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A-'MAGYAR' TAN'TÓKEPZÖ--~- július' és augüsztuskivételével - megjelenik

minden hónapban. Előfizetési dija egész évre 24 ko:ona, félévre 12 korona,

Egyesületi tagok a lapot tagsági dijuk fejében kapják, rnely jelenleg évenkint 12 K.GFEDCBA

TARTALOM.

Tanitóképzö! pédagögta.IHGFEDCBA

K e n y e r e s E l e n í é r , ' A francia tanítóképzök reformja . .. . . . .

KisebbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkőztemények.

K e s z l e r K á r o l y , ' A középiskolák rendtartásaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . R a d n a i O s z k á r , ' Riedl Frigyes . . . .

Lap

7

10

Egyesületi élet.

- r . : Egyesületünk müködése. - Gróf Apponyi Albert üdvözlése. -

Egyesületünk üdvözlete a finneknek 12

Hírek, vegyesek.

Status- és fizetésrendezés. - Megbizatások, kinevezések, személyi
változások. - Képviserőink az' ujjászervezett Orsz. Közokt, Ta-

nácsban. - Az 1921. évi XXX. t.-c. Az uj Tanterv. - Uj áll.
tanitóképző-int. Vácott - Halálozás 14

TANITÓKÉPZÖ-INTÉZETI TANÁROK ORSZ. EGYESÜLETE.

Irányitó szerve a v á la s z tm á n y , mely a nagy szünídö kivételével minden

hónap második péntekjén d, u. fél 5 órakor az állami tanitónőképző-

intézetben (VIlI., Szeritkirályi-utca 7.) rendes ülést tart.

E ln ö k : FARKAS SÁNDOR, kir. főigazgató (Budapest, VII., Damjanich-ú. 28/A.

F ő t i t k á r , ' KESZLER KÁROLY, áll. taniróképz ő-int. tanár (Budapest, VII.;

Damjanich-utca 28/ A). Az egyesületbe való belépés itt jelentendő.A főtitkár
vezeti az adrnin-sztrációt, hozzá kell fordulni minderr egyesületi ügyben.

A választmányban tartandó előadások, felolvasások is nála jelentendők.

P é n z tá r o s : SZMETANA JÓZSEF, áll. tanítóképző-int. tanár (Budapest, '1.,

Győri-ut 13.). A tagsági és előfizetési dijak ide küldendők. A reklamá-

ciók, lakásváltozások hozzá intézendők.

S z e r k e s z t á : MOLNÁR OSZKÁI~, áll. tanitónőképző-int, tanár (Budapest, 1., Avar-

utca 13-15. Ill., 7.), Kéziratok, ismerterésre szánt müvek, cserepéldányok

a szerkesztö nevére küidendők. Kéziratokat nem adunk vissza.
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IMLKJIHGFEDCBA

T A N IT Ó K É P Z ő t P~DAGÓGIA.

A GFEDCBAfrancia tcmltóképzök rr!formja.

A trancía taniÍoképzÍ).i{1reformja 19'20-han k~szim el' s 1923-ban lép'
életbe, A legelső, anu benne Ieltűnik, 3 :Z , hogy szeros kapcsolatbim van
3 tanitóképzöt megelőző iskola, a felsŐ népiskola reformjaval. Bizonyos
mértékben tehát már a felső népískoia, illetőleg ennek' általános irányu'
szakja tekintette! van arra, hogy növendékeinek ,nagy részé a tanító-
képzőbe kerül. A tanitóképzö azután alkalmazkodik azokhoz' az ismeretek-
hez, amelyeket növendékei li' felső népiskolábéf ma'gukka!' hoztak 1>

óvakodik' attól, hógy az érdeklődés rovására egyhangú ismétlésekhé
Ibocsátküz~k. '

Jellemző a francia tanítóképzök uJ tantervére . az egészen' átvonuló
nagy szabadság, melynél fogva a képzök igazgatói és tanárai sok tekintet:':
ben belátásuk szerint választhatják! meg és doígozhatják' föl a tanitás
anyagát. ,

A reformban érvényesülö alapelvek és szernpo ntolo kítünnek; :ha
sorna vesszük azokat a tárgyakat, arneljekben azujitás a legkifejezetteb'O.

A szak nevelés főtárgyából, a pedagógiából az első évben az általános
nevelési elveket ismerik meg ta növendékek, akik 'előtt nem idegen sem
az ískolai élet, sem a 'tanítás: A képzőben csupán szerepük és perspek-
tívájuk változott meg, amennyiben most már af katedráról látják! az osii:-'

tályt. Dc ez az. uj helyzet érdekli is őket. Az ideje is elérkezett, hogy' U1

növendékek gondolkczzanak azokon az általános szabályokon, melyeknek
alkalmazását mindennap tapasztalják. Ajánlatos azonban az általános
pedagógia tanítását csak a 3. negyedévben megkezdeni, amikor a növen-
dékekncls már lélektani ismereteik s gyakO!rI~ iskolai tapasztelatajlc is
vannak

A 'második év anyagg a specíális pedag&gia, azaz az; egyes ,:tárgyak
tanításának' rnódszere. E z íolytatódik' a 3. éven a pedagógiai megbeszélé-'
seken, Az eljárás l~het az, hogy " al tárgy t:mit6ja (az igazgató, iki'nek ke21é~
'ben vannak az összes pedagógiai iárgyak) egy-egy giyakodó iskolai ;taní"
fast' vesz kiinduló ponttIl s ezén mutatja ki, ho'gy miféle neh!ézségekke)!
találkozik al kezdő ember az ílletö tárgy tanításában. De választhat ,ta:i;
igaZgató más mödot 'is az egyes népiskolai tárgyak tanítása egyszerű és
íogas kérdéseinek 'megismerte\ésére. A második 'eyre jelölil ki aJ' fanterv
az uj- és jelenkori pe'~giai elmélkiedők müveinek' 'olvasását, de részletes
utb3iga'iiiást nem ad, hanem az igazgatös' belátására bízza még a szerzök
és a mü vek megválasztását is.
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Mikor a növendékekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 3. évfolyam ba kerülnek, már többször át-
tanulmányozták a' gyakorlati erkölcslan Jegtöbbi /ejezetét, ~supán, C{lY
dolog ismeretlen előttük, amely pedig ezentul 31 legközvetlenebbül érdekl,i'
őket: hivatasukból folyó kötelczettségeik. Azért al harmadiki év anyagául
a tanüö erkölcsi féladatának tárgyalásátIHGFEDCBAé s az iskolai, adrnínísztrációha
való 'bevezetést irjal elő a tanterv., '

Ezekkel az elméleti fárgyaikkal és a gyakorlati tanításokkal le is
zárul a szerosabb értelemben vett szakképzés. A többi tárgyak', a Iraü-
ciák szerint, már az általános nevelést szolgálják'

Az állalános nevelés körében 3 tanítóképző feladata elsősorban az,
hogy elmélyítse azokat az ismereteket, amelyeket a növendékek maguk-
kal hoznak A növendékeket a valóság és az első kézbőF származó doku-
mentumok elő kell állitani. Az előadás és a könyv csak arra való, hogy
:a, tanulöknak közvetlenül szerzett tapasztalatait és megállapításait össze-
ibglalják. Anélkül, 'hogy al tudomány-csínálás illuziójában élnének, szük-
séges, hogy a, nö'\ClldCikek maguk megismételjék a tudósok, tapasztalatait
bs kutatásaít, hogy ekként az igazság forrásából igyenck. '

Az általános képzést szolgálö tárgyalK anyaga maradt a régi,' Sőt
kevesebb lett, ugy, hogya volL könyvek 'egész jól használhatók. A tan-
terv nem más szavakat, hanem más tetteket kíván, A növendékelo a;
könyvek helyett olvassanak a természetben s cselekedve tanuljanak.

A!- általános nevelés körében fogla;} helyet az irodalmi oktatás,

amelybee tartozik a, pszichológia, a szociolögia, az ~rkölcs!an, a Iráneia

nyelvXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, { j ; irodalom, az idegen nyelv, a történ~t é s il fötdrajz, ,
A nevelésre alkahnazott pszichológia megűgyelésen és kisérleteken

[J,lapszik. Fölhasználja a tudat sroIgáltaUa adatokat, személyes emlékeket,
élcll'airoka~, emlékiratokat és Ievelezéseket, dc nagy mértékhen alkalmazza I

t( kisérleteket is. A gya,r{Qr~,-i.skolál{il)ak oly laboratöriumoknak
kell' lenniök, amelyekben a növendéket minden szükséges megfigyelést,
Y'l.2'1igálatot és kisérletet végezhetnek ai gyernieki lélek ,ti;;ztelelben tartása-
.t~1 takadó óvatosságga] és teljes diszkrécióval. Az irányítást az igazgató'

\r~z;i; mint a pszicholíógiaítanitója.
Minden pszichológiai órán szólni kell li gyermekről, inert az ő

tökéletesítéséért történik a pszíchológia' tanulmányozása.' r \ régi: tanterv
a pszichológiát, nunt spekulatí v tanulmányt elkülönítette a pszichológiai
törvényeknek pedagógiai alkalmazásától, de ajánlotta, hogy a tanárok az
oktatásban a két részt összekapcsolják. Az UI tanterv a' tények és tör-,
vények mellett mindjárt jelzi a belőlük: következő nevelési elvek~t lés
Gza:b,ályOlka~.A pszicho~&gia tanárának: nem szabad látását gyakorlati, szem-
pontok által megeavartatnía, hanem tiszta szemü tudösnak' ken lennie"
.de mídön a, tények et már egészen világosan és elfogulatlanul föltárta;
kötelessége bel,őllik a nevelő cljárásra nézve mindcn rhasznos következ-
ményt levonni

A 9ntervbe Uj fejezetként került al figyelem és a jövő 'elképzelése.
r.'lig a pszichológiák aránylag sokat foglalkoznak az emlékezettel, addig
az eíörelátást, 31 jövőbe nézést mellözík, Ped,ig a cselekvő ember inkább
,a ,jövőbe néz ,és sokkal~ többet é~ a jövőben, mínt a rnultban, Még
míkor a mult hatása alatt cselekszik is" nem a rnult, haneni a jövö

/
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'an előtte. Az uJ tanterv a r~né)' is nagyobb' rnértékben elhagyjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll;

pszichológiában íelmerülö metafizikar problémákatl
Igy a szabadság kérdése. csak! a 3. évfolyamon fordul elő. Hang-

.sulyozza továbbá ~ tanterv konkrét jellegét azoknak a kérdéseknek,

.amelyeket ígen gyakran, .tísztán logikai szempontból tárgyalnak, NÍIÍlcs
szükségük a növendékeknek pl.IHGFEDCBAa z itélet és következtetés skolasz-
.tikus osztályozásaira; scm a helyés gondolkozás formális szabályaira,'
Ezekkel szemben azt kell vizsgálni, hogy tényleg mikép keletkeznek Ilon-
-dolataínk, itéleteink, hogy rniféle okok késztetnek bennünket valamit ~llil-

'talu,tagadni vagy kétségbe vonni, hogy milyen hibákat ,követhetünk el,
midön iLélünk és következtetnünk s hogy eze,n hibák elkerülésére lJliféle

I szközök állanak rendelkezésünkre.

Uj ,tárgy. a képzőben a: szocíolögía. Tanításának módszere a ·!,ter-
mészettudományi módszer. A szociolögía tanitója azonban .nem szorU.•
J-'Ozi~ a jelenségek' pu.szta! lcirására, hanem igyekSzik: magyarázni,' '1iir

rejtve a tények et es rámutatva az öket összekötő szabályszerű ~'apCsoJ..a-
itokl'a. Mivel ai szoeíológía ktterjesztu tekintetét minden társadalomra, a;
legsrerén)"ebbre és 'a 'lcgma'gasabban állóra, a Iegkezdetlegesebbre es a
'JegdiUerenciáltabbl'3i egyaránt, széles Mtókörl tál' a növendékek: elé. 'A
társadalmak összehasonlitö történet egyiki fejának vehetjük, mely épp ~lr.
.álfog'ó gondolatokat sugalmazhat. mint az élő szervek összehasonlító tana.'

Némelyek attól tartanak, hogy ez az összehasonlítás bizonyos lelki! szkep-
tícizmust fejleszt ki,' olyat, amely mindent megbocsát, mível' .az idők1 folya-
mán a legEllentétesebb' szokásokat is szentnek tartották. Az ilyen gondol-
kozás azonban csak' abban a kerban támadhatott. midőn ismerték: lPgyan
az emberi szokások és erkölcsök különíéle változatait, de még Inem tudJllá~
keletkezésük, átalakulásúl .• és eltünésük okait, abban az időben, rnikor a

szóciológia tudomanya még nem született meg. A szociolögiának' épp IUgy
megvannal a törvényei, mint más tudománynak s ezek a törvények

'
mutatják. hogy az erkölcsök nem egyéni szeszélyek kénye-kedve szerínt
fejlődnek; hogy bár minden megmagyarázható, de azért nem minden
egyformán jó. A társadsimi tények objektív lmnilmányozása éhékük~öl-
ismerésére ösztönöz s nem nevel erkölcsi. közömbösségre, 'hanem ~Z

crkt:Hcsi cselekvések alapos értéklését mozditja elő. . < ,

A tanterv, mely n~y szabadságot biztosit a szociolögia tanítéjánas,
(az i.g.1zgatónak), a surrendben előre teszi' a gazdasági szociolögíát, nem:
azért, mert al történelmi materializmus álláspontjain áll, hanem azért,
mert a természete~ va1g!y mesterséges társadalmak és társaságok1 arra szol-
gálváil, hogy az embereknek' alkalmat adjanak vágyaík' kielégitésére, !l
társadalmakat azon célok' szerint' kell osztályozni, amelyek fléré~e
törekszenek; A. tanulmányoeandö társadalmak' rendje, ugyanaz, ami az

emb~ri ~~k;ségtete'~~ s a~ ala~oJ~!abb .I'endütöl a ,nemesebb féle, a.\~ier-
vezeti szükségletektöl az értelmi törekvések felé halad; .

Ami a tudományok s aJZ erkölcstan módszereit és alapelVeit il1 ti',
amelyek színtén teldolgoZalfidök', az 1905-i tanterv csak a matematikai: tudo-
mányok módszereínek' ismertetését irJa elő, á;z 1920-as tanterv már 3i Ifi,zikail,
természetrajzí é s erkölcsta 'ui tudományok módszereit is felölelil, A :ki~leti!
mödsser tanulmányozás, nehézségeinek látása ellensúlyozza a növea-
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dékek~n : 11 'd.!dg1nl\l'ti.t.tnusnaklanta tulzásait, aIíielyéket a matematikai m(if(f'-

szer kízárölagos ismerete tejlcszth~t ki oet'uíŐk A növendékek· csak akkoc<

válnaJi nyilteszü emberekké, Í11:1J henrrök a' matematikai gÜ'Itd~lk6Zás kap-
csolödík' azzal a finom meigkiiiÍöÍlböztetésre képes' gondolkozással, ~eIyét

a mnnészet-.é'g erkölcstudornányi tanulmányok' teremtenek meg: Ha látják,
hogy. milyen körülményes ~ljárlssal' és óvatossággal mond' ki-egy itermésiil1..,.

tudós vagy histórikus valamely tételt, ha tudjále, hogy' J]llil~ sok össze-:
hasonliíás, mérés és igazolás kell" hogy 'egy majdnem bizonyos igazsághóz

el lehessen jutni, akkor remélhető, hogy ők is' és áltaiuk tanítványaik if;

'hiwnyos inteHéktúális tartózkodáshoz ~ognak szokni, ami ném Iesz 'hatáS-· ·
talan az ország erkölcsi életére sem: Midőn azonban a tanár IÉlléjflkl·

tirja 31 vizsgálódások nehézségeit ,s a bizonyosság határait, egyuttal ci

kell' mutatni ai. már elért eredményekre s ezek jelentöségére is. :A tulságas

dogmatízmust kerülve, nem eshetik! bele al tudományos szkeptlcizmusba..

A tudományok mödszereít vagy az igazgató, vagy az egyes szak- (
tanál1ók ísmerteük meg, nundig a: lehető' Iegkonkrétebb mödon,

\

, Az erkölcs általános alapelveit az igazgató adja elő. Miután a növén-
dékek már az oLső és második, éven ai lélektanban és a szociologíábaru

megismerték il pozitiv erkölcs alapját alkoto tényeket s már gyerek-

koruktól ismerik az erkölcsi szabályokat, a 3. évben gondolkoznak az

ismert tényeken ts szabályokori az igazgató irányitása mellett, LEnnek .3Z

eljárásnak ,sem skolaszíikusnak, sem tudományoskodónak nem szabad!

lennie. A tanterv nem Iköti meg az igazgatók kezét. Természetesen fontos,

hogy olyan morált tanítsanak, amilyont a növendékeknek majd taI\itaniokJ
kell, mert kűlönben megrenditik az államban való, bizalmukat. Az ~'rkölcs-

tan tanítása iskolák szerint változhatik abban a mértékben, amilyen
méríékben változhatnak az erkölcstaniXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s bölcsészeti doktrinak. Miként az
anyagi valóság egy, bár a róla szóló tudományos elméletek eltérnek,

miként a kritikusok egyhangulag elismerik valamely remckmü szépségét..

dc azért különböznek közös csodálatuk megokolásában: az erkölcsi igaz-

ság is lényegében egy azok alatt a különbözö formák alatt is, amelyeket

a saját nézőpontjukból vizsgáló szellemek' adnak neki': ~

Az irodalom tanítása már az első évben megkezdődik s ~art II 3
éven At. Hetenként egy óra van olvasásra.

Minden révben heti 2 óra Jut uj korí frainda szövegek' ~agyal'ázására.
Ez az irodalomban az, ami az eszközök kezelése a fizikában és fl kémiá-

ban s al disszekció' a természetrajzban : a növendékeket közvetlen érint-

kezésbo hozza al valósággal. Mig a természettudományokban ez a való-

ság egy természeti tárgy, itt valamely emberi mü ; a módszer azonban,
amellyel al kétféle tárgyat mindkét . esetben megismerhetik, egy: minden
közbeesö dolognak' az elhárítása, hogy- közvetlenül láthassak meg az igaz-
ságot vagy aJ szépséget, ..

Az' írókat al tanárok! az igazgatók ellenőrzése mallett szabadon
vállls.ztják meg. Az els<\> évben al legkönnyebb rnüvek kerülnek sorra. A,.;
niás'Ódik évben lépnek; fel azok' az -irók, akikre a szocíolögíában (Montes-

qnieu: . A törvények' szelleme, Rousseau: Társadalmi szerzödés), vagy il

ped.agógiába·l1 (Hebelais, Montaígne, Housseau : Emil) támasz.k:oo:tri lehet,
I
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~AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'I;l..l!r.m~ 4Mt1~Ji ~~ il?; elvo;n\.!lWi. m,unJcjü,; kQvclkem.a!):, ' amelyek

J1~~,bl?' iffi~i )Jim? llöJ~~ti pro'plém~t 1,4r~alnak. I

F~aIm~m.& ~'M!,e~~nt 1 úrá.n van.

A rqjl;)lvt~n 1l?M al t~lJter-y leljes.en ~lhagyta s h.e1'y,éJJ~'nyelrtaniul-
m4:ny,t wI!.. ,

ld~ ljj::elv nem a~rt ~Z~Tepd al l<é,p.z&bj}ll, hogy·a [l,Öv~~eil

a társalgást , elsajátítsák, hanem' tJngy l!2( m~tő idcg~Il nyelyoo (l\ngol.

qlasz v~'gj' német), irptt szöyegeJ}ct megé.r;-tséli' s hogy akiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ( } r ia ? Iátó-

j;Qfit ~ih}gíHws,S~1 ~ m4v~lt~~ét irodalm] ,lJtol(l tök~let~i,p..e.')~~.

Et')'et1lm.es 1.P;npm~lmIlbi)! g~ el,SQ· 6y!>en ,6.- és Jw.~~p~qI1 ~!l!ykn~~;.
Ezt II két korl elözöen még nem volt alkalrnuk megismerni, azért kronoló-
~l!;~~ wn~p~I). ' , ; 1 lS ? i l f ! át ll, J,j:~f RQr történelmet. A. ta~ár ij'~qnba~ csaki
a~t jJlop,Qja:. ~l az eseményeket, qQgy [ellemezze a ~'iiI9Il!:>ÖZ9 l\Q:n*f\t
il!> ~,~~ wiiV·e!!sfgét. Nem !!,rr(il van Sl:ó,; hogy a JlÖYflp;diéJp;k' ~eytllf~t ~
dátumokat !.&nuljf!m!K;banern hogy gonp.oJkop~anak a I1Rg\Yeliemé~yeJp
'QJ(:;\ÍrQté$ hM4s.airól, továbbá a,Z; emberi iJltézJllé.nrek! keletkezéséről, és

. fpjlőAés~rŐI. A második' és halmq'qik~ évbcp a~)lb):}n_ már ~által;íIl! ~~rn

~dör('indl?,cn folyik. 4?iOI.\i a fő t9rt~npli problémák kerülnek tárgy~~ra,
41Ioelycl} !1i ;tellfltssanct( óta E'Ill'Qpál:l\~,It föl:QlcrU,ltek'.'·

4- !Wrw.t· tlh~l~lyttctr ta.:q:ulik'iÁral 5l~p'~bal1 a tal,.lköl:FjYekl, nMlloolyen
~r~k§elf iS,mggukbft'A l'ltlITl e!egenqők 4 fo:rlJ~sokhoZi kell JQFgulFI!. ~
történet- tanításának módszere nem különbözik' .1!~irodflIUl.i, és tud'q~ányo1f

-nkf,atjill J:npW;mJ,1ft{U. .fIw a történ.~tta,rritii.& l1tltn is az, elm'4H f§~~~nyekL.
l<d hoz kapcsolatba," leg\:ll~bba,í'l események' és tények Jeg!;.ö~vet1e~~i

- , lppg!'Qgllíl&h:1lI, a Wrténet! emlékekkel állit szembe. A. tankönyv olvl;jt~SiÍt

gy~ra,n II korabeli tanuk és .emlékek lanuPiz!Onyságl! 'helyettesíti, -M~:\;:ép
~ T\övényt;l,I,ü ~S állattani leckéle a növényeken és az álll:!.to1í:QIlYé~et~

!lw~~k(\iÓ~llal~ s tObp,' l11pg{igyelési ór~n~~l lessürt ' el'edIfl1~qyei, 1:/' tP~'ténctil
.lecÍ'oé~ is a jól megválasztott ~mlé.ke~ m~gyelé,s~ből és e1emz~s~p:tí'!!i1yert

'Ia'll'rllságg,{; QS.Il~tqgla};isai. Ail ilyen cUár4slJói a növell~l)eg sokkal ~~ly~W
lJ;tInYQrn;í:s{lt;al szeremekl mint valamely vá?latG,5' lÖfténe~ tarrli.önYY
olvasásából, mert csontváz helyett eleven multat látnak' 'IrrMQk1 ~Wt.

A tanAroknak meg>yan SI?' ~ jQg:u\{,p.ogy::j t9n~!lrYPt!n ~IDlitett

1'",ő.wge~ct és emlékeket hqsortl~ ~J.1ékü történeti Q;Rlmmelltl!Ill'Pldfo:l1
h{llY~1wsHsék Vfllás?ílb.atjsí);{ az illető hely vagly vidék történeti' eml~lleit,
mert ezek sokkal jobban me~értetik a növcncIé!H~l}kel az illető
lmrf>k i'ltIemét, mint azáltí'lános!l~gjbqn moZg(>;müvek.

4\ tlHlÍel'Y ~gyf:ltel1lC8 törtég~tet' Ü' l31ő,f!'e a; lí:öz~QPontp,an IFfan.cia-

nr§~,g törtélWtc van, m!'!ly.. sok vH~gtQdfineH· eseménynek' volt ~!i:p.Q:llh~
po.ij,tja. '

~\ll~y~teme.s fö.J4mi,zbMl nem vr;;zjk sorra' az 'oJ's~gQ~jlt,m im . \ ~
t~Llíq ~Ilis.k,Q)ál1f!n,ha(qem il geqgl'M!~i lényeket q~pt4lyoz~~,l1ogS' lfl.eg-
k{!~il\! WffliJi.at és törV~{lyeili~LJNelll· elél:rfl~Ij.e~ Jlleg leírással, l1ílPJml,

'Jr,;1i~JÜ ~ WbQi tlHlmn~F}ypkbqn, igyel}s~nck ffiqgyarázpi, összehasonlírva.

a ténye~e~ .~~,fölfeg:vc i!i ~~J:l~Si}lflt94Bt. . '
A. a. fv~n II ~ éV !llq.tt szerzett földrajzi ismereteJ~eL 1:!1~~dl~'ll?fr4k

Franciaország azon kisebb földraJzLe~§>ég4I'e,. #ITI~lyon il t{\pitó~~HílŐ
If!J:$:r.ik, ,f;.z·!lZ pIIWllU:;I~ás .ésczen egySéf;' m~"lmerésc Alytmélyreható,
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amennyire .csak 'lehet. Sokat: kell időzni a 'gazdasági: viszonyok vi'zsgálatá-
nál, mert a ga'zdasági tevékenység nemkevésbbé adja meg valamely lerület;
jellegét, mínt a föld domborzati viszonyai. Rá kell mutatns azokra ta
kapcsolatokra ís; amelyek az illetö kisebb egységet az ország többi részeivel
összetűzik. A francia: föld lényeges vonásaira állandóan emlékeztetni' IjíeU;
~ növendékeket s fel kell hivní . őket, hogy saját maguk 1igyeljék meg a
vidék fizikai ',és gllLZdaságiföldrajzú tényeit I .

, - Kívánatos, hogy al kikerülö növendékek, földrajzi olvasmányokkas
legyenek ellátva, a!.zolikiviU-hogy képeket, rajzokat, fényképeket s jól meg".
választott levelezőlapokat szerezzenek' jövőbeli földrajztanitásuk , illusztrá-
lására.' . , .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ,

. A mdományos oktatás körében ~ matematikai oktatás főcélja II követ-
keztető gondolkodás gyakorlása1 lés erősítése, A növendékekÍ már sok lés.

nehéz feladatot tudnak megoldani, de kissé gépiesenl. A ~zabatos meghatáro-
zások és szigoru bizonyitásoki azonban hiányzanak tudásukból. \

Arítmetikát és algebrát heti: 1-1 órán: tanítanak; Geometriából ~lso
évben' síkmértan, ~ másodikban testrnértan szerepel, A harmadiki évben
csillagászatot ir elő II tanterv. Mive] II filozófiában képet nyernelc ciz
uníverzumröl, [ó, ha al csillagászatbór néhány szabatos fogaImát nyerneki
abénnirnket körülvevö éiitestekről. J(ű!önös'im ai' felnöttek' oktatásában
veszik: ennek hasznát. Meh 31 felnőtteket semmisem érdeklil és ~zgntia:
ugy, mint a csillagászattan. . í

A 'leíró anéréstanból 'éS háromszögeléstanból főképpen oLyan ísmeretesee
jelöl ki a tanterv, amelyekneki gyakortau alkalmazásuk van. Az 'olyan
départementben, amelyet különösen gyáripar és kereskedelem tiiellOOlez,
a tervrajzkészités .és. földmérés helyett inkább könyvvitelre kell tanítani,
a növendékeket. Partvidékeken a leíró geometria hajózási oktalássá válik.
\ . Fizikát lés 'kérníát már a felső népiskolában tanultak a növendékek,
aldk tudják, 'hogy melyek a1 kisérleti tudományok. A fizika és !kémia
tanulása! már fölkeltette bennök a megfigyelés és a kísérletezés : iránti
érzéket. A képző ben a felső népiskolában tanultakat kisérletíleg átveszi]" .
ugy, 'hogy a kísérletekben ~ növendékek résztvesznek. Lejegyzik és osz-
tályozzák észleleteíket, rendezik' az eredményeket s igy Iölujitják' el-
homályosult emlékeiket s ujat is tanulnak. A tanár elméleti rejtegetéseket
is tarthat, csakhogy ezekben mindig a .pedagógiaij szempont s' a :kiSériet
legyen az irányító. - '. ,

A fizíkában és kémíában a meg'figyelés, a kísérlet, a mérés s eZeK;
pontossága al fő. De sem a laboratóriumban, sem: ·a katedrán nem szabad
elfelejteni a -kisérletek', aJ' fizika-kémiaü törvények: gyakorlati fontosságát.
A tanterv csak azokat az elméleti ismeröteket hagyta meg, amelyek ta
fizikának és kémi ának' a földmívelésben .s az iparban való alkalmazásuk
megértésére vszükségesekí De még ezekben is válogatnis .kell a tanárnak! ts
főképpen' olyan ismereteket kell adnia, amelyek adépartement sajátos,
víszonyainál vfogve leginkább- alkalmazhatók. Egy alkalmat sem szabnfl.
elmulasztaní arra nézve, hogy a föld kihasználását sa gyárakat meg-
ásmerhessék s igy fizikai és kémiai dsmereteiknek a földmivelésbenIHGFEDCBAs az
Iparban való alkalmazását kiegészithetik, K

Bár az' ipari kémia csak a 'harmadik évfolyamban fordul elő, .mind-
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azonáltaf'rrrár előzetesen' tekíntettej kell 'lellnÍ a kémia különbözö gyakm-
lati 'alkalmazására. A kémia :my~ga isvá}t<CYd.k vidékekként. Főképpen
'ugyanis a~ tudományos oktatás által kelt: különbözníök egymástól a tanító-

képzöknek. A természettudományi tanítás mtndig a1 legszorosabb! viszony-

han van a' vidékek jellemző gazdasági tevékenységével. A kohászatra n

tanár nem fordit oly figyelmet mezögazdaságí vidéken, mint a ikivólb

..képpen gyáripari [ellegü départementokban. '
A természetrajzi tárgyakbau az uj tanterv a betanulandó leckét

egészen' háttérbe szeritotta salkönyvta nulás helyébe II gyakorlatot S ,a

konkrét 'bizonyítást tette. A, kisérleteket a tanár ugy irányitja, hogy a

növendékek! lássák a tényeket és gyakran saját maguk fedjék Iel; lMinden

gyakorLat elején pár perc elég arra, hogya tanár 'a ranulmányozandö
t.1rgyat már ismert dolgokkíl'~ összekapcsolja s néhány perces összefoglalás ,
az órol Vlég:én lehetövé teszi, hogy a demonstráció folyamán szerzett k'ülön-

böző ismeretek közt összefüggést teremtsen, ~ gyakorlat menetét a tnöven,..
dékek 'füzetiikben örökítile meg; ahol rajzok, kisérleli táblázatok, 'Íegy~
zetek' stb. füzödnek' egy-egy óra tárgyához.

, Időről-időre egy-egy órán a tanár kifejli a megfigyelt vagykis{~-

Jetek utján nyert tények' csoportjának elméletét. illetőleg vezető eszméjét,
Az osztályozésokat al tanterv redukálja, mert rendszerint üres' szó-

tanulásra vezetlek. Ha előfordulnak is, csak a, postoriori fordulha'llnakl
elő, rníután a növendékek: egy csomó tényt, sok állatot, növényt, ásványt

figyeltek meg. Mivel az a: tudás a legértékesebb', amely a dolgoknakl

természetes környezetükben való figyelmes vizsgálatából fakad, azért 3'

leggyümölcsöző,bb órák séla és kirándulás alkalmával adódnak a rníndig
gazdag és változatos természet tanulmányozásakor.

A tanterv példákat és útmutatást ad, de minden tanár saját maga
állithatiaí össze az anyagót és a tanmenetet a helyi geologial tés hiologiaü

viszonyoknak s ·az évszakoknak megfelelően.IHGFEDCBA

K e n y e r e s E l e m é r .

K IS E B B K Ö Z L E M É N Y E K .

A közl2piskolák Renatar~ása.
A középískolák 'uj Rendtartása", mely a közoktatásügyi minisztérium

kiadásában ,ez év elején megjelent, sok;' figyelemreméltó; k orszerü ped;

ujitást, Intézkedést tartalmaz. Az értékes szabályzat hét fejezetre oszlile

. 1. Az első a tanulök Í(~lvétf\lévcI foglalkozik. Ebben uj lés pcdagögíaí'

érdekli az I. osztályba! jelentkező tanulök felvételi vizsgálata, mclY;lekl
követelménycí: magyar szöveg leirása. tollbamondás után, a vizsgálatora

olvasott rövidebb olvasmány tartalmának előadása, az olvasmány szövegé-
ben előforduló legegyszerübb nyelvtaní jelenségek felismerése; 3i négy alap-

müvelet egész számokkal ezerig, al kétszerkettő biztos tudása és a fej'-

számolásban való' ügyesség, A sikertelen felvételi' vizsgálat csaki egy jév
mulva ísmétclhetö .meg. Megnehezíti az uj Rendtartás a középískola lY.
osztályába való fellépést is, azzal, hogy' aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . osztályt sikerrel végzetu
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iskula f~lsőblj ,Q~l[l.ályqipaQv;l!.16 h~Jpd#-sP.l I,Wp~elmek .ítél. A fanáFi~ ~eptüJeL""

-l~ek'eITe vonatkozó' · té$te a 1Vr ps,zWy bi~nyilv4úyán fe)ti.inLeteJl;l.Q,~.

Min$li~ét <;,entur~;rnint látjll~j npgy peqagQgÚü ),ör9.lt~intést és mérlege-
lést ~iyál1, ami s~rjll-tijnki súlyos lfl!;kijs~ereü. íeleíösséget rQi 31' tanári ~es;,

tületekre.
Leányok fiuközépískolákba .esak J1lQ@Íl1-t~p1!Jókul vétetnek fel és csak

: o J y hel~:eken.,'f,lQJol 1eáu.ygjm.náwjlm nincsen. .Ezek \lJ lcányrnagántanulödc
):őiga~atQi cn.z\fdélly~J (Il).ely yi~sZ? i§ Y{}llfl,atQ) .q l~tgya:kQrJás kiv~~léy~

I)Z ÖSS~ rendes tant~rgy?Jf ióráira 'bejárhatpa);<', ha van férql:u# l:!il W\ftQ.
lQsz@yo1;ban, küJPIJ tartózkodási hely az őraközökben, külön ~Uem4ety,
i:Jj áll<lll~ó n ő i .lelügyelet .~ szülők költségén, Oly városban, melyben ~c,áI)i-
középiskola nincsen, de polgári leányiskola' van, a Ieárrymagántanulók ;,t
nukGtép~~kQ)áknak csak V~VIJI. osztályába jár4-atnilkpe. Az egy intézetbe
llej4ró leánymagántanulok összlétszáma azonban .1eg'Jöljebbegy tizede lehet
•.•.rendes fiutal}ulók össztétszámának. Ezek íJ. rendelkesések a ).<.qedt~káció.
pl~b1émája szempontjából pécÍh:gógjailp.g szintén nem érdektelenek. Ugy a
Ielvételi vizsga -és az V. osztály elötn kiválogaíás, mint a leánymagán-
tanulókra vonatkozó korlátozások : egyszersmind' társadalompolitikai,IHGFEDCBA( t r . , .

deküek is. Állást most nem akarunk Ioglalní ezekben a !kérdésekbfIu,
csak ismertetés a: célunk.

2. Fegyelmi Intézkedések. Ez a fejezet általában az isko-lai klgyelmi

szabályok régi. 'kereteit es tarta Imát adja. A tanári testülct rnevclöi fel-
adatát a 36. §. a következökép állapiíja meg: .A~ iIjUBÓglerkölcsi, iY,aJl~-
~S ts hazafias érzületének ápolása, az isk:oia jó szellemének' megörzésc
az egész tanári testületnek 'hivatása. Minden tanár tekintse tehát köteles-

Migének nemes példaadással, jó bánásmóddal odahatni. J1QGY az j.fjuságban
a .kötelcsségérzet, a: kegyelet és engedelmesség erényei gyökeret verjenek;
fők~ tiszte ez az egyes osztályfönököknek, akik a vezetésük alatt ~UÓ:
, sztály növendékeit [óakarölag folyvást segiteni és támogatui tartoznak.s -

:3. Ta nulmá nyi :ügyek. A Iíuközépiskolákban a rendes ;tant~rftf:*l
heti tanítási óráinak száma a testgyakorla ton kivül az alsó négy IOsztálly-

ban Icgföljebb28, af felső négy osztályban legföljebb 30. A rendkivüli tan-
tárgyak idejével együtt ao tanulőnaki az alsó n€-gy osztályban 32, a felső
négy osztályban 34 óránál több nem engedhető. A Ieányközépískolákí Iheti'

tanítási óráinak számát az 1918. Mi tanterv állapítja meg.

A ta!fulók ~ Z eddig diy~tt félévt értesítők és évvégi bizonyítványok.
helyeit a középiskola első osztályába való belépéseker bekötött Taool.,-
mányi éríesitö-t kapnak, melyben megfelelő Iapol« vannak az egész közép-
j, kolai taníolyamon át kiállitandó; f~léyi értesitök és évvégi .biUH1yltványokl.
számára.

Ebben a Iejezclben találjuk a tantárgyfelosztásra és az órarendre

vonatkozó rendclkezéseket, melyek ujszcrüséget nem tartalmaznak. Erde-
kes novum az tfjusági. szernináriumokra vonatkozó következő szakasz i:

r.r\)vápa~os, hqgy azon középiskolákban, melyekbcn erre nézve a JiZiiI,-

~rres fell{ilelek megvaflng~', a VH-VIIl. oszíályok azon tanulöinak, akik
egyes tudornányszakok' ll'lint 'iga!zi tche!s~.ge.t bs Jdvúió érdeklödést mutat-
nak, ifju~ági szemjnáriumokban. alkalom adassék arra, hogy tanári ~ezel,és
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mellett ' az illete 'tudományszak egyes részlcteiv()Jtudományosan. foglal-
kozhassanak és a .tudományos buvárko@s médszereivel.unegisraerkedhes-
. eaek, A szemíaáziumok szervezetőt és müködési körét külön Sza~yZBt

állapítja- meg.> A kirándulás:qk ügyft, ezek' tervszerű előkészítését, I3t&.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·a
.~\elldtartás e fejezete behatóan szabályozaa.

A 80. §, két és fél lapnyi terjedelempen fogla,lk0zik a tanárnak ,la.

ianitás terén teljesítendő kötclességcivel. Az egész osztály loglalk'ozt;:ttása,
li tárgyak kölcsönös vonatkozásainak felhasználása, a .szakszerűség íul-

zásainak kerülése, a testületi munka összhangjának szem előtt tartása:
ezék a fontosabb,' 'idetartozó utasítások. A Ieánynövendék sajátlages, ter-
mészetét réssletes indok9Iás'8a~ ajánlja' a Ieányközéplskoláhan taníté tanár

Jjgyelmé-bc. Az utolsó bekezdés pedig felhivjaa tanárt, hogy /óvja nöxen-
Mkét azoktói ~~ szellemi áramlatoktól, melyek <scm a nemzeti történet
rnultjában, sem al nemzeti közélet i~zi Jelen életéhen nem \gyökerezve,
a társadalom, a tudomány, az írodalom terén támadják a nemzeti, családo

és €{tyéni élet hagyományos él'~ékcit» Ez né1dai és oktatás IU,lj~ (ugy:
érhetö ol, ha mély vallásosséget, kerCi!ztény erkölcsi világtellogást, II magö>:ar

nemzeti történet llflg'y hagyományai iránti, tiszteletet és 'az ezeréves ;Ma&1ar-
ország területi integritásához való törhetetlen ragaszsodást oltunk a tanulöle
}eH,ébe,

Ez a tej ezd s~:LuMja a tanári mellékteendökért járn. tiszteletdíjakat
és az ugyancsak díjazott és órakedvezménnyel [áró igazgató-helyettesi

il1lé7.Lfllény~,mínr egészen it!) dolgokat.

·1, Tanári értekezletek A rendesXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s rendkivüli értekezletek ligyFentl'--
jének szabályozáss után behatóan foglalkozik a minden iskolai évben

~étszer tartandó médszeres értekezlet tárgyaival, rnelyek nagyobbrészt az
egyes intézetei, sajátos egyéniségének' kialakítására vonatkoznak,

5. Evvégli jllyilvános összefoglalások és vizsgálatok, javíM, és (pótló
vizsgálatok. Minden iskolai é~ végén (június hó második' telében) osz-
iályonkőnt és tantárgyanként, a~ VII!. 'Qsztály kivételévcl, nyilvános be-

lejező összefoglalások tartandök, malyeknek célja: a) a tanulöknak 31k31-

,nat adni. hogy az évközben tanultakat 3 maguk egészében Iáltalán~
szempontokból áttekintsék s különösen a fogalmi eredményeket rend-
szeresebb összeállításban láthassák ; h) az érdeklődő 'közönségnek az is:lml:,!i',

munka eredményeit módszcrcs összefoglalásban bemutatni. A VIlI, osztály-

hall, valamint a' lelső leányiskola VII. osztályában minden rendes ~arttáIW-
ból nyilvános osztályvizsgálat tartandó. Az ulolsóévfolyam osztályvizsgála-

tfH köveli a gimnáziumi' és reáliskolai érettségi vizsgálat; a felső J~ny~

iskola, VII. osztályát végzett tanukik az osztályvizsgálat után záróvizsgála-
tol tesznek, Mindkettöröl külön szabályrendelet intézkedik. A ~a:"itó-
vizsgálatok rendje általába1.l a régi; pótIóvizsgáJatnak akkor WIn )h~lyeJ
hil ai tanuló az évvégi összefoglalásokról elmaradni volt kénytelen.

6. Magán\'izsgálato,k, Magáuvizsgálati engedélyt a tankerületi kir. fö-
ig:az'g'3tó ad. Elutasító határozata ellen '3 vallás- es közoktatásügyi minisz-

terhez lellel felebb ez ni. A minket clsösorbauérdcklö rendelkezések al j!{övel-
kezök': Aki 20 éV~lél' idősebb', az, ha' elemi r.'sk~laJ nizonyítványa ·1~P.~
\v - Ó , ; n ; elemi isko13! négy alsó osztálya mellőzésével közvctctlcnül bocsát-
haló. a középiskola I. osztályából magánvizsgálatra. Az elemi iskola V.

"'.
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vagy VI. osztályú hízonyítvényai alapján a középiskola Il., .iIIetőleg' IH:
osztályaínák tárgyaiból magánvizsgálatot tenni. nem lehet. Az ilyen bizonyit-
vánnyal ellátott folyamodók k'ötelesek a középískola első és második osz-
tály.lÍnak tárgyaiból szabályszerű magánvizsgálatot tenni. A telsö : nép-
ískoláböl középískolába átlépni egyáltalában nem lehet. Ha valakii tanítói!
vagy tauítónöí 'Oklevél alapján gimnáziumi' vagy realiskolai érettségi'
bízonyitványt akar szerezni, akkor az illető, középlskola VIlI. psztlilYárÓil<
feljes magánvizsgálatotIHGFEDCBAé s azt megelözöleg tantervkülönhözeti vizsgálatot
kell tennie. 'Ha valaki polgárt iskolai' tanárií vagy tanámői· 'Oklevél alapj~lI
gnnnáaiumr v.agy rcálískolaí' -é.retl;ségi!bizonyítványt aka!" szereznl, akkor
az illelő szaktárgyaiból (ha nyelvész; a magyar nyelvből es Iörténelembö];
esetleg. a nérneu nyelvből, hal malhemalika-természettudományi szakos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

mathematikából és Iízikából) sem a VIlI. osztályú magánvízsgálaton, sem
az érettségi vizsgálaton nem vizsgálandó. A VIlI. osztály többi tárgyai-
ból - a filozófia kivételével, - valamint az 1-VII. osztályok' kűlöubözeti
tananyagából azonban vizsgálatot tartozik tenni s ennek sikere esetén
érettségi vizsgálaLot tehet azokból a tárgyakból, 'meíyek oklevelében nem
szerepélnek minl szaktárgyak, Szaktárgyainak érdemjegyei polgári. iskolat
tanári vagy tanárnői oklcveléböl veendők' át..

Érdekes intézkedése az UJ Rcndtartásnak, hogy magánosoktól felm-.
tartolt középiskolákban magápvizsgálatok még abban az esetben sem 121'l-

hatók; ha az intézet különben nyilvánessági joggal van is felruházva.
Enek, szépirás és testgyakorlás nem tárgyai a középiskolai magán-

vizsgálatnak
7. A tanév bezárása, Ez a fejezet a záróértekezletre, záróünnepélyre,

évj Ertesitöre és az igazgatói zárojelentésére vonatkozó " általában !lZ'

eddigi nyomokon ' haladó utasításokat tartalmazza.
\. Végülbetürendes tárgymutató' egésziti ki al szabályzatot.

• K e s z l e r K á r o l y . .MLKJIHGFEDCBA

R ie ö l frigyes.

Mindazoknak, akik Riedl Frigyes tanítványai: voltak, nagy gyászuk
van. Ricdl Frigyes meghalt. Elvesztették benne tudós. tanltórnesterüket,
elvesztették melcgszivü barátjukat, elvesztették' hivatásuk eleven mínta-
képét. Mindennek ezentul már csaki szeliden lengő emléke !plaTadlmeg

, számukra. - .' ; ,
Alig néhány éve, hogy elterjedt a hir: Riedl Frigyes 00 éves. Százak-

nak lelkes tömege megindult erre, hogy tudásuk' háláját és szereüetük,
lelkes ragaszkodását tejezzék ki a fiatales lelkületü mcstcr előtt. Ki hitte.
volna akkor. hogy a nagy közszeretetnek _ez lesz utolsó' iÜnnepsége. Ki
hitte volna, hogy szelid, jóságos szeme utolsóként tekint le ránk, hogy
ókori bölcsre valIó, széles, ragyogó homloka utolsó tépelődő gondolatalt
takarja .. Szikár, magas alakja, amint könnyed járás ával megjelent ~örünk- ,
ben és elmélázó, messzí tekintéssei hallgatta szavunkat, rnintha a tszö
értelménél tovább figyelne s a lelkünk rnélyére fektetné fülét. Es 'Illi

megnyiltunk előtte öszíntén, tisztelettel, meleg szerétettel.
S ha ö szólt, az nundig olyan volt, ahogy csak Hiedl tudott szólani;

Tanítványaihoz pedig mindig volt szava. Ak~ most 'ült clötte a padokban,
csak oly közel állott hozzá, mínt azok, akiket tanitú "lelkével telítve, régeo
az életbe bocsátott. Akatedrája \'agy az otthona.jkönyvtára vagy. szemíná-
riuma, sétája; vagy sietős utja tanítványai részére egyaránt [árva volt,
hogy szólhasson velük. Es milyen meleg volt ez ~ szö, milyen közvetlen,
szellemes, szeliden naiv, humoros és milyen uri. Egy lhuma:n.is1a.lélek szép-
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seges gazdagsága egyesült benne egy középkorí hida!gá: eleganciájiyaJ.
Választékosan finom charrája megéreztette mindenkivel Ried! Frigyes egyé':"
níségének minden sablontöl, köznspítól, rnegszokottöl' elütő eredetíségét,
Mig visszavonuló, szinte félszeg szerénysége erOs akarattöl, heves tempera-
mentumtöl lüktető szivet tartott féken; addig képzeletének .ötletes kRp-
csolataí sohasem zavarták meg világos logikával fogalmazó itélőképességét.
_ Az esztétika széles mezeje volt tulajdonképpeni Ialaja. Irodalom-
történeti rejtegetései is innen szivták magukbal dus tartalmukat, A ·kutatól
aprólékos oknyomozását nem kerülte, de :i@'zi eleme a nagy. ~vekhenl
összekapcsoló meglátás volt Az affinitásoknak és differcilci,áJr:)dáso1rn1lk!
legrejtettebb nyomait kifürkészni és nemcsak' konstatální, de logikusan
konstruált tanulságos következtetéscket ráépitení, ha: mindjárt merés~a
köztudattal szembeszálló elméletekhez vezet is - ez Jellemzi .RiedI; IFr'gyest,
a tudóst.

.~Ikoló termékenységben Greguss Ag{)stnúl~ Gyulai Pálnál szegényebb,
mert lelke tartaimát nehezen választja ki. Gondolat- és ötlettartalmábara
oly gyors termelő. hogy 'kialakitásukra kifogy a, türelme. De ami kikerül
mühelyéből, örökéletű. Arany János-a épp ugy eléri Gyulai Pál Vörös-
marty-ját, mint a. kuruc balladáról telt felfedezése Greguss balladaelméletét.
. Eles szeme a szépséget az igazságban kereste és megtalálta laz igazát

a szépben. .' .
Nem akart szépnck tetszeni, nem vette hát magára a stílus tetszelgő

sallángjait. Dc mint az igazság harcosa, ~"Y gladíátor tenségeS meztelen-
ségévei forgatta' meg kemény fegyverét, ,

S amikor megIa:ragja az örök-szép kemény anyagát, nem arra törck-
szík, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunka csillogó. porából magának' készitsen csillogó ipáneét-
zatot; hanem arra, [lOgy az. eszme győzelmével kényszeritsen hódolatra.

Nem munkássága terjedelmében, nem is külső erényekben, hanern
célzatában és mélységében birja [elentöségét. .

Filozöíikus éleslátásának .mcgtéveszthetetlen puritánságs teszi; ember-
ismerövé. Meglátja kicsinyben és nagyban, aa egyesben és a tömegben, ~
gyarlóban és az emelkedetthen a lényeget. Nyugodt, józan: tárgyílagossága
vezeti értékelésében, nem engedve tért hangulaínak, elöitéletnek. egyéni!
vagy tudományos elfogultságnak. Nem szépit, nem torzít, Nincs álpálosza
és nem kaján: Nem u:ffcktál lelkesedést és nem :t<éjele~ az ostorozásban,
Sohasem pózol. Szigoruan őrködik egyszerüsége telett. Keresetlen szavak-
ban tör ki tetszéseIHGFEDCBAt s megértő belátással magyaráz ,kritikája.

Igy válik benne azcsztéükus,' mint igazs~ mübirálö, deles irodalom-
történésszé.

Az ókori rés modern, a hazai és vítágírodalornuak' gazdag ismerete
csak ugy, mint a' müvészet egész egyetemének kertörténeti és rnüvészet-
bölcseleti ismerete; több mint ismerete, teljes átérzése szolgáltatta íHiedl
Frigyes tudományos munkálkodásának alapját; nemes ízlése, erős [udi-
eiuma, hőséges kedélye, puritán fegyelmezettsége, tárgyi tudásának tömör-
sége és széleskörü müvcltsége alkották tudós egyéníségét. '

. Mindezért , a magyar tudomány avatja halhatatlanjai közé, De árni'
az 'ö halhatatlanságát talán Cory rövidebb idöre, csak egy .nernzedék életére,
dc annál mélychben és elevenebben híztositja, az egyéniségének magyar-
sága, széretetreméltósága, ~~azi tanitói apostolsága. Ebben van egyetemf
tanárság.ánakkivételes nagysága! Nemcsak arra tanított, mint válunk
tudóssá, hanem megmutatta személyiségének képében mint válunk' meg-
értő és megérző emberré, fajunkhoz hü nernzedékké és a:tiövő nemzedék
becsületes nevelöivé, rnondván : «a Iítteraturában az ismeretek nem lénye-
{?sck, fontosabb ill az, hogy az irodalmi anyagot,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI3 Z irodalmi' életet
necsak megísmertessük', hanem megkedveltessük ; megkedvettetni a magyar
költészetet pedig annyit tesz, mint al magyar faj, a magyar állam regéne-
rációján dolgozni. E regeneráció a jövőtől függ, attól a jövőtől, melyet
önök, leendő tanárok', fogtIl3'k előkészíteni. >

Ezért legyen áldott emléke.
. _ R a d n a i O s z k á r .
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E g y e s í l le tü n k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmÜRÖa~5e.
(1921. J;H~j1,i~~sz~gtember.)

. t Válílsztm~nyi gyi!IéseI~. MáNs és junius hó.Mpokba~ eg)'-~ 'Vl:)-
laf·~~rn?nY~ gyülést tartottunk F a rk' as Sándor elnöklete alatt." E gy~6-
~t'ke~ldr. N"ovy Ferenc előadásai és ew kiküldött bizottság javaslata alap-
jáTl !Dlytatluk al beszédmüvészetre vonatkozó tárgyalásokat. A bizottság
fagj~ü. voltak: F ~ r kas Sándor elnök, dr. 1'(o v y Ferenc ~lőlld6i, F> ro lld y
Gyula, Kc s z l er Károly, .Mészáros Jenö és Molnár Oszkár. iA W-
f,lI)'alások 'eredménye egy tantervi részletes Uta sit á s-t e r v eze 1, mell
a követkczö 'három 1cle?elre oszlik: A beszéd müvészi kellékei, al beszéd-
művészet a nYi1ga, a médszeres eljárás. .

T;,írgyl,lltuk továbbá Du zs Máriának arra vonatkozó javaslatát, hq~
a különhözö toku Ieánynevelés irányitása céljából külön "szerv nlakíttas-
sék. ~z indítványt ll?: előadó a leányiskolák együttes igazgatói értekez-
lelének határozatából terjesztette egyesületünk' elé ;íllásfoglalas végett. A
választmány behato eszmecsere után helyesli eg~ oly társadalmi' ~I!em
.bi'li,ala'los). szerv létesítését, mely a Ieánynevelés ikérdéseível tudományosan
fogl~I~Qzik, kutat, adatokat gyüjt s ezeket feldolgozza. Egyesületünk kép-
viseletében a nőnevelés problémáival foglalkozó értekczletekre Du zs
Máriát, dr, L a j <os Máriát, M <o1n á: rOszkárt és R é p al y Dánielt kiUd'te
ki a választmány. VégQI mind a két gyülésen Iogíalkozott a választ-
mány a kilences bizottság elökészitése és előterjesztése allppján a~ ~~
sülctXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a státus ll'nya'~ "Qgyeivél.· .

II. Az állandó bizottságok rnunkája; A, kilences bizottsá~ Sch ere r
SáTl(h~r elnöklésc alatt ~ogll.a\~qiott az c~yesülel és a status anyagi ügyei-
vel. A hetes bizottság Tan f 1 Iván elnöklése a~.att tárl:{)'alta az iskola-
orvosok é,<; egészségtan-tanárok iskolao-rvosi állások reridszeresitésérc vo-
natkozó. emlékiratát. Az ötös bizottság V é gn-Jözser elnöklése l:J.latt elkészí-
tette az óv§nőképző-intézetekreformtervezetét.
( Hl. Felterjesztések. emlékiratok, körlevelek. Az egyesülel It.'Jlnökségo

abból a2; alkalómból, ttog\Y a közoktatásügyi nuniszter ur Ht21. évi 2691-
V. számu rendeletéyel ' felernelte a középiskolai vizsgálatok. dijaít, május
'hó &-án si.irgős felterjesztést tett aziránt, hogy a: vizsgálati di~ak a tanitó-,
tanitónő- és óvónőképző-intézetekben is méltányosan módosittassanak. A
közoktatásügyí miniszter értesitette az egyesület eln.ökségét, hogy e fel-
tcrjesztésre junius hó 4-én kibocsátotta (li képzőintézeti vizsgálati dijakat
szabályozó 09.677. számu rendeletet, Julius hó 2O-án a: kilenccs-bizottság
javaslata és a választmány erre vonatkozó határozala allipjánfelterjesz-
fettük a valIás 6s közoktatásügyi rniniszter urhoz az egyesület (ujabJ>l
emlékiratát a' tanárok anyagi helyzetének jav.itása tárgyában. Az emlék-
irat, melynek előadója és szerkesztöje Mes ter ház y Jenő, részletesen
kiterjeszkedik 'a közgyülési határozatok Ujabb magyarázatára s felölel olyan
kivánságokat is, melyek azóta merültek fel, amilyen például' a mevelőkí
státusrendezésének ll·gye.A választmány határozata alapján az elnökség
körlevelct intézett agyakorlóiskolai kartársakhoz, bekérvén tőlük a n};ug-
dijqgyQl)rü vonatkozó adatokat, hogy ezeknek feldolgozása után az ~gye-
sület hathatós lépőseket tchessen c kérdésnek egyöntetü és igazságos ren-
dezése érdekében. A beérkezett adatokat D ro z d y Gyula előadó tanul-
mányozza és ö fog e tárgyban javaslatot terjeszteni a választmány velé.

I\'. A hatosztályu tanítóképző Tantervét a rniniszter ur az egye-
sület e!ő1erjeszlésére' kinyomatta, az összes tanító- és· tanitónöképzö- I

intézeteknek és, ajava$olt hatóságoknak, egyesületeknek és testületek- I

nek véleményezésrc megküldötte, 1. és JI. osztályos részét pedig ideigL~p.e-
sen életbeléptette. Az egyesülethez intézett 129,203/1921.IHGFEDCBAs ~ . leiratábsarp
miniszter ur őszinte köszönetét nylvánitja a: Tanitóképzö-Intézeti Tanárok
Orsz. Egyesületének az elébe terjesztett értékes, terjedelmében is Jel~n--

/
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tékeny és valóba'n tiszta ügys~ereteltől ve~éÍ"eIt'Önzetlen muákájáért, ~gye-:
sületank a Tanterv szétkűldése és résziéges életbeléptetése. ~\kalmábó~,
augusztus hó 3-án nagyobb küldöttséggél tísztelgett dr. Yas i> JóZsef kul-
ttís2lÚlinisiter urnál.. i

". Udvözlések. Egyesületünk május 'hó 28-án küldöttségilegr'észt-
vett Ap p ón y i .Albert gröt születésének 75-i1i' évfordulóján rendezett:
országos ünnepségen s üdvözlő iratot is küjdött az ünnepelt \illlgy állam-
férfiunak. Üdvözöltük' lovábbá. a: Helsinkiben a nyár folyamán tmégtar-
tott finn-ugor Tanügyi Kongressaust. .MLKJIHGFEDCBA

V I .. Tagfelvételek. Az egyesület tagjainak száma állandóan örvendete-
sen gyarepszík. Bövidesen együtt lesz Országos Egyesületünkben a tanitó-,
tanítönö- és óvónőképző-intézetek rninden tanára, az iskolák állami [Vagy
hítíelekezetí jellegére való tekintet nélkül. Ez a:z erőknek oly értékes
tömörítése, mely ugy a tanítóképzés ügyét, mint a tanitóképzö , tanári,
státus érdeket 'hathatósan rogja előbbre vinni A május hö 13-án tartott
gyülésen rendes tagokul íelvétettek: Németh József (Kőszeg, r. kath. ~nö~'
képző), Benedekffi Samu, Mechle Józset (Sopron, ágo ev. tképzö), Szeudreií
Imre (Kalocsa, r. kath. tképző), Kövesi Jenő (Szeged, r. kath. dképző),
Váczy Ferenc, Hásky János, dr. Juhász Vince,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Varglll József, Osváth
Feréne (Nagykörös, ref. tképző), Farkaady Zoltán, Rádly Lajosné ~Bud3,-\
pest, VIlI. ker: áll.. tnőképzö), Lipcsei Józse! (Pápa. áll. tképző), Blénessy
János, Zrinyi Aladár, Bozóky Károly (Csurgó, áll, tképző),Ba~6 László..
Kovács Irén (Budapest, áll. óvónöképző), MiIIekér M. Gcrardisz, Pápai M.
Viola, Jözsa M. Consolata, Farkas M. Magdalena, Nacsa M. Adalberta
(Debrecen, r. kath, tnöképzö), Fogassy Odön (Eger, r. kath. tnöképzö),
Scheibling M. Toofila, Gyöngyösi .M. Pi ros kal,IHGFEDCBAK ő s z e g j ! .M. Clementina,
Nedbál M, Elfrida, Dusa M. Evangelista, Sajó M. Irrna, Szabó M. Benim,
Baranyai M. Lenke, Kiss Gyula- (Szeged, r. kath. tnőképző); .Schranz János
(Felsőlövö, ágo ev .. tképzö); Angol k. a. r, kath, tanítönöképzö-lntézete
'(Veszprém), Róm. kath. tauitönöképzö-Intézet : (Kőszeg), , Ranoldcr-intézetu
íanitónöképzö-Iníézet szerretestagjai ·(Budapest). A juníus Iü-iki választ-
mányi gyűlésen Iclvétettek a rendes tagok sorába: Nagy Gyula, Benedek
Berta, F. Kiss István, K i s Terézia', Kiss Aranka, Tóth Laj'Ü6, Medgyaszay
Gy. Lenke, Tóth Ferenc, dr. Sinkovics Dániel, Schwartzer Irén, Girtler
MárJa, dr. Csech Arnold, Lányi A. Dávid, Major 1. Gyula. Az 1920. nov,
7-iki közgyülés óta összesen 75 uj tag és ,testületileg 4 intézet vétetett
fel a rendes tagok közé. A legujabb jelentkezések a szeptember !havi.
választmányi .gyülésen terjesztetnek elő. A tagok teljes névsorának es
létszámának megállapitása még folyamatban van..

- r - F ,

Gróf Apponyi'Albert ü d v ö zl é s e. Egyesületünk gróf Apponyi
Alberthez születése 75-ik, közéleti tevékenysége 5O-ik évíordulóján a követ-
kezö üdvözlő levelet intézte: Na.gyméItóságu Grót Ur! Kegyelmes ,Uoonk!
Kevesen őrzik annak emlékér, aki a béke áldásai között munkálja ön-
(ajának sorsát; dc a haza minden fia szivébe zárja a férfi)! nevét,. ah,
duló háborukbau, a: hazai föld és a testvéri vér szörnyü veszte után lett '
hite, pajzsa: nemzetének. Ezért ünnepli Ont, Nagyméltéságu Gróf Ur, ma
é s míndenha az egész Magyarország, A béke kimagasló emberei, mindig a
hideg ész, gyakran a 'rideg akaraterő választott Mpvisclői; áin az,. aki
a pusztulás óráiban tud és tanít eszmélni, hinni és rémélnir: a sziv vatese.
a bölcseség apostola s Illés az, aki a cél tüzes szekerén ül. Mindez
nekünk> Nagyméltóságod, mert amint a napoleoni háborúk után anémet
költők énekelték: szavára: született meg könnyek, vér és kétségbeesés, de
egyszersmínd , a haza jobb sorsáért esdeklő imádkozás közepette a nem-
zet önbizalma, a rendeltetésére való öneszmélés ~.a nrultakat vissza-
"ivó zord elhatározások ősi virtusat .Legyen áldott Nagyméltöságod Igye-
kezete ~. neve! Szivének' érzéseit bele fogju}.<,lopni tanitványaink Ielkébe,
hogy [obb legyen e nép; koszorut kötünk homlokára a! K~rpátok ~.91gyei~
nek, felénk' zugó' 'lombjaiböl, a; délibábos tóna. aranykalászaiböl, 'h<;>gy,
együtt l~en ~ hármas bérc s a négy folyó hona; és Napkelet 'fel~ Je-.
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borulva Imádkozunk, hogy 'Nágyméltóságod legyen,' míntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~hogy lesz.
lelejtve az aoidos keserveit, a megigért vig esztendőnek: ünneplő. palást-
ban éneklő Homeroszal -A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országoa Egye-
sülete nevében: Budapesten. 1921. május hő' 28-án. Farkas Sándor elnök,
Keszler Károly - főtitkár,. "
, 'E ~ yes ü 1e t ü n k' üdv ö zi et e aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí l i IInek: II e k. A finn-magyar

rokonságu népeknek Hclsinkiben, folyó évi [unius havában tartott lan-
iJg)i kongresszusára egycsületünk elnöksége 9 következő üdvözlő-iratot kül-
dötte: <A háboru szenvedéseit követö unegpröbáltatások napjaiban nagyra
értékeljük a rokon népek összetartásának erejét. Ez -az erő a jobb' jövő
reményét jelenti számunkra. A nemzeti érzület hatalmas alakítója az
iskolai, A tnaitóképzö tllnárság a tanítöságon keresztül már a multban
js arra! törekedett, hogy a magyar nemzeti öntudat egyiki becses és érzel-
mileg. is benső alkoto elemévé fejlessze 31 turáni népek' nagyrahívatott-
ságába, vetett hitet. Udvözöljük á tanügyi kongresszus alkalmából a szí-
viink höz legközelebb álló finn-eszt rokon népet, minL a nagy ps-család-
nak alJ,;u1turában egyik' Jegkiváltságosab'b képviselőjét.> A kongresszus

\ clnöksége . üdvözlctünkrc a következö magyar nyelvü választ küldte < Az
Első Finnugor Tanügy:i Kongresszus Jegőszintébbköszönetet rnond azon
h...•stvérí üdvözletért, melyet az Ew.ycsOlet at Kongresszus rnegnyitására kül-
d.eni sziveskedett. A íinn tanítöképzö-íntézetr tanát'ság:, mindíg meleg tr-
deklődéssel viseltetett a rokon magyar nemzet tanügye iránt, s reméljük,
hogy ez első 'közös kulturmunka Iolytatást fog találni a rokonnépek
körében es. sok' uj, hasznos eszmével logjal gyárapttaní a finn-ugor népek
pedagógiai 'törekvéseit. A kongresszus nevében testvéri üdvözlettel, Hel-
sinki 1921. VII. 18. Malli Pesorien a kongresszus elnöke. A}fred Jotuni II
knngresszus főtitkára." •. , .MLKJIHGFEDCBA

H IR E K . V E G Y E S E K .

CSt á t IIs- é s 'f ize t é s ren d e z é s.) Illetékes helyen nyert értesülésünk
szerint a létszámnak kib. 2O%-áig terjedő státusrendezés folyamatban "tl~.
Ugyancsllk az 'állami alkalmazoítak minden kategóriájára kiíerjedö fizetés.
rendezés .még ebben az évben Iog 'megrörténni, E 'hirt ~ magunk részéröl
csak' azzal tóldjuk meg, ,hogya fizetésrendezésnek percnyi halogatás nél-
kül kell megtörténnieIHGFEDCBAé s hogy az iskolaügyet a- leljes Iezülléstűl csak az
övhatja meg, aki a tanítók' t s tanárok tisztességes, emberhez méltó meg-
élhetéséröl akar és tud gondoskodni.

(M.egbízatások ki n e v e z.és e k, s z.c m é l y i v á l t o z á s o k.)
A közoktatásügyi miníszícr a, váci ujonnan szervezett áll. tanitóképző-
Intézet vezetésével R ó nai Sándo!' tanárt, a jászberényi áll. tanitöképzö-
intézet vezetésével Bal á 7. 5 Béla: tanárt, a győri áll. tanitönöképző-intézet
vezetésévei Ber ény i Irén tanárnőt mzta1 meg; Ro j k'ó Antal budapesti
áll. övónöképzö-intézctí, Do'ha ni cs János sárospataki, Geyer Béla,
a szegedi r. kath. tanitóképzöhöz beosztott, D o li o s s y Elek csurgot áll ..
tanítóképző-intézeti segédtanárokat rendcs ta'hárokká nevezte ki; Pi:n-
ker t .Zsigmond jászberényi" •.'ill. lllJlitÓiképro-inté;':ái; iga1ZgatÓta ~'uda-
pesti Tanszermuzeumhoz, B r '\1 now s z k y Rezsö sárospataki áll. tanító-
képzőhöz beosztott losonci áll. tanítőképző-intézeti, j~tól az intézet
vezetésére a csurgöí áll. 1.3~lÍt6képző-inlézethez osztotta be. Beosztotta
továbbá Vá rad i József tanárt a szegedi 1'. kath. tanitöképzőtöl a buda-
pesti 1. ker. állami, Il al t van i Laj-os tanárt a pápai rel. tanitönöképzötöt
a pápai áll. tanitöképzö-intézethez, Mez ner i cs n'é Kiss nona tanár-
nőt a székcsíöv, kír. tanielügyelőségtől és ,Wli() P s z k y Emilia tanárnőt Q

budapesti VITi. ker. 511.tanítönöképzötöl a budapesti n. ker. ,<áll,tanitónő--
képzö-intézethez, ill" Rad nati Oszkár budapesti VIn. ker .áll. .1anHóD.Ő-
képzö-intézetí tanárt ::Il budapesti VI. kel'. Ieányközépískolához; ISt.é -
in ann József menekült eperjesi gör.kath.. tanitóképző-lntézetr gyakorlD-
isk._ tanítöí /;\1 budapesti vm. 'ker. áll. tanitónöképzö-intézethez, Mi- hal i ki
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József tanártzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!Ji Tanszermuzeumtól a: cüikotai, (pozsonyi). áll. tanítónö-
képzö-intézethez: Vélfll áthelyezte P ö dö r ,Béla, ezídőszerínt még hadi-
fogságban levő tanárt a csurgöí áll., tanitóképzö-Intézettöl apápaii áll.
tanitókepzö-intézethez ; Sch w a:r t ze r Irén okl. tanitóképző-intézeti :tanárt
a .budapesti .n. ker:, .áll. tanitónőIi:épző-i~tézetné~ '}~y~ko~'lóiskolailtanitói',
KIS S J ózsel polgárt ISk. tanárt, ok!., tanitóképzö-intézeti, tanárt a puda-
pesti L ker. áll. ta nitö-képzö-lntézetnél- tanári, Bán Márton kegyesrends
tanárt ai' váci áll. íanítóképzö-intézetnél óraadó tanárt J:a 1s o w sz 'k,y
.lenőné gyakorló:.isk. tanítónöt a budapesti vm. ker. áll. tanítönöképzö-
mtézetnél tanán teendőkkel biztal meg." "

(Ké p v i s elö í n k, az u j já s z e.r-vez e tt Ország1olS: x e »-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b k tat á s ügy i .T aln á es b a n.) :A közoktatásügyi rniníszter köznevelési
1uthm'ényeink és .megoldandó' problémáink l~őbb véleményezö szervét,
aaOrsz, KÖZiQiktatásügyiTanácsot 1921. juliusp.ó 1-től 1926. [unius hlő
;30-ig terjedő öt évi idöszakra ismét megalakította. Egyesülctünk kijelölése
alapján a Tanács elöadótanácsosává Köves k IItIHGFEDCBAi Jenőt, a lévai tanító-
képző-int. igazgatóját, Jelenleg budapesti tanitónöképzö-int. tanárt, ta~atvJá
D é k á II Y Mihály /biudapesti tauitönöképzö-int. tanárt és Q u i,n t JÓzsef
'budapesti áll. tanitóképzö-int. i~zgatót klnevezte, A Tanács kebelében az em-
Iített idöszak alatt tartandó! tárgyalásokra pedilJ kirendelte Fa r ktas Sándoe
és Sch ere r Sándor tanító- és ta:nitónőkepz5-int. tanulmányi kir. lfö-
igazgatókat. Az óvónőképzés ts kisdcdóvás ellenben nem kapottiszak-,
ember 'Utján képviseletet a Tanácsban, , , ,

(Az 1921. évi XXx. t ö r v-é n y c ik.k.) Szöl az iskolázta1tási lk,öteles-
ség teljesitésének biztositásáról s népokt. alaptörvényünk vonatkozó .ren-
delkezőseit helyesbiti és korszerüsití. 'Inkább érvényesül benne az p1z élv;
hogy II törvénynek számolnia' kell a kormányzottakr szükségíeteível íés
természetével. Igy. figyelembe veszi a .mag(Yarságna:k az, ,isk:oláztatássak
szemben való' meglehetősen nagy indolendáját' rés szígorubb eszközökhöz
nyuI, hogya. nép gy~'l~~eil1ek bei~ko1áz:isát bizlosi~\ Ha az. iskola-
koteles gyermek ,gondVlseroJe a,'telhivás dacára sem tratna be a gyermeket,
kihágást . követ el,. mely 600, fkol1011áigterjedhetö pénzbüntetéssel bün-
tetendö. Ezentul minden tanító. ai tanév első 'f{ét hÓnapjáb~n lletenfl;~nt,
később' kéthetenként köteles kimutatást késziteni az ighzolatlanull mulasztö
gyermekekről. Az istentiszteletről való elmaradás is iskolai mulasztásnak
tekintcndö. Ha valamely gyermek a tanév folyamán' -rnint igamliatI3nrul;
mulasztö másodízben kerill ' ai mulasztási kitnutatásba, gondviselőjét a köz-
ségi elöljáróság pénzbírsággal bünteti, Ez mínderr elemi i,skŰ'lai gyermek
után annyiszor n6gy korona, ahány félnapot ígazolatlanuü mulasztott,
továbbképző népiskolai tanuló utan 5Ok'Orona az elmulasztott' félnapok
'számára va:l<? tekintet nélkül. Harmadszorí igazolatlan mulasztásnál 'a
pénzbirság 8, illetőleg 100 korona, Ha' ez sem vezetne eredményre II a
gyermek negyedszer' is kímutatásbai kerülne, gondviselője kiJ)ágást követ
el, melyért 600 koronáíg ter-jcd~wtö pénzbüntetés, behajthatatlanság. esetéu
elzárás jár. Az ilyengyermekekről.a községi előljáróság tatriozik a szük-
s~'g.;.s ~~'ermek,védelmi i.ntézk~dések, J~egtétele ~ljá~61 ::; fia~!koruaki biró-

'saganaK esetről-esetre Jelentést tenni. "Hogy iskoláztatási kötelességét , a
tanyai gyermek is teljesithesse, Ger en c s é r István nemzetgyülésf .kép-
viselö javaslatára belekerült a törvénybe az a rész, mely szerint la köz-
oktatásügyi miniszter az érde1wltséget,uradalmat, községet szükség .ese-
lén külön iskola állitására' kötelezheti. Ujitása e törvénynek az js, hogy'
II kírött s behajtott bírságpénzele ezentul nem az ifjusági, s tanitőil könyv-
tár gyarapításéra, hanem teljes egészükben az iskolába járói szegény gyer-
mekek! segélyezésére .Iorditandöki . Ez szociálís s etikai szempontból egy-
aránt helyesebb'. Megvan tehát' a beiskolázás ról saóló uj törvény. Tör-
vényt hoznikönnyü, azt végrehaijtani nehéz. Az 'UJ törvény csaki akkor
lQg haladást Jelenteni elözőjével szemben, ha végrehajtásáball a ikozigaz-
gí3tás fáradhatatlan szorgalmat, kírnéletlen erélyt bs becsületességet fog
tanusitani. ' · 1 ' "

(A Z II j Tan le rv.) A kö~()ktatásii:gyi rniníszter egyesületünk' vezető-

{
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~cl< előterjesztését meghallgatta: a hatévfolyamu tanilóképzö tanter-
vét, kinyomaUa és a tanitöképzök tanártestületeinek rnegküldötte vélerné-
nyézéS Végett. 'Vágroni lrelyzetünlr ném engedte meg, hogy ~!Z egyesület
által Késziten Iantefvet lapunkban közzé tegyük vagy önállóan megj elen-
tessüls. Kötelességütrk rámutatni arra, 'hogy az egyesület tanterve II a·
kultuszkormánj: által kinyomatott tanterv közl van egy lényeges külön-
ség: ae egyes tantárgyak anyagának felsorolása mindkcttöben azonos
ugyan, de a. heti őraszám nem. Pedig nem, kell :nagy ész anna kl belátásá-
hoz, hegy aminek megtanltáséhoz heti 3 óra kell, ahhoz heti 2 óra: nem
elegendő! Az egyesület tanterv-javaslatában a pedagógiai studíumok mos-
toha elbánásban részesültek. A pedagógiának valóban f a rninimumaIHGFEDCBAa z ,

amit al javaslat felvesz. A kultuszkorniány tanterv-Javaslata még ezt ~S
megcsonkíjja. Az eredeti javaslatban a pedagógiai heti 3 órával, a Iilozóűa
és. pedagógia kapcsollltQS történele heti 4, a gyakorlati kiképzés az V.
évtolyamon heti 6 órával van felvéve, rnig a szétküldött javaslat az elsőt
heti 2, másodikat heli 3, alg:yakmlali kiképzést hetí, 5 órára szállítja
Je, .Ni: óraszám ilyen Ieszállitásával , a pedagógiának az a Ielépitcttségo és
rendszere, amely az egyesületi tantervjavaslatban kifejeződik', tartalmilag
összeomlik. Midőn e javaslat a pszichológjára a In. évfolyamon hetii 2
órát, vett fel, tette azt abban a feltcvésben, hogy amit obböl a nehéz
studiuruból e tokori megérteini nem tudott, azt majd az V. évfolyambars
a pedolögía-köréhen kípötolja. A lecsökkentett óraszám ezt most imár
lehetetlenné teszi. De eltekintve ettől, teljesen lehetetlennek' tartj uk, hogy
gyermek tanulmányt heti két .órán gyakorlati és kisérleti alapon tanitanf
lehel. nyet Csak az kivánhat, akinek sejtelme sincs a pszichológiai! kl-
sérlet természetéről! Hasonlóképpen abszurdum a filozófiai és a peda-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J _ gögia történetet heti 3 órán az utolsó évfolyamon megtanítaní. rErre-
c",oiy próbát ajánlunk: tanítsa az, aki az óraszámot leszállitotta G U·

pedagógia~ szaktanárai hivassanak' fel, hogy munkáját az objektív kritíkus
szem~vel kisérjék. A 19iyakorla:ti .~i~é~zés, óracsökkentéséről pedig <:sak
annyit: ,tagy akarjuk a gyakorlafi kiképzést vagy nem. Ha rrern akarjuk,
akkor lúég jobban is le lehetne szálli lani a reáforditott ióifákat!

. (Ul áll. t a n i t ó k ó pz ö-í n té z et Vá co t t.) Területeink megszátc-·
lásával állami képzöink nagy részét elvesztettük. Dicséret illeti, .tehát 3)

kultuszkormányt, hogy az elszakított részcken.Ievö intézetek helyébe ujakat
törekszik szervezni. Az első, Uj áll. tanítóképző-intézet Vácott kezdte meg
az 1921/22. tanításévvel rnüködését, ahol ugy az egyházi, mint a köz-
igaZi@ltási 'hatóságok, valamint a meglevő lanügyi intézmények' részéről a
legmegértöbb támogatásral talált. Egyelőre csak az I. évfolyam nyilt Imeg
20 növendékkel, a többi évfolyam az évek során fokozatosan épül majd
ki. .Az UJ intézet igazgatásával a közoktatásügyi miniszter Rónai Sán-
dort, a kolozsvári áll. tanítóképző volt tanárát bizta meg.

(H alá IQ z á s.) Megszállott területről kaptuk! a hirt, hogy Zs i g-
m o n d Ferenc március végén meghalt. Egy' évtizednél hossza,bb időn ~t
tanította a zenét és éneket a kolozsvári áll. tanitóképző-intézetben, ahol
kiváló tevékenységet fejtett ki, kitünö gyakorlati. énekpedagógusokat nevelt.
Az elemi iskoláK számára irt tankönyve Erdélyben nagyon elterjedt. i~hm-
kás, agilís természetű ember, vig kedélyű. és jó: <bajtárs volt. Tevékenysége
az Iskola' -lalain tul terjedt. A. Kolozsvárt sürün rendezett [ótékonycélu
hangversenyek fénypontját rendszerint az Ő, nagy müvészettel előadott
énekszámra alkotta. Gyönyörű, lágy csengésü hangja a legilletékesebh körök'
tigyelmét felkeltette: meghívást kapott az Operahoz. Nem fogadla el. Mig
társa: Székelyhídy, zenemüvészeti életünk. kiválő' reprezentánsa lett,
ő továbbra is al tanítás magasztos, de hírnevet nem adó tel-
adatának élt. Az oláh megszállás rá is sulyosan nehezedett. -A katholikus
síátus által tenntartott koedukációs tanitóképzőnek lett a tanára, de
mert a csekély fizetésből megélni nem tudott, egyldejüleg Janovits szín-
társulatéban is müködött, A soki munka es az idegen megszállás okozta
lelki szenvedések megörölték hatalmas szervezetét. Régi szervi baja illeg-
ujult s "férfikorána~ legszebb' éveiben korai .sirha vitte.
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