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T an ítók ép zéS .

A tan ítók ép ző -in tézetek norm á ltanm enete i.

A vallás- és közoktatásügyi m iniszterium a tanítóképző-

intézetek szakszerű munkásságának biztosítása és továbbfejlesz-

tése érdekében ujból nagy fontosságu munkálat m egalkotásán

fárad. A tanártestületek és egyes szakférfiak dolgozatai alapján

az e célból alakított szakbizottságok és a szakfelügyelőség útján

készítteti és rem élhetőleg még a folyó iskolai évben be is' fejezteti

aDCBAt a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k n o r m á l i a m m e n e t e i t . Az új T a n t e r v , új

V i z s g á l a t i S z a b á l y z a t , új R e n d t a r t á s , a tanítóképző-intézetek

eme H á r m a s k ö n y v e után tehát oly munkálatot várhatunk a közel

jövőben, amely nemcsak a kűlső kereteket szabályozza, hanem

magának a tanításnak a munkájáha is m élyen nyúl bele.

Hogy mélyreható fontosságát világosan láthassuk, ez

alkalommal csak a következő kérdésekre óhajtunk röviden felelni;

1 . M i volt a munkálat m egindításának az oka? 2. M i hasznát

rem élhetjük? 3. Nem fogja-e veszélyeztetni a tanár egyéniségét

ci tanítás művészetének rovására?

1. Az első kérdésre a tanterv és a tanmenet között levő

logikai kapcsolat adja meg a feleletet. Akár a tantervnek, akár

a tanmenetnek vizsgáljuk ugyanis az alkotó elem eit, az a n y a g o t ,

i d ő t , s o r r e n d e t mind, a kettőben megtaláljuk. M i hát az a l a p v e t ő

különbség a kettő között? A z a l k o t o e l e m e k (anyag, idő, sorrend)

r é s e l e t e e é s é n e k : m é r i é k e . A t a n t e r v v á z l a t o s t a n m e n e t , a t a n m e n e t

r é s e i e i e e t a n t e r v .

Igazoljuk ezt egy konkrét példán! A magyar nyelv és

irodalom köréhez tartozó a n y a g o t pl. következőképen állapítja

m eg"a tanterv: a ) megszabja az ezen körhöz tartozó t u d o m á n y -

s z a k o k a t (nyelvtan, stilisztika, poetika, retorika, irodalom törté-

M agyar Tanítóképző. 4



4 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

net);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) megjelöli e' tudom':ánppah;ok főr 'észeit (pl. a nvelvtannál:

hangtan, szótan, mondattan) 's e fŐ1'észeknek legfontosabb egys.é-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . . ' . ~

geit -(pl. a hangtannál: a szóhangok keletkezése, a nyelvjárások,
, ,1 .." .. \ .

q helyesirás szahálvai). A tudománvszakot sem részleteei, tehát
tovább, a tanítás egységeit sem állapítja meg közelebbről. "

A tanterv eme részletezésévei szemben a tanmánetek
a kö,:et~ező~höz hasonló egységeket. fognak feltüntetni:a) a.nyelv-
tan fogalma, felosztása, tanulásának' tanítóképző-intézeti célja;
b) a nyelvtannak a népiskola tantervébe való beillesztése, nép-
iskolai célja; e) a nvélvek osztályozása; d) a beszédhang' kelet-
kezése, a magán- és mássalhangzók fogalma; e) a magánhangzók
osztályozása;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) a mássalhangzókosztálvozása, g) a magánhang-
zók változásai, 71,) a' mássalhangzók ,;álto~á.~ai; i) az x tanító-
képző-intézet vidékének, nyelvjárása; j) a többi nyelvjárás; k) a
helyesirás alapelvei; l) a hangtani ismeretek rendszerezése,
stb. Nemcsak a Iőhh egységeket nevezi tehát meg, hanem. az

alsóbb rendüeket is. S. mennél, tovább megy a részletezésbep.,
annál határozottabban jelöli meg az anvagot,

Az idő megjelölésénél hasonló jelenséget I tapasztalunk.
j , •

A tanterv osak az egész tudománvszakra szabja meg az időt, a
tanmenet a tanítás felaprózott egységeire is. A magyar nyelv
és írodalom 1. osztálybeli anyagára pl. a tanterv csak annyit, ,

mond, hogy azt heti 4 órán kell elvégeznünk; de hogya felapró-
zandó egységekre mennyi időt fordíthatok, arra a tantervben
hiába keresünk feleletet. Ezt a tanmenetben fogjuk megtalálni.
amely az anvagot havi, heti és egy-egy órai egységekben is

z.

jelezni fogja. ; ,
A sorrend tekintetében szintén azonos a jelenség. A tanterv

igazában csak a tudományszakoknak osztályok .szerinti sorrend-
jét jelzi. A magyar nyelvnél és irodalomnál pl. csak azt állapítja
meg, hogy az ezen körbe tartozó tudományszakek közül, az
J . osztályban a nyelvtan és a stilisztika, a .If-ikban a poetika és

j

retorika egy része, a III-ikban a, poetika és retorika másik része,
a I'V-ikben pedig az irodalomtörténet kerül sorra. De hogy ezek-
nek a legfőbb egységeknek a sorrendjében .sem elég határozott,
mutatja az, hogy sokan abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban előbb a retorikai részt
tanították s azután tértek,át a poetikára, mások viszont a poetikai
résszel kezdték és apoetikaival végezték. A tanterv eipe vázlatos
sorrendjével szemben a tanmenet az egy-egy órára jutó anyag
logikai egymásutánját is meg fogja jelölni.



A 'tanterv ésa. tanmenet fogalmának- eme értelmezése-után
az első kérdésre (MiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi volt a munkálat megindításánako az' oka?)
önként -kinájkozik . a felelet:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tdnm'enet' 0/ r tantérvnek' logiká i'

következménye. Amit a tanterv csak általános an; vázlatszerüen
állapít meg, azt a tanmenet az anyag, a sorrend és -az idő ponto-
sabb, és kimerítőbb megjelölésévelkiegésaiti; világosabbá-és hatá-
rozottabbá teszi.'

2. Ha 'arra a' kérdésre, akarunk felelni, hogy a tanmenetek-
nek mi hasznát remélhetjük,' mín'denekelőtt 'arrel nem' szabad
egy· pillanatra sem megfeledkeznünk, hogya tanítás nem
mesierséq, hanem, műoéese: A tárgy, az anyag, amelyettanitvá-
nyaínk lelkébe át akarunk ültetni, nem mindig sorolható ugyan
a rnűvészetek birodalmába, de oda tartozik az anyag kiválasztás,
részekre bontása, a részek sorrendje s oda tartoznak az átültetés
eszközei és kiilsőalakja.

Ebben a kiválasztáshan, részekre való bontásban, a sor-rend
és az eszközök megállapításában nem lehetünk egyforma erősek.
Egyéniségünk, tudásunk, korunk, tapasztalatunk és minden leg-
apróbb körülmény, amely ezekkel· kapcsolatban van, nagyon
különböző mértékét állapítja meg ennek a művészi készségnek.
S ez az igazság nemcsak a tanítás mestereire, hanem a szoros
értelemben vett művészekre is' vonatkozik. Gyöngyösi István
tudott ugyan rimet kovácsolni, szavaiból pedig «édes' méz csepe-
gett», de nem tudta kiválasztani a lényegtelenek közül a lényegest
és nem tudott szerkészteni. Viszont. Zrinyi nagy volt ugyan a
szerkesztés művészetében, de nem sokat törődött a verssei és a
stilussal. Vörösmarty ujjá tudta teremteni a magyar kőltői
nyelv'ets lírai .alkotása közül sok' marad a vilagirodalomnak
örök büszkesége, de nagyobb elbeszélő műveiben épp oly kevéssé

tudjuk megállapítani a szerkesztés, mint drámái legtöbbjébén
a kiválasztás művészetét.

Ha a kiválasztás, részekre való bontás, elrendezés, a külső
alak iránti készség az Isten kiilőnős kedveltjeinél is ilyen külön-
höző mértékü, hol van az megirva, hogy mi, tanárok, mindnváian
egyformán értünk hozzá? Melyik pedagógus tud bennünket meg-
győzni arról, hogy a kezdő tanár épp oly otthonos e téren,' mínt
a H i-2 0 éves? Egyforma értékü-e annak a tanárnak a véleménye,
aki állandóad a szaktargyát taníthatta, azéval, aki valamely
tárgvat. csak kényszerűségből volt kénytelen tanítani? Alapítha-

tunk-e ily fontos dolgot 'oly, egyébként tiszteletreméltó egyéniség,
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44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

véleményére, akinek olvasottsága, tájékozottsága talán széleskörű,
de itélete, akarata állandóan a, pillanatnyi hatások alatt állván,
egy év mulva arra sem emlékszik pontosan, amit azelőtt halálra
itélt? Avagy megnyugodhaturik-e annak az eljárásában, aki az
egyén szabadságát a rend, a pontosság, a törvények figyelembe'
nem vételében látja? Nem történt-e meg aránylag elég gyakran,
hogy valamely tantárgy egy részét a tanítóképző-intézetek céljait
messze meghaladó mértékben tár gyaltuk , ezzel szemben pedig
más, talán fontosabb részek elmaradtak?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bne, ez lesz a készülő tanmenetnek a haszna! A kezdőt

vezeti, az idősebbet megnyugta tja , az elfogulta t helyes útra tér iti.
a csüggedőnek viszaadja az önbiza lmat. Emellett mindannyitmk

1nunkájá t egységessé teszi s az ellenőrzést Teális tényekTe alapítja .
Mivel pedig nemcsak az orák. seerinii felap'rózott egységeket,.

hanem a szemültetés eszközeit, a begyakoTlás módjá t s a nép-

iskolával, gyakoTla ti kiképzéssel va ló kapcsola tokat is meg fogja

jelölni, ennélfogva mindannyiunk munkájá t megkönnyíti, ered-

ményét, sikerét pedig hatha tósabban biztosítja .

3. Ha arra a kérdésre keresünk végül feleletet, hogy nem
fogja-e a normáltanmenet a tanár egyéniségét a tanítás művésze-
tének rovására veszélyeztetni, mindenekelőtt a szó jelentését kell
tisztáznunk. A normál. szó nem jelenthet itt egyebet, mint azt, hogy
rezérjonal, minta . Nem sémát, nem keretet jelent tehát, amely-
nek minden egyes részét s minden körülmények mellett meg kell
tartanunk, hanem útmuta tót, tá jékozta tót, eszmét, amely felé
törekednünk kell. Az az aggodalom tehát, hogy a normáltan-
menetekkel mi is azt a francia minisztert követjük, aki meg tudta
mondani, hogy pl. november Iü-én délelőtt 9-től Iü-ig az egész.
országban a történelemnek mely egységét tanítják, a normál sze),
fogalmának ilyen értelmezésével önként oszlik el. S hogy efféle·
aggodalmak senkit se zavarjanak, nem szükséges hozzá egyéb,
mint az, hogyha majd a normáltanmenetek megjelennek, a meg-
valósításukat magyarázó rendelet erre vonatkozólag is határozott
utasítást adjon. Ha ez az utasítás azt fogja pl. kijelenteni, hogy

a normáltanmenetben megjelölt anyagtól és időtől két hétre ter jed!J

eltérés a tanarra nézve sem nem hiba , sem nem érdem: ezzel a '

iasuir megkötöttségéhez füződő minden jogo~ aggodalmat anélkül

osela iott el, hogya , tanmenetben rejlő értékek veszendőbe menné-

nek. Hogy ez így lesz, azt tanítóképzőkben, e kiváló an pedagógiai
iskolákban, másképen elképzelni sem tudjuk.



· .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Letompítván így a tanmenet fogalmában rejlő megkötött-

ség élét, jusson eszünkbe az is, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkorlá tlan szabadsággal a
.szorosabb értelemben vett művészek' sem dolgoznak. Az építő-
művészt, a szobrászt (sok esetben a festőt is) a hely, a környezet,

a rendelkezésre álló költség épp úgy korlátozza, mint a dráma-
irót a terjedelem, a zeneköltőt a hangszerek hanghatárai. Ha

több pénzünk lett volna, mi is máskép építjük a kolozsvári
tanítóképzőt; de mert rendelkezésünkre álló összeg határait át
nem léphettük, azzal a céllal, a szépnek, a célszerüségnek azzal
a fokával kellett megelégednünk, amelyet az adott keretben való-
síthatunk meg., Azért a kolozsvári tanítóképző új épülete így is
szép, így is célszerü.

De ne feledjük végül azt sem, hogy az anyag kiválasztása,
órák szerinti egységekre tagolása és sorrendje a tanítás művésze-

tének csak egyik része. A másik része abban nyilvánul? hogy egy-
egy ilyen egységet hogyan adok át; azaz hogy tagolom, hogy
biztosítom a figyelmet, mely logikai utat választom, hogy gyako-
roltatom be, hogy alkalmazom, stb. A sokat vita tott tanári egyéni-
ségnek itt van az igazijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtere. Aki félti, itt érvényesítse! Itt teljes
szabadsággal cselekedhet. Itt csak a lélek törvényei korlátozzák.

Az elmondottak alapján én a normáltanmenetek gondola-
tát örömmel üdvözlöm, hatásukhoz pedig sok szép reményt füzök.
A magas miniszterium ezzel a munkálatával is egy hatalmas
követ visz a magyar tanítóképzés állandóan emelkedő' fenséges
épületéhez.

Kolozsvár. Sarudy Ottó.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z if jú sá g i o lv a sm á n y o k .

A M. T. m ú l t évi március havi számában megjelent cikkhez
is hozzászólva, szeretnék néhány szót szólni az ifjúsági olvas-
mányokra vonatkozólag.

Az ifjúsági olvasmányok (a magyar irodalmi olvasmányo-
kat értve rajta) célja nem lehet más, mint az, hogy az irodalmi
oktatást szolgálja; ez pedig be akarja vezetni a növendékeket az
irodalom ismeretébe, melynek végcélja esztétikai. Az embert
fogékonnyá ténni a jó, a nemes iránt, egyszóval megszerettetni
vele a szépet. .

Mivel tehát az ifjúsági olvasmányoknak az irodalmi okta ..
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t<\st.kell .szolgálni, úgy kell azokat megválogatni. hogy azokból a
növendék, tanulmánvai végén megkapja főbb vonásokbanYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a

nemzeti és világirodalom képét. Így tehet szert tiszta látókörre.
Ma. már, túl vagyunk azon, hogy a nemzeti irodalmat mint elszi-
getélt jelenséget tárgvaljuk; valamint nemzeti történelmünk is a
világtörténelem egy része, .tehát azzal kapcsolatosan magvara-
zandó, úgy a nemzeti.irodalom is. Nehogy azonban félreértessem,
nem azt akarcml rnondani ezzel, hogy a magyar irodalmat úgy
tár?,yaljuk mint nemzetünk történelmét a világtörténelem kereté-
ben, Irodalmunkat, épúgy, mint történelmünket, kétféle szempont-
bóLkellnéznűnk és látnunk. Egy közelebbi és egy távolabbi szem-
pontból, vagvis a magunk és mások szempontjából, nemzeti és
általános .emberi perspektivából. Csak igy nyerünk tiszta és
világos. képet róla, mert csupán magyar üvegen nézve úgy
láthatjuk, mint ama mesebeli ember, aki, ha a jobb szemével

nézett, még a gyerekeket is óriásoknak gondolta; ha pedig a bal
szemével nézett, az óriásokat is gyerekeknek nézte, de ha kinyi-
totta mind a kettőt, akkor rendesen látott.

. -

Ha ez a perspektíva kisebbnek is fogja mutatni a, nemzeti
irodalompiramisait, ez nem csüggeszthet el bennünket, sőt csak
ébreszthetőleg hathat mindenmüve.lt emberre, hiszen tudjuk
történelmiinkből, hogy az igazi látás ébresztette fel egykor nemzeti
történel.műnk előkelő alakjaiban is még jobban a hazaszeretetet,
hogy pl. Bessenyeiék lelkére is mily hatással volt egy hatalmas
kultura megismerése. Nemhogyelidegenítette volna őket, ele csak
még inkább fokozta szeretetüket a szülőhaza iránt. De meg-
kivánja ezt az egyes költői műíajok elmélete, továbbá a nemzeti
irodalom története is, hol a világirodalom a magyar műíorditás

történetébe kapcsolódik,
Most már az a kérdés, hogy milyen terjedelemben vegyük

fel a, világirodalmat. Itt elsősorban tekintetbe kell vennünk az
időt, mely rendelkezésünkre áll. Növendékeink mai túlterhelése
mellett ez szinte lehetetlen. De ha a kijelölt irodalmi műveket

mind nem is, csak néhánvat.ismernek meg, az is sokkal több a
semminél. (Alább kőzlőm a felvett művek jegyzékét.) Később, ha
az évíolvamok .száma ki lesz bővítve, esetleg egyes tárgyak órái-
nak száma is redukáltatik, vagy teljesen töröltetik, (pl. a szép-
irás) több idő áll a rendelkezésre.

Melyek legyenek tehát azok az irodalmi művek, melyek
olvasása szűkséges volna? Kivá:logatásuknál két elv vezérelhet:



az egyik az esztétikai, tehát az olvasandó mű lehetőleg a világ-
irodalom legkiválóbb terméke legyen, második pedig, hogy olyan
mű legyen, mely j'rod~lmúnkra is 'hatással volt.. (Pl. Scott
Ivanhoa-ja Jósika Csehek Magyarországon c. regénvére; vagy pl.
a Faust,A századok legendája, a Kain Madách Ember tragédiá-

jára.) Egyszersmind e művek irójuknak többnyire legnagyobb
alkotásai s ígyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t világiredálomnak is elsőrendű kenvvei. Igy

tehát a magyar szellem nem kapcsoltatik ki azon hatalmas Iánc-
ból, melynek egy szeme és így megláttatjuk a növendékkel, hogy
a magyar lélek mennyivel járult hozzá azon nagy kincstár

gyarapításához, melyet vilagirodalomnak nevezünk. M:agyarok~
nak kell lennünk, de nem kerlátolt magyaroknak. Hiszen nem':'
zetünk rendeltetése végcélja nem lehet más, mint amit a leg':'
nagyobb magyar meglátott már és amelynek megvalósitására

törekedett: «Az emberiségnek egy nemzetet megtartani. sajátsá-
gait mint ereklyét megőrizni éssze;plőtlen minőségben kifejteni,
nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új, eddig nem ismert
alakokban kiképezve,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégcéljához, az emberiség feldicsöítéséhez

vezetni: - ez a föladat!
A világirodalom keretében mutatott magyar irodalom így

fogja feltüntetni azt, hogy mennyit oldottunk meg e feladatból.
A világirodalom tengerébe szakadó folyók között így látjuk,
mekkora a mienk.

A kifejtett okok és elvek alapján a következőképen szeret-
ném a világirodalmi olvasmányokat felvenni:

Lira i és kisebb epikai miiuek.

1. Petrarca szonettjei Radó A. [ord. Hivatkozás történik rá
a szenett forma tárgvalásánál a verstanban, Kisfaludy Sándor-

nál stb.
2. Goethe költ. Dóci L. ford. Hivatkozás történik rá különö-

sen a ballada tárgyalásánál, Kisfaludy K, Kazinczy, Arany,
Szász 'stb-nél.

3. Schiller ' költ. Dóci L. v. Szász IC for-d. Különösebben
hivatkozás történik az irodalomtörténet keretében.

4. Burns Róbert költ. Lévay J. fordításában. Hivatkozás
történik rá a népies irány tárgyalásánál, .Arany J.-nál (Családi
kőr, - Szonihat este a kunvhóban) stb.

5. Heine: Dalok könyve. Endrődi fordításában. Több
kőltőnkre volt hatással (Petőfi, stb.) a, világirodalomnak talán

legnagyobb lirikusa.



-48jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Éposz.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I t t összesen tiz művet szeretnék felvenni.
1. Iliász. 2. Odisszea (az éposz mintái). 3. Vergilius: Aeneis

'(hatással volt Zrinyire). 4. Tasso: Megszabadított Jeruzsálem
(hatással volt Zrinyire). 5. Nibelung-ének (kűlönösen nemzeti
mondáinkkal való kapcsolat, Arany: Buda halálával). 6. Kalevala
(velünk rokon nép alkotása). 7. Osszián-énekei (Petőfi, Arany
nagyon szerették és régebbi költőink is). Fábián G. ford.
(Kapható az O. K Az újabb ford. nagyon drága.) 8. Dante:
Pokol.. Szász K, vagy Babics M. ford. (mint az olasz irodalom
legnagyobb alkotása.) 10, Puskin: Anyégin (a legnagyobb orosz
költő legkimagaslóbb műve).

D rám a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regény.

A regények közül 6 művet választottam ki, amelyek az
illető irókra legjellemzőbb és a világirodalom legkimagaslóbb
alkotásai e nemben.

1. Cervantes: Don Quixote. Huszár V. magyarázatával.
(Magyar Olv. Tára.) 2. Scott W.: Ivanhoe (Jósikára volt hatással,
lásd Csehek Magyarországon c. regényét). 3. Thackeray: A hiúság
vására (az angol irodalom leghiresebbje). 4. Dickens: Karácsony-
ének (egyik legjellemzőbb és nagyhatásu regénye). 5'. Balzac:
Eugénia Grandet (Balzacnak legjelesebb műve). 6. Tolsztoj:
Háboru és béke (Tolsztoj leghiresebb alkotása),

1. Sophokles: Antigone, ford. és magyarázta Csiky Gergely.
2. Aeschylos: Leláncolt Prometheus, ford. Zilahy K.
3. Aristophanes: A lovagok, ford. Arany J.
4. Shakespeare: Julius Caesar, ford. Vörösmarty M.
5. Shakespeare-Petőfi: Coriolán.
6. Shakespeare: Hamlet, ford. Arany J.
7. Shakespeare: Szentivánéji álom, ford. Arany J.
8. Corneille: Cid, ford. Radó A.
9. Moliére: A tudós nők, ford. Arany L.

10. Moliere: A fösvény, ford. HevesÍ J .•
11. Goethe: Faust, ford. Dóczi L. és Váradi A.

12. Schiller: Tell Vilmos, ford. Palmer K
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13. Byron: Kain, ford. Mik L. (M. K:) Nem Manfiédot
vettem fel, mert Madáchra 'e műnek volt nagyobb hatása,' továbbá
'Byron pessimizmusa tán legjobban e műben nyilatkozik.

14. Ibsen H.: R'osmersholm, ford. Balogh Vilmos. (Péterfy
Jenő kitűnő essav-je magyarázza.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eriekeeések.

1. Taine: Eszmény a művészetben. (O. K.)
2. Emerson: Az emberi szellem képviselői. Szász K. ford.
Lehetőleg magyarázatos kiadása minden munkának.
Összesen tehát 37 mű. A világirodalom legjelesebb alkotásai

és hatással voltak többnyire irodalmunkra is.
Tehát így az olvasmányokat két csoportra osztanánk: hazai

és külföldi tárgyuakra. A nemzeti irodalom olvasmányai lennének
.a kötelező, a világirodalmiak pedig az ajánlott olvasmányok.

Aza kérdés most már, hogy lesz-e ideje a növendéknek ezt
elolvasni. A mai megterhelés mellett bizony vajmi kevés idő ju t
rá a szorgalmi időben, de később talán több. De ott van a nagy
szünidő. Ekkor elég ideje jut az olvasásra. S ha négy éven keresz-
tűl nem is tudja elolvasni mind, az sem baj, ha valamit olvasott,
az is valami. Alkalmat adunk neki arra, hogy megismerkedjék a
világirodalom jeleseivel is, ha akar.

Az olvasás pedig nem olyan formáju tanulás, mint a lecke.
Hiszen szabad idejében minden ember szokott olvasni. S ha
olvasni akar, miért olvasson kisebb rangu műveket. Ezzel is szóra-
kozik és nagyobb haszna van belőle sokkal. Aki az' olvasást igazán
szereti, abban él a vágy, hogy ne csak a hazai, hanem a külíöldi

irodalmat is ismerje.
Hogyan történhetik annak a számon kérése, hogyan vehet

tudomást erről a tanár-es a társai előtt hogy nyer elismerést az,
aki szorgalmatoskodott?

Elsősorban az órán. Az ajánlott olvasmányok számon
kérése is elsősorban úgy kezelendő, mint a kötelezőké.

Itt ki akarok terjeszkedni Dr. Novy Ferencnek a M. T.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ú lt évi márciusi számában közölt cikkére. Ugyanis ebben azt
rnondja: «A számon kérések eddig az olvasmányok kivonatos
módszerére helyezkedtek. Ezeket a tanár időnként beszedte s talán
át is nézte; de minden körülmények közöttészlelhette azok formai,
sőt stílusbeli, egvöntetíiségét is, mert- az az egy-két .kivonat ném-
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csak az osztályban járt kézről-kézre, hanem az elhasznált tan-
könyvvel együtt osztályról-osztálvra is, sőt ma már ott tartunk,
hogy _. kiilőnős en az irodalmi tárgyakban - a nagyobb költői

munkák kivonatai már segédkönyv alakjában is megszerezhetők
(1. Kéki: A világirodalom époszainak tartalmi ismertetése sth.).»
Ha van és volt tanár, aki az olvasmányokat így kezelte: nagyon
helytelenül járt el, de alig hiszem, hogy ma akadna. Minden
tanár tudja, legalább ma nem kételkedem benne, hogya növendé-
kek leirhatják, sőt mindig fog akadni olyan, aki megkisérli, tehát
a kijelölt munkát el nem olvassa.

Ezen utóbbi hibából 'következöleg Dr. Novy kolléga az
olvasmányok kivonatos módszerét teljeseh elveti. Én ezt a magam
részéről helytelennek tartom. A kivonatok készítésének szűksé-
ges voltát két szempontból föltétlenül helyeslem. Egyik azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiro-

dalnnijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoktatás erednnénue« volta , másik a fogalm azás.

Ha a növendék semmiféle feljegyzést nem készít az olvas-
mányról, akkor hogyan fog arra majd visszaemlékezni, csak az,
óv végén is, s még inkább az irodalomtörténet tanításánál?
Mindig csak nem olvashat újra! A kivonat nagyon jó emlékeztető.
S mondhatom, hogy még diák koromban készítettulvasmánv-

kivonataímnak ma is nagy hasznát veszem. Különben ezt min-
denki tapasztalhatja kétségkivűl. .

Ami a második hasznot illeti, a növendék így is tanul
fogalmazni. Hogy az olvasnlány-kivonat szépen legyen megszer-
kesztve, nem kőnnyii dolog. Össze kell szedni az észt, hogy. a
lényeget mondja el az illető. Mindenki tapasztaihatta eléggé.
hogy az olvasmány főbb gondolatainak elmondása mily nehézsé-
gekbe ütközik és sokszor mily esetlenül mondja el a növendék
még akkor is, ha az az iskolában volt tárgyalva. S mégis csak
minden olvasmánynal leg fontosabb a gondolat.

Hogyan ellenőrizhető a növendék igazi munkája? Igaz,
hogy nem oly könnvü, de mégsem olyan nehéz, hogy azért l~
kellene mondani róla. Igaz: ma már az olvasmányok kivonata
megszerezhető és a növendékek közt mindig fog akadni néhány,
aki megpróbálkozik ugy segíteni magán, hogy vagy a már kész
olvasmánv-kívonatokból, pl. amely a magyarázatosan kiadott

irodalmi művek mellett mindig megtalálható, vagy esetleg más
tankönyvben, vagy pedig a növendékek közt a múlt évi kívonat
kézről-kézre járván, kisérli meg a beszámolást, Hogy ilyenné ne
fajuljon a dolog, a tanárnak bizony elég munkát ad, hogyha nem
akarja magát az orránál vezettetni.



ólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Annyira már ismerni kell a. növendéket, hogy. mennyire
képes fogalmazni. Nálam is, mint minden tanárnál, aki követeli
az olvasmány-kivonatokat, akad egy pár kisérletező. De midőn
látja, hogyha talán egyszer, vagy kétszer sikerült is neki, mégis
csak rajta veszt, nem fogja tenni. Ha ilyen eset' előfordul, az
előbbi olvasmányok' kivonatai is még szorosabh vvizsgálat alá
kerülnek és így látja, hogy még sem sikerült célt érnie. De az
ilyen, fajta kisérletezések főleg az' első év, folyamán történnek, a
felsőbb osztályokban alig akad, ha a növendék látja, hogy a
tanár kellő szigorusággal jár el.

A magam részéről, hogy ezen hiba még a kezdet kezdetén
kiirtassék, kétféle eljárást használok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egyik: mindjárt az első
osztályban meggyőzöm a növendékeket arról, hogy milven
fontos az, ha valaki maga végzi egyedül a munkát, mennyire
fejleszti eszét, mennyire tanul gondolkodni és mennyire tanul
stilizálni. Minden gyerek kezdetben fél a fogalmazástól, ,látják
az .iskolai dolgozatokból, hogy mily gyengén' fogalmazn ak, tehát
ez .is egyik, .mód, hogy gyakorolják magukat. Persze; hogy fog
azért akadni olyan, aki mégis kisérletet tesz a plágium terén.
Azért mindiárt elején különös szigorral kell meggyőződni arról
a tanárnak, hogy mindenki maga dolgozott-é? Es ha látja, .hogv
a leleplezést nem kerüli el' s azok, akik bár jóval gyengébben is
dolgoztak, de mégis elismerést nyernek, be fogja látni, hogy
mégis csak jobb az egyenesYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t .

Az .ellenörzést könnvüvé teszi, hogy a tanár azokat a kivo-
natokat körülbelül úgyis ismeri, amiket a növendék fölhasznál
De ha nem ismerné is, a fejlettebb stílusról fölismerheti. Akadt
néhány olyan növendék is, aki mással csináltatta meg házi dolgo-
zatát.HGFEDCBAII.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Ill. oszt. Rögtön észrevettem, hogy elütő stílus attól,
amit az írásából, de különösen az élőbeszédjéből ismerek. Persze,
először erősítgette, hogy ő készítette, de végrs a sok bizonyíték
terhe alatt mégis bevallotta. Mindig arra törekszem a növendékkel
szemben, hogyha hibát kővet el, azt őszintén megmondja, ilyenkor
sohasem büntetem és mondhatom, meg is volt mindig az
eredménye.

Nehezebb felfedezni már, hogy a kivonat nem az előző
évfolyamból való-o? Ezen. pedig a második eljá rással szoktam
segíteni. Ug anis nem elégszem meg csak a tartalom' elmondásá-
val, hanem a ezerkezetet is megkivánom. A tartalom beosztását
a szerkezeti részek szerint is tudni kell. A személyek jellemzésénél
nem elégszem meg csupán a Iőalak jellemzésével, hanem a mallék



alakokét is kérdezem. Ki kell terjeszkedni az iró stilusára is .
. Ha o a művet az illető nem olvasta, .csak kivonat útján, akkor
ezekre a kérdésekre megfelelni nem tud. Egyúttal tudja azt is,
.hogyan kell olvasni úgy, hogy az értékes legyen.

Azt sem fogadom el, amit Dr. N ovy kolléga mond a
«szellemi étvágy» lerontásáról. «AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszámonkérés, ellenörzés két-
ségkiviil a tanárnak tanítványaival szemben való bizalmatlanság
érzelmi hangulatár a való előzetes helyezkedés, ami viszont a
tanítványokban a munka kényszerü elvégzésének érzését kelti fel
s ezért értékében minimális, mert folyamatában kelletlen és ere-
.detében a lelki diszpozicióknak nem megteremtésére, de lerontá-
.sára alkalmas. Hasonlattal élve: leroinlik a szellemi étvágy, mely-
nek bizonyára nem a szellemileg fejlődni akaró ifjú az oka, hanem
az eléggé köriil nem tekintő tanár.»

Igenis, el lehet rontani a szellemi étvágyat és ennek oka az
eléggé körül nem tekintő tanár. De miért? Semmiesetre sem azért,
mert számon veszi és igy veszi számon a munkát. Minden munka

kényszer , amit végzünk. Csakhogy az egyiket jókedvvel, másikat
kedvetleuül"végezünk. És ez a döntő. Miért v:égzi sokszor kedvet-
lenül a növendék az olvasást? Mert az olyan olvasmány, amely-
től teste-lelke undorodik igen sokszor a tanárnak is, de mégis o

kell, mert ki van jelölve hivatalosan. Tehát az olvasmányok meg-
válogatása rendkivül fontos. És ezen fordul meg minden. Legyen
az olvasmány igazán értékes és a hazai olvasmány oknál 'is első-
rangu mű. Huszadrangu irók és költők dadogásaival, akik talán
a maguk korában jó irók voltak, de ma már csak az irodalom
halottjai, ne öljük az ifjúságet. Tudósoknak való, de azoknak nem,
akikkel az olvasást meg akarjuk kedveltetui.

Persze, az ellenőrzés és ellenőrzés közt is van kűlőnbség.

Ne öltse az magára a rendőri szellemet, hanem legyen az mindíg
.a növendék által végzett munka értékelése és megbecsülése az
együttes munka keretében.

Most már még az a kérdés, hogy az ajánlott, vagvis világ-
o irodalmi olvasmányok számon kérésére micsoda idő áll rendelke-
zésre. Egyik a tanóra kerete. De ez elég kevés arra, hogy bővebben
foglalkozhassunk egy-egy művel. Hanem ott van az őnképzőkőr.

Itt nyílik alkalom arra, hogy a növendék önálló munkálkodásának
nagyobb tér adassék. Nos? Ezt a míiködést illesszük be részben

az irodalmi oktatás keretébe gyümölcsözően. Itt adjon bőven szá-
mot a növendék az olvasott műről. Persze az önképzőköri
szereplést úgy kell irányítani, hogy az a tanulmányi menet kere·~



tébe illeszkedjék. (Pl. Shakespeare egy drámáját ismertesse itt a
növendék.) A magam részéről ma is így értékesitern az önképző-
köri munkásság egy részét. Nem akarom a világért sem, hogy az.
tanóra számba menjen .. A növendék szabadon, választhat,. ha
akar írjon verset is, nem bánom, az sem haszontalan, de mégis.
neki elsősorban hasznosabb foglalkozást óhajtok adni. Mutassa
iH a saját tanulmánya révén szerzett irodalmi ismereteit.
Méltassa itt Shakespeare, Dante, vagy Goethe stb. kijelölt művét,
még pedig ne felolvassa azt, hanem szabad előadást tartson,
ezáltal azt a célt is szelgália, amelyet egyik elsőrendű célul az
önképzőkör maga elé tüz és amely föltétlenül értékes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorolja

magát az élijszóbeli előadásban,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI amelyre, mint tanítónak, oly

nagyi szüksége lesz.·

A kijelölt művek kőzűl tehát 25-30-at lehet itt részle-
tesebben méltatni.Persze, olyan időrendben, hogy mikor a tanóra
keretében előfordul, már hallottak legyen róla. Ha nem tudta.
mindenki elolvasni, itt legalább bőven hall róla. De az olvasási
vágy is jobban felébred, az ember kritikai természete révén, mert
minden emberben meg van. a kritikus' hajlam, amelynek szeret
kifejezést adni, hogy pedig az előadáshoz érdemlegesen hozzá
tudjon szólni valaki, ismernie kell a művet. Tehát ez is csak
ösztönzésül szolgál az olvasásra.

Így illesztem be a szavalatok birálatait is az irodalmi tanul-
mány keretébe. Minden hivatalos szavalat-bíráló kiterjeszkedik
a szavalt költemény .esztétikai elemzésére is, ésennek alapján
mond birálatot a szavalatróL Természetes, hogy itt megint arra.
ügyelek, hogy az a költemény az irodalom legelsőrangu alkotásai
közé tartozzék.

Az így. vezetett munkáriak, kell hogy eredménye legyen.
Az olvasmányok ilyen módon való számon kérésénél a

Dr. Novy-féle táblázatos kimutatás elkészítése teljesen felesleges.
Azt így előre megállapítani, külön táblázaton feltüntetni, még
amúgy is, mire jó? Az időpontot úgyis a tanmenet, a növendékek
haladóképessége és egyéb okok (pl, betegség) miatt történt elma-
radások a tananyagban szabják meg; továbbá a havi módszeres
konferenciákon a szaktanárok úgyis megbeszélik az olvasmányok
idejét, hogy torlódás elő ne forduljon. Tehát a szakembernek
nincs rá szüksége, a laikusnak meg minek?

Stubnyafürdő. Khin Anta l.
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Beformgondolatok a z e lem i Iskolai. r a jz o k ta tá s r óH

A iátékösztön, a kisvgyermek összeaszellemí -képességeinek

mozgatóia, alapja. Ezzel indul meg az utánzása, majmolása

valamely cselekvésnek: és a cselekvéssel kapcsolatban esetleg Ja-
cselekvés táfgyát,' célját 'képező formaalkotásnak-is. Ugy,a.,cselek1-
vést magát, mint .a. cselekvés tárgyát; vagy tárgyait, azok.kiilőn-

féle tulajdonságait, megfigyelései nyomán, képzetek formájában-
veszi ugyan fel a. gyermek,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde igazán használható;fu la jdonává.

m inden. szerzett képzetét m égis já tékai közben teszi.

Hogy azok a képzetek ésazoknak a játékközben való fel-
használása .mennvire. helyes, vagy helytelen, ez sohasem jöhet itt·
számitásha, mert a naiv fantázia mindent kiegészít, minden
hiányt pótol. Itt bizonyítani nem kell semmit, mert amióta van
a világon pedagógia, annak a legelső és legfontosabb elve az volt,
hogv-kezdetben nlinden komoly ismeréti dolgot a játék leple alatt
kell a gyermekekkel megkedveltetui s lassan észrevétlenül tovább-

fejleszteni; tehát olyan ismereti: dolgokat .is, amelyekkel a gyér-
mek eddig nem foglalkozott .játékai közben sem. Miért ne hasz-o
nálnók hát fel ezt a mindsn ismeret forrását. és bevezetőjét a

játékösztö 'n t o lyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.issnereti tá1 'gyak kez.dő tanításánál, sőt azon

tú l is ,.végtő l-végig a tanítás és tanulás egész. meeeién, am elyet, a

fJye1·m ek. épen ezen já fékösztönétő l ha jtva, m ég iskolába lépése '

e lő tt· önként gyakoTol: a kéenwunko. (s lö jd) és-a 'ra jz tanításánál?

Igenis, a természetes pedagógia ezt az eljárást nemcsak '. hogy
mutatva-mutatja és követeli, de annál még többet: azt, hogy amit
a gyermek, az iskola vezetése nélkül is, az iskolázás előtt: -és az-
után.is .állandőan tesz játékai kőzben, azaz, alakít és rajzol, erre'·

a természetes alapra kell helyezni, ezzel kell kapcsolni a többi-

ismereti tárgyak tanítását is. Nem oknélkül alakulnak bizony
a külföldön egymásután ezen az alapon a ·m unkaiskO lák, amelyek 1

ilyenformán igamna legtermészetesebb alapon oldják meg- az
életre nevelés sokat emlegetett, de eddig alig követett problémáját
a modern, szociális követelméjiyeknek megfelelően.

A gyermek, játékai- kőzben, ha már tárgyakról van szó,

melyek a játék .cselekményével szoros összefüggésben vannak,
azokat a tárgyakat vagy előszedi onnan, ahol találja, vagy ha
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meg n,el:rlk~pj,a, akkorimaga megcsinálja bármilyen pcimitiven.
is; az az , utánozza agyagból, papirból, fából; vagy egyéb anyag-
ból, (slőjdől).jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAierméezetbeni: a ; plas«tikus. m .eg(J;~k()tás,ra ,va ló

törekyés tehát azelsfj ,lépés m in;den,gyertn .ek1{lé l,ta~ alkotá -mson-

kára a játékösztön hajtó ere je fo lytán, mert azokat- a .primitív
-all}pt~so~í;tt.,ép .ugy használhatiavvagv legalább iparkodik ugy
használni; mint. aztYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a felnőtt, emberek, cselekvése közben látta.
Ez ter~é$2{etE!s)$, hogy a _térben élvc-mozogva, látva-tapasztalva,
.agvermeket is .a térbeli, .dolgok (háromIránz« kiterjedést .értve) ,

érdEJMik_első sorban s .azokat utánozza, mert a .nagvok munká-
jának, cselekvéseinek; utánzását, is ezekkel, i teheti hasonlóvá, ~ A ,

rajz, hár . ikertestvére., a ,kézimnnkának, mégis, mert.. elhagyja El

három .irányu .teret s nem szolgálhatia .a játékot .kézvetlenűl a
természetes rnozgási térben, mint játék; már csab. passzive szere-
jielhat, ülő, egy, helyben való, foglalkozásként, de .nem ..kevésbbé
képaö módon,. főként a fejlesztés továbbifokain, az iskolában.

Az hri,t a , term észetes eU drás,c m ég a ra#tanítás kezdetén

is, ha.pzt. a gy,f.Tm elr:Y fekm eg{e le lő kézi1 'fl/Jm kápal,vezetjük be; sőt
még) inkább, ha. azt állandóan összeköttetésben. tartjuk. a kézi-
munkával elejétől-végig és viszont a kézimunkát, is a rajzzal

tartjuk LkQntaktusban"
Ha tehát,, idevonatkozó tanmenetről, tanterv, vagy vezér-

kŐllYVrQIvolna szó, csakis az olyan utmutatás .oldja meg, szerin-
tem, .leghelyesebben az elemi. raj tanítás kezdő. és folytatólagos
pedagógiai problémáját, amely a játékszerű kézimunkát veszi.
.alapul, mert a gyermek is, természetszerűleg előbb! foglalkozik
ezzel még .iskolai kételezettsége. előtt, mint a rajzolással. Ezt ct

rnunkát kivétel nélkűljninden. gyermek gyakorolia játékai, kőz-

ben, mig rajzolni csak az szokott., akinek erre valami. módon ah
kalom adódik és akkor, ha az gyakoribb akadályokba .nem iit-
kézik. Akinek azonban körnvezete olyan, hogy rajzolnia .kedve
szerint Tehet, ott ez. is kitünő és élvezetes játékká.válik, különösen .

a; téli, hosszas .szobai tartózkodás alatt, do. még, inkább a meg-
felelőep, vezetett óvodai .Ioglalkozás keretei kőzőtt,

Az összes rajz- és kézimunkaórákat ezenkivül is" lehető-
leg alá kell vetni, .illetvo összhangzásba kell hozni a többi.ismereti
tárgyak. anyag. ával és tanmeneteivel, hogv sem a kézimunka-,
sem a r ajzóráknak ne legyen más céljuk, mint. főleg és első sor-

ban ,a tantárgyak .keretében tanult aktuális dolgok rajzban, vagy
'kézimunkában való. reprodukálása, melyet még kiegészít egyrészt
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a különféle tantárgyak tanítása közben való cselekvő szemléltetés
a tanító részéről és a cselekvő tanulás a gyermekek részéről a.
rajz és kézimunka révén, másrészt ilyen megalapozások mellett
az. intuitiv képességekre alapított önálló alkotások létesítése, az,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alkotó 1nunkásság.

A kézimunka és a rajz ,karöltött tanítási módja fokozato-·
san összeállítva a következő menetet .mutathatná: Minthogy az
apró gyermeket még a föld pora vonzza, érdekli legjobban, feltét-
lenül a homok, kavics, agyag és az ezeket kiegészítő papírYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ,s . ,

fácskákkal való játszó kézimunkákkal kell a tanítást bevezetni.
Lassanként a játék témáit, tárgyait a rajzórán. vagy beszéd- és
értelemgyakorlat közben, vagy után rajzoltatni, kezdetben telje-'
.sen a gyermekek intuitiv képességeire bizva a dolgot s csak
lassan, észrevétlenül irányítani, helyesbíteni kifejezéseik médiát,

Ha a rendes beszéd- és .értelemgvakorlat témáit is minden alka-
lommal a lehetőség szerint előbb kézimunkával, majd ugyanazt
rajzzal is követtetjük a gyermekekkel, tehát ha már itten beékel-
jiik a kézimunkát és a rajzet minden tanításunkba, sőt erre ala-
pítunk mindent és ezzel vezetünk, ez lesz az igazi természetes
tanítási eljárás és igazi a lkotó .munkám való nevelés.

A kézimunka vezető szerepe a ra jz előtt az 1. osztályban,
sőt még a II-ikban is a kőrűlménvekhez képest határozott legyen.

Részint mert a különböző térbeli mozgásokkal összekötött munkát
a gyermek is jobban szereti, :részint fejletlen szervei épen ezen
sokféle térbeli mozgással erőteljesebben. is fejlődnek, jobban és
gyorsabban is ügyesednek, igy térbeli ismeretei szintén jobban'
gyarapodnak. Ugy alI. osztály végén, de feltétlenül aHGFEDCBAIll.

osztály elején, amikor a dolgoknak a rajzzal való ábrázolásába-
is eléggé belejöttek már a gyermekek, sőt későbben még inkább,
fokozatosan a ra jz vegye át a vezető szerepet s ettől kezdve min-
den dolgot előbb kel!' rajzolni, mint kézimunkával elkészíteni.
Mielőtt idáig jutunk, természetesen már előbb is lehet egyes-
témáknal ugy járni el, hogy előbb próbáljuk a megrajzoltatást,

mínt a kézimunkával való megvalósítást, sőt vannak olyan dol-
gok is, amiket csak rajzolni lehet.

A tervezésszerü kombinációkat is ugyanilyen módon és
menetben foganatosíthatja .a gyermek, előbb kézimunkában,
majd rajz által s később megfordítva, mert a kombinativ eljárás
is a való, a könnyen mozgatható tárgyakkal vihető keresztül leg-
jobban és tanulható meg, sok felesleges magyarázat és kinlódás
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nélkül az aranyos, a r itmikus tömeg- és szinelhelyezés. Ezeknek
a tudatában lehet csak rajzban is előre értelmesen tervezni.

Alkalmat kell állandóan adni a gyermeknek, hogy termé-
szetes és· különböző nagyságu és szinü tárgyakat kombínálva

rakosgasson, csoportosíthasson olyan szándékkal, hogy valami
egyszerű, de szép és ritmikus diszt hozzon össze, melyet esetleg
nyomban meg is raizolhat, vagy festve utánozhat. (Pl. szines,
kisebb-nagyobb s különböző formáju papirformák gyűjteménye,

melyeket tervszerűen, fokozatosan szabathatunk, vágathatunk a
kézimunkaórán kis gyüjteménnyé; továbbá gyümölcsmagvak,
termések, növénylevelek, virágok stb., amelyeket kaleidoszkóp-
szerüleg lehet kombinálni, variálni.) Ilyen természetes tervező
gyakorlatok és rajzbeli reprodukálásuk után lehet igazán meg-
érteni a tervezes lényegét nemcsak szép, hanem plasztikus mivol-
tában is és később rajzban is könnyedén tervezni.

A magyar stil legegyszerübb figuráit is ki lehet vágni szines
papírból több darabban s kezdetben ilyen összerakással kombí-

nálni. (A nyomdai diszfigurák is igy állíthatók össze különféle-
képen.) Végre igazán tervezni, majd a rajzbeli tervezést is szines
papírból kivágni és felragasztva, kézimunkával is megalkotni.

Még később a haladás mértéke szerint kitüzött céllal tárgyakra
tervezni diszitményeket és a kivitelt a természetes tárgyon esz-
közölni. (Főleg edényeken és sajátkészítésű kézimunkatárgyakon.)

A magyar stil iránti fogékonyságot minden lehető módon már'
a rajzolás alapfokain is elő kell segíteni azzal, hogy legalább
ilyen említett, kivágott elemek nagy mennyiségben álljanak a
kirakó kombinálgatáshoz rendelkezésre puha és kemény szines
papirokból, esetleg szines egyéb anyagokból, p l. szines szövetek-
ből, bőrből, fából, agyagból stb. Ezen elemek, valamint a kirakott
egyszerű figurák igen alkalmasak ugy kézügyesítő és szemmérték-
fejlesztő, mint ecsetgyakorlatokra is. Ha igy állandóan, de válto-
zatosan alkalmazzuk a magyar stil elemeit és kombinációit taní-
tásunkhan, a gyermekeknek is a legkedvesebb foglalkozásává lesz
később a magyaros diszítés.

Virágokból és növényi levelekből is lehet hasonló kombíná-

lást kirakással végezni. Sőt egyenesen ilyen célra a megfelelő
helyzetekben és szárgörbítésekkel préseltethetjük a növényeket,
hogy azokból kartonlapon való felragasztással ritmikus diszt
állítsanak össze. "Az ilyen próbákból lehet megismerni a tervezés
lényegát és lehetőségeit. De igy lehet legjobban rájönni a stilizá-
lás szükségességére is a diszítés szempontjából.

Magyar Tanítóképző. 5
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Ezeket a kombinálga tási, tervezgetési próbákatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigy a ter-
mészetes tárgyakkal, majd ezek alapján önállóan is a megfelelő
mértékben alkalmazva, ugy a gyermekek korához, felfogásához,
valamint a tanításra szánt időhöz és a rajz állandóan hangez-
tatott céljaihoz, nagyon szükségesnek és üdvösnek tartom már

az elemi iskolában gyakorolni. Minden dolognak az alapját itt
rakjuk le, amire a további emberképzésnek szüksége van. Miért
ne kezdhetnők hát el a rajz egyéb dolgai mellett a kombinálgató,
az izléssel számító, a nemes fantáziával spekulálgató, a rajzolás
minden porcikájához külön is szükséges és a végcélhoz is, az
önálló" munkálkodáshoz közelebb vezető alkoto tervezgetést, midőn
meggyőződéses jelszavunk az alkotó munkára való nevelés az
egész elemi tanítás mezején? Mondom, miért épen a rajznak is
attól az értékes részétől fosztanók meg az apró sereget, amely
szabadon csapongó fantáziáját épen ugy izgatja, mint a fejből
való rajz egyéb témái s amely munkálkodás már az első komhi-
nálgató próbálkozástol kezdve legjobban szolgálja az. alkotó .IIÍun·

kára való nevelés gondolatát, mert tényleg kombinativ, aaössze-
tevő és szétszedő, a minden formációt megkisérlő és eközben
rendkivül sokat okuló gondolkodásra és e kőzhen az izlés fejlesz-
tésére vezet.

Attól nincs mit tartani, hogy e téren eredményre ném jut-
hatunk. A körülményekhez mért eredményt ép ugy elérhetjük
itt is, mint egyéb téren. Hogy ma még a főváros elemi iskolái-
nál, ahol pedig a rajzet modern alapon tanítják, mégsem mutat-
kozik a tervezés terén olyan eredmény, mint amilyet várni
lehetne, onnan van, mert ott, is még csak a külön rajzórákon
rajzolhatnak mindent s mig egyrészt a formaismereti tanul-
mányok mellett kevés időt tölthetnek a tervezéssel, másrészt ugy
látszik, nem találták meg annak a helyes és természetes beveze-
tési és továbbfejlesztési módiát. A tantárgy ak körében pedig
szintén nem alkalmazzak a rajzot és a kézimunkát olyan álta-
lános pedagógiai eszköz gyanánt, mint ahogy azt az alkotó mun-
kasságra való nevelés céljai megkövetelik, Az nem elég, hogy a
rajzet itt-ott megpróbálják egy-egy tantárgynál felhasználni a
gyermek intuitiv képességeinek kipuhatolására csendes foglal-
kozás közben, de ezt a munkálkodást egyáltalában nem irányít-

ják; nem kapcsolják a "reudazeres raiztanitással sem, tehát nem
hasznosítják semmi irányban, hanem a gyermekeket ezen -mun-
kálkodásuk eredményével teljesen magukra hagyják, .ahelyett,

hogy tovább építenék ezt a jó alapot,

*
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, A kombinálga tó tervezgetés dolgait pedig azért emelem itt

ki' ilyen különösen, meri én ezek nélkül nem tartom kerekded-

nek, ' egésznek a ra jz és kézimunka szerepét az a lkotá , munkában,

hogyha abból ez a fontos és a leghatékonyabban képző rész ki-
maradna . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Ugyanis, azért nem bir tunk és nem birunk még ma sem a
rajz terén a középiskolába kerülő tanulókkal semmi eredményt
elérni, mert az elemi iskola nem teljesítette és még ma sem telje-
síti e téren kötelességét, hivatását. Hiába van már elég jó rajz':'
tanterve. viszonyítva a régihez, mégis a hozzá nem értés. és a
szakfelűgvelet hiánya miatt ez a dolog nem -rnegy. Ha az ilyen
irányban képzetlen, gyakorlatlan agy és érzékszervek miatf még'

a legegyszerübb természeti formák felismerésére és rajzsal való
visszaadására sem képesek az ilyen tanulók, hát ugyan hogyan
is lehessen tőlük kivánni, hogy a már sok formaismeretet és rajz-
tekníkaí gvakorlottságot, finomabb izlést, folt- és szinérzéket,
ritmust és anyagismeretet kivánó tervezésben sikeres munkát

végezzenek! De ha az elemi iskolában egyszer a leirt alapon álta-
lánosan és szigoruan menne keresztül minden,' akkor világos;
hogy: az alkotá munkásságtól elmaradhatatlan rajz és kézimunka
keretében az önálló kombinálás és tervezgetés is kellő módon meg,
lenne alapozva s ha az elemi iskola nyomában 'a kővetkezetes:
továbbfejlesztés megadatnék a kőzépiskoláhan is, akkor bizonyára
ott sem kellene félredobni a tervezési' gyakorlatokat, mint' ered-
ményre nem vezetőt. Egyébként sem az elemi, sem a középiskoiák-

ban nem is lehet szó feltétlenül anyagszerii és komp akt műipa.ri
tervezésről a «tervezés» szó szoros értelmében', mert az már szak,
iskolai dolog. De ~ mint mondám - a kómbináló tervezgetés
már az elemi iskolától kezdve, hozzátartozik először á ra jz ée
kézimunka külön keretében is az alkoto munkásság teljes kerek..:'
dedségéhez, másodszor az álta lános tanításjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkere iébei« az' ísme-)
retek szerzése közbeni gyakorlás, értelmes értékesítés teljességé-o

hez is," ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA " C

-Az 'első esetben ~ és ezt a középiskolára is értem,' ~ ha
már ait a végtelén 'sok formát,' terrriészetit és mesterségeset, amí
bennünket kerülvesz s a kőnnyebb felfoghatóság kedvéért típu .•
soha 'osztva iparkodunk megismertetni; majd reprodukáltatni
a kifejezés kiilönféle eszközeivel és teknikáiával; azután feltéve;

1

hogy ez a megértés és roprodukálási' készség" eléretett ct kor és

értelmi szinvonalhoz mérten, hát akkor a -raj'z 'b~rén már be is: van

ezzel fejezve mindan? Arra nem is kell gondolnunk, hogy talán'
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valamelyes célja is volna eme formákat reprodukáló képesség-
nek, ép ugy, mint minden másirányu ismeret megszerzésének.
Annak, aki a rajz által lett ismerőse a természet formáinak, nem
lehet megállnia tisztán csak a reprodulásnáL Értékesíteni kell és
pedig lehetőleg momentán minden újonnan szerzett falatnyi
tudást valamilyen mindennapi céllal összekötve, a kicsinyeknél
primitiv megoldással, a nagyoknál a fejlettebb felfogásnak meg-
felelően. Minden munkánkra tegyük rá a fedelet; egész legyen az
részleteiben is, ne töredék, ne cél nélkül való.

A második eset - a rajznak az általános tanítás keretében
való alkalmazása - is erre a formára megy. Ott is az eleven
kombináló képesség hozza a legjobb sikert minden irányban.
Tehát - ami tény, hogy - ha itt is a szerzett ismeretek gyakor-
lati értékesítésére törekszünk, akkor tisztán a rajz terén is kell
erre törekednünk, ami szintén nagyon sok gyakorlatias,de e.gy-
uttal műizlési szempontok iránt is fogékony nevelésre vezet.

Elemi és középiskolai «torvezés» alatt nem is kell tehát
plasztikus, vagy egyéb műipari célokat is kielégítő tervezést
érteni és kivánni, hanem csak a sematikus síkformák többnyire
szines és ritmikus foltokban való aránvos váltakozását. Ez töké-
letesen elég .ahhoz, hogy a kiilönbőző adott viszonyokhoz képest
a rajz az alkotó munkásságot is kielégítve, az általános képzés és
nevelés terén ez irányban is befejezést adjon.

A tervezgetés kapcsán kissé tovakalandoztam, de vissza-
térek a vezetőfonálhöz, az elemi iskola dolgaihoz. AzHGFEDCBA1 -1 1 . osz-
tály összes tanulása eddig is ugyszólván a beszéd- és értelem-
gyakorlatokon fordult meg. Azonban a hosszu idők óta állandóan
egyforma szemléltető, mutogató, kérdezgető, beszélgető formája a
beszéd-Lés értelemgyakorlatoknak ma már olyan közönségessé,
sablonossá vált, hogy ugy a gyermekek, mint maga a tanító is egy-
formán unják a folyton- ismétlődő formaságokat. A kézügyesség
és a rajz az első órától kezdve a legáldásosabb tényezője lehet
ezen elavult módszer felfrissítésének. A cselekvő szemléltetés és a
nyomában járó cselekvő őnmunkásság mindig uj, .kimeríthetetlen
változatokkal teszi élvezetessé és eredményessé a munkát tanitó-
nak és tanulónak egyaránt,

A szemléltetéshez é8.munkáltatáshoz való anyagot minden-
esetre első sorban a tanítónak kell összehordania. . Egész kis
muzeumot kell itt-összegvüiteni. A gyermekeknek maguknak is
kell az iskolában kűlőn-kűlőn tartaniok (iskolaszekrényben) egy
nagyocska papírdobozt (a tanító gondoskodjék lehetőleg egv-
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forma nagyságuakról), amelyekben a kézimunkához való leg-

sziikségesebb g~üjteményük együtt legyen (apró kavicsok, egy
kis zsák homok, kis falapát, moha, pálcikák, használt gyujtó,
gyujtódobozkák, zsupszalmaszálak kötegben, nád, veteménymag-
vak, papir- és deszkadarabkákYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs tb . ) , Egy 20X25 cm. méretü
deszkalap, körül alacsony párkánnyal, vagy ehhez hasonló
nagyságu skatulyafedél minden gyermeknek legyen, amelyben
az ő kis homokját elteregetheti s amelyen a téli idő alatt is épen
olyan szépen kertészkedhetik, építhet, vagy utazhat az általa
alakított hegyek, völgyek között, mintha csak az udvaron levő
homokban turkálna. Amikor az ideje eljön, ugyane munkák
eredményét le is lehet rajzoltatni.

A felsőbb osztályokban is épen igy meg lehet találni a mód-
ját a tantárgy ak körében való munkálkodó tanulásnak, amelyek-
ről máshol már bőven megemlékeztem. '

Jól tudom én, hogy ideákat felvetni és leirni sokkal köny-
nyebb dolog, mint azokat megvalósitani. Az' itt leirt dolgoknak
a megvalósítása ís nehezen fog menni a mí nehéz viszonyaink
között. De törekedni erre kötelességünk az által, hogy az ideák
realizálásának utjait is próbáljuk fejtegetni. Pl. lehet már most
szóvátenni, hogy az ezen eszméket magábafoglaló és irányító
tanterv, tanmenet,vagy vezérkőnvvek hogyan oldhatók meg?
Csak ez utóbbiról ejtek most pár szót, a többiekről bővebben eset-
leg később. De nem a belső részletes tartalmáról ennek sem,
hanem csak lényegének 'mivoltárél, mert hiszen megvalósulas
esetén ugyis a két előbbinek kell ezt megelőznie. '.

Minthogy ezidő szerint egy rajztanítási vezérkönyv még
csupán a külön rajzórák anyagát dolgozhatná fel tanÍnenetszerü
összeállításban, ha bármennyire tekintettel van is a többi tan-
tárgyakkal való kapcsolatra, mégsem lehet az olyan tökéletes,
mintha egy olyan rajztanítási vezérkönyv volna készíthető, amely
az összes arra alkalmas tantárgyak tanítását kisérné s amelynek
a rajz- és kézimunkaórák anyaga tényleg olyan' szarves kiegé-
szítő részét képezné, hogya rajz- és kézimunkaórákon mindenkor
a különböző tantárgyak aktuális dolgait lenne hivatva ismételni
és megvalósítani, vagy fejleszteni és azokból olyan dolgokat
alkotni, amelyeket a rendes tanítási órákon megvalósítani nem
lehet. Egy ilyen vézérkönyv bizonyára az összes elemi ismeretek
valóságosjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAillusztra lt encik lopédiá ja lenne, amely ha' ma még
csak idea is, mégis erre kelltörekedni és minél élőbb meg is való-
sítani. Vagyis, az összes tantárgyak vezérkönyveit a rajz és kézi-
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munka,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm int íljpeda,gógia i tényezŐ bevonásával, a cselekvő.szem-

-l.éltetés .és a cselekvő őnmunkálkodás ' alapján kell átdolgozni.

.Ami a tanítás alkalmából, megalkotható, .akár rajz, akár kézi-

.m u n k a által, az' megalkotandó. A nagyobb időt igénylő, megalko-
tásra ,váróeredmények, . tanuságok, egységek,. önálló' komhi-
nációk volnának a kiilőn rajz-és kézimunkaórák tanmenetének

fokozatcsan összeállított munkái, Szóval, a rajz és kézimunka
legyen mindenhen az ősszefűző kapocs és a gyakorlati végcél,
melyra épül rnínden ismeret, mely egységesen összetart minden
tudást. s mely által ugy a szellemi, mint a gyakorlati képességek
valóban harmónikusan fejlődnek és igy tényleg produktív,' tény-
leg egyéni alkotó munkára, tehát az igazi életre, a minden körül-
.ménvek közőtti megélhetésre képesitenek.
.> _ '.: Minthogv 'az ezen intenciók szerinti imodern vezérkönyvet
rövidesen megirni nem lehet,előbb a legégetőbb szűkséglet et
kellene .kielégíteni 'azzal, hogy tisztán a rajzra vonatkozó .vezér· ·
;köny,vet szerkesszünk, a szükséghez képest vonatkozásban a
többi tantárgyakkal és összeköttetésben a kézimunkával. Mint-
hogy azonban kiilőn kézimunka-vezérkőnvvek már, eddig is van- .

'il ak , a kézimunkával való kapcsolat inkább az alapfokon lehet
azorosabb a természetes előnyök miatt, mig a felsőbb fokozafokon
a rajzé lévén a vezetés a munkák megtervezéséhen, a kézimunka
már külön vezérkőnyv szerint is vezethető.

Szerintem ugyan az volna a helyes - mint már mondot-
tam, - ha előbb lennének a külön tantárgy ak vezérkönvvei a

fent mondott módon átalakitva s csak az után lehetne helyes
rajztanmenetet és tantervet is készíteni és nem igy, előbb rajz-
tanmenetet. De ez sürgősebb és várni amazokra nem lehet
(hacsak a tanterv reviziója ilyen irányban hamarosan meg nsm
történnék, amelyre épülhetnének az alkoto munka vezérkőnyvei),

mert sok évi tapasztalatomból azt látom, hogy sem a mostani
rajztanterv. sem a jövendő mellett, bármilyen kitűnőek is legye-
nek 'azok, eredmény nem lesz elérhető e téren addig, mig meg-
felelő vezérkönyv is nem áll a tanítók rendelkezésére. Minden
más 'tárgyhoz van vezérkönyv, amire nagy szüksége van a taní-
tónak, csak a rajzhoz nincs még ma sem, amelyhez sokkal. .
nagyobb szüksége volna erre, 'mint bármely más' tárgyhoz. Min-
den tárgyban sokkal iáratcsabbak és tanítani is tudják azokat,
de rajzolni a mai tanítók közül még nagyon kevesen tudnak, s
akik tudnak, azok sem használják ki ezt az értékes eszközt sem



a tanításban, sem a rendes rajzórákon. Ö nekik épen olyan szük-

séges hát egy rajztanítási vezérkönyv, mint azoknak, akik semmit
sem tudnak, hogy kész tanmenetük legyen s lássanak mindenütt
részletes utasításokat. Egy ilyen vezérkönyv már fél sikerét biz-
tosítaná a tanterv követelményeinek. A másik felét pedig az
állandó szakfelügyelet, amelyet, mihelyt konszolidált állapotok
lesznek e téren teremthetők, a- tanfelüg:yelőségek mellett, vagy
azokon kivül, de szintén meg kell valósítani. Mindezeket pedig
meg kell előzni a tanítóképzők rajztanítási reformjának és szak-
felügyeletének ugyanolyan értelemben, mint ahogy azt az elemi
iskola, illetve az általános értelmi és gyakorlati képzés és nevelés
kivánja. A végleges elemi iskolai rajztanmenet és vezérkönyv
összeállíthatása tehát még meglehetős nagy idő kérdése lévén, a
lehetőség határai között ideiglenes tanmenet, illetve vezérkönyv
lenne készíten.dő, amely számítva a végleges állapotokra, kevés
átalakítással akkor is használható legyen, amikor e téren min-
den rendezve lesz. Én magam is sokat gondolkoztam már ilyen
megoldásokon, de a munka keresztülvitelétől mindig visszatartott
az azon való aggodalom, hogy mig az általam más helyeken is
sürgetett eme reformok, amelyeknek nagy horderejét minden
hozzáértő beláthatja, mint előfeltételek meg nem valósulnak, eset-
leg hiábavaló munkát végeznék, mert a mai tantervnek megfelelő
tanmenetet magam is ideiglenes jellegünek, átmeneti munkának
érzem. Csakis ugy tartom hát -érdemesnek - mint mondám -
ezzel foglalkozni akár magamnak, akár másnak, ha már a jövő
perspektivája is kifejezést nyerhet a munkában, a fent is elő-
adottak alapján, tehát a mai tantervnek majdnem teljes figyel-
men kiviil hagyásával.

Végre pedig uj ból hangsulyozom és meggyőződéssel állí-
tom, hogyha a rajz és kézimunka dolgai az elemi iskolában olyan
módon rendeződnének, mint ahogy mindig hangoztatom; ha
továbbá ezen alaphoz kapcsolódnának hasonló szellemi meg-
oldással a többi magasabb iskolafokozatok is, ugy ki lehetne épí-

teni nem csupán a rajztanítás kiválóan magas szinvonalát, ha-
nem ezzel kapcsolatban egy hatalmas, életreható kulturát, amely
nem egyoldalu, vagy szakadozott képzést adna a haza polgárai-
nak, hanem harmonikus, a mai kor szellemének megfelelőbb,
szociálisabb •jellegü képzésével átalakíthatná, fellendíthetné el-
ernvédőben lévő összes jóravaló képességeinket.

Stubnyafürdő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADienes Ká roly.
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K ü lö n fé lé k .

A z " I sk o la és a h á b o ru " c ím ű k iá ll ítá s .

Nagyjelentőségü • kiállítást terveznek Berlinben. Az ott
székelő központi intézet a következő felhivást küldte el a magyar-
országi testvérintézetekhez :

Berlinben legközelebb megnyílik a nevelés és oktatás köz-
ponti ihtézete. (Potsdamerstr. 120. sz. alatt.) A lapok már ismer-
tették az új intézetet, mely nemrég kapott új szervezetével két régi
intézetet olvaszt magába. Ugyanis a központi intézet muzeális
részéhez az alapot a német oktatási kiállítás és a berlini tanszar-
muzeum gyiijteménye szolgáltatja, Az intézet vezetősége számot
vetve a nagy és komoly idők szellemével, azt hiszi, hogy legjobban
úgy tudná intézetét felszentelni, ha «Iskola és háboru» cimmel
kiállítást rendez. E kiállításnak hivatása lesz szemléltető példák-
ban bemutatni, mily hatást gyakorol a háboru nemcsak az
iskola munkájára, hanem a nevelés, a képzés és az ifjúság életé-
nek egészére és hogy mi lesz a hatása a jövőre nézve.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ rtékes

gondolatokat és ösztönzéseket lehet ily kiá llítással a legszélesebb

körökbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAismerlié tenni. A központi intézet hatásköre értelmében
magába öleli az óvódától kezdve a felső iskoláig az összes iskolá-
kat. F'igvelembe veszi a gyermekvédelmi és gvermektanulmánvi
törekvéseket is.

A kiállítás vezetősége részvételre hívja föl az egyes iskolák
tanítóságát, tanárságát és azokat a köröket Németországból és az
Osztrák-Magyar-Monarchiából is, amelyek a pedagógia iránt

érdeklődnek. Kéri a jelentkezést és az ösztönzést, a kiállítás
számára jan. 31-ig a «A nevelés és oktatás központi intézeta-ének

cimére elküldeni. Az intézet a jelentkezőktől az anyag beküldését
fogja kérni.

Az alábbi áttekintés mutatja, hogyan van a kiállítás ter-
vezve.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j ösztönzéseket köszönettel fogad a vezetőség. de minél
előbb kéri a közlést, hogy azokat kellőleg értékesíteni lehessen.

Kiállítható :
1. M it tudnak a tanulók a"háboru seámuira közvetlenül e lő-

d llítan i. a) A tanulők által készített ajándékok, melyeket a
harcolóknak, sebesülteknek szánnak. b) Fényképek, melyek
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mutatják, hogya tanulók mennyiben vesznek részt a szociális
munkában (pl. az aratásnál).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) Jótékonycélú előadások
programmjai.

2. Mit tudnak a különböző koru gyermekek a háboruról:

pl. a harc módjáról, a vezetésről, a fegyverekről, a hajókról, a
várakról stb.-ről? Milyen állást foglalnak el bensőjükben: pl. mit
gondolnak, miért harcolunk mi, hogy viselkedjünk az ellenséggel
szemben, legyen az akár sebesült vagy fogoly? (Gyüjtendők
önálló leírások, rajzok, fogalmazványok, önállóan alkotott
költemények, szindarabok, levelek, tervezetek stb.)

3. Hogyan lehet a tanulók benső érdeklődését a háboru

iránt fölkelteni és a háborut megismertetni? a) Tanítási eszközök:
Térképek, terepfölvételek, csatatervek, modellek, rajzok és fény-
képek a fegyverekről, hajókról, várakról stb. b) A gyermekek
által készített térképek, rajzok, modellek, fényképek stb. e) Kap-
csolatok a különböző tantárgvak és a háboru között. (Repülő
pálya, robbantás, mérések, rajz és kézimunka.) d) Tanulságos
játékok a különböző koru tanulók számára. e) Költemények,
fogalmazványok, tábori levelek.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) Enekek, dalárdák. g) Kép-
gyűjtemények. h) Témák fogalmazványok, leirások és beszéd-
gyakorlatok számára.

4. Hogyan lehet' az ifjúságot abekövetkezendő kaionásko-

dásra előkészíteni? a) Általános testi gyakorlatok, alkalmazott
torna, fényképekben, vázlatokban bemutatva. b) Gyakorlatok a
távolság becslésre és távolság, nagyság, irány és csoportmérés
fényképeken bemutatva, vagy a becslési jegyzékeket, mérési tan-
eszközöket kiállítva. Lehet egyszerüen a tanulók által előállított
kivitelben. e) Tájékozódási képesség bemuta tása a térképen, az
eszközök, jelek és tereprajzok segítségével. Térképek, diapozitivek,
eszközök és egyéb segédeszközök rajzokon szemléltetve. d) Bal-
eset esetén az első segélynyujtás: kötőszerek, mentőszekrény.
e) Katonai gyakorlatok, szemléltetve fényképen; . lövészárkok,
drótsövények, hadiutak. megfigyelő pontok modelljein. f) Fel-
szerelés, ruha, eszközök.

5. Mivel nem lehet mindent szemléltetve kiállítani, ami a
háborura vonatkozik, azért kiegészítésül az irásmüvek, könyvek
is kiállíttatnak.

Ime ez' a kiállítás programmja. Ez is mutatja, hogy mily
tervszerüen dolgoznak a németek mindenben. Bennünket,
magyarokat is felszólítottak, hogy vegyünk részt benne. Úgy
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hisszük, hogy ez becsületbeli kötelességünk. Most még a háboruban
kiizdenek vállvetve aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű szövetségesek, dacolva az egész, világgal
és ime már a szebb jövő távlatát lehet megismerni. A németek
kezdeményezése e kis csirában mutatja azt a jövőt, midőn a
kulturális előhaladásban fogunk együtt küzdeni és dolgozni.
A németek bizalommal fordulnak hozzánk. Úgy hiszem, a felve-
tett probléma megérdemli, hogy vele foglalkozzunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZky.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fe le k e z e t i tanarok á llam se g é ly e s a n em á llam i

ta n á r o k és a z o k ö z v e g 'y e in ek és árváin ak e llá tá sá -

r ó l s z ó ló . 1 9 1 4 . é v i X X X V I . t .-c ik k a g y a k o r la t i

k iv ite lb en .

Ércnél is maradandóbb emléket állított s a tanárság háláját
örökre biztosította magának a vallás és közoktatásügyi miniszte-
rium, midőn a felekezeti tanítóképző-tanárok államsegélyét és fize-
tés kiegészítését megteremtette. Méltó betetőzése- és talán koronája
volt e munkának a fent emlitett tanárok s azok özvegyei és
árváinak ellátásáról alkotott simmár 1914. évi augusztus 21-én
szentesitett nyugdíjtőrvény.

E törvényt ismertető egyik kartársamnak szavait tudom csak
hálám és elismerésem kifejezésére ismételni: «Őszinte hála és
köszönet a törvény tervezőinek és megalkotóinak.» Csak mi, a
küzdelmek és nélkülözéseknek részesei tudjuk elmondani, hogy
egy tollvonással mennvi könny lett felszárítva, mennyi nyomor
megszűn tetve..

Ugyanis meg kell vallani, hogy amit a miniszter úr ma
mint meg nem ingatható szilárd meggyőződést hangoztatott,
midőn tőrvénvjavaslata 1. §-ának indokelásában elmondja:

«Lehetetlennek tartom, hogy nyilvános intézetben működő tanár
és annak családja végellátás nélkül maradhasson», alig nehány
évvel ezelőtt még rideg és komoly valóság volt, annyira, hogy tíz-
husz évi működéssel biró tanárok olemánvilag biztosított nvugdij-
jogosultságuk dacára sem wltak felvéve semmi nyugdijintézet
kötelékébe és családtagjaik kétségbeesve néztek a bizonytalan
jovo elé. Mindezt megszűntette az immár életbe léptetett
törvény.
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Ámde a legtökéletesebb alkotásba is csuszhatik be szépség-
hiba. Nem a nyugdíjtőrvényt értem, mert hisz erről mindenki
nagyon jól tudja, hogy olyan tökéletes alkotás, milyennel talán
nyugat Európa államai sem dicsekedhetnek. De igenis nem látom
meg az összefüggést a nyugdijtőrvénv intenciója és realitása s az
államsegélynek mai aránya és módja között, mert amit a nyugdíj-

törvény ma kimond, hogy a végellátás összege teljes harmincöt
évi szolgálat után a lakáspénzzel együtt 8000 korona, a felekezeti
tanárokra nézve ném egyéb elérhetetlen ideánál.

Téved ugyanis az, aki azt véli, hogy az 1914-iki törvény
szentesítés éveI a nem állami tanároknak régen hangoztatott
kivánságai valóban minden tekintetben kielégítést nyertek volna.
Ez ideig ugyanis még nem áll az, mintha e törvény az állami és
nem állami tanárok ellátása között minden különbséget eltünte-
tett volna s így még mindig 'csak elérhetetlen vágy maradt reánk
nézve az egyenlő szolgálati idő mellett az egyenlő értékü nyugdíj
és özvegyi ellátás megvalósulása. .

Egyenlő' csak a munka maradt, sőt még itt is hiányzik az
egyenlőség,mert a felekezeli tanárok rendtartása az állami
tanárok tizennyolc órájával szemben husz órát szab meg kötele-
zőnek, mi mellett még a vallásos nevelés, templomi felügyelet és
más hivatalos kötelességből folyó teljesítmények is a felekezeti
tanárok teendői közé tartoznak.

Korpótlékuk, családi pótlékuk a nem állami tanárok leg-
nagyobb részének még máig sincsen és lakhér illetményük is csak
tessék, lássék módon az állami tisztviselőktől teljesen elütő alapon
van megállapítva.

Csakis így eshetett meg az, hogy az államsegély dacára is
"annak még nem állami tanárok, akiknek harmincöt-negyven
éves szolgálatuk és harminc-harmincőt nyugdijas évük dacára
sincs több fizetésük és így nagyobb nvugdijra sem kilátásuk
4800 koronánál.

Az idei tanévben válaszúthoz jutottunk. 1915. évi március
He a határidő, ameddig a nem állami tanárok választhatnak és
határozhatnak. hogy végellátásuk tekintetében az' 1914. évi
XXXVI. törvénycikk határozmánvat alá akarnak-e tartozni,
avagv pedig szerzett joguk alapján a harminc éves szolgálatot
választják? T~rmészetesen ez utóbbi esetben meg lesznek fosztva
az új törvényben biztosított lakbér-nyugdij jótéteményétől.

Nyilvánvaló dolog, hogy a harminc-harmincnégy é,'es
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tanár csak a harmincöt éves kötelező szolgálatot választhatja,
hugy legalább agg napjaira lakáspénzt biztosítson magának. De
war most felvetem a kérdést, hogy miért bűnhődnek ezek a vete-
rán tanárok, midőn a fizetési fokozatok egy részétől s akorpótlék
kedvezményétől teljesen megfosztatnak? így bizonyul be, amit
cikkem legelején állítottam, hogya 8000 koronás -rryugdij a nem
állami tanárokra nézve nem egyéb elérhetetlen ábrándnál,

hiábavaló vágyakozásnál, mert aki a mostani fizetési viszonyok
mellett nyugalomba vonul, harmíncöt évi szolgálat után sem
nyerhet többet - a Iakbér-nyugdijjal együtt - 5800 koronánáJ.

Lehet, hogy ez az igazsággal megegyezik, de a méltányosság-

gal sehogy össze nem egyeztethető. Miért kell annak bűnhődnie,
'akit sorsa, vágyai vagy viszonyai nem államí szelgálatha vezérel-
tek? Vagy miért kell bűnhődnie annak, aki negyven évet szolgált,
ha ezen szolgálatnak egyharmadát vagy talán épen felét polgári
iskolánál töltötte?'

Az igazi viszonosság az diktálja, hogy necsak elmehessünk
nyugdíjba, ha meggörnyedtünk a munka alatt, - mert hiszen ezt
viszonosság nélkül is megtehetjük - hanem, hogy valóban szol-
gálati éveinknek megfelelő fizetésben részesüljünk és ha egyik
államsegélyes intézet megkapja a korpótlékot, úgy a másik is
megkaphassa. Ezt a viszonosságot alkalmazza a főváros idegen-
ből átvett minden rendü és rangu tanerőinél. De ugyanezt gyako-
rolja az állam is, bárhonnét magasabb állásokra meghivott állam-
hivatalnokainál. Csakis így, ezen elv alkalmazása mellett lesz
igaz az, hogy 8000 koronával vonulhatnak a nem állami tanárok
is nyugalomba. - Tudom, hogy a mostani titáni küzdelmek
között szinte teljesíthetetlen e kivánságunk és mindenütt elhárít-
hatatlan akadályokkal állunk szemben. Ám ha eddig tudtunk
várni, ezután is szivesen elvárhatunk, mert a haza szent érde-
keiért nincsen oly nagy áldozat, amit meg ne hozhatnánk. Csak
az elv legyen kimondva, csak egy biztató szó legyen számunkra
küldve s mi már akkor is nyugodtak leszünk.

Nem vagyok és nem is akarok hálátlan lenni jótevőink iránt.
Államsegélyünket, nyugdijunkat államférfiaink bölcs, belátásá-

nak, jóakaratának és igazságérzetének köszönhetjük. Bizalommal
fordulok tehát hozzájuk, kik az eddigi áldott helyzetet megterem-
tették, ne álljanak meg; midőn ~ár csak a tetőt kellene rátenniök
a kész épületre, hogy nagyszabásu alkotásukat teljesen befejez-
zék. Ha az volt az eddig kitűzőtt cél, hogy az egységes munkát,
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egységes fizetést és egységes nyugdíjat megterémtsék, ám vigyék
e két utóbbit keresztül ne csak a papiron, hanem a valóságban
is, mert ez rajtuk áll. S ha épen a munkából óraszámban netalán
egy kevéssel több is háramlik reánk, ezt hálából is készséggel tel-
jesítjük.

Esztergom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOberth.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁgoston.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lom .

A te s t i é le t ism e r te té s e . Az elemi népiskolai tanító- és
tanítónőképző-intézetek számára. Irta Quint József tanár. Buda-
pest. Lampel R. (Wodianer) r.vt. kiadása. 1914. Ára 3 korona
80' fillér.

A könyv az emberi szervezetet és müködését olyan részlete-
zőbb feltüntetésben ismerteti, hogyalapos, hézagnélküli és így
értékes, a tanítás kezdő fokán elérhető lehető egész tudást merit-
het belőle a tanítóképző-intézeti tanuló-ifjúság. Ennek elérése, az
emberi test és folyamatainak alapos megismerése aránylag nagy
ismeretanyagnak felhasználását teszi szükségessé és így Quint
könyvét terjedelmesnek találjuk. (252 oldal.) De az ismeretanyag-
nak mesterségesen, könnyitő kihagyásokkal és összeszükítésekkel
történő kevesbítése nem arra a teljesebb emberismeretre vezetne,
amely olyannyira szükséges a pedagógiai kiképzés alapvetéséhez.
Hézagos tudás, nem teljes megismerés volna ennek az eredménye,
amely ingatagga tenn é a későbbi pedagógiai kiképzést is. Azért
Quint könyvének terjedelmességét természetesnek, szükségszerü-
nek kell tekintenünk, mert csak így biztosíthatta szerző azt, hogy
elsősorban élettani ismeretek lehető bő felhasználásával, az emberi
szervezetnek és testi életnek biztos, határozott vonásokban
kialakuló reális képét állítsa a tanítónövendékek elé.. Az élő
emberi szervezetnek ezen alapos ismeretére van szüksége a leendő
tanítónak és ezt Quint könyve, lehet mondani a követelmények
teljes kielégítésévei biztosítja.

De nemcsak az ismeretanyagnak szélesebb keretekben való
megválasztása oka a kőnvv terjedelmességének, hanem nagyobb
részben annak is tulajdonítható, hogy nagyszámu feladatot,
ezeknek értelmezését, valamint eszközök, mikroszkópi készítmé-
nyek leirását tartalmazza, továbbá az érzetekről szóló lélektani
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anyagot is feldolgozza. Ezen részletek folytán válik elsősorban
Quint kőnyve újszerüvé és kiváló an értékessé. Ezen feladatok és
leirások felhasználásával nemcsak kiszélesíthetjük az eddiginél
jóval tágabb keretekben a test-élettani tanításunk szemléleti
alapját, hanem tanulóink kutató, vizsgáló tevékonvségét is mun-
kálkodtathatjuk. Valóban ezen a téren mutatkozott a Iejlesztésre
a legnagyobb sziikség a tanítóképző-intézeti test- és élettani
tanítás körében. Az eddigi eljárás e téren szükebb határok között
mozgott és így is intézetenként változó mértékben lehetett meg
aszerint, aminő felszerelés állott rendelkezésre. A múlt iskolaév-
ben azonban valamennyi állami tanítóképző-intézet test-élettani
és pszichológiai szertárát jelentékenyen gyarapította a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszterium, többek között a Nagy
László=-Quin t József-féle mikroszkópi készitmán yek gyüj temé-
nvével is. A meglevő eddigi felszerelés az újabb gazdag kiegészi-
tésekkel immár lehetővé teszi a szaktanárnak, hogy Quint eme
iskolakönyvében feltűntetett szemléltetéseket rendszeresebben,
a tanítás minden részletében felhasználva, alkalmazza és így
terjedelmes, biztos szemléleti alapot teremtsen meg. A kőnyv
eléggé gazdag és jól megválogatott ábra-sorozata is ielentékenven
elősegítie feladat sikeres megoldását. Quirit könyve mindenütt'YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . - . -

eme szemléleti alapra épít, jól felszerelt szertárt tételez fel. S e
gazdag szertár szemléltetési tárgyainak felhasználását azzal is
elősegíti, hogy erre vonatkozó- útmutatásokkal és leírásokkal is
szolgál. A mikroszkópi készitmények magyarázatos ismertetései
külőnálló részletekként illeszkednek bele a könyv megfelelő
fejezeteibe, .amelvek nagymértékben elősegítík a látottak megérté-
sét. De pusztán csak a szemléltetést nem tartjuk ma már elégnek
a tanításban, hanem az önmunkássággal történőkutató vizsgáló-
dást is fel kell használnunk. A tanuloknak méréseket, kiszámitá-

sokat, statisztikákat, görbéket,rajzokat, összehasonlításokat,
tanulmányozás útján történő megállapításokat, következtetéseket,
önálló megfigyeléseket, eszközök készítését kell végezniök. Nem
pusztán elfogadás, hanem felkutatás, felderítö tevékenvség útJán
történik ilyen módon az ísmeretszerzés és ez az eljárás olyan
maradandó, minden oldalulag kialakult ismeretekhez ju t ta t ja a
tanulót, amelyek nemcsak elméleti felvilágosításhoz vezetnek,~ " " '. , .

hanem azismereteknek a gyakorlatban való Ielhasználhatóságá-

hoz is. Quintnagy gazdagsággal, irj!1 elő a tanulők által clvég-

zendő feladazokat. Ezeknek mínél nagyobb mértékben való fel-
. . " . - , , , ' , - • • !

használása nagy érdeke a test- ésélettani tanítás sikerének.
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Quint könyve nem tartozik a min imális anyagot tartalmazó
könyvek közé. Beosztása, szerkezete azonban lehetővé teszi azt,
hogyaszaktanár alkalmazkodhatik az osztály szellemi nivójához
és ezenkivül a jobb és gyengébb tanulők szellemi munkateljesítő-
képességéhez. Előszavában ki is fejezi a szerző könyvének ilyen
módon való felhasználhatóságát: «a kőnyv szerkezete alkalmat
nyujt az egyéni tanításra. Amig a gyenge tanuló és gyenge osz-
tály csak a leglényegesebbet tanulja meg, a jobb tanuló és jobb
osztály, különösen a feladatok és reflexiók útján az eddigi kere-'
teket messze túlszárnyaló ismereteket szerezhet». Az osztály és az
egyes tanuló tehát a szaktanár útmutatása szerint vagy egészében
vagy bizonyos elhagyásokkal dolgozhat ja fel a könyv tartalmát.

A könyv eme tulajdonságának gyakorlati kiaknázhatósága szem-
mel látható.

Quint tehát minden kinálkozó eszköz felhasználásával a
legnagyobb mértékben rásegíti a szaktanárt a szemléltetés és az
őnmunkálkodás útján történő vizsgálódás széleskörü felhaszná-

lására. Ilyen módon megtaláljuk benne annak az értékesebb és a
mai idők követelményeinek megfelelő tanulásnak feltételeit, amely
nem szorítkozik pusztán csak az iskolakőnvv szövegének elsajátí-
tására, hanem nagy mértékben előmozdítja azt, hogya tanulók
ismeretei elsősorban a szaktanár és a tanulók közös munkál ..
kodása alapján, alapos szemléletek és megfigyelések, saját észlelé-
sek, vizsgálódasok és adott feladatok megoldásai útján alakulja-.
nak ki. Nemcsak megfelelő csoportosításban és egyszerü, világos
és szabatos nyelven, megtanulásra kész nyelven tárja fel az
elsajátítandó ismereteket, amely magában véve egyszerű szőveg-

tanulásra tenné hajlandóvá a tanulókat, hanem problémákat,
feladatokat tüz ki, útmutatásokat ad, összesítéseket, következte-
téseket, elemzéseket kiván.

Test- és élettani tanításunk módszere fejlesztésre szorul fis
Quint eme könyvével ezen a téren előbbre viszi tanítóképzésünk
ügyét. Készséggel el kell ismernünk, hogy a szerző széleskörü
tudással és arravalósággal komoly és nagy munkát végzett.: Jól
kimélyített medret készít e tanulmány számára,' biztos határok
között tartja aránylag bő ismeretkészletét és munkát, öntevé-
kenységet visz bele. A könyv jó, de jó, szorgalmas és lelkiismere-
tes tanár is ke1l hozzá.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ba rcsa i József.
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O k ir a t tá r .

A n ép fö lk e lé s i s z o lg á la tr a b e v o n u ló ta n ító k ép z ő -

in té z e t i n ö v en d ék ek ta n u lm á n y i k ed v e zm én y e .

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1915. évi 913. eln, rendelete

a tényleges népfölkelési szolgálatra behivandó főiskolai és a kozépiskolákkal

hasonlórangu intézetek növendékei részére nyujtandó tanulmányi kedvezmé-

nyek tárgyában.*jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valam ennyi e lem i népiskola i tanítóképző-in tézet igazgatóságának.

A hadvezetőségnek falragaszokon közzétett azon rendelkezé-
sére való tekintettel, hogy az 1891., az 1895. és az 1896. években
született tanítóképző-intézeti növendékek is a népfölkelési bemu-
tató szemlére állíttatnak, az érdekelt tanítójelöltek részére a folyó
iskolaévi tanulmányaik befejezésének a hadiszolgálatha való bevo-
nulásuk előtt leendő biztosítása végett, az adott helyzet által
indokolt jelen szükségrendelettel a következő kedvezményeket
kivánom nyujtani:

1. Ugy az állami, mint a felekezeti tanítóképző-intézeteknek
minden szaktanára a tantárgya számára rendelkezésre álló heti
tanítási óráknak egy megfelelő és az evégből egybehivandó tanár-
testületi gyülésen megállapítandó részét február és március hóna-
pokban arra fordítja, hogy az I., II., Ill. és IV. osztálynak
második félévi tanítási anyagát röviden összefoglaló kivonatos
előadásokban' megismerteti az érdekelt növendékek csoportjával,
tekintet nélkül arra, hogy egy vagy több ilyen növendék van-é
az illető osztályban. Minden tanítási óra az előző órán előadottak
rövid kihallgató ismétlés éveI kezdődik.

Ezen előadásokon, anélkül, hogy azokba belevonatnának, az
osztályoknak a katonasor által nem érintett összes többi növendé-
kei is jelen lenni tartoznak.

'. Az, ezen kivonatos előadásokra szánt időn felül fennmaradó
tanítási órákon a tanítás tanterv- és tanmenetszei'üen folyik és
ezen. órákon az osztály minden növendéke, kivétel nélkül, jelen
lenni tartozik. .•

2. Mindazon tanítójelölteknek, akik a bemutato szemlén

~ Itt csak a tanítóképző-intézetekre vonatkozó részét közöljük.
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megjelenni tartoznak, az egyévi önkéntességi kedvezmény biztosí-
tása végett, már e megjelenés előtt kiadandó a látogatási bizonyít-
vány az igazgató által.

. 3. Az április hóban katonai szelgálatra bevonuló tanító-
jelöltek részére, egy héttel a bevonulásukat megelőzően, az évvégi
bizonyítványok, illetve a tanítói oklevelek kíszolgáltatandók;
még pedig:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Az osztály bizonyítványok az I., II.,HGFEDCBAIll. és IV -edéves
jelölteknek a félévi Ertesitő osztályzatainak és a szaktanár által
a február-márciusi előadásokkal kapcsolatban, a feleltetés ek
alkalmából a jelöltek készültségéről szerzett tájékozódottsága
alapján.

Az osztályzatokat az állami tanítóképző-intézetekben a kir.
tanfelügyelő elnöklete alatt; a felekezeti tanítóképző-intézetekben
ellenben az illető egyházi főhatóság kiküldött jének elnöklete és
a kir. tanfelügyelőnek, mint miniszteri biztosnak részvétele
mellett, a tanári testület állapítja meg. Szükség esetén szavazás
útján.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A föntebbiek alapján az osztálybizonyítványnak
«Osztályképesítö-vizsgálatának eredménye» szövegü felirata a

következőképen módosul: «Az oklevélbe annak idején átveendőYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" -osztályzat. »

e) A tanítói oklevélbe bevezetendő osztályzatok ugyancsak
az a) pontban jelzett módozatok szerint állapíttatnak meg. A be-
fejező képesítővizsgálat tantárgyainak osztályzatai az illető
osztálybizonyítványból veendők át. Az oklevél nyomtatványában
szereplő feliratoknak szővege tehát szintén megfelelően módosul;
nevezetesen: «A befejező képesítővizsgálat tárgyai közül» és «Az
osztályképesítő-vizsgálat tárgyai kőzűl» helyett: «A tanítói állásra
minősítő osztályzatai» és «Az osztálybizonyítványokból átvett
osztályzatai. »

Az oklevél bevezető részének ezen szövege pedig: «Az alulírott
vizsgáló bizottság .őt az elemi népiskolai tanítóképesítő-vizsgálatra
kiszabott tárgyakból megvizsgálta és a következő osztályzatokra
érdemesítette», a következőképen módosul: «Az alulírott bizottság
őt az elemi népiskolai tanítóképesítő-vizsgálat tárgyaiból a követ-
kező osztályzatokra érdemesítette.» Az oklevél zárószövegében
pedig: «Mivel ezek szarint X. Y. a kiszabott követelményeknek
megfelelt» helyett a következő szöveg kerül: «Ezek alapján X. Y.-t
a vallás- és kőzoktatásügví m. kir. Miniszternek 1915. évi január

Magyal' Tanítóképző. 6
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-hó 26-án 913. -eln. szám alatt ,kelt ',s3ukségrendeletéveIFeánk
-ruházott [ognál fogva . . tannvelvü elemi népiskolák-
ban való tanításra képesítettnek nyilvánít juk» .

. A jelen szükségrendelet alapján a fent jelzett módon
lkiállitott bizonyítványok és tanítói oklevelek 'teljesen egyenér-

-tékíiek -rninden más, a tanítóképző-intézetek által kiállított
bizonyítvánnyal és oklevéllel.
, 4. Formális osztálv-, osztályképesítő- és befejező képesítő-

-vizsgálatok abevezetőleg jelzett rendes tanulókkal nem tartatnak.
5. A népfelkelési szemle elé állított magántanujók -magán-

-vizsgálatai már március hóban tartandok meg. A IV -edéves
magántanulők az oklevél kiadása tekintetében a rendes tanulók-
kal egyazon elbirálás alá esnek.

6. Azon tanitójelöltek, akik a fentebb megjelölt módon nyer-
tek osztálvbizonvítvánvt, abban az esetben, ha bevonulván, a

katonai szolgálat alól bármely oknál fogva felmentetnek és haza-
bocsáttatnak, tartoznak az illető tanítóképző-intézetbe visszatérni;
a többi rendes növendékekkel együtt az előadásokat az iskolaév
ezabályszerü bezárfáig hallgatni és az előirt vizsgálatot a szabály-

szerű módon letenni, mert felsőbb osztályba csak az esetben lesz-
nek felvehetők, ha ilyen korábbi keletű bízonyítvány felmutatása
mellett vagy azt igazolják, hogy az iskolaév végéig katonai köte-
lékben állottak, vagy pedig a bizonyítvánvra vezetett záradék azt
igazolja, hogy a katonai szolgálatból visszatérve, az iskolaévnek
még hátralévő részeben is rendesen eleget tettek iskolai kötelessé-
geiknek. Ezen tanulók fegyelmi szempontból természetesen az
iskola kötelékében levőknek tekintetnek.

7. Önként értetődik, hogy azon növendékekre nézve, akik a
katonasor által érintve nincsenek, a szabályszerü tanulmányi
rend minden tekintetben pontosan be fog tartatni és így ab iskolaév
befejezése, valamint ab osztály-, osztályképesitő- és befejező

képesitő-vizsgálatok megtartása is, az érvényben levő szabályza-
tok összes rendelkezéseinek súgo ru szem előtt tartásával fog
eszközöltetni.

8. Azon tanítóképző-intézetek igazgateságai részéről, melyek-
ben a tanítás a folyó iskolaévben két hónapnál hosszabb ideig
szünetelt, vagyezidőszerint is szünetel, a szó alatt levő ügyben
követendő eljáráara nézve, az illeték es' iskolai főhatóság útján
a legsürgősebben konkrét javaslat terjesztendő ide.

Budapest, 1915. évi január hó 26.
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Az allarn izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApola iir i isko la i fanítóképzö,-,in fézet ig~~fJató,j~n{lk.

Anépföl~elési bemutató "szemlére kötelezett 1891., 1895. és
1896. években született elemi nép iskolai tanitójelőltek, folyó' évi
tanulmányi kedvezménye tárgyában kiadott rendelstem másola-
tát Girnnek azzal kűldőm meg, ..hogy a Cím vezetése ,8118;tt allő
polgári iskolai tanítóképző-intézetnek hasonló viszonyok kőzőtt
levő növendékei számára az ide mellékelt rendeletben foglaltak-
nak teljesen megfelelő analóg kedvezményeket kivánok
biztositani.

. Erről Cimet tudomás-, míheztartás- és megfelélő további
eljárás végett ezennel értesítern.

Budapest, 1915. évi janvár hó 26.»
Budapest, 1915. évi január hó 30.

A míniszter rendeletéhől:

Se"'';ö'der Erdri 8. k.,
mini~.zteri osztálytanácsos,

" elp.6ki. titkár.

E,gyesületibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé le t .HGFEDCBA

Je g y ,z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének
1915. január '30,án tartott rendes választmányi üléséről.

.Jelen vannak Baló József dr. elnöklete alatt: .Scherer
Sándor szakfelügyelő, Mohar József, Geöcze Sarolta igazgatók,
Nagy Lászlő c. igazgató, Margital József ny: igazgató, Dékány
.Mihály, Quint József, . Lechnitzky Gyula, BittenbinderMiklós,
Snasel Ferenc, Horvay E0e, Répay Dániel, Harmos Sándor dr.,
. Úrhegyi Alajos', Szárnovszkvné Demjén Ilona, Fuchsné Eitner

Milla.
1. Elnök szivélyesen üdvözli a megjelenteket és megnyitja

az értekezletet.
2 .. Q 1uint J ózsel főtitkár jelenti, hogy a következő tagok,

mivel nyugdíjba mcntek, kiléptek Egvesiiletíinkből-: Glünkl

Ágost, Feketéné Hofb~uer I~abella, Homolya Etelka, ,W ollmann
Elma, Bohok Karola, HeU Ferenc.
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Belépett: Mácsay Károlvttanárjelölt Budapesten.

A választmány főtitkár jelentését tudomásul veszí s az uj:
tagot szivélyesen üdvözli.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Elnök felkéri a pénztárvizsgáló-bizottságot, hogy mun-
kásságáról·a választmánynak jelentést tegyen.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nevezett bizottság Snasei Ferencelnöklete alatt behatóan
átvizsgálta Egyesületünk pénztár ának bevételeit, kiadásait és az
ezekre vonatkozó számadásokat teljesen rendben találta, egy-
uttal javasolja, hogya közgyülés adja meg pénztárosnak aszo,..
kásos felmentvényt.

Elnök a választmány nevében hálás köszönetet mond Dé-
kány Mihály h. pénztárosnak, aki Novy Ferenc pénztáros hadba-
vonulása óta ügybuzgó lelkiismeretességgel kezeli Egyesületünk
vagyonát, ugyszintén a pénztár vizsgáló-bizottság tagjainak: Sna-:
sel Ferenc, Horvay Ede és Bittenbinder Miklós kartársaknak.
akik a pénztár átvizsgálását szívesek voltak elvállalni.

4. Dékány Mihály jelenti, hogy az Egyesület vagyonából a
választmány megbizása alapján 2500 korona értékü hadi járadék-
kötvényt vásárolt, jelenti továbbá, hogy a magas miniszterium
a 4 D O O korona évi segélyt az 1915. évre is folyósította.

Örvendetes tudomásul szolgál.
5. Dékány Mihály javasQlja,.hogy a választmány szüntesse

be a Magyar Tanítóképzőnek a küldését azoknál a kartársaknál,
akik több év óta és ismételt felszólítás dacára sem fizették meg
a tagságdíjukat.

A választmány a javaslatot elfogadja és elhatározza, hog?
_a-zon kartársaknak. akik az idei évvel együtt három vagy töbh

évi tagság díj hátralékban vannak, azoknak a lap küldetése be-
szüntetendő.

6, Dékány Mihály kérdést intéz a választmánvhoz, hogy az
irói díjak 50%-át kitevő 365 korona milyen hadicélra fordit-
tassék?

A választmány ez összeget bennünket legközelebbről érintő

célra: a hazájukért elvérzett hős magyar néptanítók árvái és öz-
vegyei részére adományozza.

7. Elnök felkéri Mohar József igazgatót, hogy a mai lírgy-
sorba felvett előadását: ((Törvényjavasla ttervezet a tanító- és

tanítónőképzés országos rendezéséről» megtartani sziveskedjék.
Mohar József készséggel tesz éleget ,e kérésnek s általános

tájékoztatásul megemlíti, hogy a jelen törvényjavaslat alapjául



az 1908. évi közgyülés törvénytervezetét vette, emellett figyelem-
mel kisértemindazon kivánságokat sóhajokat, amelyek azóta
részben a gyakorlatban 'merűltek fel, részben EgyesületünkYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ü -

lésein elhangzottak.-

A nagy körültekintéssel megfogalmazott törvény javaslat-
tervezet X fejezetből és 95 §-ból áll. U, m.: I. Állítás és fentartás,
II. Szervezet, IlL Felvétel és segélyezés, IV. Tanulmányügyek,
V. Tanári testület és igazgató" VI. -Tanárok 'fegyelmi ügye,
VII, Tanítóképesítés, VIlI. Tanítók továbbképzése, IX. Tanár-
képzés és képesítés, X. Felügyelet és ellenőrzés. A választmány
csekély módositásokkal a javaslatot egész terjedelmében magáévá
tette s itt csak azon §-ok felsorolására szorítkozom, amelyebe
nézve a választmány tagjai némi módosítást ajánlottak. (Az el-
fogadott törvényjavaslat-tervezet egész terjedelmében megjelenik
Közlönyünkben s az érdeklődöknek esetleg külön lenyomatban js
rendelkezésükre fog állani.)

II. F. 10. §. Az állami tanító- és tanítónőképző-intézetek
(internátussal) bennlakással és házilag kezelt köztartással hozari-
dók kapcsolatba.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Snasel Ferenc óhajtja, hogyabennlakás ne legyen szerves
kapcsolata a tanítóképzőnek.

lYlohar József az internátust nem táp- hanem nevelési intéz-
ménynek tartja, amely nélkül tanítóképzésünk nem prosperál-
hatna.

Geöcze Sarolta fiatal leányok nevelése szempontjából az
internátust igen fontosnak tartja.

Nagy László sokkal jobb erkölcsi állapotokat tapasztalt az
oly intézeteknél, ahol internátus nem volt.

Elnök a szegénysorsu növendékek ellátása szempontjából

az internátust valóságos áldásnak tartja, szegény tanulóink
semmi körülmények közt nem végezhetnék tanulmányaikat ily
gondtalanul, mint teljes állami segély vagy mérsékelt tartásdíj
fizetése mellett. Mindezektől eltekintve, az internátus az egységes
nevelés legfőbb biztosítéka.

A választmány az előadó idevonatkozó szövegezését el-
fogadja.

lll. F. 15. §. «Bármily jellegü tanító- és tanítóképző-inté-
zetbe évfolyamonként és osztályonként 40-nél több tanuló nem
vehető fel.:

Quint József a pedagógiai és gyakorlati tárgyak megítélése



sz.~p:l,P,ontjá))ól,?:,.30:-,as,lótszámot ,t,elj~Benelegendőnek tartja, mert
egyestantárgyak, u. m. kézimunka, zene,'biológiai és fizikai

gy~k~r~~~~kl"~é~et. !~yelv a Jelenlegi létszttm m~ll~ttis csoport-
tanítás alakjábán fordulnak elő. . "jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elnök. Ezen pontnál az állam megterhelésének kérdéséreYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• '" ~ '. • • - - • . . - < . • • •

ísfigvelemmel kell lennünk s kellő beosztás mellett .40-eBlétszám-
mal is végezhetünk sikeres munkát.

, Ú chnitzky G yula. Nalegyünk opportunosak, a tanító kép-

~is.~ije~indenko~ a pedagÓgia érdekeit, ennélfogva a 30-as ,lét-
számot ajánlja. '
. ". 'IV.F. 19. §. 12. pontban Répay Dániel a tanít'ónőkép~őknél
a:«~áz,(ar· t.isi» ismeretek émlitését kivánja. ,. . '

Q uint József. A 'lélektan mellett a logika is megemlítendő
~S.az esztétikának legalább alapfogalmai feldolgozandók, a gyors-
irás,ha mindjárt mint rendkivüli tárgy is, felveendő.~ ' . . _. -. . . \' . . . . . . . .

A választm .ány e kivánságot indokoltnak tartja, azonban
(:\,mostani keretek közt ez meg nem valósítható. .

A ,19. §-:-bfl.nfelsorol~ rendes tárgyakon felül, amelyek. heti
óraszáma a heti 32 órát meg nem haladhat ja, a tanító- és taní-
tónőkápzö tanrendjébe tantárgyat vagy tanulmányt csak az
'intézeti főhatóság engedélyével szabad fÉlivenni,

, .' D ékány M ihály a heti óraszámnak 30-ban való megállapi-
tásá] ó h a jt ja osztályonkint. Ennyi elfoglaltság épen kitölti min-

dennap a 8-1-ig terjedő időt s ez teljesen elegendő is. A nap
többi ideje tanulásra, önképzésre és pihenésre kell. Csakis ilyen
elfoglaltság mellett szünik meg a túlterhelés és a teljes kimerülés,
amellyel. a tanítóképzés ezidő szerint folytonosan kűzd.

Q uint József. A mai tanítóképző-intézet tantervében van
több tárgy, mely mint kül~n, tantárgy nem szükséges és csak
szapor-ítja az óraszámot, azonban az internátus munkarendjébe
beilleszthető. A gazdasági gyakorlatok nyáron, a kézimunka
télen mint intézeti foglalkozás, a német nyelv mint internátusi
társalgásnyelv, a testgyakorlás, játék és szabadtéri mozgás, a
~enének a ~épisiwl~i é'nektanítás sztikségleteit felülmuló inten-
zivebb művelése az egyéni képességekhez mérten internátusi fog-
lalkoztatás keretében üzhető.

M ohar József. Ez ideális állapot, amely a messze jövő-
programmjába tartozik, jelenl~g erről még szó sem lehet.

31. §. «Az összes tanító- és tanítónőképző-intézetek tanári

testületei tartoznak minden egyes növendéket az iskolai év, végén



az évközben. tanusított szorgalom és előmenetel, valamint. az év
végén tartandó osztályvizsgálat alapján a magaviseletböl, SZOf-

galomból és minden egyes kötelező tantárgyból tanusított elő-
menetelből osztálvozni. Az előmeneteli osztályzat fokozatai:
1 jeles, 2 jó, 3 elégséges és 4 elégtelen; Ugyanezen fokozatok
használtatnak a képesítő vizsgálatonYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAís .» jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q uint'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef óhajtja, hogv az osztályozás fokozatait ne
tegyük be a törvénybe ..

N agy László kivánja, hogy a szorgalom- és magaviselati
jegy maradjon el s jellemezzűk a tanulót más alakban.

Előadó e megjegyzéseket megfontolás tárgyává teszi.
V. F. 34. §. «Minden tanitó-, illetőleg tanítónőképző tanári

testületének az igazgatón kivül hat rendes tanárból, három gya-
korló iskolai- tanítónál, egy megbizott tanárból, a hitoktatókból
és a még szükséges óraadó tanárokból kell állnia.»

A választ'/'líány a rendes tanárok számát hétre kivánja fel-
emelni.

35. §. «Tanítóképző-intézeti igazgatokul csak legalább 12-
évi tanítói gvakorlattal biró rendes tanárok alkalmazhatók.»

Q uint József 10 évi gyakorlatot elegenclőnek tart.
Seherer Sándor szakfelügyelő szükségesnek tartja, hogy az

igazgatónak a gazdasági és számviteli ügyekben egy tisztviselő
segédkezzék, ilyképen az igazgató inkább teljes munkaereiét a
tanítás és nevelésnek szentelheti.

Előadó a felszólaló szakfelügyelővel teljesen egyetért.
46. §. «A tanári testület tagjainak a havi gyülések utján

gyakorolt jogaik és kötelességeik a következők: megállapítja az

intézeti nevelésre és tanításra vonatkozó eljárásokat s intézkedik
ezek végrehaj tásáról.»

Q U i11t József. Az uj törvény készítésekor felmerülhet 11

tanártestület .aktiv . önkormányzatának kérdése is, erre felhasz-
nálható a tanfelügyelőség mellőzése által felszabaduló munkakör
egy része, evvel az intézetek és tanári testületek egyéni nevelő-
tevékenységének megfelelő hatáskört lehetne biztosítani.

VI. F. 56. §. «A fegyelmi vizsgálatot a biróságnak az elnök
által kijelölt két tagja, nevezetesen egy biró és egy tanár tagja
végzi. A jegyzői tisztet a tanári testiilet egyik tagja tölti be.». .

A választm ány- véleménye az, hogy ily esetben a jegyzői
teendőket egy a tanári kartói távol álló személy végezze.

VII. F. 65. §. «Aki ismétlő alapvizsgálaton kapott legfeljebb
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két elégtelen osztályzatát kijavítani nem tudta, vagy kettőnél több

tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, a tanítói pályáról eluta-
síttatik.rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A válaszl1nány ezen rendelkezést túlszigorunak véli· s hatá-
rozza, hogy a jelölt külőn miniszteri engedéllyel ujból kijavít-
hassa elégtelen osztályzatait.

A VIlI. fejezet a tanítók továbbképzéséveI foglalkozik ..Ezen
fejezetben foglaltakhoz a választmány minden módosítás nélkül
hozzájárul.

Quint József. A tanítók továbbképzésében két főtényező mű-
ködik közre: a szakfelügyelőség a tanítóképző munkájának folv-
tatását, mélyítését, a népoktatási felügyelet pedig az élet kővetel-

ményeit képviselné.
A IX. fejezet a tanárképzés és képesítéssel foglalkozik.
A választmány idevonatkozó észrevétele az, hogy a tanár':'.

képző férfi és női hallgatói ugyanazon elméleti kiképzésben része-
süljenek, a tanórákon közösen résztvesznek, azonban külön in-
ternátus állítandó fel a férfi és női hallgatók számára.

85. §. A tanárképző-intézet ötödik évfolyamára felvétetnele
d) gazdasági akadémiát végzett okleveles gazdászok.

Snasei Ferenc megjegyzi, hogy e szövegezés kiegészitendő
azon kivánalommal, «akik egy évi gyakorlatot igazolnak».

A X. fejezet «Felügyelet és ellenőrzés» 88. §-a. A tanító-
és tanítónőképző-intézetek felügyeletének ellátása végett az ország
hat tanítóképző-intézeti tankerületre osztatik fel. Mindenik tan-
kerület élén egy tanítóképző-intézeti országos kir. szakfel-
ügyelő áll.

Dékány Mihály indítványára a választmánya tankerületek
számát olykép kívánja megállapítani, hogy 10-10 tanítóképző
képezzen egy-egy tankerűletet. Azonkivül az összes képző-inté-
zetek gazdasági viszonyainak felülvizsgálása külön gazdasági
szakfelügyelőre bizassék.

Répay Dániel a «tanítóképző-intézeti országos kir. szak-
felügyelő» cimet nem találja megfelelőnek s «tanítóképző-fel-
ügyelő» elnevezést ajánl.

Quint József. Azon ügyekben, amelyekben a szakfelügyelő-
nek érdemleges hatásköre törvényben nem bíztosittatik, melyek-
ben csak mint továbbító közeg szerepelne, a tanártestület és a
miníszterium között közvetlenül bonyolítandók le.

A tőrvénvjavaslat-tervezetben említett szakfelügyelői es



81

igazgatói értekezlet mellett, alakittassék a képző-intézeti tanár-
testületek képviselőinek bevonásával egy «nagytanács», melyben
.általános tanítóképzési kérdések megvitatásában a kormánvzat
.annak .első hatósága, tehát a szakfelügyelőség és a tanügy mun-
kásaí a tanárság is képviselve legyen. .

Ez volna biztosítéka annak, hogy kérdések egvoldalulag
sem a kormányzás,· sem a felügyelet és ellenőrzés, sem a végre-
hajtás szempontjából nem intéztetnének. Erre példa a most le-
folyt normáltanmenet-értekezletek.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ Elnök a választmány nevében megköszöni Mohar kartárs-
nak ezen kimerítő alapossággal átdolgozott tantervezetet, amely
további tanácskozásaink alapjául fog szolgálni, ennélfogva kéri
az előadót, hogy a választmány megjegyzéseinek figyelembe
vételévei a «Tanitóképzői tőrvénytervezetet» a közgyülésen be-
mutatni sziveskedjék.

M oha?' József a választmány kivánságaira az átdolgozás-
nál tekintettel lesz s azon kérésének ad kifejezést, hogy ezen ter-
vezet a közgvülésre külön lenyomatban szétosztassék s az érdek-
lődő pedagógiai köröknek megküldessék.

Az idő előrehaladottsága miatt Harmos Sándor dr. elő-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a d á s a : «Az önképzőköri kőnvvtárv-ról más alkalommal kerül
programmra.

Több tárgy nem

D T. Baló József,
elnök.

lévén, a gyülés véget ért.
K . m. f .

Jegyezte : Fuchsné E itner M illa .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V eg y e se k .

A tanítóképző-Intézetek és a h á b o ru .

A hábontban elesett 1 'nagyal' tanítók özvegyeinek és áTvái-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-nak a gyám olítása. Magyarország miniszterelnökének, Tisza
István grófnak; a Néptanítók Lapja hadsegélyezési gyüjtésével
szemben történt ama nemes elhatározása, hogye gyüjtés eddigi és
ezutáni eredményének teljes összegét a háboruban elesett magyar
tanítók özvegyeinek és árváinak a gyámolítására fogja fordítani,
nemcsak mély érzésról és lelki nagyságról tanuskodó cselekedet,
amelyért örök hála jár, hanem a tartalmánál fogva megértést



kivánó cselekedet is. Meg kell. érteni belőle, hogy a magyar

nemzet néptanítói ugy töltik be hivatásukat, hogy teljes elismerést
és méltánylást érdemelnek. Nemcsak azért, niert lelkesedésselYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . - ' , '

mennek a harctérre s halált megvető módon harcolnak többi
ka:tonáinkkal, hanem azért is, mert bizonyára az ő hazafias
nevelői munkásságuknak van elsősorban része abban, hogy a
magyar hősök csatasorai dicsőséget szereznek s gyözelmethizto-,
sitanák hadseregünknek. A tanítóképző-intézeti tanatok . meg-
értették a mély értelmű szavakat s azoknak megfelelően csele-
kedtek, amikor ajanuári választmányi ülésen elhatározták, hogy
a 'Magyar Tanítóképző 1914. évfolyamában megjelent cikkek írói
dijának 50%~át a fenti célra adják: Ez összeget: 365 koronát, a
választmán y. megbizásából már el is küldöttem s a Néptanítók

Lapja ,a február ll-én megjelent számában nyugtatja. Ámde az
elhangzott szózat megértésének nálunk, tanitóképző-tanároknál,

a népiskolai tanítókhoz legközelebb állóknál, velük lelkirokon-

ságban levőknél, ezzel nem szabad befejeződni. N ekűnk szabad,
sőt; kell a megértés gondolatát tovább' is elemezni, és tőlünk tel-
hetőleg tovább igyekezni azon, hogy a tanítók özvegyei és árvái
javára fordítandó alap minél jobban szaporodjék, hogy igy azok,
kik majd arra rászorulnak, minél kevesebb szükséget és nélkü-
lözést szenvedjenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hadeeqélueeésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcélja im a háboru. kezdetén fö la ján lott fize-

tési seáea lékunkai, m elyeket eddig réseini a H adsegélyző hivata l-

nak közvetlen iil, Tészint he ly i jó tékonyegyesületeknek jutta ttím k

havonkint, ezután kiild jiik a N éptanítók Lapjához a tanítók Ö.Z--

vegyei és áTvái javám . ' D ékány M ihály.
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Kiiiin te te it hős tanítóképző-tanáT. Hogy a hadba vonult
tanítóképző-tanárok lelkesen vesznek részt nehéz harcainkban,
bizonyítják ugy a tiszti, mint a legénységi állományban levők
nagy részének elöléptetései, de bizonyítja a kővetkező hir is:
Dr. Lőrincz Jenő kartársunk, az orsz. izr. tanítóképző tanára, a
.harcokban szerzétt érdemeiért a nagy ezüst vitézségi érmet kapta.
Lelkesen üdvözöljük hős kartársunkat.

Seerkeeetűi kérés. Felkérjük tanitóképzőink igen tisztelt

igazgatóit, hogy minden tudomásukra jutott ilyen harctéri ki-
tüntetést, avagy sebesülést és hősi halált, lapunkkal tudatni
sziveskedjenek.



A K H á b o ru 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az' is k o la » . A világot, duló háboru,mely .u
koronás főktől kezdve a nép legegyszerübb gvermekéig' mindenkit
lelke - mélyéig elfoglal, nemésák a jelen napoknak nagy élménye;

a népek életében pusztító nagy yihar nem .maradhat Iiatás nélkül
a jövő évtizedekre és századokra, s bennük nemzetünk anyagi és
szellemi alakulására sem.. Azért nem. érdektelen tudnunk, hogy
a népek harca jövendő' szellemi életünk- legfőbb térryezőjét; az

iskolát" míként érinti. Épen ezért az Orsz: Pedagógiai Kohyvtár
ésTansi'erníüzeüm' elnöksége' elismerésreméltó munkát' végez,
amikorYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ,á ' «Hábor'u, és az 'is~oi1p)',címen sorozatos előadást. rend.~z

saját olvasóterméhen. Ezen .előadások. célja: áttekintő vizsgálatot
tartani azon kérdésről,' hogy a háború eseményei, tanulságai,
kiemelkedő' Iőmozzanatai' menn viben és :mi módon használhatók
fel a: kűlőríböző foku iskolákban állampolgári és' nemzetnevelési

szempontokból és mennvihen érté'kesíthet.ők ,ezek, a'nl0~zanat~k
a háboru után bekövetkezenclő erkölcsi és . szellemi.. ujraébredés
processzusában. Az, egyes előadások, a jelzett közös célt szolgál-
ják, de kűlőn-kűlőn orrállok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az előadások sora : .

a) Február 19-én (péntekes«) d. u . 5-7 órá ig.
Dr. Vángel Jenö pedagógiumi igazgató, tanszermuzeumi elnök:

Megnyitó beszéd.
5-6 óráig:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV égit József kisdedóvónő-képzöintézetí, tanár: «A

háboru és a kisdedóvoda». (Gyakorlati foglalkozás keretében.)
6--;-7 óráig: Urh egyi. Ala jos tanítóképző-intézeti tanár.: «A háboru

és a hazaszeretetre nevelés a népiskolában». (Gyakorlati. tanítás kere-
tében.)

~), Februát· 26-án, (pélJ teken) d. u. ~----:;~/J,'f~iftf:5,.:,
5-6 óráig: Quint József tanítóképző-intézeti tanár: «A háboru és:a testi nevelés». > , =: ",.... ;'.

o-7 óráig: 8idjáTtó' Miklós gyakorló',főgiiilIi.-é::iga:igató éti tanár:
«A háboru technikai vívmányai- és' az iskola».

c) Mát'cius 5-én . (péntekmi) d. tt. 5~7 órá ig'.
5-6 óráig: Dr. Gyula i Ágost pedagógiumí-tanár: "A háboru és az

irodalom». '
6.......,.7 óráig: D1'. Littke Aurél pedagógiumi tanár; «A háboru és a

földrajz»,
d) Március 12-én (pénteken) d. u, 5-7 ..órá ig,
5-6 óráig: DT. Friml Aladár főgimr;,.' tanár: «Az állampolgári

nevelésés a háboru», ." '

6-7 óráig: Dr. Szabó László psdagógiumi tanár: «A háboru ethi-
kai vonatkozásai az iskolában»',

e) MáTcius 19-én (pénteken) d. u. 5-7 ó1'á ig.
5-6 óráig: Lechnitz~y Gyula tanítóképző-intézeti tanár, tanszar-
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.muzeumi titkár és elnökhelyettes:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«A, pedagógiai munka szervezésének
ujabb feladatai».

6~7 óráig:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . Imre Sándor pedagógiumi tanár: «A köznevelés
.helső egysége».

Az előa< }ások meghallga tása díjta lan.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ő s i h a lá lt h a lt ta n ító k ép z ő - in té z e t i n ö v en d ék ek . Az Ungvárott
megjelenő Görög-Kath. Szemléből vesszük át a következőket: Legendába
illik az a történet, arnelvet a «Zirc és Vidéke» közöl: az eperjesi gör.- ,
kath. tanítóképző-intézet IV. éves hallgatóinak csodásan hősies visel-
kedéséről. A képzőintézet huszonhat növendéke közül egyetlenegy volt,
aki nem vonulta harcba. Huszonöten. elmentek és tettel mutatták meg
a honszerelmet, hogy egykoron szóval taníthassák. Nem sokan fogják
tanítani. A huszonöt közül huszonkettő ott esett el Ravaruszka sik-
ságán, egyetlen ütközetben. Október ő-röl 6-ra virradó hajnalban tért
meg lelkük az aradi tizenhároméhoz, akiket eszményüknek tiszteltek.
Egy ifju sebesülten fogságba esett, egyetlenegy küzd még a harctér en,
a huszonötödiketpedig, miután utolsónak hagyta el tüzérségi pozícióját,

-hetegen vitték el a harctérről és jelenleg az apátsági fiókkórházban
ápolják. Vele történt az az eset, hogy midőn Schmidt altábornagy meg-
látogatta kórházainkat, föltünt neki a beteg tüzér fiatalos arca.

- Hány éves ön? - kérdezte németül.
- Tizenhét, parancsára!
- És miért lett katonává?
- Aus Lust!
Most is megmutatta kedvét. Az ezredorvos felülvizsgálatra ren-

delte;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő könyörgött, hogy ne orvosi bizottság, hanem az ellenség elé
rendeljék. A tizenhét éves hős megérdemli, hogy megemlékezzünk róla.
Neve Kineisz Ádám, előirányzó (Vormeister) a cs. és kir. 18. tábori
tüzérezredben.

H a r c té r i h ő sö k k u ltu s z a . A háboruval kapcsolatos tÚsadalmi és

hivatalos akciók között kétségtelenül a legrokonszenvesebb és legnép-

szerübb lesz az, amelyet a Hadsegélyző Hivatal kezdeményezett azzal a
kegyeletes és amellett hadtörténelmi és hazafias szempontból is rend-

kivüli fontosságu céllal, hogyaharctereken hősi halált halt magyar

katonák az utókor, az elkövetkezendő nemzedékek számára méltó módon
megörökíttessék. A Hadsegélyző Hivatal égisze alatt ebből a célból egy

bizottságet létesült "Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság"

'címen, amelynek elnökei Kirchmer Hermann cs. és kir. altábornagy, a

Hadsegélyző Hivatal vezetője és dr. Lukács György v. b. t. t. orsz. kép-

viselő. Ez a bizottság igen szerencsés gondolattal akarja megvalósítani

nemes célját és pedig felhivást"'intéz az egész ország közönségéhez,

hivatalos hatóságokhoz épugy, mint magánosokhoz, hogy minden ada-
tot, amely harctereinken elesett hőseink halála körűlménveíre és a

harctéren tanusított hősi cselekedeteikre vonatkozik, épigy az elesett
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hősöknek rendelkezésre álló arcképeit küldjék bea bizottságnak. Az_

. ilyenformán összegyülő adathalmazt a bizottság hivatalosan hitelesí-

teni igyekszik s rendszerbe foglalva, mint a mai háboru emberi doku-

mentumainak okmánytárát, a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja,

Ez a nemes mozgalom, amely a komolv hadtörténelem számára is két-
ségtelenül nagyértékü becses adatokat, fog eredményezni, de másrészt,

a jövő nemzedékek számára a hősi cselekedetek egész légióját fogja.

nemes példázatok gyanánt megörökíteni, hivatva van arra, hogy lelkes.

viszhangra lelj en az ország egész társadalmában, főként azokban a haj-
lékokban, ahol ma aggódó szeretettel figyelik a harctéren kíizdő 'csa-

ládtagok sorsát és gyászolják a hősi halottakat. A Hősök Emlékét Meg-

örökítő Országos Bizottság ez uton hivja fel az ország közönségét, az.

érdekelt családokat és testületeket, hogya fentjelzett adatokat az elesett,
hősök fényképeivel együtt cimére (Budapest, IV. Hajó-utca 16) sürgő-,
sen' küldjék be.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A M ag y a r P ed a g ó g ia i T á r sa sá g f. évi január 3-ik szombatján tar:""

totta meg huszonharmadik nagygyülését rendkivüli érdeklődés mellett.
Megjelentek az ülésen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJankavich Béla közoktatásügyi miniszter és,
államtitkárja. Ilosvay Lajos; Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos.

Akadémia elnöke, Lukács György ny. kultuszminiszter, Molnár Viktor

ny. államtitkár, Beöthy Zsolt és mások, azonkivül a Magyar Pedagógiai
Társaság sok rendes és külső tagja és nagyszámu közönség. Fináczif

Ernö elnöki megnyitójában felügyelői teendők ellá tásáról s a felügyelők

mttnkájáról értekezett. A [ó iskola az, amelyben szeretettel, kedvvel dol-

gozik tanító és tanuló; ezért csak az a felügyelet számíthat belső sikerré,

amely mozgató elvét a szeretetből meríti: az iskola, a tanító, a gyerekek
szeretetéből. A felügyelőnek két feladata van: egyik az ellenőrzés,
másik a szellemi Irányítás. Amazt ne annyira nyers rendelkezéssel;

mint inkább jóakara tu támogatássa l teljesítse; emennek megoldásában,

ugy járjon el, hogy az iskola szellemi életét a megmerevedés veszedel-

métől megóvja . Látogatása legyen mindenkor oly esemény, amely ne csak

a tanulmányi és fegyelmi naplőkban. hanem a lelkekben is nyomot
hagy. Ezután Gyula i Aaost titkár tette meg jelentését a lefolyt év peda-

gógiai mozgalmairól és jelenségeiről, a Magyar Pedagógiai Társaság'
belső életéről, folyóiratáról s a választott rendes tagok sorában beállott

változásokról. Majd Bozóky Endre pénztáros beszámolója után a tár-

saság tiszteleti tagokká megválasztotta: Ilosvay Lajos és gróf Klebelsberg'

Kunó közoktatásügvi államtitkárokat, rendes tagokká pedig Bódiss

Jusztin pannonhalmi főiskolai rendes tanárt, Éltes Mátyás gyógypeda-

gógiai-intézeti igazgatót, Fest Aladár tankerületi főigazgatót, Friml

Aladát; főgimnáziumi tanárt, Marsits Razina felsőbb leányiskolai igaz-
gatónőt, Molnár Oszkár tanítóképző-intézeti tanárt és Nádai Pál ipar:"

, rajziskolai tanárt.
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, P á ly á z a t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, A tiszantuli .reíormátus egyházkerület által, feptartott ,dElp:rec{)p.i
tanitóképúHntézet)Jenm'egünis'eiletf mennyiség és'természet(uaomáIiyi
Úmszekre. ,,' '. " .

. Pálvázhatnak. .tanítóképző- intézeti ésközépiskolai tanári oklevél-
Jel, biró ref9rmát!ls, V!lIJ,á;Sutanárok.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanszék .iavadalmazásaévi-Séüü korona törzsfizetés"SPO korona
~~ká,~p,éni ('JS, öi izben )~OÓ--,-200k6rona Jo'rpotlék. 'A m\l~várf:t:sztott
tanárnak emellett az idévonakozó feltételek szerint igénye van egyház-
kerületi pénztárból az államifizetéskiegésútésnek megfelelőfi~etés-
kiegészílésre;,A kerpótlék alapjául. szolgálé időbe a 'másutt kőzvetlenül,
m,eg.előz,őleg töltött rendes tanári évek beszámíttatnak. Atörzsfizetés
késqbb, 2800" 3200 és}600 koronára 'em.elkedhetik. ,A'rríegválasitőftt!t~ár
az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosult és kőtelezetttagia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt :

, ,A pálvázní kivánók vallásukra, végzett tanulmánvaíkra, tanári
képesítésükre, eddigi szolgálatukra, egészségi és családi állapotukraés
hadkötelezettségi viszonyukra vonatkozó okmányokkal Ielszerelt ,és, a
tiszántuli református egyházkerület közgyüléséhez cimzett kérvényüket
az 1915.,.évi március hó. 15-ig a református püspöki hivatalhoz (Debre-
cen) adják .be. ' ,. ,

'A megválasztott tanár tanszékét székfoglaló értekezés tartásával
'1915. évi szeptember hó l-én foglalja el. ' '

Debrecen, 1915. évi január hó 25-én.
Dr.-Ba ltazár Dezső, püspök.

Kímutatas
abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" T a n ító k ép z ő in té z e t i T a n á r o k O r sz á g o s E g y e sü le té " .n ek bevé-

te le ir ö l és kiadásalról a z 1 9 1 4 . é v b en .

'A) Bevételek:

1. Pénztár maradvány 1913-ról _
2. Államsegély 1914-re o _

3. Tagsági díjak : 1906-ra 4 kor. fill.
, 1907-re 2" "

1908-ra ,__ 8 ""
191O-re 16" "
1911-re ,__ 9". 70 "
1912-re ,.__ 32" 45 "
19l3-ra 158 ,,04 "
1914-re , 1898 " 47 "
1915-re 88 " 10 I I

4 . A "Gyakorlóislwla különlenyornatának .előfiz .
.5.' A "M.' Tanítóképző" kiadójatol szerkesztői tisz-

teletdí] fejében ___
>6. Idöközi kamatokból _

Összesen:

3 kor. ~9 fill.
4000" "

2216

258

76 "

15 "
"

600" "
147 " 93 "

___7226 kor. 53 fill.
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B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKia,dások: '-'

1. A "M. Tanítóképző" 1914. évi kiadása

:2. "" " 161/2 tv tebblete _~_
3. 'Nyomt'fttv.~nyok~ különlenyomatok s azok exp.
4. Irói tiszteletdijak 1914~re
.5. Szerkesztő tiszteletdíja 1914-re _

6. Főtitkár tiszteletdíja 1914-re
7.' ,.Rov;a:~:v:.~ZtatőHsz;t~l~tdíja :1914-'reYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 . Pénztáros tjíl4t~letodíja, l~H-re _
9. Jegyzői tiszteletdíjak 1914-re

10. Elnökségi, főtitkári s pénztárosi készkiadások
1,1.. Vegyes kiadások ___ _~__ _

12. A "Segitő Alapv-nak 2200 K. tagdíj után 5%

13." " " a "G-yal{Qrlói,~kola"-iírói
díjak után ~__ _O" ,60 " 70 "

14. Pénztári maradvány .__ -__ .._0 4 ." 80 "

Összesen; 7226 .kor. :53 fill.

___2943 kor. 50 fill.

938 "
,232 " .,69 "

1418 "
600 "

300 " --. "
___·200 "
_ _ _ , :1200 "

50 "
96 " 92 "
71 " 92 "
lIO "

"

"

"

"

"

C) Az egyesület vagyonállapota1914. év végén.

1. Pénztári maradvány
2. Kouács János alap:

a} takarókhan ___

o b) 600 K. n. é. h. jár.

2. Hermann Anta l alapító díja:
. a) takarékban ,.. o 21 kor. 24 fill.

b) 200 K. n. é. h. jár. 195" " 216 " 24 "

4 . : A Kolozsvári Tanítók házá-

ban létesítendő eeoboalopit-

vány:
a) takarókban 83 kor. 77 fill.

b) 300 K. n. é.vh., jár. 292" 50" 376 " 27 "

,5. A "Segítő Alap" vagyona:
a) takarékban 1146 kor.: - fill.'

b) 1400 K. n. é. h. jár. 1365 " - "

c) 2 db. 200 K. n. é. kor. jár. 400 " - " 2911" "

Ősszesen : 4139 kor. 92 fill.

Budapest, 1915. január 30-án. Dékány Mihály
felelős szerkesztő, helyettes pénztáros.

4 kor. 80 fill.

46 kor. 61 fill.

585 " - " 631
"

61 "
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k ö lts é g e lö ir á n y z a ta a z 1 9 1 5 . é v r e .

88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A számadásokat megvizsgáltuk és a fenti részletezésnek meg-

felelően helyesnek találtuk.

Budapest, 1915. január 30-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bittenbinder Miklós s.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk . Horvay Ede s. k .

Snasel Ferenc s. k .

A) Bevételek:

1. Maradvány az 1914. évről 4 kor. 80 fill.

2. Államsegély 1915-re --- 4000" "
3. Folyó évi és hátralékos tagdíjakból ___2000" »

4. A "Gyakorlóiskola" külön lenyomata után __'o 200" "
5. A "Magyar Tanítóképző" kiadójatol szerkesz-

tői tiszteletdíj fejében 600" "

6. Takarékpénztári időközi kamatok ból.c, 100" "

Összesen: ___6904 kor. 80 fill.

B) Kiadások:

1. A "M. Tanítóképző" 1915. évi kiadására 2900 kor. - fill.

2.,," " 10 ív 'többlete --- 540" "
3. Irói díjakra --- --- 1380" "

4. Irói díjak után a segélyalapnak (100f0) --- 130" "

5. Nyomtatványok, különlenyomatok stb. 250" "

6. Szerkesztő tiszteletdíja 600" "

7. Főtitkár" 300" "
8. Rovatvezető " 200" "
9. Pénztáros " 200" "

10. Jegyző" 100" "HGFEDCBA
1 1 . Elnökségi, főtitkári s pénztárosi készkiadások 90-" "
12. Vegyes kiadások _ --- --,' 110" "

13. Tagdíjak után a "Segitő Alap"-nak (5%) --- 100" "
14. Készpénz maradvány 4 " 80· "

.• Összesen: 6904 kor. 80 fill.

H U N Q A R IA K Ö N V V N Y O M D A B U D A P E S T .


