fölött volt
a tanítónőjelö!tek számára 3 évfolyam. Akkor került épen a kőzoktatási kormány elé a leányiskola uj terve. Eszerint a népiskola
IV. osztály. a után 4 évig a Töchterschule alsó tagozatának 4 osz-
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tályát

végzik

el a lányok.

A felső

tagozat

több

csoportból

áll. Az

általános műveltséget
adó csoport 4 évfolyamú,
a gimnáziumi
és a
csoport 4vutsrqponmlkjihgfed
évpedagógiai, csoport 5-5 évfolyarnú, a kereskedelmi
folyamú.

Azonkivül

van

gyermekkertésznők

egy

évfolyam mal

sza kcsoport

tá rgya i

nyelv

(fakultativ)

Mennyiségtan

.

Természettudo

m ány

I

I

-

-

2

3

3

3

<)

3
4

3
4

2

4

4
3

4

-

5 I

5
4

1

2
2

2
2

1

2

-

2

13. Rajz.
14. Torna

2

2

2

2

2

2

2
1
1

1
1

1

1

1
1 I
1

1

II

1
1

II

2

2

31

31
3'

'.
!

18. Kézimunka
Köteles óraszám .
Fakultativ
óraszám
Minden

II
"

szombat

delelott

és

tagozatból

3

latogatas

,

I

1

-

30

30

I

, ,

tanítás

es

1

6

1
3
2

1

12. Irás

16. Karének
17. Hegedü

4

-

3
2

~

3

4

1

-

'"

-

2

3

Földrajz

15. Ének

l~

3

3

10. Történet
ll. Neveléstudomány

IV,

3

-

Egészségtan

I

5
4

-

.

szerini : wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

ill,

I 5
4
4

2. Német nyelv, .
3, Francia nyelv.,
4. Angol nyelv (fakultatív),

9.

tanfolyam

Osztály

- I
5

1. Vallás

Olasz

óra szá m

In,

11-1.

Tantárgyak

5.
6.
7.
8.

külön

számára.

A peda gógia i

I

még

I

6

1
1
1
1

1

I

1

I

-

I

30
4

a gyakorlo

I

népiskolában.
A z alsó

felső

álló

Töchterschuléban

tárgy tanítási anya"'ga is két egységre oszlik.
nek a részletei annyira a kor szükségleteiből

minden

Ezeknek az egységekvalók és oly' szerve-

sen függnek- össze egymással,
annyira
erősítik egymást,
hogy a középiskolai

előkészítik,
bővítik és megtanulás 9 esztendeje
alatt a

nem

tudásban,

zsufolt

osztályokban

a

tanárok

hajlandóságokban
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és készségekben

igazán

ideális

harmoniájú

műveltséget

teremthet-

nek. Ha Merk rektor ki tudta 'volna még verekedni
leányiskolája
számára
a pedagógiai
kiképzést
szolgáló . négyosztályúPrimarschulétvgyakorlótérnek
és a t'O-ik tanulmányi
évet a pedagógiai
szakcsoport
hallgatói
számára,
hogy ezalatt a pedagógiai
elméletet kibővítsék és elmélyítsék
és naponkint
tanítsanak
1-2
órán
át:

a baseli

tanítóképzés

föléje

került

volna

az

egyetemi

tanító-

képzésnek.
Igyabaseli
Töchterschule
sem viszi tanítójelöltjeit
oly
közel a gyermeki lélek gyönyörű
mélységeihez
.mint a. tudomány
magaslatai

hoz.

Ha az idő egyszer
rokban

régen

akarattá

növekedő

vágyat,

érleli

majd

a kulturlelkű

magya-

hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
egységes közokta tá si törvényt

nekünk tanítóképzőknek
értékes
anyag ul fog szolgáIa genfiés
a baseli alsó és felső tagozatú
középiskola.
Nem

a lkossunk,
hatni

tehetem,

hogyabaseli

mertessem.

Töchterschule

Az értékelés

mészettudományok

uj

lehetősége

tantervét

részletesen

azonban

ide irom

tagozat

4
a

hogy

környezetében.
tében

élnek',

látni,

gondolatmenetet

megfigyelni

Növényeket,
megvizsgálnak,

leirnak

géseket jobban észrevegyék
és
termelnek.
A 111. osztá lybeliek
foglalkoznak.
jellemzőbb

A hazai
képviselőjét

tudják

állatokat,

az alsó

isa ter-

osztályában
és a pedagógiai
szak csoport 5 osztályában.
előkészítik
Az alsó. 1. és II. osztá ly heti 1--":1 órájában
leánykákat,

tanításának

végett

a természetet

melyek
és hogy

környeze-

a biológiai

összefüg-

megértsék,
növényeket
nyáron heti 2 órában

növényzet

főbb

vizsgálják

csoportjainak

tervszerű

a maguk

az ember

maguk
is
botanikával
egy-egy

kirándulásokon

legmor-

fológiai, biológiai szempontból.
A téli idő anyaga': - az emberi test
alkotásának,
fő szervei működésének
a megértése.izl
IV. osztá ly
heti 2 órában
állattant
appercipálják
a gerinces
svájci

faunából

néhány

mészettudományos
lyamban
a felső

tagozat

nem

látást.

ismerik

Ezután

tanul.
Az
állatok fő
gerinces

emberi

szervezetről - tanultak
tanulandókat.
A

képviselőlről
állaton

Az édesvizek

is gyakorolják

életét

is ebben

a ter-'
az

évfo-

meg.

igy folytatódnak
pedagógiai

a természettudományi

tanulmányok

sza.kcsoportjában.

AzUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . osztá lyba u
heti 3 óra alatt fizika. Kisérletekkel
megértetni
közéleti
'és földrajzi oktatás

fizikai folyamatokat,
miközben
szükségéről
és szükségleteíről

kell

a természetrajzi
is szó esik. Az

erő-műtan, hangtan, fénytan és hőtan ismeretei következnek
ezután.
A I I . osztá lyba n nyáron
heti 3 órában
a vegy tan ban be-

/
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vezető ismereteket szerez a természet legismeretebb vegyi folyamatai- és anyagairól. A téli időben gerinctelen állatok tipikus képviselőit hasonlítják össze,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
A Ill. osztá lyba n nyáron a heti 4 óra növénytani tanulmáfő képviselői morfológiai,
nyokkal telik:' el. A növénycsoportok
biológiai összehasonlító
megviz~gálása és leirása. Hazai edényes
növények meghatározása a megfigyelőképesség
fejlesztése végett.
Tervszerüen végrehajtott' kirándulásokon rendszeresen gyakorolják
magukat
tanulók azoknak a sokféle összefüggéseknek
a megállapításában, melyekben az élő szervezetek egymással és léthelyükkel vannak. - A téli időben heti 2 órát arra fordítanak, hogy a
gerinces állatok osztályainak tipikus képviselőit hasonlítják össze.wvutsrqpon
!\. felszálló sorozatban eljutnak az emberig, melynek szerveit életműködésükben tanulmányozzák.
Ugyanennek az évfolyamnak van
külön heti 2 órája egészségtan számára, melyben leülönösen levegőről, világosságról, vízről, táplálkozásról, ruházatról, munkáról és
élethivatásról, ragadós betegségekről és iskolai betegségekről van szó,
A IV. osztá lyba n nyáron heti 2 órában növényta n. Tárgy:
Összefüggés a növény életjelenségei és szerveinek minősége között.
Ehhez mikroszkopiai vizsgálatok és fiziológiai kisérletek, Növénymeghatározások és kirándulások, mint a Ill. osztályban. A téli
idő heti 2 órájában
ta n, A szervetlen vegy tan alaptörvényei.
Vegyi arányok,
Az atomélet alapfogalmai, kémiai egyenletek,
stachiometrikus (?) számítások, fő elemek és egyesülések jelentősége a természetben és az emberi életben, - Egész éuen: á t heti
2 órában fízikából az anyag:
Bevezetés fizikai folyamatok meg.figyelésébe, a törvényszerűségek
empirikus megállapítása és matematikai kifejezése. A szilárd, folyékony és gáznemű testek mechanikája, Hangtan és fénytan.
Az V. osztá ly egész éven át heti 2 órában folytatja a fizikát
hőtani, delejességi és villamossági tanulmányokkal. A nyári időben
a másik 2 órában befejezik a vegy tant. Ezzel kapcsolatosak
a
földrajzi heti 2 órában Basel környékére
tervszerüen' rendezett
geológiai kirándulások a IV. és V, osztályban.
Néhány külön kirándulás különben arra való, hogy ,a tanulók az összes természetrajzi ismereteket a szabadban felujítsák. Ezek közt az ismeretek
közt az utolsó téli hónapokban szerzett ásványtani ismeretek a
vidék legfontosabb ásványainak
és kőzeteinek
meghatározásával.
A neveléstudomá nyi ta nulmá nyok uj folyamatában az a legfőbb változás, hogy a lélektan került legelőre és a neveléstörténet

a

= s»

I

Magyar Tan1tóképzö,

6

74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

maradt az utolsó évfolyamra a fejlődés összefoglalásaul.
A részletek ime ezek.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A II. osztá lyba n a heti 2 órában tanulnak az érzékszervek
pszichológiájáról, a figyelemről és az appercepció ról. A képzettársítás. A reprodukció: emlékezet, fantázia és asszociációs gondolkodás.
Gondolkodás és megismerés. Az érzelmek, indulatok, vérmérsékletek. Ösztönök, akarat, jellem. Logikai, esztetikai, ethikai alapismeretek.
I l l . osztá lyna k hetenkint
csak loraja
van neveléstudoAUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mány és didaktikai ismeretek számára. A 1lteveléstudomá ny a nya ga :
A nevelés célja (az egyéniség kialakítása). A kiindulás: az érdeklődés. A nevelés utja: a tanulás folyamata. A dida ktika a nya ga :
Az osztály órarendje : a
Az iskola tanterve : fokozatos oktatás,
tantárgyak koncentrációja. Egyes leckék: didaktikai egységek.
A IV. osztá ly heti 2 órában módszertant tanul. Azoknak a
népiskolai tárgyaknak a módszerét tanulják, melyekkel a szaktanár
nem foglalkozik a: népiskola szempontjaból.
Ezek hittan, szemleltető
oktatás, német nyelv, történelem, földrajz, természettudomány.
Azonkivül az iskolai fegyelmezésről tanulnak.
Az V. osztá lybeliek minden héten' egy félnapot a gyakorloiskolában töltenek megfigyelések és próbatanítások
végett. Heti
2 órában pedig a nevelés történetét tanulják, Pestalozziig nagy
vonásokban foglalják össze a fejlődést; Pestalozzit, Herbartot és
Fröbelt alaposan részletezni kell. Iskolaszervezeti és modern pedagógiai mozgalmakat kell végül ismertetni.
(Folytatása következik.)cbaZY

A

m odern

r a jz ta n ítá s

h u llá m v o n a la .

. Az ember veleszületett ösztönei közül itt kettőt emelek ki:
az egyik az életfenta rtá s ösztöne, a másik a müvészeti ösztön.
Az életfenta rtá s ösztőne erős, hatalmas megnyilatkozású
minden
irányban, már a csecsemő korban. Élni, csak élni és' az éltető
forrást keresni, ez a mozgatója minden életnek a bölcsőtől a sirig.
A bölcsőból
a gyermek alig hogy kikerül, nemsokára iskolába
megy. Mit tanul ott s miért tanul. Tanulja ott azokat az ismereteket, tudományokat, melyek a kor kivánalmai szerint a magasabb,
vagy alsóbb társadalmi rétegekben mint önálló egyénnek megélhetését
biztosítják. Ha van azután hozzá elég készsége, hogy
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a kapott instrukciókkal ügyesen manipuláljon,
ha ugynevezett :vutsrqponm
élelmes, akkor a jég hátán is megél. Kifundál olyant is, amire nem
az iskola, hanern az élet ad alkalmat. Ami tehát az élet fondorlatos utain is megélni késztet: ez az életfenta rtá s ösztöne.
A művészeti ösztön sokkal gyámoltalanabb, szerényebb megjelenésű s valamivel későbben is ébred, mint az életfentartási ösztön.
Ott kezdődik, mikor a gyermek eszméJ. Mikor már azt mondjuk
neki: te kis majom! akkor már valamit bizonyára utánoz, hangot,
vagy mozdulatot. Ez az utá nzó ösztöu, mellyel a hangokat is oly
mohón utánozza s bámulatos gyorsan megtanul beszélni, majd
járni, játszani: ezek mind a művészeti ösztön csirá i. A legprimitívebb já téká ba n má r a művészet nyilvá nul, melyet mindig illuzióteljesen ha jt végre, a mi 'Vtgya ncsa k a miivészet föeleme.
Hogy a gyermek nem szereti a gép szerű, kornplikált
játékszereket sem s azokat hamarosan szétszedi,
ez igen természetes
dolog. Őneki olyan raffinált igényei még nincsenek. A szétszedett
darabokkal sokkal szivesebben játszik s velök megelégedettebb.
A gyönyörű viaszbaba aranysárga parókája itt, keze-lába amott, a
kihulló korpa sZl\Paszét hever, mig a rongyokkal bekötözött kóróbabát ott dédelgeti ölében a gyermek, mert azt őmaga,
illuzióteljesen készítette azzá, aminek ő látja. De mit szóljunk ahhoz,
mikor sárból gyur tésztát, főz, süt, igazán tüzzel! Nem művészet,
még pedig nagyszerű, le~es művészet rejlik-e az ő naiv játéka,
primitiv lelkének alakító
utánzása, majmolása alatt? Feltétlenül azwvutsrqponmlkjihgf
művészete
ez! Hát még hogyan rajzol, fest, ha megfelelő eszközhöz juthat! És mindez neki a legédesebb élvezetes játék.
Mit csinált ezzel az isten adta, nemes tehetséggel az iskola?
Kipusztította,
vagyelsorvasztotta
s ezzel együtt megfosztotta a
gyermeket egyik legkedvesebb és leghasznosabb játékától is. Az iskolába lépéssei egy csapásra el volt vágva e tehetség fejlődésének
további utja. Jól emlékezhetünk
még rá mindannyian, hogy vagy
egyáltalában nem tanítottak minket rajzolni az elemi népiskolában,
vagy némely városi iskolában a pontozott rajzfüzet került elő s
huzatták velünk a vonalakat egyik ponttói a másikig. Hát ez bizony
nem volt az a folytatás, amit a természetesség megkövetelt volna.
Nem csoda, ha a gyermek már a tanítás kezdetén meggyűlölte a
lelkületének megfelelő; száraz nyüggé
rajzolást. Nem volt az. az
változtatták az Ő, eredetileg kedves jétékát. Igy ment azután ez
végtől-végig a magasabb ískolafokozatokon
is, minden a száraz
geometriai formákba foglalva. Másoltak folyton szolgailag, keserveő

ő

76

sen, vagy ablakoltak, ha szerét tehették s mert órák hosszáig is .
alig lehetett szemmel láthatólag előbbre haladni, egy-egy munka
elkészítése hónapokig is eltartott. Az eredmény egy' évben 2-3
rajz lehetett csupán, minden haszon, minden ismeretszerzés nélkü!.
Ez bizony sivár állapot volt, tagadhatatlan.
Itt látom fő okát annak is, hogya rajz - mint tantárgyegészen mostanig nem emelkedhetett az iskolában a többi főtaritárgyakkal egyenlő értékü szinvonalra, mert a rajz az iskolában
lényegtelen tárgyként szerepelvén, maguk a tanulók is elintézték a
rajzot ezzel a lakónikus kijelentéssel:
"nincs hozzá türelmem!"
És ha jól vesszük a dolgot, félig nekik is igazuk volt, amennyiben
ilyen rajzoláshoz tényleg nagy türelem kellett. De félig még se volt
igazuk, mert nem volt és nem is lesz még nekik türelmük nagyon
sok más tantárgyhoz sem, nem csupán a rajzoláshoz ; de mert
azok nagyon kritikus tantárgyak voltak és belőlük megbukni nem
ba jos lett volna a z élet: hát csak
volt tanácsos, szóval azok nélkülvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
mindig megerőltették kissé a becses türelmüket s azoknak a kellő
mértékig megfelelni kénytelenek voltak. Hanem a rajzolással ugyan
miért is törődtek volna! Jelesebb tanulóknál még a tanári-kar is
a sarkára állott,. hogy a rajzzal pedig ne okvetetlenkedjék a rajztanár, ne rontsa el a derék fiu bizonyítványát sirtak
a rajzból is
jelest!
Igy jutottunk azután oda, hol most vagyunk mi felnöttek,
hogy azt, amit a gyermek ma a z uj médszer mellett igazi kedvteléssel, a legnagyobb könnyedséggel, játszva rajzol meg, mi, a sokat
tanult, művelt emberek, vagy egyáltalában nem tudjuk ugy megrajzolni, vagy egy cseppet sem jobban, vagy csak kevésbbé jobban,
de messze tulszárnyalni semmi esetre sem tudjuk; legalább is olyan
mértékben nem, mint amilyen különbség van egyébként a gyermek
és a művelt felnőtt ember között. Önkénytelenül is felvetődik a
kérdés, hogy hát mi ez? Lehetséges volna, hogy a gyermek jobban
ki tudja fejezni az ő rajzában gyarló képzeteit, gondolatait, a
körülötte végbemenő cselekvés jeleneteit, mint mi felnőttek, akiknek
képzetei, fogalmai, ismeretei
összehasonlíthatatlanul
tisztábbak,
j ! És mégis ugy van! Ez azt muhelyesebbek és megallapodottakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
tatja, hogy az egyik rész és pedig a jobb, a nemesebb rész hiányzik belőlünk: a velünk született utá nzó és já ték-ösztönből kifejleszthető művészeti-ösztön.
Igy lettünk nem egész, hanem csak fél
emberek, akikból idejekorán kiveszett öröklött legszebb tulajdonunk:
az igaz;' szép, jó és fölséges iránt való finomabb érzék. Megtagad-
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luk, nem ismerjük az anyatermészetet,
mert annak formavilágát.
-szinpornpáját
- bár állandóan benne élünk, járunk - észre sem
vesszük, pillantásra sem méltatjuk, mintha nem is ebben a világban élnénk! S mert élni azért pompásan megtudunk, hiszen ehhez
teljesen elég avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jól konstruá lt életösztön, nem is érezzük hiányát,
nem siratjuk nemesebb ösztönünk
vesztét!
Pedig a jó Isten azért plántálta belénk már eleve ezt a nemes
ösztönt, hogy ellensulyozza a nagyon is fékevesztett, vad életösztönt, amit különben is az iskola majdnem összes egyéb tárgyai
-szolgálnak. Tanultunk mindent, tudunk mindent, ami a létért való·
küzdelmeinkben előbbre vihet, de ezen küzdelmeinkben
minket
nemesen támogató, nyugalmas óráinkban 'nemesen szórakoztató,
öröklött tehetségünk beszáradt már az iskola küszöbén.
Nem a tanító, vagy a tanár volt a hibás, hiszen eddig is volt
tanterv s azok utasításait többé-kevésbbé mindenki betartotta. Hibás
volt maga a megvénhedt, tudományos
módszer, mely nemcsak a
kicsinyek, de még a felnőttek lelkéhez sem birt soha egy percre
-sem hozzáférkőzni s maradt a megmérhetetlen, gazdag terrénum
csak a kiválasztottak, a fölkent talentumok országa. Azoké t. i.
akik már születésükkor
nagyobb tehetséget hoztak magukkal a
világra e nemes irányú hajlamból
s kifejlődésüknek utját semmi
sem gátolta,
Tudjuk, hogy az 'iskola minden, az életösztönt támogató
tantárgynak megtalálta elég korán a helyes módszerét a gyermeki
lélekhez és felfogáshoz mérten. Voltak nagy pedagógusok, akik
ezeket előbbre vitték. Csodálatos és érthetetlen, hogy csak awvutsrqponmlk
művészeti ösztönt szolgáló pedagógia lett ily későn felfedezve, illetve,
hogy az egész mostanig akadémikus volt, tehát nem igazi, a
gyermekhez illő pedagógia! A többi tantárgyak
pedagógusai már
régen kimondották, hogy a gyermeket legkönnyebb a játékból
vezetni át a komoly munkába s nem vették észre, hogy már a
játékösztön maga a művészeti ösztön; hogy az alakító képesség
s. a gyermek rajzolási mániája mily kiáltóan kinálkozik nemcsak
a helyes, továbbfolytatásra
az iskolában, hanem minden más tantárgynak is legjobb sikerre vezetőjéül, mint a legbiztosabb eszköz
a megfigyelésre, megértésre, formális képzet- és fogalomgyüjtésre.
Mikor már mjndent a gyermek lelkivilágához mértek, csak a rajz
volt a kivétel. Mostanig kellett várni, hogy ez. a különös helyzet
végre szintén tisztázódjék. De annak azután nem is szabad többé
megtörténnie, hogya rajz és hozzáteszem, a kézimunka (slöjd) -
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, ugyis,

mint

tantárgy,

és minden
iskolából
melyeket

egyéb

az iskolában
Igen,

a cselekvő

összefüző

szernléltetés

kapocs

-

eszköze

egyetlen

elemi

gyakorol,
mely térre bennünket
más tantárgy sohaEzen természetes
tehetségekre
lehet is, kell is ezen tul
igen

sokat

építeni!

a gyermek

és papirhoz
nyen

mint

is' hiányozzék;
mert ezek a tárgyak
egyedül
olyanok •.
ösztönétől
a gyermek ,még iskolába lépése előtt önkényt,

hajtva, játszva
sem követhet.

, minden

ugyis,

tanulmányt

juthat,

már
nem

kis ürességét
élvez

mellette,

az iskolába
nyugszik

tele nem
kivált

lépése

addig,

rajzolta

ha van

mig

annak

az ó naiv

valaki,

is, ha irónhoz.

előtt

a papirnak

képeivel

akinek

és ször-

.

az ákombákomo-

kat megmutogathatja.
Jó, ha győzzük
a nekibuzdult
kis rajzoló!
papirral
és ceruzával.
Nem kiméli ez a firkálási,
rajzolási
mánia
még az épületfalakat,
kerítéseket
sem. Nem izlésteszükség -esetén
len' elfajulásában
értem
ezt, mert ez az elhanyagolt
nevelés
következrnénye
csupán, hanem tisztán és egyedül a megfékez»
hetetlen

és nagy

térre,

nagy

tevékenységre

vágyó,

nemesebb

ösztön

kitörését ismerem fel ezekben is. A kiásott Pompéji falain is olyan
gyermekrajzokat
találunk,
mint a mi falainkon s bátran föltehetjük;
hogy még előbb, a régibb korban
sem-volt
ez másként.
Nincs
okunk
hát kételkedni
született tehetség.
És

abban,
hogya
rajzolási
ösztön
is velünk
mily nagyon
tévednénk
ezek szerint akkor,

ha a gyermekrajzokat

értéktelen

semminek

tartanók!

Sőt épen

ez

az az erős fundamentum,
amelyet ki kell építeni. A gyermek egész
gondolatmenete,
lelke nyilatkozik
meg e rajzok ban ; azok teljesen
megfelelnek
teinek,

az ő eddigi

homályos

készségének.

ismereteinek,

fogalmainak

Ami az

ő

kifejezni, tudomásunkra
vagy mind a kettővel.
gondolataink

pedig

és ismereteink

törzsét,

amit

vonással

lelkét

száz

a

tennünk,

mint

meglévő

természetes

foglalkoztatja,

téves

képzetlen

megtölti,

beszéd és irá s
sem

azt törekszik
rajzzal,
eljárás

lehet

mert mivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
a gondola t közlésének
mellett a ra jzot elha nya goltuk;
elég érthetően

már jól megértethetjük.

a minden

képze,

technikai

közlésérewvutsrqponmlkjihgfedcb
I Ezt mi felnőttek jegyezzük

a kicsinyektől,

szóval

esetleg

esetleg

gyarló,

hozni, ha lehet beszéddel, ha lehet
Igen, ez a természetes
és igazi közlő

meg jól és tanuljunk

egyik fő

szerzett,

és még

gyermeknél

rajzolási

ösztönt,

Nem

kivétel
mely

kifejezni,
kell tehát

nélkül

azt pár
egyebet

többé-kevésbbé.

a játék-ösztönnel

kap-

csolatos, az iskola helyes irányítása
mellett tovább fejleszteni.
melyen az elemi iskolai rajztanításBemutatok
itt egy ábrát,
természetes

•

fokozatait

és azok

megokolasát

óhajtom

szernléltetni,
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Egy

hullámvonalat

látunk

hullámvonalának

rajta.

s tartsuk

számmal je!zett állomás
el a primitiv művészet,

Tegyük

figyelemmel

meg

ezt az uj rajztanítás

a továbbiak

során

is. Az l-es

avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
primitiv műoészet, A gyermek művészete
akárcsak
a régi, primitiv
népeké,
pl, az

ős népek is előbb rajzoltak,
mint irtak, akár
egyptomiaké.
A régi,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csak a gyermek.
Tudvalevő,
hogy
az
szimbólikus,
kifejező
ő

rajzaikból

tulajdonképeni
már

eleitől

jelenthet

lődőtt,

a képírás,

lett előbb
betüs
fogva

az

a hieroglif,

irásnak.
ember

Ebből

mely

is látható,

művelődésében,

ismét

esirája

lett a

mit jelentett

a rajz

művészetében

és mit

az a mai iskolában.

A gyermek,
a primitiv
művész ugyanott
kezdi, ahol a kifejigazi művész végzi. Egy nagyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h u llá m v o l1 a l két végpontján

áll a gyermekművész
pontján az egyik, a
Az igazi

befejező

és a befejezett
művész. A kezdő primitivitá s
befejező
m a g a s m ű u é s z e ; pontján
a másik.

végpont

>azonban

az ábrán látható nem a magas
energiája
nem vihet
vonal röpítő
szinvonalon

már

szükséges.

'Csak

iskolában.

Ezt

hullámvonatba,

fölül

van

s odajutni

a hullámvonal
pedig

az iskolai

mindenki,

természetszerűleg

oktatásban

-

mint

művészet,
mert odáig a hullámbennünket,
mivel az a rendes
uj

szintjéig
aki

energia,

igazi

talentum

kell tehát emelkednünk

a' kezdő

többé-kevésbbé

állomáson
el

IS

éri;

beült

az
a

a lendítő
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energia föltétlenül
meg nem gátolják.
Azt látjuk,

elviszi
ha

odáig,

majd

hacsak

közbeeső

döccenések

azt

végighaladunk.

a hullám vonal állomásain

hogy tanításunk
a hullámvonal
kezdetétől a. feléig deduktiv;
ugyanis
az egészből, a mindenrajzolásból
analitice jutunk az egyes természeti

tárgyak

korrekt

kezdve

a

korrekt

ismeretére,

ismeretéhez,

befejezésig

induktiv;

-

-

illetve

azaz

illetve;

most

rajzolására

rajzolásához.

már

az

Innen

egyes

epítve jutunk

dolgok

a' magasabb

szintig.
Ebből

érthető

most

már

tisztán

az is, hogy a régi rendszerrel

miért nem lehetett
sehogysem
előbbre jutni. Csak
vessünk
a hullámvonal
azon stációjára
(8.) ahol a
a tanítást
kezdte:
ez
Erre a lejtős helyre
nélkül

pónálták

hanem
irányító
dóan
meg

a rajzolókat

a mélyben

állomás

csak

figyelmesebben,

kissé

a

aztán

milyen

lényegét

már

sem apró

és egyes

tárgyakat,'

jeleneteket,

melyeket

dolog

ez, mert

kulminál.

végpontja
művésznek

de

is nehéz

végez,

az onnan

játéka
rajzet

a cselekvés.
is játéknak,

végbemennek

hogy

nagy

koncep-

irányít.

művészek

a

olyan

a

? Semmi
Nagyon

ambiciója

az ür a hullám vonal

fog

amellyel

művész,

való

gyermek

is
két

törekvés

ilyen,

igazi

játszi könnyedséggel
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a gyermek ra jong a cselekvésért ; élete,

Azért szeret éppen rajzolni is s azért tekinti a
mert a különféle eseményeket,
melyek körülötte

s amelyek

s gyarló

technikával,

félreismerhetetlenül
fokán

többnyire

és a kifejezésre

miért

de nézzük

rajzaihoz

cselekvés
van

a téma

ugyan,

naiv

ő

hanem

ott

-. Hogy

van,

ki rajzaiban.

mellett

mehettek,

a primitiv

a legnagyobb

hogy

feladatba,

fejezheti

kifejezés

hiszen

tagadhatatlan

az

mozgalmas

Igaz,

között,

ugyanaz,

ismerjük

mit is rajzol

válogat

ugyanott

felfelé sohasem

lejtőn, mert a röpítő,
a fölfelé
erő irányította
őket csupán s állan-

témákat

eredeti

mintamásoló
állomás.
minden
előkészület

i~ maradtak.

1. Az első

esetre

ezen

; innen

inkább
lefelé tartottak
erő híján a nehézkedési

gyermek;
cióju

a reproduktiv,
vagy
minden
nekiiramodás,

egy pillantást
régi rendszer

éber

Igaz,

figyelmét
még

de ez most
kifejezést.

a já tékszerűség

sohase

nagyon

tévesszük

nem

nyert.

megragadják,
is formai
is lényeges,

Ezekből.

..illnziójá na k
szem

illuzióteljesen
korlátok

nélkül

ha a cselekvés

következik,
megtartását

elől, mert ha a gyermek

hogy

a

a tanítás
kedvét

vesztené
a rajzoláshoz,
már akkor rossz uton járunk.
Mindezekből
önként .kővetkezik
az is,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
hogy a rajzolás ezen
fokán

a formai,

sőt

gyakran

a tárgyi

hibákat

is el kell néznünk;
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Iegföllebb

nagyon

kardinális

fígyelmeztetnünk
felől, amikor

; akkor
is nagyon

mellőzhetők

s hogy

Almaszedést

látszik,

rajzoltak,

amit

falon

egyszers

hanem

rájönni,

hogy

szerint

igaza

néhányan

Ezek

tudásuk

kell a gyermeket

őt a hiba elkövetése

nem

csak

képzeteiből

tudtak.

a

nem'
PL:

fa gyökerét

azt rajzoJták,
merítve,

Tudták

okai

is van,

mindent

ugyanis,

is

ami az
meg-

hogy a fának

is van, de hogy az a föld alól nem látszik ki, azzal nem
történő eseményeket
is átlátszó
Ők még a ház belsejében

nézik.

házat.

előbb

f-ogunk

az ő felfogása

az almafáról

Megrajzolják

bele az egész
a

gyakran

neki

megrajzolták.

alinafán

kijavítására

megkérdezve

rajzoitattam

következetesen

gyökere
törődtek.

tévedések

is előbb

Körbefogós

egy

előbb a házat

jelenetet,

leányt,

vagy
játékot

azután

ablakokkal,

megfordítva
rajzolt

egyik

kézenfogva

ajtóval

kis

hozzá

s azután

a jelenetet

előbb

leány.
a

s reá

Megrajzolt

másikat;

majd

a

papirt maga előtt körben forgatva,
megrajzolta
a többit is, amig az
egész kör megvolt s azután a közepébe
még egyet a zsebkendővel.
Szóval

az egész

mint a tányér

játszósereg
szélén

olyan'

körül

a

szépen

disz,

Ez

le volt

fektetve,

azonban

mégis

a földre,
pompás

rajz volt s oktalanság
lett volna mégcsak meg is próbálkozni
holmi
látszattani
magyarázatokkal.
Minden
eféle ha előadja magát, az
nagyon

természetes

ség és

látszat

Hasonlóan

és hibának

törvényeiről

a cselekvő

nem

még

alakok

vehető,

nem

formai

mert

őnekik

lehetnek

hűsége

helyes

sem

a térbeliképzeteik.

lehet itt cél, hiszen

erre még a tanult felnőttek közül is csak kevesen képesek;
hanem
tisztán csakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
8Z lehet
törekvésünk,
hogy a gyermek
a cselekvés,
illetve a rajzolás

tárgyát

képzeteit

szerzett

a cselekvés,
ősnépek

bármily

vagy

kes, primitiv képek
mondanak
semmit!

tették

módon,
lelkében,

s ki merné

nemcsak

mindennapi
a

ő

ugy fejezze

ki, amint az

emlékezetében

állítani,

eddig

él. A régi

hogy azok a gyere-

ott a templomok
falain és a gulák mélyén nem
gyarló
rajzokból
Nem azokból a kőbevésett

le a történelem

aprólékosabb
Miután

az

fogalmakról

eseményekről,

primitiv

esemény

is ugyanezt

olvasta-e

képező

dolgaikat

gyermeket

a

nagy

tetteiket,

hanem

a

leg-

cselekvés

mindig

jobban

is?

mozgás,

a

érdekli, rnint a cselekvők
alakja, formája, azért a cselekvés képzete
él is az
lelkében
s azt" mindenkor
ki is tudja fejezni. Érdekes,
ő

hogy

az

amelyik

emberi

cselekvésével
gyermek

alak

a cselekvésben

részei

az ő fígyelmét

megrajzolja;

közül

közvetlenül
mert

már
a rajta

is

csak

ada

fekteti

részt vesz, vagy amelyik
régen

lekötötte.

lévő szem,

a sulyt,
állandó

A fejet minden

fül, száj, orr mellőz-
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hetetlen fontos részék ;
A kezek is megvannak,
. részük

van,

Lábak

is akárhányszor,

is vannak,

ritkán

részük

lát, hall, beszél, eszik és szagol.
ha a cselekvésben
közvetlen

különösen

de hiányoznak

cselekvésben.
lényeges

is azokkal

ő

van

de

tős,

mulik.

is érezheti,

fölülmulja.

A gyermek

mert

Ha

a

az

is

meg

a formai
ő

ki tudja
kell

a

.mert

hiányzik

a

mindennapiak,
mert a gyermek
irányítani,
miután a cselekvést

még az

cselekvést

szerepük

silányak,

De a törzs

végzik.
Hogy ilyenformán
a kifejezés, illetve
ez tisztán a formaismeret
hiányosságán

gyarlóságán.
nem

rendesen

a cselekvésben.

legtöbbször
s a nyakigláb
emberek
figyelmét a törzs nem tudjaimagára
tagjai

ha nincs

azok,

a rajz nem elég tetszeés a technikai
készség
hiányt

még

fölfogását,
fejezni,

meg

elégednünk,

nem

érzi és

ismereteit

mert

van

nagyon
elégedve.

De ezzel

nekünk

legalsóbb

IoktólUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
i legmagasabbig,
mindig avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
kifejezés marad a leg-

a rajzolásnak

főbb célja. A további fokozatokon
fejlődik ki majd
ismeret
és technikai
készség, arányosan
az értelem
Minthogy
. az, mely
mint

nem

szabad,

feladat,

pedig
annyira
játszó

azért

gyakorlatszerüleg

az iskolában,

témák

Ami pedig

játékszerü

mint

vagy

inkább

hogyha

rajzoigatás

otthon'

mint ugyanolyan

történik,

jellegű

csa k riiká bba n, fölfrissítésül,

azt

a kérdést

fel a gyermek

kinálkozó

lassan a formafejlődésével.

beszéd
rendes

házi

juta lmul
és értelembeszéd'és

rajzoltatandók.

most már

használjuk

a felelet rá az:

pá rhuza mosa n,

alkalmat

illeti,

miként

e kedvtelő, spontá u

felhasználva,

tehát

mintegy

megkezdjük

folytassuk

rajzolgatásait?
észrevétlenül,

a határozottabbwvuts

szemlélet és természet
nyomán
való rajzot;
fejlesztjük
gyakorlatokkal
a kézügyességet,
szemmérték
és megfigyelő

.terrnészetű

különböző
képességet.
fogja

kedvtelő,

Az idevonatkozó
témák
azonban
előkészítendók
s viszont a

értelemgyakorlati

minden

ezen

foglalkozás,

a z iskolá ba n

a lka lma zzuk.

miként

főként

a

E két irányzat:

a kivánt

eredményt

Minthogy

modern

a spontá n

és a pozitiv egymásra

hatva,

természetes

amely-

adni.
rajztanításunk

alapjait"

ből kiindulunk,
mint a legfontosabbat
részletesen
értékeItem ~
a, hullámvonal
többi állomásain
e cikk szük keretében
most már
csak per tangentem
haladok áto (
Az általános

mindenrajzolás

a tömeges cselekvés

ábrázolásában

személy fogla lkozá sá t

rajzolják

második
rajzolás

.állomás egy csoportot
csoportja.

volt tehát
nyilvánul.
a

második

képez

az első állomás,

amely

Egyszerűbb,
állomáson.

s ez a, játékszerü

egy-két
Az első és
(spontán}

II. A harmadik

állomásonvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
fejből ra jzolna k egyszerű tá rgya ka t,

összetetiebbeket. A harmadik
csoportot

tesz.

képzeteire

és negyedik

A gyermeket

hag~juk

állomás

mindezideig

támaszkodni.

Nem

tehát

lehetőleg

szintén

önállóan

ugy értve azonban

a dolgot,

hogy teljesen
magára
hagyjuk
őt, hanem ellenkezőleg,
gondosan
vezetjük,
megfígyelésekre
serkentjük
s ezen
léseit

kérjük

lehet

ugyanis

számon

tói minden
hogy még

nl.

legyen

kedves,

nélkül

átmenetes,

nyomán.

gyakorlatszerű

csak

nem

tárgy

is -

Nem

rajzolásá-

annyira

ötödik

ne

nem,

állomás

maradjon

meg többször

keretében

természet

rajzaiban.

még csak fejből való rajzolás,

mutassuk

szemléltetés

ez még

nagyon is
megfigye-

szabad

a gyermeket;

va ló ra jzolá s

vagyis

A rajzolandó

előtt, hanem

előállított

illuzióteljes,

elszakítani

a szemléle! nyomá n

szemlélet

mert

emlékezetből

annyira

átmenet

eleinte

tanító

fejből,

a neki

egy

szerzett

utáni

most

beszéd-

sem

a

és értelem-

egyszer

igy,

csak

hid, amely

rajz,

-

némi

ugy,

máskor

oda vezet.

A tárgyak szemléltetése
hovatovább
erőteljesebb,
tartósabb
legyen,
és kitartóbb megfigyehogy mindjobban
megszokják
az állandóbb
lést.

A hatodik

állomás
Ugyanis

maga

is megrajzolja

lélet eredményét

landó

tárgy

lényeges
már

hogy

összegezni,

formáját
elég

koncentrálása,

a helyes

percipiálása

a természet

bemutassa,
vagy

a pozitiv

emelkedett

tekhez

ujra

visszatér

uj szárnyakat

szükül,

Ha ezen

kell a szemután

hetedik

állomás

-

Ez

a

tágas

könnyedén

ahol -

mint

zióknak

-

terrénuma,

mondárn

mel~ek

-

de annál

jutunk

s biztos

ismeretudással.

magasabbra.

mert egyuttal

minden

a
de

bővül

pozitiv

faktora

szabadságnak,

a gyermeket

-

is ez két
a fantázia,

hatalmasabban

a szerzett

minden

hanem,
a

rajzo-

legnehezebb,

A természet
után való rajzolás a tanulóknak
tényleg
nehezebb;
nemcsak azért, mert a pozitivebb. a közvetlenebb
megismerés

raj-

olykor

a természet

hely.

túl vagyunk,

a szabadság

kapva

.

visszaadni.

va ló ra jzolá s

tere fokozatosan
ismeret.

való

tárgyat

mint

látás

és vissza-

után

egyuttal a legfőbb, ismeretgyüjtő
állomás.
Határállomás
nagy terület
között,
melyen
innen a szabad mozgás,
az illuziók

és hetedik

összetartozik.

tanító a szemléltetett

a táblára,

IV. A természet utá n

szorosan

könnyebb

e fokon

hogya

rajzban

hullámvonalon

erősebb

ajánlatos

átmenetképen,

hid az , ötödik

állomás

a formák

tehát

szempontjából

összekötő

három

figyelem

felfogás,

zoláshoz

csak

amely

az állandó

és gyors
adása

állomás

között,

a

ez az a terrénum,

fantáziának

dolgában

a legtárgyi

s igya

és illurajzolás-
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ban is főként vezérlik - a hatalma majdnem teljesen' megszünik
s a gyermek igen nehezen vehető rá a tartós vagy állandó meg figyelésre ;
nagyon is érzi, hogy ez már nem játék, hanem gondot adó munka,
kivált ha a szemlélet nyomán való rajzot sem kezeltük
helyesen.
Előbbeni bátor vonásait bizonytalan vonalak váltják fel s a legcsekélyebb sikertelenség is könnyen kedvét szegi. Minduntalan észre
fogjuk venni, hogy bizony növendékeink szivesebben kalandoznak
vissza az előbbi szabadabb mezőkre s többnyire a' kitett, vagy.
előrajzolt dolgokat is még mindig inkább emlékezetből, mint állandó
s részletes megfigyelés után készítik. Az előző fokozat, a szemlélet nyomán való rajzolás még csak megyen, mert a rövid ideig
tartó szemlélet, beszélgetéssel
összekötve
még nincs terhére a gyermeknek, ha azután szabadon munkálkodhatik; csak az illuzió nélkül
való erős és állandó figyelést igénylő rnunka az ő ellensége.
Nagy kőrültekintéssel
kell hát a természet utáni rajzolás fokozatát kezelni. Eleinte csak hadd legyen ez is hosszabb szemlélet
alapján való rajz, vegyesen a tanító által táblára rajzolt dolgok
értelmes másolásával; csak később, hogy már lassan teljesebb, a
valóságnak megfelelőbb rajzot készíthessünk - maradjanak a tárgyak mindvégig a tanulók előtt, hogy a rajzot többször összehasonlíthassák a tárggyal és azt tökéletesbíthessék.
Minthogy a rajzolás ezen időben már kezd nehezebb, fárasztóbb lenni, a változatosságra is nagy gondunk legyen. Rajzoljunk
minél több természetes formát: levelet, virágot, lepkét, bogarat stb.
ceruzával feketén, vagy szinesen, ecsettel konturban, foltban, vagy
szinesen. De rajzoljunk sokat fejből is; amit már természet után
rajzoltunk, azt állítsuk elővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
emlékezetből a már ismert többi kivitelben. Ha a fejből való rajzolásra állandóan a legnagyobb sulyt fektetjük, lehetetlen, hogy jelentékeny siker' ne koronázza
fáradozásunkat !
Látható ezekből, hogy tanításunkkal mindig bizonyos koncentrikus körökben haladunk. Föladataink ismétlődnek;
amit eleinte
fejből rajzoltunk, abból egyet-mást -. ami rendelkezésünkre állnyomán rajzolunk, még pedig eleinte csak egymost szemlélgetés
szerü konturral, majd folttal, azután szinesen, előbb csak egy, majd
több szinnel; később egészen természet után fogjuk azt rajzolni
és végül kifejezésünk anyagául használjuk föl egészen önállóan.
Minthogy a természet után való rajzoláson fordul meg főként
az igazi, tudatos formaismeret-gyüjtés,
melynek birtokában a kifejező erő hatalmas lendületet vehet, azért a természet után való

8&

rajzolást

állandóan

értelmes,

tudatos

és

természet

De ha mindig
tosság
tani

mindvégig

csak

kell gyakorolni,

után

való

természet

elve és a gyermeki

rajzolás

után

természet

mert

is lehet

rajzolnánk,

ellen

volna,

később

az.

illuzióteljes.
ez a változa-

azért

föl kell vál-
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reproduktiv ra jzza l és teroezéssel, amelyeket
nem

megszabott
állomások
utáni

egymásutánban
és külön
mutatják
-, hanem
okos

rajzolás

folyamán

kifejezőképességet

mint ahogya
beosztással
már

és közben

támogassuk,

7" 8, és 9~
a természet

is kell alkalmaznunk,

erősítsük,

fejlesszük.

hogy

a

A reprodukti

v;

a mintamázoló
állomás
más, de mint ilyennek

itt csak közbevetett
és nem lényeges
csakis a természet
után való rajzolás

mása

mert

után

lehet

helye,

amellett,

hogy egyrészt

álloállo-

felfogásbeli

és-

technikai tanuságokat olvashat le a növendék mindenkor egy mintalapról .éppen a természeti
vagy' más tárgyak
visszaadását,
kifeje-

zését illetőleg;
gyakorolta
-

tehát

másrészt

a

amig

dolgokat

az

előző

maga

terf!1észet

állomásokon

is

után

meg

nem

próbálta,

visszaadni,

szerzett

nem
addig-

kifejezni,

ismeretek

nélkül

-

egy

mintalapot
értelmesen,
helyesen nem rajzolhat
meg a tanuló, nem
lévén meg hozzá a kellő értelem és érzés, Ezen alapkellékek
nélkül
még a tehetségesebb

rajzoló

is csak a mintalap

technikai

nek fekszik neki s hosszadalmas
nyomorgatással
silány dolgot. Egyébként
ezekről már fentebb
V.

A

természet

utáni

rajzot

most

külsőségei-

hoz ki belőle valami
szó,
voltwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

már

a

gyermek

eddigi

spontán és fejből való rajzolgatása
alapján értékesíteni
kell. amely
a teroeegetésben nyilvánuljon,
midőn a már megszerzett
pozitiv
ismereteket

tetszésszerint

gondolatot
rajzolt

fejezzünk

csoportosítjuk,

ki;

amidőn

és tanulmányozott

dolgozni,

hogy

azokat

ugy

hogy
járunk

természetes
lényeges

formákat

formáik,

pl.

egy

el, hogya
ugy

dekorativ
már előbb

próbáljuk

karakterük

fel-

megtartása

mellett - valamilyen
célnak, gondolatnak
megfelelőleg, kifejező módon
csoportosítjuk.
Mindez csak egyszerüen,
igénytelenül
történjék
és.
eleinte

még csak

szet után,
esünk

ritkán.

részleteket

legyen,

és

nemű

bármely

törekvés

irányú

és annak

többet

rajzoljunk

csoportosításokat

amit a kifejezésre

következik, hogy a tanuló
kodjék a nyert képzeteken,
tehetsége

Inkább

felhasználhassunk.

ne legyen a természet
hogy igazán hasznát
érvényesítésében.
gyakorlása

kezdetben

is, hogy

termé-

sok

formakin-

Ebből

világosan

rabja, azaz uralv~hesse a rajznak

A kifejezésre

való ily-

már az öná lló tervezgetés kez-

detét jelenti.

A fejből és emlékezetből va ló ra jzolá s pedig a tervezés
kulcsa . Ismétlem azért,' hogyarajztanítás
hulJámvonalán
feltüntetett
egyes

stációk

nem

egymástól

messzeeső

és különálló

építmények,

B6

hanem legalább is át meg át vannak azok egymás között annyira
szőve-fonva-hálózva,
hogy bár a fokozatok megállapítása és egymásutánja helyes, de a valóságban igy szét nem is tagolhatók.
A tervezgetés pl. már belekapcsolódik a fejtegetett kifejező rajzolásba a természet után való rajzoigatás közben is, a másolgató
rajzolás pedig szintén átszövi egész rajztanításunkat, nem is említve
az állandó, fejből való rajzolást.
A végcél: avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
kifejezés mellett tehát még a természet utáni rajzolás is mint alárendelt tanulmány, mint a pozitivebb ismeretek
megszerzésének
módja szerepel. Tudjon a ta nuló megra jzolni va la mit, ne csa k lera jzolni; tudjon egyszerű dolgokat (használati vagy
természeti tárgyakat) lényegükben helyesen, akár fejből, akár természet nyomán, akár más módon megrajzolni;
még pedig nem
ugy amint a rendelkezésre álló helyzetben a. modell kinálkozik,
hanem ugy, amint azt én, vagy valaki más akarja; tudjon azon'
olyan változtatásokat tenni, amilyent éppen kivánunk; tudja a rajzát
olyan egyszerű alakba öltöztetni, amilyenbe a célszerüség kivánja;
szóval tudjon ura lenni annak, amit ábrázolni akar, vagy kell, hogy
abból esetleg egy dekorativ vagy az elemi művészi
igényeknek '
megfelelő egyéb gondolatot értelmesen kifejezni tudjon. Ilyen és ehez
hasonló dolgokkal gyakoroljuk és tesszük próbára szerzett ismereteink hasznavehétőségét s szoktat juk magunkat már eleve azoknak
önálló használatára s épen ilyen feladatok azután a legalkalmasabbak vizsgai rajzoknak is.
Tévedés volna azt hinni, hogy mindez túlzott kivánság s
hogy ez kivihetetlen az elemi iskolában. Hangsulyozom folyton
hogy igényeinket a gyermekekhez mérjük; de az csak nem kielégítő állapot, hogy egy mai tanuló egyelébetett
egyszerű mintát,
vagy' tárgyat talán le tud rajzolni, egy tagozottabbat
már alig, 'de
-minta nélkül éppen semmit sem tud. Igy igen természetes kivánság
az, hogyha más tantárgyakból
az életfentartási ösztön hatalmas
kényszere alatt' a kellő nivót mindenki törekszik elérni, akkor
a rajzból is - miután a mai modern irány mellett 'a többi tantárgyak teljes analógiájára a szükséges szinvonalat többé-kevésbbé
mindenki elérheti - törekedni kell annak elérésére. Ha majd a
felsőbb iskolafokozatok is igy kezelik a rajzot, a felnőtt, intelligens
ember műveltsége még határozottabb
formában fog "mutatkozni.
Hogy pedig az ipari pályára menő egyén mit kap az ilyen rajztanításban, arról nem is szólok, hiszen annak valóságos életszükséglete a ~rajz.
Dienes Ká roly .
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A · ta n ító -

és

ta n ító n ő k é p z ő -in té z e te k

fá s a it

rendező

A képző-intézetek
hogy

túlteng

nagy horderejűnek
szabályzattá
válik,
dezni.

Különösen

távolabbi

az

az

s z a b á ly z a t.

még

elvont

ma

is

elméleti

felhangzik
ismeret.

fontos

ország

(2. §. c) pont),

az a része

teendő
és

kapcsolatba.
Tapasztalásból

kirándulásokat

a

nemzet

tudom,

egészével

hogy

még

szükebb

hazánk
böző

körzetéből.
szépségeit,

földrajzi/
foglalkozásait

dolog,

hogy

Mégis

ennek

etnográfiai

s a történeti

az elméletben

közvetlenebb

olcsóbb

sajátságait,

ismeretek

közlekedési

aki ugy szólván
falujából,
vagy

a tanítónak

kell tanítania
a lakosok

nevezetességeket

szerzett

mely ha
fogja ren-

s a képző-inté-

juttatják
az

panasz,
ez okból

mely az ország

értékeli

viszonyok
mellett is sok tanító van az országban,
egész tanítói
működése
alatt ki nem mozdul
a
annak

a

Épen

kell tartanunk
azt a szabálytervezetet,
tanulmányi
kirándulásait
a képzök

vidékeire

zeteket

ellen

bennök

k itá n d u -

külön-

stb. Természetes
sohasem

pótolják

a

közvetlen tapasztalat
útján
szerzetteket
hogya
közvetlen
tárgyi tudás
hijával

s így természetes
az is,
a. tanítás - 'ha még oly

szép

oly igaz, meggyőző,

rozott

és szemléletes
és biztos,

szerveivel

is -

mint

és közvetlen

a legtöbb

tanító,

sohasem

lehet

azé a tanítóé,

aki tudását

impressziók

útján

a helyszinén

szerezte.

Ugy

hatáérzék-

varr

ezzel

il germán
professzor,
aki tanárságának
azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

mint

delelőjén

végre

meglátta
Alpesek,

azokat,
így kiáltott
fel:
"Ah, hát· ezek azok a hires
melyekről
annyi lelkes előadást tartottam én tanítványaim-

nak!"
A
letiképet.

valahára

tárgyról

Nos,

eljuthatott

-szerzett

mennyire

kép

máskép

az Alpesek

nem

leszen

fedte

vidékére

és ritkán

s

midőn

fedi a képze-

ez, ha a tanítók

és tanítónők

már kiképeztetésük
id~je alatt megismerkednek
úgyszólván
az egész
országgal.
Mert ha négy-öt
különböző
vidékről valakinek
tapasztalata

van,

könnyebben

kiegészítheti

azt a képzeletében

és követ-

keztetés útján egységes
képpé az egész országról,
mint hogyha
saját szük körzetén
kivül nem látott egyebet az országból.
Sok
tanító

egész

tanítóskodása

sokból fog' táplálkozni
dést a tanításhoz.
Mennyire

kár

alatt

s fog meríteni

a- képző-intézeti,

sok

tárgyi

tudást

kiránduláés íelkese,

.
azonban,

__

ezekből

O

hogy

•

__

~

az ország

távolabbi

vidékeire

.:..-_
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teendő kirándulások
fontosságának
bölcs felismerése mellett a
szabály tervezet olyan intézkedéseket is tartalmaz, melyek eleve
magukban hordják a kirándulások
sikerének az akadályait s nem
engedik, hogy azok szakszerüen a képző-intézetek oktatási ~endjébe belevonassanak.
Véleményem szerint ilyen intézkedés a tervezetben az, hogy
ezek a távolabbi kirándulások nem minden egyes növendékrevutsrqponmlkjih
kötelezők
(5. §. második bekezdésének záradéka). Bizonyosan a képző-intézetek növendékeinek fölötte nagy szegénysége lebegett a szabályzat
tervezéje előtt, hogy nem akarta kötelezni a kirándulásra s ezzel
költségbe verni a növendéket. De épen ez a nagy szegénység fogja
meghiusítani a kirándulásokat, mert hát kinek van a mai pénztelen
világban fölöslege a kirándulásokra, ha az az állami segély mellett
még oly kevésbe kerül is.
A kirándulás sikerülrét zavaró másik intézkedése atervezetnek
az, hogy az ország távolabbi vidékeire teendő kirándulások idejéül
a husvéti, vagy pünkösdi, vagy az évzáró vizsgálatok utáni szünidőt jelöli meg. (5. §. 2-ik bekezdés). Szelid kényszer nélkül a
növendék alig fog vállalkozni eszünidőkben
a kirándulásra, mert
siet haza hozzátartozói körébe, hogy az iskola munkáját kipihenje,
ruházatát rendbehozhassa
s a zárt levegőn való hosszas tartózkodást egy kis szabadban való üdüléssei helyrehozza. - A tanár
is, aki iskolai kötelességeit lelkiismeretes becsületességgel végezte,
bizony elfárad a munkában
s jól esik neki is a szünidőkben a
felszabadulás és a pihenés.
felFoglalkozván a kirándulások nehézségeinek kérdéseivel.
merült lelkemben az, a gondolat,' miért ne lehetne az ország távolabbi vidékeire teendő. kirándulásokat
olcsóbbá, rendszeresebbé és
mindenkire kötelezővé
tenni?
Miért ne lehetne a különböző vidékeken elhelyezett képzőintézetek egyes évfolya mdna k
növendékeit ősszel (a z á lla ndó szép
ma gya r
ősszel), seeptemberben va gy október első felében egy-két
hétre kicserélni ?
A tervbe vett szabályzat (8. §.) amúgy is megengedi, hogy
a kiránduló növendékek a testvér-intézetben
ingyen szállást és a
rendes köztartási kulcs szerint megállapított összegért élelmet nyerhetnek) ha a vendéglátó-intézet
növendékei távol vannak.
Miért ne lehetne intézkedni, hogya
két intézet növendékei
egyszerre, egyidőben legyenek távol P. Miért nem nyerhetriének
élelmet minden külön dijfizetése
nélkül ezek ott, amazok pedig itt?
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Miért ne lehetne
kidolgoz ott
szabadkai
. rendelni?

terv

pl. a központban

szerint

egy

sik földi leányokat
Vagy
pedig
a

ugyanakkor

30 budapesti

Egy

számbavehetőbb

ben felhozni,
rendjét

és

.az összes

ugyanazon

intézetek
időben

ellenvetést

ezek

megzavarnák

és

a

Kolozsvárra,
ezeket pedig Szabadkára
székelykereszturi
30 fiut Budapestre
s
ifjat Székelykereszturra

hogy

számára

két hétre

az
a

lehet

egy-két

kirándultatni.
e kérdésekkel

heti

kirándulások

tanulmányokban

szema tanítás

elmaradást

okozná-

(5. §.).

nak.

Ez azonban
véleményem
A tanító- és tanítónőképző
terv

alapján

elkészített
eltekintve

vonatkozástói

szerint könnyen
elkerülhető
intézetek tanterve
egységes.

tanmenetek
'nagyobbrészt

egy-két
szintén

volna.
A tan-

csekélyebb
helyi
hasonlítan ak egy-

intézkedések
folytán
sőt várható,
hogy
felsőbb
lesznek. A képző-intézeti
tankönyvek
nagyobbrészt

máshoz,
azonosak

azok
már

is azonosak.
Ily

körülmények

kiránduló
k i1 1 t

előadást

óráktól

helyi

őszi

Miért

reggelen

évesek . tantermében

pedig

ne lehetne,

nekik

legjobbat
Igaz,
bontva,

nézve

nyujtani
hogy

az

egyöntetüség

delemmel, sőt rá lennének
vezetve, hogy tudni kell
forrásból

egy-két
könnyü

rövidebb
összefoglaló
volna helyreállítani.

meríteni.

A

tervezet

pl. én

itt

találnám

tanítást

tartanom

érdeklődest

hatással

volna,

Kolozsváron

a negyed-vutsrqponm
a nevelésés a figyel-

aki iparkodnék

a

.
e

rö v id

értelmű

ezzel arra
ismereteket

szokott

elkészített

töltenék.

hogy

kellene

is buzdíto

a fejlettebb

szépirás

leányokat

vendéghallgatóinak.

ez azonban

a

a vendéglátó-

kézimunka,

az

történelem
valamely kijelölt részéből? l
Ez a változatosság
csak fokozná az
met s a tanárra

hogy

valamely tantárgy
bevezető,
kezdő,
hallgassák
a
tételét idegen tanárról

a szabadkai

s

torna,

kirándulásokkal

hogy
egész

volna,

levő intézetbenUTSRQPONMLKJIHG
d é le lő ttö n -

tantárgyakból

rajz,

délutánokat

növendékei?

egy szép

zene,

és környékbeli

Miért ne lehetne,
akármelyik
kerek

képző

kivihető

helyén

a fontosabb

; az ének,

felszabadított

szerint

könnyen

a kirándulás

hallgatnának

intézet . tanáraitói

avagy

között

növendékek

időre

ifjakra

kissé

meg

nem. járna

lenne
vesze-

az életben szükséges
dologra
mástól is, nem csakwvutsrqponmlkjihg
ra meg-

megbontott
és áttekintő

egységet

pedig

ismétléssei,

odahaza

azt. hiszem,

Minden
egyéb haszon
mellett meg volna az így tetvezett
nagyobb
kirándulásoknak
az a tagadhatatlan
előnyük,
hogy
a
Magyar

Tanlt6képző.

7
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növendékek
a távolabbi
hanem

nemcsak amúgy "röptében
a világ körül"
vidékeket
s nem elmosódott,
fölületes

a helybeli

tanárok

szakszerű

és a viszonyokkal

mellett

alapos,

biztos

jól megértett

irányítása

teket hoznának
magukkal
szociális viszonyairól.

és

a távoleső

néznék meg
és vázlatos,
jól ismerős

részletes

vidékekről

s azok

ismere-

különböző

Kolozsvár.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Miha lik La jos.

Tanítóképző-inté~eti
A

középiskolából

a

érte~ítőkcbaZYXWVUTSRQP
s z e m lé je .

tanítóképzőbe

lépő

növendék

minden

tudását
fel kell használnunk
a mi céljainkra:
azt a kis nyelvtani,
történelmi,
matematikai,
természetrajzi,
földrajzi
tudást
haszonnal
is tudnánk
értékesíteni,
ha arra valóban lehetne
nem igen lehet! A tömeg közül pl. még a nevét
sok 'helyesen
Ugy

kellene,

képző

1. osztályának

irni meg

telmény
ség.

leirni.

-

hátránya
lasztást.

csináljon

vele a tanár?

mi lesz a rengeteg
tanítástervébe

Tanítsa

anyaggal,

fel van

véve?

meg?!

ami a tanítóPedig

helyesen

kell tanulni a tanítónövendéknek
minden áron!
E kövenélkül kibocsátani
valakit a legnagyobb
bűnös könnyelmü-

Módot

tárgyak

Mit

de akkor

építeni. De bizony
sem tudja nagyon

kell

tehát

"keresni

a magyarnyelv
nélkül

tegyük

haladéktalanul

és irodalmat
jóvá

sem

és pótoljuk

arra,

hogy

véve ki eme

a többi

oktatásának

kardinális

mu-

Ezt a feltétlen
akaratot
láthatjuk
kifejezve a stubnyafürdői
tanítóképző
értesítőjeben
sig-en jó szelgálatot
tettek
vele már a
puszta

példaadás

szükség

megszüntetésére

korlatban
egyes

szernpontjából

bevált

is a társintézeteknek.

úgyszólván

vezető

eljárásukat.Fogjon

tagja, - hogy

végre' kitépjük

össze
ennek

helyen

hogy e kiáltó
hirdetik

a tanárkarok

a tengeri

a gyaminden

kigyó nak a fejét,

úgy, mint Stubnyán
tették és teszik.
Egy tanárgyülésen
beszélték
elárvult ügyét s elhatározták
a következőket:
meg a helyesírás
1. Minden
de helyesirási

irás beli

dolgozatot

szempontból

a szaktanárok

2. Az összes növendékek
kötelesek
sort .leirni s azt kölcsönösen
átnézni.
3. A helyesirás
jegyeiben

-nyerjen

elbírálása

kifejezést,

ne csak

tárgyi,

is biráljanak.
mindennap

a magyarnyelv
még

a felsőbb

IQ nyomtatott

és irodalom
osztályokban

érdemis.
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4. Helyesirási

hibákkal

telt tanítási

tervek

újból

leirandók.

A helyesirás
ügye kapcsán
örömmel
emlékezhetünk
meg az
igló tanítóképző
tanárkaráról
is, amely egy konferenciáján
szintén
kimondotta
az idevágó több és nagyobbmérvű
egyéni foglalkoztatás
kiáltó

szükségét.

A kisérleti
pedagógia
évének is nevezhetnénk
esztendőt.
A vallás- és közoktatásügyi
miniszterium
rendezte
tanáraink
számára
a pszichológiai
évben szerezte
be az intézetek
számára
drágább

műszert,

a pedagógia

tanítása

.az egész vonalon.
E tanításokból
latokat vontak le és. eredményeket
alig-alig

találunk

ez van
mok,

olyan

erre

fontos

meg .a házi,

beszámolás.
S .mig Iglón
tanulmányozáshoz
laboratóriummal
addig

néhány

dolog,

történt

Pedig

lövésztanfolya-

táncvigalmak

sikeréről

való

várnak,
aki majd ért a gyermekpedagógia
tanításához,
s mig több

intézet

szép

immár
tapasztaÉs mégis

értesítőirikben.

mint az igen jól sikerült

a nyilvános

felszetelt

kisérletekkel

jelentésfélét

olyan tanárra
és a kisérleti

intézet

tanfolyarnot,
ebben az
a sok-sok
drágábbnál-

bizonyára
igen értékes
értek el a szaktanárok.

vonatkozó

meg

ezt az. iskolai
ebben az évben

mintául

a kezdet

nehézségeivel

küzdött,

tervet

végre

szolgáló

hajtott

a

gyermektanulmányozás
és a kisérleti pedagógia
terén. Temesvárott
a didaktikai,
metodikai,
pedagógiai
mega IV. osztály növendékei
figyeléseken
kivül, mit a gyakorlőiskola
látóképességi
!tIe módszerek
szerint
Ebbinghans-féle

módszer

szerinti

zák az anyagot

s arról

a

teszik

vizsgálatokat

szaktanárnak

a II. osztály növendékei
is.
Déván az I-II.
éves növendékek

pontok

szerint

egyúttal
saihoz.

végeztek

szemléleti
Követésre

Aradon

végeznek,

beszámolnak.
előre

szolgáltattak

feldolgoz.Ugyanezt

megállapított

gyermektanulmányozást,

tartalmat
méltó

nyújthat,
a Binet-Simonés intelligencia,
úgy.szintén

szem-

s e megfigyelések

a testtani

órák

tárgyalá-

példa!

az 1. o. növendékek

megfigyelési

szempontjai

a gyermekek
tisztasága;
járása, állása, ülése, érzékenysége,
továbbá 'az óraközi szünet ek alatti viselkedése.

voltak
beszéde,

A IL osztálybeliek
a gyermekek
érzékszerveit,
képzetvilágát
figyelték meg, azonkivül
a gyermekek
fantáziáját,
akaraterejét.
stb.
Stubnyán
asszociáció-vizsgálátokat
végeztek
szópár-módszerrel, emlékezőtehetség-rnéréseket
eszközöltek
Stopper- órával,
hasz-'
nálták

a Krepelin
Itt .kell

számoló-lapokat

megemlít,enünk

stb..
azt is, hogy

.
a kolozsvári

taníjónő-
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képző növendékei néhány mese-délutánt is rendeztek a gyakorloiskola növendékei számára; amelyek nemcsak a gyermekek lelkében
'hagytak számottevő nyomokat, de a növendékeknek
is hasznára
váltak azok, már csak a gyermektanulmányozás
szempontjából is.
A tanítóképző többi tárgyának tanítása is szigoruan az új tanításterv szelleme szerint történt. Ahol meg volt az alkalom, ott megfelelő helyi kirándulásokat
is tettek, sőt igen sok intézet egy nagyobb
utazást is tett növendékeivel. (A temesváriak: Tátra-Budapest,
az
esztergomiak Pozsonydiószeg-DobsinaTátra-Balaton,
a győriek:
Pápa-Komárom-Levél-Magyaróvár,
a pápaiak: SzombathelySárvár, az aradiak:
Világos-Budapest,
a lévai ak : Magyarád\
Hontvarsány-Nagykoszmály,
a felsőlövőiek : Balaton, a félegyháziak : Kecskemét- Tőserdő-AlpárTisza- Bugacmonostor=-Bucapest- Visegrád-Magas-Tátra,
a bajaiak: Budapest-Magas-Tátra,
nőképző
az Alduna, a stubnyaiak:
Zsolna, a
a szatmárnémeti
losonciak: Budapest, a csáktornyaiak szintén Budapestre rendeztek
kirándulást.) Hogya nagyobb kirándulások
lehetővé
tétessenek,
néhol kirándulási alapot létesítettek, (táncmulatság, matiné, szinieloadás stb. "jövedelméből) s esetről-esetre a vallás- és közoktatásügyi miniszter jir is volt kegyes hozzájárulni némileg a kirándulás
költségeihez.

A növendékeknek a gyakorlati életre való nevelése is szépen
kifejezést nyer némely intézetünk értesítőjében. Iglón állandóa~ két
III-II.
éves növendék végzi a meteorológiai megfigyeléseket az
országos meteorológiai középpont
megbizásából. Az eperjesi tanítónőképző növendékeinek pedig gazdasági kiképzése érdemel különös
figyelmet. Itt foglalkoztak a növendékek:
"a gyümölcsbefőzéssel,
tettek el barackot, körtét, besztercei szilvát, készítettek almából
kocsonyát,
birsaimából sajtot, főztek somot, birsaimát, dinnyét,
csináltak lekvárt magvaváló szilvából,
hullott almából ecetet készítettek, főztek be paradicsomot, raktak el ugorkát ecetbe stb. Az
őszi hónapokban még aszalással is foglalkoztak: aszaItak szilvát,
almát, zöldségfélét, gombát. Az almát szedték és rakták el a pincében, polcokon s felkötözve. Október hónapban a növendékek
rakták el az intézet háztartásában szükséges zöldségféléket.
A téli hónapokban
mostak, vasaltak, takarítottak,
ruháikat
"[avitották, s amikor gazdasági munka nem akadt, készitettek leltárt,
gazdasági
költségtervet,
naplót, kert-tervet stb., főztek felváltva
'egész éven át, hetenként egyszer kenyeret sütöttek s hármas csoportokban dagasztottak.
Sütöttek kalácsot - is és az ünnepekre ők

•

93

készítették a süteményeket.
Segédkeztek a sertés-feldolgozásban:
töltöttek hurkát, kolbászt, disznósajtot, olvasztottak zsirt, pácoltak
sonkát s a húsféléket.
Tavasszal palántáItak, szemeztek, ojtottak, kapáltak, .öntöztek,
s maguk hizlalták egész éven át az internátus számára a csirkéket, piIlykákat, kappanokat stb."
Leirni is sok.. hát még mindezeket véghez vinni. Udvarhelyi
Etelka és Péterfy Kata ugyancsak derekas munkát végezhettek s
méItán megérdemlik az elismerést önzetlen munkásságukért.wvutsrqponmlkjihg

*
A gazdasági kiképzés ilyen. módon való felfogása már tulajdonképpen a nevelést is szolgálja. A munkára való nevelés elve
vezető elv ma a magyar népoktatás terén. Az öntevékenység s a
munkára való nevelés szép példáját látjuk a Katona János dr.
intézetében, Félegyházán.
Ez a férfiú valóságos kuItur-gócpontot
csinál ott a homokbuckák
között. Értesítőjében
ezeket rnondja :
"Növefldékeink különben jól tudják, hogy az általános műveItségen
és tanítói készültségen
kivül mindenkinek kell érteni valamihez,
mindenkinek kell valami mesterségének
lennie, mert ez nemcsak
az illetőre hasznos és értékes, hanem ezzel lehet a munkásnép
tiszteletét és szeretetét kivivni s ezáltal tudjuk a jö és hasznos
munkát megbecsülni. A sok egyéni ügyesség eredménye, hogy
íntézetünk
sok szükségletét házilag intéztük el, ritkán van külső
segítségre
szükségünk.
A tanszer- és butorjavítás,
festés, ablakbevágás nagyobbrészt
házilag történtek s nagy szeretettel üzik
ifjaink a kertészet s gazdaság ügyeit is .. Az iskolai év végén különösen a végzett növendékek önként ajánikoznak, hogy a szünidőt
az intézetben töltik s 'bizonyos munkakört elvállalnak. Igy a továbbképző tanfolyamon volt két asszisztens az előadásokhoz, van egy
asztalos, aki tanszereket készít és javít, a butorzatot hozza rendbe,
egy rajzoló és szobrász, aki rajzból és kézimunkából tanmeneteket
állit össze azon intézetek részére, amelyek aziránt hozzánk fordultak, van két kertész, egy irodás, egy ökonomus." S hogya társadalmi nevelésnek is elég legyen téve ott a homokon, elviszi növendékeit a szomszédos falvakba, városokba s egy-egy előadással,
hangversennyel szerez sok hirnevet a félegyházi intézetnek.
A testi nevelés fontosságát több intézkedés célozza tanítóképző-intézeteinkben.
Ujabban a köteles tornászáson kivül a játékdélutánok,
lövésztanfolyamok
vannak bevezet ve. S még ennél is
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többet

tesznek

a dévaiak.

Ugyanis

tekintettel

összekötött
elfoglaltságára
: minden
tornagyakorlatokat
végeznek.
Minden

óra

vezényszavára

végén

végzik

az ablakok

kinyitása

a következő

ülésse}

1-1 percig
után,

tartó

egy növendék

gyakorlatokat:

,,1. Mély lélegzés négyszer!
kifelé fordulnak,
vállakat
emelni
karok

a növendékek

óraközben

(Egy! A fej hátrahajlik,
a karok
nem szabad;
kettő! felnyujtás,

alaphelyzetbe.)
2. Törzsdülés

négyszer!

belélegzéssei

a

kilélegzéssel

egyidejüleg

magasan;
tózkodva

nyak

kettő!

(Egy!

hátraszegül,
-

előredűl,

Belélegzéssel,

törzsnyujtás.

felnyujtott
a csipőben
a

erősen,

karokkal
hajlított

hát

és mély
törzs

homorú,

lassan,

a

-

a

tekintet

kitartóan

és nyuj-

)

3. Lábujjállás

és guggolás

négyszer!

(Egy!

Magasan

emel-

kedniwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
il lábujjállásnál,
sarkok zárva, guggolásnál
a térdek jól kifelé
feszítve, törzs egyenesen
tartva;
kettő I Alapállásban !)
A lövésztanfolyamok
a minisztérium
rendeletet.
tetett ilyen tanfolyam,
egész délutánt.
Addig,

szervezésére
nézve nemrégiben
Ennélfogva
a legtöbb intézetnél

amely
növendékeinktől
ismét
elvesz egy
amig a tanítóságnak
meg volt a póttartalé-

kosi kedvezménye,
tényleg nagy fontossága
moknak.
Most azonban,
amikor
megszünt
tanítók
is egyévi
külön terv szerint
látjuk

olyan

adott ki
szervez-

volt ezeknek a tanfolyaez a kedvezmény
és a

önkéntesekként
soroztatnak
be, s egy
képeztetnek
ki az u. n. tanító-századokban,

életbevágó

való tanítását.
Inkább
egy olyan intézrnényé,

dolognak

egész
nem

a tanítóképzőkben

a lövészetnek

a tüzoltói oktatás volna szükségesebb,
mint
amelyben
való jártasság
égető szüksége ji

néptanítónak,
mint községe egyik szellemi, anyagi vezetőjének .
.Igy vagyunk
a játék-délutánokkal
is. Szükséges
is, hasznos
is, Je ... , de ...

vajjon

kül a tanítóképzők
is a vállain
mindent

az

hogy

gyönge

nyugszik!
iskolában

Igaz,

birja

népe
hogy

el az elméleti

ezt a rengeteg
tanítástervi

kell a növendéknek

képzés
terhet,

kára

nél-

amely

már

utasításunk

szerint

megtanulnia,

de hány

. tanárnak
van olyan nyugodt
lelkiismerete, hogy ezt egész komolyan
Esszük-esszük
a főztünket,
de már sok várja,
higyje és vallja?
hogy

mikor

csapja

képpen cselekedjék.
.
A növendékek

a földhöz

a másik

túlterhelését

a kanalat,

bizonyítja

hogy

még

ő

is hasonló-

á dévai

tanulóinak
testsúly-mérése
is: Az intézet
vezetősége
megállapítja
minden növendékének
félévkor é~ év-végén

képző

év elején,'
testsú!yát.·

95

Ebből láthatjuk,
hogy az évi átlagos
nyugtató,
Az átlagos
súlyemelkedés

eredmény
ugyanis

nem valami megaz I. osztályban:

3'66. kg" a II-ban 2'14, El HI-ban 1'45 és a IV-ben
De kétségkívül
a testi nevelés ügyét szolgálja

amelyne', tagjai

tanárkara,
künn

a kertben

tartottak

Az erkölcsi

igen

sok

elméleti

1'58 kg,
az aradi képző

és

gyakorlati

meg,

nevelés

terén érdekes

a bajai tanítóképző"

naplója",
amelybe a dorgálásban
részesült
növendék
irja 'be a megfelelő lapra a dorgálás
okát és javulást
dékát.

Déván

pedig

önfegyelmezése

"Iskolai

céljából.

fegyelmi
Egyéb

biróság"

célok

alakult

még:

és a közérdek
emberszetettel

összeegyeztetésére
való mérlegelésére

az önmagukról

megfeledkezettek

ellen

elkövetett

megbánására

hibák

jó útra

és· azoknak

önkéntes

tatás, végül mindazon
nevelői
községi életre előkészítenek.

a növendékek

A biróság
alakul,

kiket

választottak
dalmat.

az I-IV,
a tanári

testület

az egész

A hozott

tanártestület)

intézet

itéletet

hajtják

a békés,

megválasztott

erősít

meg

hivatalukban,

előtt

teszik

tényezők

valamint

szok-

egyetértő

növendékébő

ifjusága

a végrehajtó

végre,

és a
őszinte

való nevelés,

melyek

1-1

az egyének

mulasztások

jóvátételére

osztály

eszmé-

felébresztése,
szabadakarat

a cselekedeteknek
irányuló nevelés,

terelése,
avagy

hatások,

maga
szán-

a békebiróság

való nevelés,
és megitélésére

és vétségek,

fegyelm

saját
igérő

jének megkedveltetése,
a közintézmények
iránti tisztelet
a mások
bajával
való jóakaratú
törődés, az egyéni

köz

órát

A meg-

le a birói foga-

(nevelő,

ugyanazoknál

igazgató,

fellebbezésnek

is lehet· helye,
E biróság
mindenesetre
hogy

szervezetét
óvatosság

kipróbálni
Némely

súlyt

nem
intézet

fektetnek

résztvesznek
intézeti

található

már

jóvá

az is, hogy kiváló

is, A növendékek
azok

legtöbbnyire

szertartásaiban,

mindenkor.

mellett,

egy-egy

erősen

intézet

veszélyezteti

olvasókörének

a vallásos
asztalán

ott.

V ilá g , ezwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
li minden néven nevezendő
vallásnak
pl: aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hadat

üzenő

napilap.

S egyáltalában

dékek

számára

valók,

A középiskoláknak

szabad

hagyta

de az Js bizonyos,

megállapítható

nevelésre

csakugyan

hogy

nem

ilyenekben,

fölösleges,

ünnepein,

vezetése
az

sikerét,

a miniszterium

értesítőjéből

egyházaik

Azonban.
. nevelés

lenne

a vallásos

előljárók

még
ajánlható

napilapot

járatni,

s bizony

nálunk

napilapok

nem

növendékeik
sem

ártana

tanítónövensz&mára

nem

az erre vonat-
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kozó tilalom. Idő sincs rá, s a napilap előfizetési pénzén egy pár
igen hasznos könyvet is szerezhetnénk.
is meg kell ernlé-,
Végül a tanárkarok együttes munkájáról
keznünk. Bátran elmondhatjuk
összevetve az idevonatkozó
adatokat, hogy tanártestületeink ez iskolai évben is derekas munkát
végeztek. Azon-kivül, hogy módszeres konferenciákat tartottak, megbeszélték és megállapították a növendékek gyakorlati kiképzését,
az irásbeli dolgozatokat, a testület egyes tagjai tanfolyamon vettek
részt, s előadók voltak a tanítói továbbképző kurzusokon, elintéztek
a hozzájuk javaslattételre utalt darabokat, tető alá segítettek hozni
egy nagy munkát: az ifjusági könyvtárjegyzéket.
És ennyi munka után egy testület tagjai még azon is vitatkozni tudnak, hogy:
"Helyes-e, ha a szaktanár az összefoglaló
kikérdezésnél a növendékeket. abban a sorrendben szólítja felelésre,
amint egymásután helyet foglalnak?" Vagy: Lehet-e a jövő órán
tárgyalandó
anyagot a növendékeknek
néha előreolvasás és tájékozódás céljából feladni?"
Óh boldog testület!
Eger.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Benká csi Emil.cbaZYX

K ü lö n fé lé k .
A lo v a g W e c h s e lm a n n
Z s ó fia ta n ító i

I g n á c é s n e je N e u s c h lo s s

n y u g d ijs e g é ly -a la p ítv á n y .
Február 17-ike.

Nevezetes nap ez a magyar tanítóságra nézve, mert évek óta
ezen a napon há romszá znyolcva nkét
tanítócsalád ajtaján kopogtat
a pénzeslevélhordó 200-400 koronás nyugdijsegélyt hozva nekik.
200-400 korona nem valami hatalmas összeg, de mindenesetre nagy segítség ez egy, a munkájában megőszült tanítónak,
de még jobban a szük nyugdijából nyomorgó tanító-özvegyre
nézve, különösen ha tudja, hogy erre élete fogytáig bizton számíthat. Ámde a háromszáznyolcvankét
tanítónak évenként ily módon
juttatott 76.800 korona már tekintélyes összegnek mondható, hiszen
ez kétmillió korona tőkének felel meg. És valóban ily hatalmas
tőke áll a «looa g Wecksela na n« Igná c és neje Neuschloss Zsófia
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«eoét viselő ta nítói nyugdijsegély-.a la pítvá nyból a tanítóság segélyezésére. Ezt a hatalmas tőkét, melynél nagyobbat eddig senkisem
adományozott a tanítóságnak, az említett célra egy ember hagyornányozta,
t. i. lovag Wechselmann Ignác.
Csodálatos, hogy az érdekelteken kivül mily kevesen tudnak
l Bámulatos, hogy még e
e fejedelminek mondható alapítványról
kevesek közül is mily kevesen ismerik a nagylelkű alapító nemes
alakját a maga valódi nagyságában!
Ez a sajnálatos
és egyszersmind megmagyarázhatatlan
körülmény
mintegy körelességemmé
teszi, hogy a nagy emberbarát emlékét e lapok hasábjain felujítsam.wvutsrqpon

*

Nem magyar földön ringatták lovag Wechselmann
Ignác
bölcsőjét. Messze innen Porosz-Szilezia NrkolajUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
nevü
városában
született 1828-ban. Gyermekéveit szülővárosában
töltötte; tizennégy éves korában tanulmányainak folytatására Berlinbe ment, hol
elvégezve a műegyetemet, építészeti oklevelet nyert. Az oklevél
elnyerése után Bécsbe kerüIt,holaz
akkor már európai hirű Förster
Lajos irodájában nyert alkalmazást. Főnöke csakhamar felismerte
a törekvő ifju nagy tehetségét és méltányolva azt, a legnagyobb
körültekintést
igénylő munkák vezetésével bizta meg. Igy 1856-ban
Pestre k~ldte, hogy a dohány-utcai
izraelita templom építését
vezesse. A templom építésének befejeztével az ifju Wechselmann
itt . marad és önállósítja magát. Ebben az időben vette nőül
)"Neuschloss Zsófiát, ki neki a jótékonyság nagy munkájában mindig
buzgó segítőtársa volt és a k iv e l egyetértőleg létesítette nagy alapítványait.
A fejlődésnek indult magyar fővárosban a fiatal építésznek
nagyon sok munkája akadt, elannyira, hogya 70-es és 80-as é v e k teremtő erejének
ben épült középületeink legnagyobb része az
köszöni létét. A kitartó
nagy munka meghozza
gyümölcsét.
Wechselmann Ignác hirnévre és gazdagságra tesz szert. Érdemeit
legfelsőbb helyen is elismerik és a királyelőbb,a
harmadosztályú
vaskorona-renddel, majd pedig a nemességgel és a lovagi címmel
tüntette ki.
N agy munkásságát
azonban a 90-es években kénytelen volt
.abbahagyni, rpert szeme világa folyton gyöngült és megvakulással
fenyegeti. Hiába keresi fel a leghjresebb szemész-professzorokat,
~ajára nem tudnak orvosságot. Visszavonul teljesen és a múlt ,
emlékeinek él, mig 1903. február 17·én örökre- lezárulnak szemei.
ő
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Még

ravatalon

megboldogult
hir valónak.'
1894.

feküdt

nagy alapítványokkal
bizonyult.
Feleségével

október

30-án

kelt

midőn

holtteste,

hire

kelt,

hogy

at

halhatatlanná
tette nevét. És a
közösen
tett végrendeletének

fiók végrendelete

1.

pontja

értelmében

700.000
forintot
hagyományozott
egy vakok-intézete
létesítésére,
és felesége
4. pontja értelmében
pedigvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
egy millió forintot egy az
ő

nevét

viselő

ta nító!' nyngdijsegély-a la pítvá nyra .

A végrendelet
egy

a ) Ez

4. pontja

igy hangzik:

Hagyományozok
az alább megjelölt alapítvány
millió forintot 4%-os magyar koronajáradékban
alapítvány

időkre

célja,

minden

adassanak
országon

évben

hogy

ezen

tőke

elhalálozásom

részére

...

járulékaiból

napján

' örök

nyugdíjösszegek

oly tanítónőknek
és tanítóknak,
kik Magyarvalamely állami vagy községi, közös vagy fele-

kezeti elemi népiskolában
/mint népiskolai
tanítónők
vagy.
népiskolai
tanítók tegalább huszonöt
évig működtek,
hivatekintetében
felsőbb hatóságuk
teljes megtalos működésük
elégedését
ki nyerték
és sem szociáldemokrata,
sem antiszemita izgatásokat
sem szóval, sem irásban semmikép
elő
nem mozdítottak.
.

nyűgdíjra jogosultaknak
életük fogyawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

. b) A nyugdijösszegek
táig

és elhalálozásuk

fogytáig
összegek
nőknek
pedig

a fent
egyik
. és

más

után

nőözvegyeiknek

tanítóknak,
vallású

illetve

népiskolai

iskolai tanítóknak,
illetve
c) A nyugdíj odaítélésénél

nőözvegyeiknek,
tanítónőknek

méltók közt az veendő
hogy a legszegényebb..
egyszáz

befizetendő

f)

A magas
a fentjelzett

forinttói

m. kir. korrnányhoz

tekintetbe,
kétszáz

meg,

összeg
halálom
a m. kir. központi
értékpapirokat

és

elemi

fele
nép-

hatóságától
nyert elismetünik föl. Az egyformán

elsősorban
.

összegekben
állapíttassanak
belátása szerint.

e) Az alapítványi

másik

nőözvegyeiknek
fizettessék.
a' pályázók
közt mindig annak

kell elsőséget
adni, aki a felsőbb
. rés fokát illetőleg a legméltóbbnak

d) A. nyugdijak

szintéhéletük

jelzett
napon
fizettessenek
ki; a nyugdijelemi népiskolai
tanítófele zsidó vallású

a
után

akiről

forintig
pesti

terjedő

izr.

hatvan

kitünik,
évi

hitközség

napon

belül

intézem,

hogy

állampénztárba.
azt

őrizetbe

a kérést
venni

és a mindenkori

lejáratnál

•

a szelvényeket

a pesti

izr.

előljár ósá-

hitközség

gának
további
eljárás
végett
rendelkezésére
szi veskedjék,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

foganatesitását

g ) Az alapítvány

a

pesti

bocsájtani

izr. hitközség

járóságának
engedem
át, melyet al'azatosan
ezen feladatot elvállalni sziveskedjék.

i) Ezen alapítvány
nevét

az én nevemet

Miután

meg,

alapitványra

az

nyert,
az alapítvány

melynek főbb
Hat évenkint

vonatkozó

az életbe
kezelésére

folyamodványok'

a

intézendők
és a hitközség
modványhoz
melléklendők
oklevél, tanítói
bizonyítványok;

tanítói

hitközség

oktatási
elnöke,

kivül

a

hitközség

sem

tagjaival

E bizottság
hat

ki és azon

előljáróságához
folyaítési

szociáldemokrata,
semmiképen

működésben

lévő

huszonötéves

éven

lejárta

alakul,
ügyosztály

egyenlő

bizottságra

alkal-

éves

tanítói-

kérvények

a hitközség
tanférfiu.

miniszter

a

meghivandó

és

állásban

tanítói

a hitközség

három

közoktatásügyi

aki minden

tanítók

a beérkezett

tagjai:

előljárója,

kinevezendő

és

elnöke,
főtitkára,
Ezen

hat

bizottságba
és a bizott-

jogokatgyakorol.

a pályázat
belül,

után

melynek

sem
elő nem

biró és rendszeresített

kik legalább

által

vallás-

kiküldött et rendel,

a

vehetnek

határidejének
bizottság

a hitközség'

mint

iratik

mutatnak
ki, továbbá
legalább
huszonöt
után nyugalomban
levő tanítók és tanítónők.

A pályázat

ság többi

A pályázat

hirdet.
l-én

sem irásban

oklevéIIel

hitoktatók,

átvizsgálására

tagon

izr.

folyamodó

szóval

részt

illetőleg

lévő népiskolai

a

pesti

a

sem

A pályázatban

maztatást
működés

október

titkári hivatalához
küldendők.
A
tanítóképes
: születési bizonyítvány,

hogy

izgatást

tanítónők,

kormányható-

bizonyítvány;
a folyamodó lakóhelyének
közigazerkölcsi bizonyítvány,
melyben kifejezetten
az is

emelve,

antiszemita
mozdított.

alapítólevél

illetve tanítónői
működés
helyeit és éveit feltüntető
az iskolai felsőbb hatóságtól
a folyamodó
érde-

mességét igazoló
gatási hatóságátél
ki legyen

szül. Neuschloss

lépett. A pesti izr. hitközség.
egy külön ügyrendet állapított

pontjai a következők:
az előljáróság
pályázatot

minden hatodik évben legkésőbben
év november
l ő-én jár le.
. A

előlhogy

viselje.

sagi jóváhagyást
előljárósága

és feleségem

kérek,

kiírásának

pályázaton

alkalmából
kivül

beérkezet,

beérkezendő
/

vala-

kérvényekwvuts
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átvizsgálására
'van hivatva. Ez állapítja meg azon folyamodók név"sorát, kik az alapítólevélben megjelölt szempontok figyelembe vételével a segélyezésre
minősítéssel birnak, valamint azokét, kiket
egyáltalában
mellőzendőnek
tart, Mindkét névsort jelentésével a
mutatja be. Az előljáróság belátásához
hitközség elöljáróságának
képest adományozza a már végleg felszabadult jutalékot a bizottság
által minősítettnek jelzett folyamodók közül az erre legméltóbbnak
talált pályázóknak. A hat éven belül végleg felszabadult jutalékokat
az előljáróság rendszerint ugyancsak a mínősítettek jegyzékében
foglaltaknak fogja adományozni.
Az alapítványból nyugdíjban részesült tanító özvegyének a
jutalék további élvezetében való meghagyása a hitközség elnökének
hatáskörébe tartozik.
A hat éves ciklus lejártakor az összes elóbb benyujtott
pályázatok érvényüket vesztik.
A wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
nyugdíjak 200-400 koronás tételekben adományoztatnak
és mindig az év február 17. napján 'és ha ezen nap szombatra
esik, az ezt megelőző napon való kifizetésre utalványoztatnak.

*

Meghatva olvasom mindig a nagy emberbarát végrendéletét.
Hisz már magában véve az is ritka eset, hogy egy idegenben
ma gya r kultuszületett és nevelkedett férfi, ha közénk került is,vutsrqponmlkjihgfedcbaZ
rális célra hagyományozta volna munkás életének gyümölcsét; az
ellenkezőte
sajnos sok a példa. Számos esetet említhetnek fel, mikor itt megtelepedett és itt nagy vagyont .szerzett
külföldiek, az itt szerzett pénzüket külföldi célokra hagyományozták. Lovag Wechselmann nem igy járt el, ami legfényesebb bizonyítéka annak, hogy érzésében teljesen magyarrá lett. És a magyar
kultura szeretetének adta fényes tanujelét, midőn a kultura napszámosairól a ta nítókról emlékezett meg ily bókezűen.
Hivatásomból kifolyólag, - hiszen a nagy emberbarát által
alapított intézetben működöm - emlékét újból és újból feleleveniteni törekszem. E. törekvésem nek meg is van a sikere, de csak a
. -uilá gta la nokuá ), kik emlékét áldva áldják. A lá tók azonban már
hálátlanabbak
. .. Hazánk oly sok tanítóegyesülete
közül egyen,
t. i. az országos izraelita tanítóegyesületen
kivül nem. akadt egy
sem, mely a tanítóság e nagy jótevője' emlékének egy gyülésr is "
szentelt volna, sót nem akadt egy sem, amely csak meg.is emlékezett volsa lovag Wechselmann
Ignácról. Nem kutatom ennek
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okát,
hogy

mert semmiképen
ezen tul másképen

kellene

a

tanítóság

tanítóságot

sem tudnám mégmagyarázni
lesz, különben a legnagyobb
megvádolnunk,

ezt a vádat

magán

pedig

engedné

nem

... Remélhető,
hálátlansággal
hisszük,

hogy

a

száradni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Adler Simon

a "lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss
Zsófia vakok tanintézete" igazgatója,cbaZYXWVU

O k le v e le s

k ö z é p is k o la i

ta n á r o k

ta n ító k é p z ő -

k i e g é s z í t ő . v i z s g á l a t á n a k wvutsrqponm
.a

in té z e ti ta n á r s á g r a

s z a b á ly o z á s a .
!'\.z ,utóbbi

időben

szerkesztőjéhez
tanári

több

az iránt,

képesítést

oldalról

hogy

intéztek

milyen

tanítóképzőintézeti

A vallás-

és közokt,

lehet

tanárságra

A feleletet úgy véltük a legvilágosabban
gálati szabályzat
idevonatkozó
részét egész

közlönyünk
a középiskolai

is kiterjesztetni.

megadni, hogy a vizsközöliük.
terjedelmében

m. kir. miniszter

46450. sz .. a. kelt s Pauer
képzőintézeti
tanárvizsgáló

kérdést

módon

1913.

Imre min. tanácsos,
bizottság
elnökéhez

évi május

az országos
a következő

16-án
tanítóiratot

intézte:
"F.

évi január

Méltóságodat
értesíteni,

hogy

szóló,

téséről

hó 2~-án kelt b. előterjesztésére

és további

tudomás

van szerenesém

szives intézkedés

a tanítóképzóintézeti

tanárok

végett tisztelettel

képzéséről

1911. évi 149837. sz. a. kelt itteni

és képesí-

rendelettel

kiad ott

szabályzatot
a' következő
két §-sal tartottam
kiegészítendőnek
:
,,33. §. Olyan okleveles középiskolai
tanárok, akiknek középiskolai tanári oklevelük
intézeti tanári
szakcsoporthoz
vagy

szakcsoport
'hiányzó

műegyetemen,

két féléven
kel igazolják,

rendes

szintén

bizottság

egyetemi
hallgattak

kérhetik
kérő

valamelyik

tanítóképző-

teljes tárgykörét,
azonban
ezen utóbbi
tárgyból
vagy
tárgyakból
az - egyetemen

át előadásokat

intézetekre.
A kiterjesztést
vizsgáló

nem foglalja magában

képesítésük

és az Orsz.

elnökéhez

pályájuk

intézendó

ideje

alatt

és ezt a- körülményt
kiterjesztését

tanítóképző

Tanítóképző-intézeti
folyamodáshoz

legalább
indexük-

Tanármelléklendó

sz. alatti kiadás
a Vizsgálati
Szabályzat
21. §. g) (1911/149837.
21. §. h) pontjában
körülirt
bizonyítvány,
vagy pedig ehelyett, ha
a folyamodó

valamelyik

állami

tanítóképző-intézetben

már legalább

'
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-egy félévig tanitott, bizonyítvány
az illető tanítóképző- intézet igazgatójától a folyamodó sikeres tanítói működéséről,
A folyamodó az Országos Tanítóképzőintézeti
Tanárvizsgáló
Bizottság előtt szóbeli vizsgálatot tesz:
a) az illető tanítóképzőintézeti
tanári szakcsoporthoz
még
hiányzó szaktárgyakból ;
b) a 25. §.b) _pontjának második bekezdésében
körülirt
-ismeretekből.
Az a) alatti szaktárgyak
a vizsgálaton mint melléktárgyak
-szerepelnek, s ehhez képest a követelmények mértékét a vizsgáló
bizottság elnöke és illetékestagjai
együttesen állapítják meg.
Ezen §. körébe tartozó egyes esetekben a következők lesznek
.a kiegészítő szaktárgyak:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Középiskola i

sza kcsoport.

l
l
l
l

Kiegészítő sza ktá rgya k.

'1wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
M agyar es
a t'In nye 1"
v es iro d . Német nyelv és irodalom
Magyar és francia nyelv és irod.
Tva~y.
és földrai
ortenet es o rajz,
. Ia tiIn nye 1"
N 'eme t- es
v es írod .
Német- és francia nyelv és irod.
Történet

és latin nyelv és irod.

Történet

és földrajz.

F~)Jdrajz és természetrajz.
Természetrajz
Mennyiségtan
geometria.

és vegy tan
és ábrázoló

Magyar nyelv és irodalom
TV~~Y' . föld .
ortenet es o rajz,
Magyar nyelv és irodalom, -földrajz
vagy
Német "nyelv és irodalom, földrajz.

Magyar nyelv é~ irodalom
vagy
Német nyelv és irodalom.
} Vegy tan és természettan.

1

Természettan.

34. §. A kiterjesztés formalitásairól Intézkedik.
Az Ügyviteli Szabályzat 14. §-ának kiegészítése:
"A Vizsgálati Szabályzat 31. §. a) alá tartozók 20 K vizsg.
díjat fizetnek; a 33. §. alá tartozók aszerint, hogy egy vagy két
szaktárgyból tesznek vizsgálatot,
30 vagy 40 K-t. A javító vízsgálátok dija 10 Kán felül még annyiszor 10 K, ahány tárgyra terjed
a javító vizsgálat.
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A csillagászattan tanítása is csak úgy lehet eredményes, ha
az közvetlen tapasztalatokon halad. A csillagos ég megfigyeltetése
ép oly szükséges a csillagászattan tanításában, mint a növények,
állatok stb. megfigyeltetése a természetrajzban.
E tárgy tanítóinak
közös tapasztalata, hogya
növendékek rendkivüli nagy érdeklődéssel iparkodnak a leirások, térképek, csillaggömbök alapján megismerni az égboltozat főbb csillagait s csillagzatait. Egy vagy két
esteli szernléltetés
elegendő a kiinduló pontul szolgáló csillagok
vagy csillagzatok megismertetésére
s már a többieket mindenki
felismerheti. Különösen tanulságos a bolygók mozgásának megfigyeltetése. Erre nézve legcélszerübben
úgy járhatunk el, hogy a
megfigyelt bolygót két vagy három szomszédos csillag hoz viszoszerint az így előálló három wvutsr
nyítjuk . s lerajzoltatjuk szemmérték
,
vagy négyszöget. Bizonyos idő elteltével ugyanezt tesszük s a
nyert rajzok alapján csalhatatlanul
észlelhető a bolygó mozgása.
Igy pi. ez évben a Mars bolygó, amidőn a korai esti órákban
látható volt a keleti égboltozaton, az Ikrek két legfényesebb csillagával egy egyenes vonalban volt. Később derékszögű,
egyenlő- .
száru, majd egy más állásu derékszögü háromszöget képzett ugyanezen csillagokkal. Merre fog azután mozogni? Ezt kérdezi most
minden növendék.
Rendesen avval felelünk e kérdésre, hogy a bolygóknak eme
mozgása igen szabálytalan,
egyik évben sem ugyanaz mint a
másikban volt, de a csillagászok bonyodalmas és hosszu számítások
révén mégis meg tudják előre állapítani.a
mozgását. A mozgás
"menetrend" -jét azutá~ táblázatokban közlik vagy belerajzolják a
bolygó látszólagos utját valamely csillagtérképbe.
Ilyen térképről
lenézhetjük a mozgást.
A következőkben egy oly iskolai demonstrációt akarok leirni,
mellyel egy óra keretén belül, mint meIlékeredményt,
magunk is
kielégitő pontossággal előre megjósolhatjuk egy kiszemelt bolygó
mozgását az égboltozaton.
. .
Más okok is kivánatossá teszik, hogy a csillagászati földrajz
tantermének
(alára mintegy másfél méter magasságban az állatöv
rá legyen festve. Szerényebb
viszonyok. között ez elmaradhat s
ekkor a következőképp
segíthetünk
magunkon. Az előadó asztal
közepére teszünk egy 12 részre felosztott körlapot s midőn az
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meg

van erősítve,

állatövi
nak

jegyek,

a neve

megjelölünk
.akasztunk

vagy

van

sugár

a tizenkét

történt
irányítással,
tokba vert szegekre

irányában,

pedig. az abban

felirva.·

vonalzóvaj

valamely

12 pontot
a "falakon.
Az e ponegy-egy
táblát,
melyekre vagy az

Ezeknek

az irányban

az állandó

lévő

csillagzat-

használatra

készített

tábláknak
sok más esetben is nagy hasznát
vehetjük.
Most úgy helyezzük
a planetáriumot
az előadó asztalra,

a

Napot

képviselő

lényege

most

bolygót

úgy

az éppen
forgatjuk,
akkor

tányér ka annak

az, hogy
helyezzük

a Földet

közepére

jelző

el az állatövi

abban az időben valóban
s a Földet
jelző
gömb

egész

jól

észlelhetjük,

gömböt

mozgása
Vénusz

hogy

mozgása

.s mozgásuk

is tetemes

A planetárium

mint

mint

-mozdul

el a bolygó

az észleleteket,
akkor meg van

tanulmányozható

az

amidőn
a bolygó

nélkül hatáKülönösen
a

ily módon

s ez a

mivel ezek' a csillagok
könnyen észrevehetők

kis időközökben.

helyes

beállítása

úgy

történik,

hogyakisérlet

meghatározzuk
a Nap helyét az ekliptikában
s a földréztányérnak
a szeba falának
tekintve
a Napot képviselő

azt a pontját
ban

vett

képest,

van. Ha most a planetáriumot
mögül
a bolygóra
tekintünk,

tanulmányozás
kivánatos
is annál is inkább,
féltünő
nagyságuknál
fogva az égboltozaton

idejében
gömbről

és a figyelembe

előre állapítva.
Ily módon minden nehézség
meg a Merkur, Vénusz és Mars mozgását.
és a Mars

hogy

Az eljárásnak

csillagzatokhoz

állatövi
csillagzatokban.
Ha feljegyezzük
a planetárium
karja egyszer körülfordult,
rozhatjuk

essék.

kell elfednie,

melynek

megfelelő

pontban

a Nap való-

található.
Ezután

a földről
azt ezen
lS-án

a bolygót

(vagy

bolygókat)

történt,

el,

hogy

akkor

a Nap

a Nyilas

mint

amekkora

számára

megállapítására,

csillagzatban,

a Mars

pedig

volt beállítandó.

A bolygók mozgása
ily módon
állapítható.
Valami nagy pontosságrá
gászat"

helyezzük

tekintve az állatöv ugyanazon
helyén legyen látható, ahol
időben valóban is látjuk. Pl. ha a kisérlet 1913 december

az Ikrekben

annyira

úgy

pontosság

a "szabad

elegendő .: Nincs
hogy

minden

hónapról
hónapra
előre megnem kell törekednünk,
csak

egyes

szükség

szemmel
másra,

hónapban

melv

való

csilla-

csak.

annak

csillagzatban

található az illető bolygó.
•
Látható tehát, hogy az eddig általánosan
végzett bemutatá<, soknak
egy rendkivüli
csekélyke
módositásával,
a készüléknek
helyes

feJáIJításával,

oly

csillagászati

tényeket

állapíthatunk

meg
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előre,

melyek

tételezése

más

mellett

csak

Ugyanezen
grafikai

közelítőleg

azonban

figyelmet

kisérlet

semmi

kintésre

alkalmas,

beállításra

alig volnának

eredményeket

eljárás

nagyobb

uton

kivánó

nem

mint

esetben

volta

miatt

nem jár,

a rendesen

tekintő

segítségével

jelen

időpazarlással

alapismeret

fel-

is megállapíthatók.
rajz

a

ily csekély
is

nyerhetnők.

A

hosszadalmassága

nem

alkalmazható,

s ezenkivül

használatos

és
mig e

pontosabb

egyszerű,

bete-

a helyes

demonstrálás.

Csa da Imre.
Modor.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irodalom.cbaZYXWVUTSRQPONMLK
U j könyvek.

A Ma gya r

Gyermekta nulmá nyi

tá rsa sá g

kia dvá nya i.

Az Első Magyar Országos Gyermektanulmányi
Kongreszszus Naplója s a kongresszussal
kapcsolatos kiállftás leirása.
Szerkesztették
:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Répay
Dániel,
a kongresszus
főtitkára és Ba lla i
Károly,

a kiállítás

titkára.

32 fémnyomatu

Gyermektanulmányi

Társaság

kongresszust

az

tartott

meg a kongresszuson
anyagát

magában

rendezett

1913.

gyermek tanulmányi
A naplóból

hogy

az

magyar

és

első

kiállítás

úgy

közmívelődésünk

-

kiállítás

A

Most jelent

s viták gazdag
kapcsolatosan

ismertetése,

kétségtelenül

érték,

is egyik

valamint

kongresszus

a gyakorlati

kimagasló

mult évi történetének.

23 ivnyi

megállapítható,

gyerrnektanulrnányf

országos

országos

Budapesten.
előadások

részletes

Magyar

évében

kongresszussal

és leirásból

tudományos

szernpontjából

és~oktatás

értékes

fogla:ló napló. s a

kötetben.

10-ik

év tavaszán

elhangzott

vastag

ábrával.

fennállása

nevelés

eseménye

volt hazai

Egy uj, eddigelé

alig ismert,

legfeljebb csak sejtett világ tárul szemeink elé a kongresszus
naplójának és a kiállítás
leirásának
olvasása
közben. A gyermek
testilelki világa
Az első

ez a maga

magyar

országos

lítás a gyermeki
mutatott

arra,

szomoruság

ismerésükből
naplója
1Iagyar

ártatlan

lelket
hogy

okolást

és a kiállítás
Tanítóképző.

és komoly

gyermektanulmányi

rendkivül
immár

kútforrását

örömeivel

kongresszus

sokoldalulag

nem

csupán

világította
a

Magyar

és kiálmeg. Reá-

gyönyörködés

találhat juk gyermekeinkben,
meríthetünk
nevelésükre nézve.

leirása;:a

tanulságaival.

vagy

hanem megA kongresszus

Gyermektanulmányi

Társaság
8

nagyérdemü

elnökénekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Teleki Sándor grófnak a kongresszus
ésUTSRQPON
a:

gyermektanulmány

feladatait.

a kongresszusi
tanulságok
leirása

gazdag

sem

gyermek

ismertető

határozatok
sorozatát

pusztán

foglalja

a kiállított

önalkotta

megnyitó

összefoglalásáig

magában.

anyag

munkáinak,

beszédétől

száraz

ugyszintén
,

kezdve

vonatkozé-

a gyermekre
A kiállítás

részletes

ismertetése,

hanem

a

a gyermektanulmányiwvuts

kutatások
eszközeinek,
módszereinek
s tanulságainak
rendszeres
. kifejtése s méltatása
is egyuttal.
Szülők, tanárok s tanítók, iskolaorvosok,

fiatalkoruak

úgyszintén

ban a gyermek
az első magyar

'magántanár

kötetre

tervezett
Mindkét

erkölcsi

nevelését

munka

más

kapható

a Magyar

könyvkereskedésben,

A Knltnra
B ergson

minden

filo z ó fiá ja .

fontos

laikus

számára

gondolátmenetér
legnagyobb
most

jelent

művészeti

-

meg

a

Jenő

30 fillér. -

tárcái.

K ozm a

P é te r .

Ára

fordításában.

s igen

világos,

irodalomban

Rodinnek

Gsell francia
F a rka s Zoltán
Franklin

A Ma gya r

Sándor

kia dvá nya i.

Zoltán

F a rka

Tár8.) és
3.) s

5-5 koronáért.

és Tudomá ny

Paul

munkát
~.20-1.20 kor.

H e lta i

Mária Terézia-tér
(Kecskeméti-utca

Rövid,

de

még a teljesen

is könnyen érthető előadásban
foglalja össze Bergson
és világnézetét.
R o d in b e s z é lg e té s e i
a müvé-

Mindkét

Ára

állók.
s általá-

Gyermektanulmányi

füzve

kiterjeszkedő

szobrászának,

melyet

szetről,

dologra

A modern

;s z e tr ő l.

lelkészek

T a n u lm á n y o k .
Irta Ra nschb-vwg P á l dr., egye.. A' most megjelent
mű a kiváló tudós három
munkájának
első kötete.
nagy koncepcióju

saság
kiadóhivatalában,
(Budapest,
VIlI.,
az Eggenberger-féle
könyvkereskedésben,
minden

szolgálatában

irányító

sorsát intézők valóban sok tanulságot
meríthetnek
gyermektanulmányi
kongresszus
naplójából.cbaZYXWVUT

P s z lh o ló g ia i

~emi

birái és a gyermekvédelem

a gyermek

Ara

30 fillér.

30 fillér. E ö tv ö s

Ára

áll korunk

Beszélgetések a művéMagyar

és megértő

gondos

Könyvtá r

u j k o m é d iá i.

A ndor

könyve:

iró állított össze.

társulat

U j M au p assan t

páratlanul

adta

ki

nyelven

fordításában.

s áruk

kötetenkint

kia dvá nya i.

60 fillér. -

K a n t filo z o fiá ja .

Ára 30 fillér. - B r ó d y
U j M a r c e l P r é v o s t . Ára 30 fillér.
n o v e llá k .

J ó z s e fr ő l.

Ara

30

fillér. -

G a la m b
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E g y e s ü le ti

é le t.

jegyz6könyv

a T. I. T. O. Ei-nek 1914. január 24-én tartottvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
rendes vá la sztmá nyi üléséról.

Jelen vannak Baló József dr. elnöklete alatt: Scherer Sándor
szakfelügyelő, Margitai József ny. Igazgató, Dékány Mihály, Novy
Ferenc "dr., Quint József, Sándor Domokos, Lőrincz Jenő, Bittenbinder Miklós, Harmos Sándor dr., Répay Dániel, Fuchsné Eitner
Milla.
1. Elnök üdvözli a megjelenteket s megnyitja az ülést, amelynek legfontosabb
tárgya a jubilá ris
közgyülés tá rgysoroza tá na k
előterjesztésének
megá lla pítá sa .
Ezt megelőzőleg felkéri Iőtltkárt
megtételére.

2. F őtitká r jelenti a j a választmány határozata alapján memorandumot terjesztett fel a magas miniszteriumhoz a losonci áll.
tanítóképző- intézet tanárkara megkereséséből
kifolyólag, a tanítóképző-intézeti tanárok áthelyezésének szabályozása tárgyában.
b) Felterjesztetett a gazdasági tantervre vonatkozó véleményes
jelentés.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tanító- és tanítónőképző-intézetek
tanule ) Felterjesztettek
mányi kirándulásait rendező szabályzat tervezetére nézve a választmány észrevételei.
3. Elnök bemutatja P éierfy Sá udor emlékművének létesítése
céljából kibocsátott gyüjtőivet. Egyúttal indítványozza, hogy Egyesületünk
tegyen meg mindent, hogy első elnökének méltó emlék
emeltessék. Azért kivánatos, hogy az Egyesület a maga pénztárából
is járuljon hozzá a gyüjtéshez, az egyes intézetek tantestületei
pedig a maguk körében összegyűjtött
összegeket küldjék meg az
Egyesületnek,
mely az egybegyült összegeket adrninisztrálja
s eljuttatja a gyüjtő-bizottsághoz,
mint egy összegben a Tanítóképzőintézeti tanárok adományát.
Scherer Sá ndor a gyüjtésnek ezt a módját helyesli, amely
biztosítja az Egyesületnek a maga egészében való érvényesülését.
A v4la sztmá ny
elfogadja elnök javaslatát s az Egyesület a
hozzájárulási összeg nagysága iránt még külön fog intézkedni.
4. F őtitká r a karácsonyi időszak alatt felhivásokat intézett a
képző-intézetekhez.
amelyeknek tanárai még nem tagjai az Egyesületnek; ezen utánjárásnak megvolt a kedvező eredménye, ameny-

108zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

)
L

nyi ben a következő uj tagok jelentkeztek:
Székely Zoltán tanár
Csurgó, Fejes Gyula nevelő Csurgó, Bergmann József tanár Pozsony,
Herezeg Kamilla tanítónő Pozsony, Bokor Irma tanár Pozsony,
Pupity Károly tanárjelölt Budapest, Sziemeiszter János tanárjelölt
Budapest, Zrinyi Aladár tanárjelölt Budapest, Lestyán Béla tanár
Nagyvárad,
Máneos Zoltán tanár Sárospatak,
Rédei Jenő tanár
Sárospatak, Bögös Lajosné Nagyvárad, R. Vozáry Ilona Nagyvárad,
Szerényi Anna igazgató Hódmezővásárhely, Gaál Ilona Sepsiszentgyörgy, Bokor Dénes Sepsiszentgyörgy. Hála Győző tanító Tálya,
rendkivüli tag.
A választmány örömmel veszi tudomásul ezen új tagok belépését.
Kilépésüket bejelentették:
Mogyoró János tanár, Imecs Irén
polg. isk. igazgató és Borbély SámU(~1ny. igazgató.vutsrqponmlkjihgfedcbaZ
5. F őtitká r jelenti, miszerint felkérte Köveskúti Jenő igazgatót,
kereteinek kibővíhogya jubiláris közgyü\ésen nA képző-intézetek
téséről", Gerencsér István dr. pedig "A szakfelügyeletről"
tartson
előadást.
6. F őtitká r jelenti, hogy a magas miniszterium tekintettel a
rossz pénzügyi helyzetre, nem tartotta lehetségesnek a "Magyar
. Tanítóképző" segélyének felemelését.
7. Nooy dr. pénztáros kéri az elnököt egy pénztárvizsgálóbizottság kiküldésére.
Elnök a pénztár felülvizsgálására
Bittenbinder Miklós elnöklete alatt a következő bizottságot kéri fel: Répay Dániel és Harmos
Sándor dr.-t.
8. Elnök felkéri szerkesztőt, főtitkárt és pénztárost, az elmult
évre esedékes irói díjak megállapítására.
Déká ny inditványozza,
hogy a külföldi tanulmányútra kiküldött tanárok eddigi beszámolóinak irói díja oldalanként féla kkora
összegbe1tl állapíttassék meg, minra rendes cikkek díjai, a jövőre
nézve pedig egyáltalábanUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e dija eta ssa na k,
mert mint a főtitkár
jelentette, a magas miniszterium erre a célra kért pótösszeget nem
engedélyezte, az egyesület részéről pedig teljesen elegendő, ha a
nyomdai költségek et fedezi. Egyébként az úti- segélyben részesülőknek úgyis kötelessége az úti beszámoló megirása. Elfogadtatik.
Indítványozza
továbbá, hogy közlönyünk az iskola i évvel
hozassék kapcsolatba,
tehát szepternbertől szeptemberigwvutsrqponmlkjihgf
számítson
egy-egyévfolyam,
nem pedig a polgári év szerint. 'Ez a gyakorlat
járja a Középiskolai Tanárok Orsz. Egyesületének folyóiratánál is,
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de valószinüleg ezen tul az állami segélyösszeget is az állami költségvetési évvel kapcsolatban juliustól juniusig kell elszámol ni.vutsrqponmlkjihgfed
A vá la sztmá ny Dékány szerkesztő által felvetett eszméket rokonszenvvel fogadja, de ez ügyben végleg még nem határoz.UTSRQPONMLKJIHG
9 . Elnök áttér a jubiláris közgyülés
tárgysorozatára. Az időpontra vonatkozólag elnök beható megfontolás után az 1914. évi
október 5. és 6. napját tartja a legalkalmasabbnak.
Az eddigi gyakorlat szerint többnyire husvétkor tartottuk
közgyüléseinket, de a tervbe vett, de elejtett kiállítás ügyei megakadályozták, hogy most husvétra elkészülhessünk, hogy a rendezés
ügyünkhöz méltóan történhessék. Október 4. hivatalos ünnep lévén,
fölöttes hatóságunk képviselői nem vehetnének részt közgyülésünkön, ennélfogva az emlí tett terminus a legalkalmasabb,
mely a
szorgalmi időből csak egy napi veszteséget jelent.
Scherer szakfelügyelő is ezt az időt tartja a legmegfelelőbbnek
s a választmány is hozzájárul
elnök javaslatához.
.
Elnök rámutat azon eszmékre, melyek őt a jubiláris közgyüvezették.
lés tervezetén ek összeállításánál
Midőn
ezen ünnepélyes
közgyülés
keretei ben bemutat juk
tanítóképzésünk huszonötéves multját, az egész rendezésnek olyannak 'cell lennie, hogy az rokonszenvet és tiszteletet keltsen. Mi a
magyar tan ügy munkásai rá akarunk mutatni azon eredményekre,
amelyekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25 évi munkánkat értékessé teszik. Habár számban kevesen. vagyunk, de eszmékben számottevők
lehetünk és sohasem
éreztük magunkat csupán fizetett napszámosoknak,
hanem előre
törö harcosoknak, akik arra törekszenek, hogya nevelés és oktatás
eszméit és gyakorlatát
előbbre vigyék és eszméket propagáljának.
napfényre hozandónak tartja elnök termelő és propagáló
Különösen
erőnket. Ezen tartalmat megfelelő formában kell kifejezésre juttatnunk azáltal, hogyatárgysorozatba
megfelelő szinvonalú fejtegetéseket iktassunk. Igyekezünk a közgyülés fényét azáltal is emelni, .
hogya magyar kultura vezetőinek megjelenésére törekszünk.
Elnök a fennemlített szempontok vázolása után áttér a részletes tá rgysoroza ira .
1 . na p, október ő-én,
délelőtt 10 órakor elnöki megnyitó és
üdvözlés ek.
Emlékbeszéd Péterfy Sándor felett.
Egyesületünk huszonötéves mult jának rövid áttekintése.
(Könyv alakban megjelenik részletesen.)
Egy tartalmas vita Lechnitzky kartárs őszi előadása nyomán.
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A délelőtti tárgysor '2 órakor befejezést nyer.
2 órakor diszebéd.
'
Délután 5 órakor ~egtörténhetnék
a tanszermúzeumban
a
tanítóképző- intézeti állandó kiállítás megtekintése.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Má sodikUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n a p . (Kezdete délelőtt 9 órakor.)

Bizottságok kiküldése.
1. "Igazgatói értekezletek ", előadó: Sarudy Ottó igazgató.
2. »Az egységes tanárképzés és képesítés, a gazdasági tanárok képzése és az egységes gazdasági tanítás."
(Ez a két tétel eredetileg külön pontokban
volt tervezve,
azonban Répay Dániel kartárs egyesítésüket indítványozta.)
3. "A szakfelügyelet kiépítése s hatásköri jellegének megjelölése", előadó: Gerencsér István dr .
. 4. "A képző-intézetek kereteinek kibővítése", előadó:' Köveskúti Jenő igazgató.
5. "Az internátusi nevelők mai helyzete."
6. "A tanítók állami képesítése. "
7. "Az anyagiak tárgyalása", előadó: Dékány Mihály.
8. "Külön tanítóképezdei törvény alkotása, a többiek rekapitulálásával",
előadó: Mohar József igazgató.
9. Tisztujítás.
A közgyülés 2 órakor ér véget.
Ma rgita )! üdvözli a szép és tartalmas programmot s az első
napon tartandó értekezlethez három magvas hozzászóló kijelölését
indítványozza.
E ln ö k ezt a tárgysorozatot
jelen köriilmények közt a jubiláris
közgyülés gerincének tekinti, amely azonban még végképp nincs
lezárva.
E ln ö k
sürgősen felkéri a munkatársakat,
hogy előadásaik
vázlatait bemutatni sziveskedienek, a még betöltetlen tárgyak fejtegetésére pedig előadókat fog felkérni.
'
E ln ö k felveti a következő kérdéseket:
Novy dr. irt egy értekezést "A rethorikai készség elsajátításáról",
Geöcze Sarolta igazgató "Az általános képezdei nevelés' kérdését" és a "szolgálati
pragmatikát"
tartja fontosnak. Ezeket, legalább is ez alkalomból
nem tartja aktuális oknak. Az első két kérdésre az a vélemény,
képezdei nevelés
hogy Novy kartárs értekezése s az -általános
inkább valamely rendes választmányi gyülésen tárgyaltasséle.
E ln ö k . A nevelés kérdését már egyizben tárgyalták, de lehet-
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séges, hogy az internátusi nevelők teendőinek vázolásánál e kérdés,
is szóba kerülhet.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Scherer szakfelügyelő. A szolgálati pragmatika az állami tisztviselők szolgálati pragmatikajának
életbeléptetéséhez van kötve,
amely jeleI?leg még nem aktuális, azonban a választmány megbizhat valakit az ügy tanulmányozásával,
ha majd időben közelebb
jutottunk e kérdés beható tárgyalásához,
mi is hozzászólhatunk,
s a dolog nem talál majd bennünket készületlenül.
10. Elnök jelenti, hogy Egyesületünk
huszonötéves történetéeső 15 év
nek megirására Sta nkó Bélá t kérte fel, aki főtitkáraágára
történetét (1889·től 1904·ig) szivesen
megirja, az ezen időn túl
terjedő részt pedig Quint József főtitkár volt sziv es elvállalni.
A ,15 év történ:.te 1O nyo,mta~o,tt ívnyi terjedele~ben, jelenik
meg, ezert az Egyesulet Stanko Belanak 200 K, Qumt Jozsefnek
a többiért 100 K tiszteletdíjat ajánl fel, mit, ha anyagilag is sikerül
kedvezően értékesítenie e művet, utólag örömmel fog emelni.
P éká ny
szerkesztő megjegyzi, hogy a történetnek 500 példányban va ló nyomtatási költsége 1000 korona.
Elnök szerint lehetne szó arról is, hogy az Egyesület kérjen
e célra segélyt a magas miniszteriumtól.
, Scherer Sá ndor indítványozza, hogy kérjük a magas miniszteriumot, rendeljen példányokat a felekezeti képzök számára, esetleg bocsássa az Egyesület a nyert segély fejében az említett számú
példányokat kiosztás céljából a miniszterium rendelkezésére.UTSRQPONMLKJIHG
elvben ezen indítványokhoz hozzájárul s felA vá la sztmá ny
kéri elnököt, hogy a részletek iránt szerezzen még beható információt.
1 1 . E111ökjelenti,
hogy az Egyesület jö v ő héten tisztelegni
fog az ujonnan kinevezett áltamtitkárok előtt s felkéri az Egyesület
tagjait, hogy mentől számosabban megjelenni sziveskedjenek.
1 2 . Novy dr. előadása "Az ifjúsági
olvasmányok értékesítésének módjáról",
tekintettel az idő eíőrehaladottságára,
a jö v ő
válaszimányi
gyülésre halasztatott.
Ezzel a gyülés véget ért.
K. m. f.

r

Dr. Ba ló József,
elnök.

Jegyezte:

Fuchsné

Eitner

1lfilla .
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V egyesek .

T is z te lg é s
a z ú j á l l a m t i t k á r o k n á l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
A Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Orsz. Egyesületének népes küldöttsége e hó 6-án tisztelgett dr. Baló József elnök vezetésével dr. Klebelsberg Kunó gróf
és dr. Ilosvay Lajos közoktatásügyi
államtitkároknál
új állásuk
elfoglalása alkalmából. Mindkét államtitkár a legnagyobb jóindulatáról biztosította a tanítóképző-intézeti tanárságot.
Dr. Klebelsberg Kunó gróf nagy elismeréssel nyilatkozott a
magyar néptanító készültségéről,
lelkiismeretes munkaszeretetéről
s a hivatásukban
elért sikerekről. Mint a Julián-Egyesület
volt
ügyvezető-igazgatója
közvetlen
tapasztalata
alapján, a HorvátSzlavon-országokban,
Bosznía-Hercegovinában
és Romániában működő tanítók munkájaután, nagyra becsüli a magyar tanító kvaIitását,
mert Horvát-Szlavon-országokban,
valamint Bosznia-Hercegovinában
nemcsak mindig teltek a magyar iskolák, hanem a horvát szülők
is azt szeretnék, ha oda járhatnának a gyermekeik, mint ők maguk
"a ma gya r. iskola jó, a bba n dolgozik a ta nító, s a
. mondják: mertvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
gyermekekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-m in d . megta nulna k irni, olva sni és szá molni".
Hogy a
magyar tanító ilyen, abban legnagyobb részük éppen a tanító- és
tanítónőképző-intézeti
tanárok nak van, kik feladatukat - az említett
eredmények bizonyítják --. nagy körültekintéssel, kiváló szaktudással és a legszebb eredménnyel oldják meg.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
,A tanítóság munkájának méItánylása tehát egyúttal méItánylása és elismerésa a magyar
tanítóképzói tanárság munkájának is, s ezt a tényt annál nagyobb
örömmel emeli ki ezen alkalomból, mivel információi szerint a
Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesülete egyesületi munkásságában is legnagyobb részben a magyar tanítóképzés
elméleti
és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Mindenkor megértője és támogatója lesz a tanítóképző-intézeti . tanárság munkájának és törekvéseinek.
N e v e lő i k in e v e z é s .
A vallas- és közoktatásügyi 'll. kir. miniszter
ifj. P á lji Péter, alapvizsgálatot
tett középiskolai tanárjelöltet kinevezte a
losonci állami tanítóképző-intézethez
nevelővé.,
.
I s k o la i

b é k e d o lg o z a t o k r a

h ir d e t e t t

Felhivjuk az iskolák
pályázat áll nyitva iskolai
Állandóo Békeiroda rendezi

p á ly á z a t o k .

figyelmét arI;a, hogy két nagy nemzetközi
békemunkakra, Az egyiket a Berni Nemzetközi
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minden
nyelvü
elemi iskolának,
polgáriés középiskolak
négy alsóbb

-osztalyanak

mindkét

nembeli,

IS

évnél nem

pályázat

kiiröi

idősebb

növendékei

pályáz-

hatnak.
A

tárgyat

sorozataböl,
fogják

venni.

bocsátja

a

vagy

G. Nochnak

A

Békeiroda

a növendékeiket
Apályamunka

a pályázók
kiküldött

fogja

irás ával

ellátva

Luzarches,
A
irjanak

1914.

Street,

;

Boston,

akik
31-ig

egyének

nek
•

Mrs.

Mass.

Emile

rendelkezésére

irandó.

s munkájukat

két

teendő

Megirására
erre

és a két

Emile

Fannie

hivatott

ellenőrzö

Arnaud

ur

Fern-Andrews

alá-

cimére

cimére

:

: 405,

U. S. A.

növendékeikkel

a pályázaton

Arnaud

megválasztására

urnak.

részt

akarnak

A pályamunka

vonatkozó

utasításokat

venni,

tárgyára

és az

idejében

meg

kapni.
A palyamunkakat

vagy

vagy

szivesen

tárgy-

könyvéböl

tanítóknak.

a pályázó

postára

cimü

a békenapol1

kapnak

A dolgozat

békeoktatási

biróság»

könyvet
akaro

I8.án,

időt

aznap

Seine-et-Oise

március

fogják

május

óra

még

tanítók

ellenőrző

mindkét

ellenőrizni.

Marlborought

választott

előkészíteni

és fél

2.

és Delassus

Seve

«A

dicséret
legalább

két

s

20

5

frankos

kapnak

Békeoktatási

«az iskolák

és

tanító-

dij,

azok

könyvjutalmak

a tanítók

is, akik-

Liga

ki s két

lesz.

az Amerikai
tárgya

elemi

és

jutalmat
nyertes

pályázatot

áll. Az elsőnek

mozgalomban»

S0,

jutalmazni.

tanítványuk

A második

csoportból

több

fogják

szerepe

irta

és feladata

tanítónőképző-intézeti

a béke-

növendékek

pályázhatnak.'
A másodiknak
fontossága.

Mindkét
1914.

tárgya:

Pályázhatnak
csoportban

már eius

féloldalán
iratok

nemet,

dij

zárul.

angol,

K Amand

küldendök.

3

r-en

ur

A szerző

-szolgalnak

Kemény

Ferenc-u.

26.

A

hágai

békekonferenciak
tanulök

középiskolai
van:

375,

A dolgozat
francia

vagy

nevét jeligés
Ferenc

olasz

nyelven

Fera-Andrews
borítékba

Szondy-u,

legyen

fentebb

tegye.

98.

megilletődve

tanítöképzöintézeti
rövid

szenvedés

r o-én

délután

'9 éve élvezte
törhetetlen

tanár
után

képzö-intézeti

v. VlII-ik

váratlanul
kir.

valódi
elhalt.

szakfelügyelő

cimére

felvilagosítassa
Auguszta

Heltai

tanítóképző-intéz.

hó S-an,

nyugalmat.

életének

földi

el. Az elhunyt
példaképe

A kéz-

et

kartársavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Na gy Iván nyug. áll.

szeretett

évi február

temették

irva.

és Rosenberg

A megboldogult

a jól megérdemelt

munkásságnak
Baján

hogy

1914.

elhunyt.

3 órakor

bajai áll. főgimnázium
korában,

jelenti,

és

hallgatók.

megadott

Bővebb

Halálozások. A losonci m. kir. áll. elemi népiskolai
1anárkara

jelentősége

egyetemi

és 125 frankos, A pályázat
szöböl álljon, apapiros

250
3-5000

vagy

Mrs,

és

31 évig

Benne

a

-

tanulója

f. hö

'Az elhunytban
fiát gyászolja.

f.

volt tanár

hö

s már

és
Scherer Béla a

hivatásérzetnek

szállt sirba.

osztályának

64. évében,

maradványait

Scherer

7-én
Sándor

18

éves

tanító-
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s e g é ly r e . A Péterfy tanítványok alapítványának:
után 1914. év márciuswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
.r Sván esedékes évi kamat
élvezetére alulirott egyesület pályázatot hirdet.
Az alapítólevél értelmében: az alapítványi segélyt csak olyan nő·folyamodó nyerheti el és pedig vallásra, nemzetiségre, korra és tanulmányainak minőségére és tartamára, vagy állásra való tekintet nélkül, (akár
különben is tagja a Mária Dorothea Egyesületnek, akár nem) aki az alábbi
intézetek egyikében, nevezetesen:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
[(elóbb állami elemi ésa ) a m. kir. állami Erzsébet Nöiskolában
polgári iskolai tanítónőképző-intézet) VII. ker. István-ut 93. sz. alatt,
b) az Országos Kisdedóvó Egyesület képző-intézetében,
a VII. ker.
Bajza-u, 27. sz. alatt (előbb V., Sz échenyi-téren),
végül Szegényház-tér
7. sz. alatt,
e) a Frőbel-féle nőegyesület kisdedövönöké
pz ö-intézetb en, VII. ker
Bajza-u. 27. sz. alatt (előbb V. ker. Széchenyi-téren), végül
d) a m.> kir. állami mi ntarajztanoda
és rajztanarképzö-intézetben;.'
VI. ker. Andrássy-ut
71. sz. alatt mint rendes vagy vendéglátogató
növendék Péterfy Sándor tanárnak tanítványa volt és ezt hiteles bizonyítványokkal igazolja. Az elaggott vagy munkaképtelenné
vált, vagy nagy
a tanítással és neveléssel tényanyagi szükségben szenvedő és különösen
leg foglalkozott tanítványok előny ben részesítendökA kellőkép en felszerelt bélyegtelen folyamodványok, 1914. év március hö r-ig küldendők a Mária Dorothea Egyesület elnökségéhez cimezve,
Budapest, VIlI. Orczy-ut 6. sz. alá.
P á ly á z a t

a la p ít v á n y i

2600 kor, tőkéje

J e le n t k e z é s i f e lh iv á s . De I'Épée apátnak, a legelső siketnéma-intézet
és a siketnéma-oktatásügy
világszerte ismert nagy apostoláalapítójának
nak «A siketnémák oktatása methódikus jelekkel» és «A siketnémák
beszédtanításának
művészete» c. értékes műveit francia eredetiból magyarra
forditotta Szabo Imre, a ciketnérnak
budapesti áll. intézetének hittanára.
Ezeket a műveket a «Siketnéma-intézeti
tanárok orsz. egyesülete» közkinccsé óhajtja tenni; és ha annyi érdeklődő jelentkezik, hogy a két mű
együtt 2-3 K közötti áron forgalomba hozható, akkor egy kötetben ki
fogja azokat adni. A jelentkezéseket
elfogadja a «Magyar SiketnémaOktatás szerkesztő-kiadóhivatala.~. (Budapest, VII., Aréna-ut 64.)
A z e ls ő t a n ü g y i k o n g r e s s z u s Magyarország tanárai, tanítói, kisdedövöf
az egyetemtől azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó v ó ig
országos kongresszusra
gyültek az 11.)48. évben
Az uj Magyarország berendezkedésének
idején a kultura munkasai is
tanácskoztak s egyetemes gyülésükön
építették meg a nemzet átalakulasahoz méltö terveiket. Négy napi tanácskozásuk idején vitatkeztak a különböző iskolatypusok szervezete s oktató személyzetének jogi helyzete felett
s foglalták határozataikat
jegyzőkönyvbe.
Ezeknek a tanácskozásoknak
alapvető gondolatai, határozatai szabtak irányt Magyarország kulturájanak,

•
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mely

kivánságok

népiskola,

részben

egyetem

szervezete

munkásai

annak

tanácskozásról
évben,

gük, hanem

van

élő

ugyan

emberek

nagy

fontosságuk

közül

fizetőknek

ivre

is ingyen

A tiszántuli

terjedő
küld

pályázat

óriási

azokat.
jelentősé-

az akkori

ma

folyó

e

az 1848.

szervez-

szervezkedő

hirdettetik

időnként

alapján

szabályszerü

valamint

a theol.

akadémiai

30· óráig.

nyugdijjogosultsaga
javadalmazása

szelgal

2000

200 korona

évek

református

osztályzatu

korona

korpótlék,

eltöltött

idősebb

az

képesítő

tanítói

lalni.

orvosi,

A keresztlevél,
igazoló,
felszerelt

a tiszántuli

o.

gyakorlati

600

Korpötlékaba
Erre

egyházkerületünk

szerint

korona

és
intézeti

lakáspénz

az állásra

olyan

kiknek

jeles

esperesileg

megerősített
1914.
püspöki

vagy kitünő
vagy

évi

polgári
öt

s legalább

1, napján

családi

minö-

évnél nem

teljesített

kérvények

egyházkerület

40

elemi

iskolában

és

és ötéventanítói

oklevelük

1914. szept,

fizetése

a megválasztandó

rendes

tanári

nyilvános

tanulok,
segédkezés
és kötelezett-

a másutt

ugyanolyan

:

Kötelessége

tanítóinak

pályázhatnak,

hadkötelezettségi,

valamint

állásra.

kiképzésében

Ezidő

egy

fejlesztetvén

nyugdijjogosultsága

alapfizetés.

pályázati

református

tanító
osztályainak

irányadóul.

hivatalát

4 osztályu,

iskolava

gyakorlóiskolák

egyének

2 I.)cbaZYXWVUTS

és a tanítóképző-intézeti

valamint
állami

tanítóképző.

van. A megválasztott

nyítvánnyal

hallgatók

IS évig terjedő

évi, de legfeljebb

tanulmányokat

vezetése

bizonyítványuk

vagy

eddig

tanerős

meghatározandó
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iskolai

két

gyakorlóiskolai

Javadalma:tása,

megallapítasanal

az uj elő-

97 Ir 9 14. szám.

püspökétől.

tanítóképző-intézet

a második

melyet

(VI. Felsöerdösor-utca

h ir d e t é s .

osztályú,

6
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napjáig

a
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meg

református

A debreceni

ként

alig

hasznosítható

P á ly á z a t i

heti

kivantak
és napló,

szempontból

a

maga

Nemzeti Iskola c. politikai tanügyi
ujság sajtó alá rendezte
A vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

munkanal,

sége

állapotra

sőt

egy pedagógiai

van

kiválóan

A kisdedövö,

valóra!

középískola,

amely

kulturtörténeti

megismerése

az öt nyomtatott

tanerős

váltak
fajta

Az a jegyzőkönyv

megjelent
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sem

attól,

juttatni.

nemcsak

igen

ma

különböző

is messze

felvettek,

ezeknek
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a

idején.

azonban

Pedig

még

a tanítóképző,

gyakorlatuk
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állapotot

elfog-
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március

hivatalához
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hö 3 r-ik

adandók

dr . Ba lta za r Dezső püspök.

be.
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Tanítóképző-intézeti
Tanárok
Orsz. Egyesületének
bevételeiröl

és kiadásair61

az 1913. évben.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A J Bevétel.
1.

Áthozat az 1912 évről
3 kor.
--- --- --4000
1913. évre
2. Államsegély
--- --- --"
.3. Tagsági díjak 1902·re ___
fill.
8 kor. 8
1903·ra
"
1904-re --S "
"
1905-re ___
16 "
"
"
1906-ra
8
. "
15 " ·70
1907-re --"
"
1908-ra ___
49
30
'\
"
8
1909·re --- --"
"
80
191O-re
47
"
1911-re --- --47· " 80
" 40 "
1912-re ___ --- 202
" 96 "
1913-ra ___ --- 2121
"
" 2654
1914·re ___ --114

29 fill.

4. A "Gyakorióisk."
különlenyornatának
5. A "M. Tanítóképző"
kiadójától szerk.
dij fejében
__

90 "

"

"

B. Takarékpénztári

időleges

előfíz.
tisztelet___

kamatok

_

"

369
600
140

"
"
"

"

96 "

16

"

"

--------------~-

Összesen:

7768 kor.

31 fill.

E J Kiadás.
2923 kor. 98 fill.
_ 1296
"
."
Nyomtatványok,
különlenyomatok,
azok exp.
284
" 69
"
Irói dijak 1913-ra
1452
" 50
"
Szerkesztő
tiszteletdija
600
"
"
Főtitkár
"
250
"
"
Rovatvezető
"
200
"
"
Pénztáros
"
___
150
"
"
Titkári tiszteletdijak
_
80
"
"
Elnökségi,
főtitkári,
pénzkezelési
kiadások
96
" 25
"
Vegyes kiadások.i ,
___
239 ."
80
"
"Segítő alap javára: 2600 K tagsági dij után
5°/ °
.
_
130
" 40 "
a "Gyakorlóiskola
" írói dijának 10%-a
_
61
Pénztári maradvány
3 " 69 "

1. A "Magyar
2. 24 ivtöbblet

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tanítóképző"
á 54 kor.

1913.

évi kiadása

00

13.

000

__

o

00_

o

_0

Összesen:

_

"
"
----------------7768 kor. 31 fill.

111
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Az egyesület vagyon állapota 1913.év végén.

1. Pénztári készpénz

maradvány

_

3 kor. 69 fill.
Ko uács 'Já nos alap 1912. év végén tőkéje
2.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(tak.-ban.)
582 kor. 32 fill.
1913. kamatjai
28 " 64 "
610 "96,,
3. Herma nn Anta l alapító dija
(tak.-ban.)

1913. évi kamatjai
4. A Kolozsvá ri Ta nítókhá zá ba n létesítendő szoba a la pítvá ny 1912. évvégi tőkéje (tak.-ban.)
1913. évi kamatai

200 kor. 9"

24

fill.
"

346 kor. 62 fill.
17 " 09 "

209

"·24,,

363

" 71 ,~

5. A "Segítő Alap" 1912. évi
tőkéje
1. a j takarékban "Nádas-alapitvány" címen
95 kor. 64 fill.
b J takarékban
elhelyezett
készlet
1610 " 23 "
c) 1913. évi gyarapodás:
időközi kamatokból
Irói és tagsági dijak üfo-ból
Beiratási dijakból

II. 2 db. egyenkint 200 K névértékű 40/0-os Magyar
Koronajáradék
al pari

100
91
"
"
274
95
"
"
44wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
2125 " 73 "
"
"

1913. évvégi vagyonállapot
1912. év végén kimutatva
. Gyarapodás
-

400"
"
3713 kor. 33 fill.

3238 " 10 "
----------~--~~
475 kor .23 fill.

Budapest,

1914. jan. 31.

Dr. Nov)! F erenc,
egyesületi pénztáros.

A számadást a választmány megbizásából átvizsgáltuk s alakilag teljesen helyesnek találtuk, ugya bevételi, valamint a kiadási,
tételeket a csatolt okmányokkal megegyezóknek találtuk. Az egyesület vagyona 3713 K 33 fillér.
Kelt Budapesten, 1914. február 7-én.
Bittenbinder

Miklós

Répa y Dá niel

Dr. Ha rmcs

Sá ndor

~----------------------------------------~~~~=-~~
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T a n ító k é p z ő -in té z e ti

A

s ü le té n e k

T anárok

k ö lts é g e lő ir á n y z a ta

(Elfogadtatott

a választmány

az

O rsz.

1914.

E gyeévre.

f. évi febr. hó 7-én tartott ülésén.)

Bevételek.
1.
2.
3.
4.

Athozat az· 1913. évről
___
kor, 69 fill.
3wvutsrqponmlkjih
Államsegély 1914. évre
___
4000 "
"
Folyó évi és hátralékos tagsági díjakból
_ 2600 "cbaZYXWV
"
A "Gyakorlóiskola"
különlenyomatának
előfizetéseibőI
___ 300
"
"
5. A "Magy. Tanítóképző"
kiadójától szerkesztői tiszt. dij fejében
___-_
600"
"
6. Takarékpénztári időleges kamatok
_ 120"
"
Összesen

7623 kor. 69 fill.

Kiadások.
1. A "Magyar Tanítóképző"
2. 20 ivtöbblet
3. Irói dijak.,;

1914. évi kiadása
_
___
- _

4. Nyomtatványok, különlenyomatok
5. Szerkesztő tiszteletdija
___
6. Főtitkár
"
___
7·. Rovatvezető
"
8. Pénztáros
"
9. Titkár
"
10. Elnökségi, főtitkári, pénzkezelési
11. Vegyesek
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és a többi hangszereket általánosan elismerue a legjobban szállitcbaZYXWVUTS

lelnHIYO~~ ~HnOSlerOYárH.

M H IY H rO rS lú O

császári és királyi udvari szállitó, a magyar királyi
zeneakadémia, a budapesti szinházak és a hadsereg
• sZállitója, a "Rákóczi tárogató" feltalálója.

~towHsser]

Budapest,II, lánchid-utca 5, szám, Gyár: Öntöház-utca3, szám,

Régi hangszerek
javitása,
vétele és becserélése.
Árjegyzék minden hangszerröl
külön küldetik.UTSRQPO

Ó '
-.'-\''\
COTTAGE-SZIV LEGRENDSZERu
• HARMÓNIUMOKAT + VALAMINT EURÓP Al
RENDSZER
SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT
1
P AJKR REZSŐ ÉS TÁRSA BUDAPEST,
X. DELEJ-UTCA 25. (TISZTVISELÖTELEP.)
r

+ AMERIKAI

Készpénz
fIzetésnél
bérmentes
ssállltás az utolsó vasuti állomásig.
PEOÁLOS HARM6NIUMOK mindkét rendszer szerint és minden nagY-1
ságban, pontos orgonaméretekkel
templomok, ez enunáríumok
részére s
mínt gyakorló orgonák. Árjegyzék ingyen eB bérmentve 1 öt évi jótállás!
és tanítóknak
külön százalékengedmény
1 Részletfizetésre
Lelkészelmek
,J
Is. Elismert kitünö árak 1 Kérjen árjegyzéket
pianók és pianin6króL

~~••••

vutsrqpon

MAGYAR LÁNYOK
II II
II II
KÉPES HETILAP FIATAL LEÁNYOK ~ÁMÁRA.

I

I

SZERKESZTI TUTSEK ANNA

ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONA
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL
BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 16

