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R E I N V I L M O S

Megérkezett a meghívó az 1930. aug. 2-15-ig .tartandő jenai
szünidei tanfolvamra, s osatoltan a felhívás: "Emeljünk szobrot
Rein Vilmosnak!"

Ki ne tudná tanítóképző-intézeti tanáraink közül, kiknek jó-
formán mindegyike hosszabb-rövidebb ideig hallgatója volt, miért
érdemel Rein Vilmos, a "the teachter of the teachers of teachers" •.
amint a manchesteri egyetem nevezte, szobrot? J énát ő tette a
pedagógusok Mekkájává! A világ minden részéből, Európát nem
is említve, Észak- és Délamerikáből, Afrikából, Ázsia legtávolabbi
részeiből, sőt még Ausztráliából is siettek augusztus 2-ra J enába
Reint hallgatni. Folyó év február 19.-én volt első évfordulója, hogy
hiába várták összegyűlt hallgatói, helyette halála híre érkezett
meg. Előző napokban már rosszul volt, de akaraterejével legyőzte
rosszullétét s eljárt az egyetemre. 82 és fél éves kora dacára, élte
utolsó napjáig teljes szellemi frissességgel működött.Ez nem lepi
meg azt, aki Reint ismerte, hisz magá volt az erő és egészség.
Hófehér szakálla még jobban kiemelte rózsás arcát, derült
tekintetét. Ragyogó, kék szeme hű tükre volt világos gondolkodá-
sának. Ezt az egészséges szervezetet az átöröklésen kívül, miként
önéletírásában említi, - a szülővárosa közvetlen közelében levő
wartburgi erdőnek köszönhette, melynek fái és bokrai alkalmas
szintere voltak kedvenc játékainak, az indián történeteknek és
huszártámadásoknak. Az erdei levegőn kíviil a víz is hozzájárult
edzéséhez. Még októberben is megfürdött a kis HÚsel 70-os
vizében.'

Az átöröklés, nevelés és életkörülmények folytán lett Herbart
elveinek követője, népszerűsitője és gyakorlati megvalósítója. Papi
és tanári nemzetségből származott, melyben évszázadokra vissza-
menően enutatkozott a tudományos munkára és ékesszólásra való
készség. Nagyapja a hallei Franeke-féle intézményben működött

1 Rein életrajzánál felhasznált művek : Reukauf: Zum 70-ten Ge-
bur isieg v. P rof. W. Rein; Hofmann: Das Lebensroerk P rof. W. Reins:
Scholz: P rof. W. Rein; Hahn: Die P iidagogik der Gegenroer i.

Magyar Tanítóképző
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Niemayer rel, apja az eisenachi gimnáziumnak volt tanára, neves' ,
:régész, akit Thur ingie 'sa cra c. műve alapján Nürnberg meghívott
.a Ger m a IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi sch e s M II S e IISRQPONMLKJIHGFEDCBAr u ig ,a z g ,a tó já n a k . A kultúrhistoriai "
fokok kidolgozására tehát mintegy predesztinálta őt átöröklött tör-
téneti 'érzéke, rnelyet még fokozott neveltetésének színhelye. A
Wartburg alján nőtt fel. A vásártéren, a posta rnellett állott szü-~ . c

leinek háza, amelyben egykor, a monda szerint, a kegyetlen őrgróf
-által elűzetve, menedéket talált magyarországi szt. Erzsébet. A
domonkos-rendi kolostori épület, melyben gimnáziumi. tanulmá-. !::
nyait végezte, szép refectoriumával, festői keresztfolyosójával.

. méteres vastagságú f,áhlval szintén egy darab 'múlt volt; szellemeONMLKJIHGFEDCBA.r :

azonban előrelátó, a jövőbe tekirrtő, Eljárásában semmi sablon,
semmi kényszer, természetes tanításmódjával sokoldalú érdeklő-
dést keltő. Csodálatos-e tehát; ha később- az oktatás herbarti cél-
kitűzése: a sokolda lú érdeklődés felkeltése Rein lelkében vissz-
hangra talál? ,

Egyetemi tanulmányait J enában kezdte meg. Eleinte a teo-
[ógia és bölcsészet között oszlott meg energiája. Stoy azonban, aki
akkoriban J enában Herbart 'tanait' terjesztette, végleg .a pedagó-
giának nyerte' meg, olyannyira, hogy Heidelbergbe is követte
.Stoyt, ahol házában is lakott. Doktori disszertációja is Herbart
Regierung, Ilnier r iclü és Zucht-já ról szól. Mikor meghallotta, hogy
Lipcsében Ziller Herbart 'elveit a gyakorlatba kísénli meg át-
ültetni,' Lipcsébe mcnt. ZiHer mellett szerzett gyakorlati jár-tassa-

'gára való tekintettel meghívta Weimar, ahol 4 év múlva már
igazg,atója volt a szemináriumnak. Itt meg is nősült, elvette Heer -
mar t Mariannet. E házasságból 3 fia és 2 leánya származott. Majd
szülővárosába, Eisenachba kapott meghívást, ahol 10 évig volt a
ezeminárium igazgatója. Itt dolgozta ki Acht Schuljehre c. mun-
káját, melvet DÖl'pfeld a "W,artburg alján nőtt primu la veris"·
nek, a tavasz első virágának nevezett el. 50.ODO-néltöbb példány
fogyott el belőle, sok nyelvre is lefordították.

A ta nító képzés modosiiése már Eisenachban foglalkoatatta.
Kellékei szerinte: '1. a rátermettség ; 2. a képzettség; 3. a gyakorlat.
A tanítói féhnűveltség rnegszüntetésére keresztülvitte a közisme-
reti tárgyaknak a pedagógiai tárgyaktói való kűlönválasztását.
Sürgette a tanítók továbbképzését. E célból L tanítói könyvtárak
létesítését; 2. olcsó bel- és külföldi tanulmányútak rendezését,
3. szünidei tanfolyamok szervezését, 4. művelődési egyesületek
létesítését, 5. az egyetemnek a tanítók továbbképzése céljából
való megnyitását kívánta. A túlzók utóbbit keveselték, 'mert ők
magát a képzést kívánták az egyetemre áttenni. Rein sokáig ellent-
állt, mert meg volt róla győződve, hogy az egyetem nem 'alkalmas
a tanítóképzésre. A világháború után meg tőrt, meghajolt Thürin-
gia az egyetemre tette át a tanítóképzést. Az eredmény nem ki-
elégítő, .az idő igazolta Rein ellent állását.

Stoy halála után 1886-han megkapta J enában a pedagógiai
'tanszéket. jena általa lett pedagógiai középponttá. Az addig ma-
gángyakorló-iskolát 1886. okt. í l-én mint államit nyitotta meg,
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llJOV. -'-an pedig' avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeminá r iumot, Az elmélet, gyakorlat é.s heti
~onferenciák élénk szellemi életeter~dményeztek,sok külföldi
.:kereste fel, úgy, hogy szemináriumát kis éllel "pedagógiai galamb-
-duc'l-nak nevezték 'el, mások inkább a szorgalmas munkát óhajt-
-ván kiemelni, "pedagógiai hangyaboly"-nak.
.' . Még látogatottabbá lett J ena, midőn 1889-től kezdve Deimer -

'rel minden évben sziinidei ta nfolyamoi rendezett, kezdetben taná-
rok, 1898-tól kezdve tanítók, majd nők számára is, egyreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a z d a - ,

godó rnűsorral, Példáját sorra követték a német városok: Kiel;
Breslatl"Marburg stb.' E tanfolyamok által ismertté lett neve kűl-
földön is. Európa minden állama meghívta, nálunk Budapesten is,
'tartott előadást, de még a távoli Amerika is több ízben látta ven-
-dégul. A manchesteri egyetem díszdoktorává avatta, a gyakorló-
'iskola osztályait pedig "Rein-osztályoknak" nevezte el. Willmann
'halála után Prága felajánlotta neki a pedagógiai tanszéket.

Rein 'ped. rendszere a Herbart-féle pedagógiában gyökerezik.
A herbarti pedagógiának megtartja 2 alaptudományát:az etikát,
.amely ,a célt, a pszichológiát, amely az utat mutatja: Szerinte a
nevelés legfőbb célja sohasem lehet más, mint az erkölcsi jellern
.kialakítása, mert a nevelés célja nem változhat ,a divattal. mint a
-művelődési eszmény. Célja abszolut érték kell hogy legyen, irány-
.adói az egyéni (belső szabadság, tökéletesség, jóakarat, jog és mél-
tányosság) és ,a társadalmi eszmék (a jog, az igazságszolgáltatás, a
.közigaagatás, művelődés rendszere és lelkes társaság eszméje).

Pszichológiája nem a metafizikai, mechanisztikus herbarti
'pszichológia, hanem megfigyelések alapján megállapított törvény-

zerűségek összege, em pirrkus pszichológia.
Rein a herbarti pedagógiának védelmezője volt, hiányainak

pedig pótlója az érzelem és akarat nevelésének hangsúlyozása, a
iársadalmi szempontok. eszmék és érdekeknek figyelembe vétele
.által. Pedagógiájából kiemelkedő gondolatai: 1. Az egységes nem-
:zeti iskola terve. Sziikségesnek tart egy 6 osztályú alapot, amelyet
rnindenki végigjárjon. hogy a nemzet legalább a kultúra gyökeré-
ben egységes legyen. Erre építi fel 3 irányú középső tagozatát,
melyet betetőznek a szak- és főiskolák. A 6 osztályú nemzetiiskola
koedukációs és szimultán. A tanulőknak módszeresen vezetett meg-
1igyelését és képességek szerint való csoportosítását kívánja.
2. Az iskola kormányzati rendszerében a decentralizációt és ön-
kormányzati rendszert ajánlja. 3. A népiskola tantervében meg-
valósította a kultúrhistóriai fokok gondolatát és a koncenirációt.
,4. Pszichológizálni kívánta az oktatást és a Herbart-Ziller-fé1c
fokozatokat módosította és alkalmazásukban nagy szabad-
.ságot engedélyezett. 5. A nemzeti szellemben való nevelés
.állandó hangsúlyozója volt. Etikája is' erős nemzeti érzésből
iakadt. "A nemzet legyen testileg, lelkileg tiszta, erős, boldog".
Herbor i pedagógiá ja ma i megvilá gítá sban c. iratában 1915-hen és
,A háború és nevelés c. munkájában még fokozottabban kívánja a
nemzeti nevelést. Midőn Keletporoszországban a lengyel nyelv
ianításáról, Elzászban a kétnyelvűségről volt szó, így írt: "Némei

5"
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területen egy nyelvű lehet csak az iskola: német. A szív nem lehet
fr,ancia, a fej pedig német, mindkettőnek németnek kell lennie";
Sovinizmusában annyira ment, hogy a világ összes németjeinek
összeírását javasolta. Hazaszeretetének legszebb példáját akkor
adta, midőn a világháború kitörésekor mindhárom' fiát kiküldötte
a harctérre. A két idősebbet nem is látta többé viszont. - 6. A val-
láscktatást ~eformálni akarta, de nem száműzni az iskolából; mert
,,!híg az iskolának nemcsak oktatás, de nevelés is célja, nem nélkü-
lözheti a vallást." 1. Történeti ésművészí érzékénél fogva támogattal
az' esztétikai irányzatot a nevelésben, de amikor hirdetői a szépet;
akartak a jó helyébe tenni vagy fölé helyezni, utóbbi mellett har-
colt. 8. A rnunkát mint elvet és tevékenységet megvalósította gya-
korlo-iskolájában. 9. Módosította a tanítóképzést, gondoskodott a:
tanítók továbbképzéséről. 10. A népművelést tanfolyamokkal,
vándorkönyvtárakkal, vándorgyűlésekkel, szövetségbe tömörítés-
sel, népházak létesítésével, összejövetelek rendezésével vélte szol-
gá1ni. Minden gondolata a nép jövője volt. Dolgozószobájának a j-

taja fölött a belépői a következő felírás fogadta: "Wer aus dem
Volk zum Volke strebt, Ist wert, class er im Volke lebt".

Gonuolatait nemcsak előadásaiból, hanem széleskörű irodalmi:
tevékenységéből is ismerjük. Ugy ír, amint gondolkodik: egysze-
rűen, világosan. A peclagógiaalapgondolatait a következő mun-
kákban dolgozta fel:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP iidegogik: im Grundr ise (1898), Grundlagen.
der .P ii(la g.ogik u.Dtdaktik (1909), Grundr isc der Ethik (1913). .A
részben már elavult Schmid-féle enciklopédia hiányainak pótlá-
sára kidolgozta 400 neves munkatárssal Encuclopiidie der P ada ,-
gogik-o: (1. ki,ad. 7. köt., a II. 10 köt). 1907-ben adta ki a nagy-
közönség számára Deuische Schulerziehung-tés, amelyben' a nép'
és haza jövőjére irányítja a figyelmet. Saját rendszerét P adagogik
in sustemniischer Deretellung c. műve tartalmazza, melyben Encyc-
lopecliája kövecskéít épületté hordja egybe. E műve a herbartj
pedagógiának a modern követelésekhez szabottkodifikálása.
Deuische Schulerziehung-ui 1907-ben jelent meg (2 kőt.). Néples
kiadása 1915-ban. Das Kind (2 köt.) a család számára írt orvosi
és pedagógiai tanácsadó. Műveinek legteljesebb jegyzékét tanít-
ványa, Scholz állította össze.

Több folyóiratnak és kiadványnak is volt szerkesztője, Még
Eisenachban szerkesztette ,a P iidegogische Siudien-t; később Flü--
gellel kiadta Zeitschr ift fül' P hilosophie u. padi: lgogik-já t.

Az egyesületi életben is tevékeny részt vett. A Zíller által ala--
pított Verein fül' missenscha ftliche P adagogik-nak régóta volt
tagja, 1907 óta elnöke. 1892-ben alapitotta meg a Verein der
F reunde Herbsr tischer P adagogik-ot, amelynek tagszáma jelenleg
a 2000-t meghaladja. 1911-ben házában hozta össze A va llá sokta tá s-
reformjának Szövetségét. ,

Ily intenzí v munkásság után szerényen így fr őuéletírésában-
"Tervem emberi terv volt". Nekünk, kik őt ismertük, feledhetet--
len lesz, .semlékét nemcsak szobra, de szivünk is őrizni fogja.

Woy;á eehomskyné dr . La jos' Má .lli'él-'



Az ·osztrák népoktatás

Az osztrák népoktatás.

- Második közlemény, -

3.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbe esi ele min éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp isk o 1i l (al sONMLKJIHGFEDCBAó é s fel sőt i l g 0 -

. 'Z a t, G run el sch u 1 e, H a u p t sch L L 1ej m u n k á J a. A bécsi
elemi iskolát a folyó iskolai év októberében három hétig látogat-
tam. Legtöbb időt fordítottam a P edegosisi Intézet I-IY. osztályú
gyakorló-elemi iskolájának tanulmányozására, meglátogattam
továbbá az egyik tanítónőképző-iutézet (Hegelgasse) alsó és felső
.tagczattal bíró gyakorló-iskolája minden osztályát, egy szintén
rteljes, tehát alsó és felső tagozatú evangélikus elemi iskolát és
'egy külvárosi alsó tagozatú elemi iskolát. A meglátogatandó
iiskolákat - az evangélikus iskola kivételével - a bécsi iskola-
:szé'k elnöksége jelölte ki.

Úgy az iskolák vezetői, valamint-" a tanítók minden iskolá-
!ban szívesen fogadtak, kérdéseimre a' legnagyobb előzékenység-
.gel 'adtak felvilágosítást.

a ) Az-osztrák iskola rnunkaískola. Ezt hallja az idegen iskola-
látogató unos-untalan. Munkaiskola lévén, nemtanterme van,
.hanem munkaterme. Amint a tananyagot azon nevelői szempont-
.ból kell értékelni és feldolgozni, hogy az milyen szellemi és
manuális munkaösztönzéseket adhat, éppúgy a miljőnek is mun-
.kára kell ösztönözni a gyermeket. Berendezése tényleg más is.
zmint a mienk. Az alsó tagozat padjai rendszerint nem a szokásos
módon, a katedrával párhuzamosan, 2-3 oszlopban helyeztetnek
.el, hanem vagy. úgy, hogy a padok egyharmada jobbról, egy-
'harmada balról hegyes szöget képezve a tanító asztalával, illető-
leg a pódiummal. egyharmada pedig a tanterem hátsóbb részében,
.a pódiummal párhuzamosan - ( 1 . a 13. oldalon közölt képetl), vagy
.padok ,egy.általában nincsenek, hanem munkaasztalok, amelyek-
.11éTa gl'ermekek egymással szemben ülnek. Az utóbbi berendezés
.mellett .a gyermekek egyrésze háttal ü~ a tábláuak, illetőleg a
'tanítói .asztalnak, a székei azonban a tábla, a pódium felé fordít-
ják, ha a munkanem úgy kivánja. .

A padok első elhelvezési módjának két előnye van. A padok
.legszélén, tehát a falnál és azablaknál ülő gyermekek is egyenes
testtartásban szemlelhetik a táblán folyó munkát, vagy a pódiu-
unon felállított térképet, egyéb szemléltető eszközt és az ezekkel
.foglalkozó tanítót, vagy gyermeket. Másik előnye, hogy a pódium
,ésa padok között, a terem közepén olyan szabad tér képződik,
.amely játékra [pld. künn a bárány - benn a farkas) alkalmas.
Az utóbbi szempontból különösen a kisebb gyermekeknél (1.:....11.
'.osztály,) van nagy jelentősége a padok első képen vázolt elhelye-
:zésének. A bécsi iskola ugyanis a tanítás élénkítésére gyakran
.alkalmazza a játékot, különösenakkor, ha a gyermekek fáradtak,
ffigyelmiik szétszórt. ' ,

A padok ilyen elhelyezésévei az iskola a játékos munka
'$zínheqy.e, míg a második tipusú tanterem munkaasztalaival, az
~:aztkőrülülő gyermekekkel az iskola munkaiskola jellegét dom-



Muukaasztalokkal felszerelt népisk. tanításterem.

'boritja ki. Egy-egy munkaasztalnál egy-egy munkacsoport ü],

.mindéniknek van egy vezetője, aki rendet tart, a' kézimunka
'anyagát kiosztja, a kész munkát beszedi, a gyengébbet segíti,
munkástársaira felügyel. -
, Az osztály termek ilyen játékos iskola vagy mun ka isko la.
jellegű berendez-ése az alsó tagozatban sem általános,' a felső-
tagozatban pedig csak a régi, 2-3 oszlopban a pódiummal pár-
huzamosan elhelyezett padokban ülnek a gyermekek. A tanítás •.
.az iskola munkája szempontjából e nem lényeges újítás általáno"
bevezetése ugyanis az iskolaferintartóra nem csekély kiadást
jelentene. .

AtantereIÍl másik érdekessége, hogy a katedra mögött el-
helyezett kettős táblán kíviil a tanterem jobb, és hátsó, körülbélii:F
'160 cm. magasságban feketére mázolt fala táblának használható,.
így az egész osztály egyszerre írhat, rajzolhat a táblára. Különö-
'sen írástanÍtásnál láttam e berendezésnek nagy hasznát._\. 'gyer-
'mekek a tanult betű írását a : táblán gvakorolták s csak kellő>
gyakorlat után írták füzetükbe. De jó szelgálatot tesz e tábla.
a rajztanitásnál is. '.

Egyáltalában a bécsi iskola jólfelszereltségéről győződtem
meg. Az alsó tagozat minden osztályának saját szeraléltető esz-
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közei vannak. Térlcépek.rszemléltető képek, .preparátumok soka-
sága a tantéremben elhelyezett szekrényekben áll a tanító rendel-
kezésére.A falat az' alsó tagozatban kedves mese- és monda-
illusztrációk diszítik, minden osztály termet a gyermekek gond-
viselésére bízott virágok teszik barátságossá. ,.

A felső tagozatnak közos,szakok szerint tagolt szertára és
természettudományi előadóterme van.' ,

'Nagy sűlyt.helyeznek az ifjúsági könyvtárra. Az 'alsó tagozat
lll. osztályától kezdve minden osztálynak saját könyvtára van ..
Az újabb keletű gyermek. és' ifjúsági irodalom gazdagon van e
könyvtárakban képviselve, a régebbi műveket "elavultságuk'·
miatt, -mint nevelői szempontból értékteleneket, az új rezsim ki-
selejtezte, saját világnézetének és pedagógiai felfogásának meg-
felelően állapí'tván meg a beszerezhető és beszerzendő művek
kalalógusát.

A bécsi iskolaszék, a városi vezetőség s az uralmon lévi)
polrtikai párt dédelgetett kedvence az elemi iskola, sőt tanítójZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

,j's. Ez iskolatípussal szemben pénzügyi helyzetéhez képestpárat:
Ianul bőkezű. De az elemi iskolák tanűg yi felszereléséről, fejlesz-
téséről bőkezűsége mellett is' csak részben' gondoskodhatik. Az e.v';
.gyarapítás terhét a szülők viselik. Minden iskolával' kapcsolat-
.han meg van szervezve a szülők egyesülete, amely az Iskola életét
éber figyelemmel kiséri. Az u. n. elternabenden együtt van a
tantestület a szülőkkel, minden hivatalos forníáságok nélkül,
közvetlen eszmecserében beszélik meg az iskola' ügyeit, vitatnak
meg - néha fehérasztal mellétt is :..- pedagógiai kérdéseket,
'A szülők 'egyesülete résztvesz az iskola iinnepélyein, kirándulá-
sain. Az otthon és az iskola között kapcsolatok létesítésében és
megszilárdításában.: egyáltalában az iskolai életben, az iskola
irányításában is a szülők egyesülete jelentékeny fényező. A szülők
egyesülete tagsági díjakból, a tagok adakozásából a tanügyi fel-
szerelés fejlesztéséhez nagy rnértékben .hozzájárul.

Igaz, hogy ezzel szemben az elemi iskoláztatás teljességgel
ingyenes. A gyermekek nemcsak tandíjat, beíratási díjat egyik
tagozatban sem fizetnek, de ingyen kapják a gyermekek az összes
Íróeszközöket, ingyen használják a tankönyveket, szegény, gazdag
'egyaránt. Az ingyen iskoláztatás .ilven értelmezésének és gyakor-
latának helyessége vitatható egészségügyi, szociális és nevelési
szemponthól. ' " ,
. Egészségügyi szempontból hátrányos, mert - az iskolafenn-

tartónak a tankönyvek minél tartósabh használata lévén az ér-
deke - 'az éveken át használt tankönyvek a fertözés, a betegségek
terjesztői lehetnek. Szociális szempontból annyi jelentősége lehet,
hogya gyermekek közötti egyenlőséget dokumentálja, de feles-
leges kiadás az állam részéről, hogy olyan szülőket is részesít
e jótéteményben, akik arra nem szorultak s akiknek leöltség-
vetéséhen a tankönyvek beszerzése számba se, vehető összeget
jelent. Hátránvos a tankönyvek ingyenessége pedagógiai szem-
pontból különösebben is. Az ifjúságot a könyv megbecsülésére,
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.a .könvv szeretetére, gyűjtésére kell nevelnünk, hiszen az ifjósáp;
-olvasóközonség, könyv vásárló, az irodalom fenntartója lesz. _

Az ingyenes állami tankönyv tankönyvmonopóliumot jelent,
-amelv a verseny kizárásával gátolja a .fejlődést, 'a jobb és jobb
.tankönyvek kiadását. Legnagyobb hibája azonban. Bécs tankönyv-
rmonopóliumának az, hogy szociális látszatú tankönyvingyenes-
.ségének politikai tendenciája van: egy- és ugyanazon világnézetre
-és politikai felfogásra, az uralmon lévő politikai párt céljaira
~óhajt nevelni. A bécsi elemi iskola tankönvvei vallásos és nemzeti

zemponthól színtelenek, az olvasókönyvekben pld, vallásos tar-
.talmú, nemzeti szellemű olvasmányt nem találtam .

. Az alsó tagozat olvasókönyveinek nagy száma egyeneseu
uneglepő. Az I. osztályban az Abécé rnellett 3 kötet olvasmány,
.aSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt.vban 6, a UL-ban 8, a IY.-ben 10. Ez olvasmánykötetek
vékony, 80-100-150 oldalú füzetkék, nagy gonddal, a gyermek
Jejlődési fokán ak megfelelően kiválasztott anyagnkat Bécs mult-
jából, jelenéből. anémet mese- és mondavilágból és a német
.klasszikusokból merítik (Grimm, Brehm, Hoffmann v. Fallersleben).

, Ez olvasmánykőtetek azonban nem mind egyenrangúak.
Minden osztály olvasmánykötetei között van egy, amelyik meg ..
Jelel a mi olvasókönyvünknek, elsőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI az olvasmányok. közőtt.
Míg ugyanis a többi olvasmányok anémet népköltészetnek, . a
német mese- és mondavilágnak, klasszikus Írók műveinek a
.gyermeki lélekhez mért átdolgozásai, addig az olvasókönyvek a
tanterv szerint, az 'egyes. osztályok -tarrter vben körvonalazott tan-
anyagának szemmeltartásával készültek.'

Ez olvasókönyveknek jellemző sajátsága, hogy tartalmilag
összefüggő olvasmányokat adnak, tehát az. olvasókönyv keretes
elbeszélés és ez" elbeszélés szépirodalmi színvonalú, amelyben :'t

tudákosság, a minden áron ismeretközlés tendenciája.iés erőszakolt
'moralizálás helyett a kedves humor' adja, meg az alaphangot,
aminthogy a humor az osztrák népiskolának mindenkor szívesen
'Iátott vendége.

Az olvasókönyv mellett játékos és illusztrált számtani gya-
korlókönyv és daloskönvv könnyíti a tanító munkáját. A tanterv
.pedagógiai szelleméből következik, hogy az alsó tagozatnak nincs
memorizálásra szánt tankönyve, Bármilyalapos legyen, is azon-
blllla tananyag feldolgozása, ha a formális képzést bármennyire
felébe helyeznők is az anyagi képzésnek, ismeretekre szükség-
van,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak ismeretre lehet ismeretet építeni, az ismeretek pedig
csak . B , többszöri megelevenítés, az ismétlés által lehetnek a gyer-
mek tulajdonává. E követelményeknek úgy tesz eleget az osztrák
gyakorlat, hogy az első tagozat Ill-IV. osztályában az iskolai
munka pár monclatba foglalt eredményét, rajzzal illusztrálva,
esetleg a tananyagfeldolgozás vázlatát, példáit is ( nyelvtan) a
gyermekek diáriumban (Merkheft) rögzítik meg. r \ P edagógia i
Intézet gyakorló-iskoláimár a I I . osztályban vezetnek ilyen diá-
.riumot.

Az olvasókönyvek, általában "éve a tankönyvek külső ki-
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>állítás tekintetében magas sainvonalúak, telve vművészi :rllusztrá-
-ciókkal, különösen vonatkozik ez az ábécéskünyvre,' amelynek
'képeit neves osztrák művészek rajzolták és kiállítása az osztrák
:nyomdaipar valóságos remeke.

A ,tanterem,a tanítás dologi tényezőinek e vázlatos isme r-
ietése után áttekintő képet óhajtok adni az osztrák elemi iskola
.nevelő- tanító munkájáról.ONMLKJIHGFEDCBA

, b ) A tanterv az anyag kiválasztására, a tanítás és nevelés
módjára nézve három szabályozó elvet állít föl: 1. a tanítás a
.kornyező valóságból induljon ki, 2. az együttes oktatás és a tan-
,tárgyak kölcsönös vonatkozásának elve (koncentráció) és 3. az
-öntevékenvség'elve (munkaiskola]. Ha ez alapelveket megvizsgál-
jqk, megállapíthatjuk, hogy e három egy alapelvből sarjad, egyre
vezethető vissza. Ez elv avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/!,yel'mekszerűség (kindesgemassheit),
.a gyermekhez való alkalmazkodás elve. A gyermek az iskolai élet
.központja, ő érte, az ő javáért történik itt minden. A tanügyi
'felszerelés, a tananyag, a módszer rnind-mind csak eszköz a lélek
-erőinek kifejtésére és fejlődésére.

A gyermekszerűség elvéből következik, hogya' tanítás a
.kőrnyező valóságból induljon ki, ami azt jelenti, hogy a tan-
.an yag struktur ája alkalmazkodjék a gyermeki lélek strukturájá-
hoz. Azt tanítsuk tehát, ami a gyermeknek való, ami lelki fejlő-
-désének, életkoronként változó .domináló tulajdonságainak megfelel.

A második alapelv, a' koncentráció, voltaképpen azt jelenti,
.hogy az ismeretek a gyermek -tapasstalatéhöl ríőjjenek ki; az
ismeretek sokféleségébe azonban 'összetartó rendet az ismeretek
-egyrnásra és a gyermekre való" vonatkoztatása, a' koncentráció
't~remt. ,E koncentráció az alsó tagozat I-IlL osztályéban, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- e g y ü t te s oktatás elvében, enciklopedikus jellegű, a felsőbb osz-
-tálvokhan, ahol a tantárgyak közötti lehető kapcsola:tok keresé-
-séről lehet szó, a koncentráció - 'a személy:i:koncentráció itt nem
.Iévén meg ~ csak részben valósítható meg. Egyes tantárgyak-
n ak is itt elkülönülő célja van.

E két szabályozó elv, melyek ugyan inkább a tananyag
'kiválasztásának és elrendezésének normái, teljes mértékben ér-
vényesiil a bécsi elemi iskola munkájában. Mind az alsó, mind

:< 1 felső tagozat tananyaga empirikus jellegű, a tanítás tárgya a
tapasztalati' valóság, amely tárgykörökbe, tantárgyakba, tanítási
..egységekbe rendezve kerül feldolgozásra. Az egyes tantárgyak
-speeiális tanítási célja egy magasabb célnak, az erők kifejlődése
céljának, a formális képzésnek áll szolgálatában. A célok i.lyeu
.konceutrációja mellett a tananyag tárgyi kapcsolatainak meg-
'valósítása is irányítja az iskolai munkát, E törekvés az alsó
'tagozatban abban nyilvánul, hogy az egyes tantácgyak tanít'áRi
-egységei, mint a tanítás részfeladatai egy tárgykörben, mint na-

. g yobb tanítási egységben, mint összefogó keretben egyesíttetnek.
Nincs tantárgy, amelyik teljesen különálló életet élne, az alsó
-osztályban még a torna sem. Például az őszről van szó. Róla sz61
.az olvasmánv, őszi élmény a tárgya a 'fogalmazásnak, .az vősz

•
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-szolgé ltatja a nyelvtan példamondatait, természetrajz, természet-
tan az ősz jelenségeivel foglalkozik, a számolás innen veszi. példáit s-

az ősz a témájaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia rajanak bs a mintázásnak. ]~pszichológiaí
koncentráció olyan követelmény, amely az alsó tagozatban szinte-
'maradék nélkül megvalósul. Nehezebb. a megvalósítása a felsőbb-
tagozatban a szakrendszer mellett. De itt is minden lehetőt meg-
tesz a tantestület az egyes tantárgyak részegységeinek belső és
időbeli koncentrálására, az osztály művelési anyagának organikus-
egésszé történő felépítésére. A tanmeneteket az egyes osztályok
-tanítói külön osztálvértekezleteken készítik, ez értekezletek vezeti),
.szempontja a tárgyak koncentrációs kapcsolata. ,

" A tanterv annyira fontosnak tartja a felső tagozatban is a .

'koncentrációt, hogy azt nem csupán a rokon tautárgvak. tantárgy-
-csoportok körében kívánja meg, de épp úgy, mint az alsó tagozat
IV. osztályában, itt is elrendeli, hogy időnként egy-egy tananyag-
komplexum együttes oktatás keretében tárgyaltaesék. E rendel-
kezés végrehajtásának feltétele természetésen az, hogy egy-egy
osztályban egy tanító minél több tárgvat tanítson. A koncentrá-
ció elve érvényesül az egyes tantárgyakban egy-egy tanóra kere-
tén belül is annyiban, hogy pld. a számtanban egy-egy tanóra.
-példái ugyanazon 'tárgykörben mozognak.

A koncentráció megvalósulásának szép példáit láttam láto-
-gatásaim álka1mával' az alsó tagozat IV. osztályában (a Hegel-
gassei tanftónőképző-intézet gyakor ló-iskolájában). A róka volt l l '

'napi tanítás (8-12) tárgya. A tanítás természetrajzzal kezdődötL
Á róka testalkotása, tartózkodása, életmódja voltak a diszpozíció.
főbb pontjai. A sokoldalú szemléltetéssel lefolyt tárgyalás után
a gve-rmekek kérdések segítségével elmonclták az anyagot, majd.
összefüggően is számot adtak róla, a vázlatot diáriumukha beje-
-gyezték. A második órán Érebinből olvastak érdekes rókatö,rté,-
'neteket, de csak a tartalmat mondták el tárgyalás nélkül (elemi,
iskolák számára szerkesztett kiadás). A harmadik órán számol.áss
volt, A róka életéből veti példáken (milyen károkat okoz) végE'z-
:ték a négy alapműveletet fejben, majd Írásban. A negyedik órám
ismét a rókáról olvastak a gyermekek, 'most már aesopusi tanító-
meséket, r-endszeres olvasmány tárgyalás' útján fejtették ki a ta-
'llítómese tanulságait.' ' < i

; - A tanterv harmadik szabályozó elve,' az öntevékenység-
(munkaiskola) legproduktívabb elve az osztrák tantervnek. ,ONMLKJIHGFEDCBAE ;z ,

dv sz'intén az alapprincipiumból, a gverrnekszerűségből; a gyer"-'
meki lélekhez -való alkalmazkodás elvéből fakad. Amint a' tan-
:anyag kiviílasztáSál1ál,' annak időbeli beosztásánál alkalmazkodik
a tanítás Et gyermekhez, éppúgy alkalmazkodik a' tananyag köz'-,
Iésében, a módszerben is.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz osztrá k i: skola modezer ieni elepeloe-
a z ontevé,kenység, a' gyermeki pszichének ez alapvető tulajdon-
-sága, A gyermek tevékenységére, épül a tanítás.' Tevékenységi
'i)sztöne ugyanis képessé teszi arra, hágy maga építse kiszellem:i,
!világát, a tanító' e 'munkában vezetője,irányítója, -munkatársa a
gyermeknek. Az iskolai munka tehát a gyermeknek a tanító áita.Il

,



kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztrák népoktatás

. irányított tevékenysége: így közös 'munka: E munka s~ellé~i p,'l
ikézimunka (Kopfarbeit, Handarbeit). .

A szellemi 'öntevékenység az iskolai. munkában elsősorban
:azt jelenti, hogy, a gyermek nem passzív befogadó, hanem tevé-o
keny kö~reműködő .. A tananyag feldolgozása a gyermek lelki:
erőinek intenaiv tcvékenységéve] történik. A bemutatott szem-
'léleti anyag' külső-belső sajátosságainak megállapítása, ·háson16,
"ságok és ,különbségek felismerése, 'a torvény megállapítása a
-gyermekek feladat~.,Az ismeretet a gyermek az ismeretszerzés,
a gondolkozás nehéz útján önmaga szérzi.:A·iünítá s okiioéíménu.
'~l~'énysz(n:űsége fokozódik azáltal is; hogy amiről tanult vagy
.amit .tanult, a szerzett ismeretet kifejezi rajzzal, kézimunkával.
·papirral, agyaggal, plasztilénnal.: A 'szellemi rnunkát tehát ...ki_o
egészíti, elmélyíti a kézimunka, amely nem' csupán a kézügyes-
-séget fejleszti, de fejlesati a . lélek magasabbrendű erőit, a meg-
-figyelést,: a' fantáziát, bontogat ja az esztétikai iképcsséget, teremti
vagy' "táplálje,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l . inunkakeclvet. . .. ..

, 'Dolgozatomban már emlftettem, hogy' az osztrák elemi is-
-kola' a tanulők öntevékenységére épített tanításnak '; fokozatát
'különbözteti meg, ezek: a felfogá s munkája, az ér telmi fel,dol-
gozá s munkája és a kifejezés munkája. E fokozatokat általában:
véve megtartja az osztrák elemi iskola mindkét tagozata, termé-
'szetes~n mindig- a tantá'~gy természete 'és a gyermekek értelme
'fejlettsége szerint hol az egyik, hol a másik fokozatot részeaitvén
előnyben. A tanítás mindig szemléltetéssel kezdődik. A. szemléÍ-
· tetés· utá;l kővetkezjk ~benyomásoknak, az akcióknak a feldoÍ-
-gozása ,az .Qqzt4ly minden tagjának, legalább Figyehues, nagyobb
--Százalékának tevékeny részvételével, hozzászólásával, vélemérry-
nyilvánításával. A vélemények kiegyenIítődnek, a szemléltetés
'által megindult lelki folyamat, a lelki tevékenység, a közös
munka elérte célját. A,z ismeret alkalmazása, .elmélyí~ése, begya-
'korlása a harmadik fokozat által történik, az ismeretet a gyer-
mekek összefüggő beszédben, éiiősz6han, írásban; rajzban, kézr-
'rilUnk~ban fejezik ki. A három fokozat közül jnég leginkább el-
--hanyagolja az osztrák elemi iskola a középső részt, különöserraz .
.alsó' fokozaton, azon álláspontból kifolyólag, hogy a gyermeki
'lélek' absztrakCióra,· szab&lyalkotásra kevésbbé alkalmas. Annál
részletezőbb és alaposabb azonban az első' és harmadik foko-
zat. A szemléltetés, az indukció ,anyaga mindig oly bő;· hogy az
elvonás, a konkluzió könnyű feladat. Az alkalmazás, a begyakor-
lasjellegű kifejezés munkája pedig szint6n alapossággal történik.

. . A tanítas' menetének, a fokozatok .mikénti alkalmazásának
illus1;tráiására váslatosan bemutatom egy leány alsó tagozatSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL

'oéztálvánek egy nyelvtani óráját. Tananyag a melléknév, A pó-
diumon egy állványra egy négyszögletes vastag papírlap van
függesztve, amelynek. kerekre kivágott közepén átlátszó -papir-
'van kifeszítve. Apapit-lap szögletein vastag betűkkel Wie? olvas-
,ható. ·E· furcsa alkotmány varázstükör. Ki akar a varázstükörbü
nézni i', kérdezte a tanítónő, A jelentkező gyermekék közül egy i t
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.tükör 'elé, másik mögé állt. A varázstükör előtt álló gyermek 'azt
kérdezte a varázstükörtől:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAroie bin: ichi', 'a tirkőr mögött· álló
.gyermek felelte: schön. Aztán egy másik, harmadik gyermek állt
a tükör elé és mindenik - az osztály nem csekély mulatságára -
.személyére találó feleletet kapott. Az őszről volt szó az előző
-órán, az ősz volt a tárgyalás alatt levő tárgykör, az osztálykönyv-
ben a "S/!-chgebiet" rovatba az volt- beírva: Der Herbst ist da , '--
.a' varázstükröt, amelléknevet vonatkozásba kellett hozni az ősz-
szel. Erre' jó a megszemélvesítés. A gyermek alma képében kér-
-dezte a varázstükörtől: Én alma vagyok, milyen vagyok én?
. A varázstükör a megszemélyesített almáknak sorjában feleltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I (a szerepek cserélődtek, más-más gyermek állt a tükör mögé) f : :~

,.a feleleteket a tanítónő felírta a táblára. Az alma: piros, zöld.
'sárga, savanyú, édes, férges, puha, kemény, jó, rossz, szép, kicsi,
I I agy, érett, éretlen. Aztán falevél állott a tükör elé és kérdezte:
·Én falevél vagyok, milyen vagyok én? A tükör .Ielelte: piros, zöld,
.sárga, barna, színes, csipkés, szép, kicsi, nagy, csúnya, világos,
-sotét, gyönge, vastag, fínom, száraz, friss, puha, kemény, nedves .
.A tanítónő e feleleteket is felírta a táblára. Azután a gyermekek
Írták le a füzetükbe a feleleteket, címül adván írásuknak: Wie-
'Wörter.

A tanítás legnagyobb részében szemléltetés volt, annak mi-
'.~psíthető egészen addig a mozzanatig, amíg a gyermekek maguk
Írták le a füzetükbe a mellék.neveket." A tanítás ez utóbbi része
volt a harmadik fokozat, jelen esetben a' kifejezés munkája írást,
másolást jelentett és begyakorlás jellege is volt. A középső foko-
~at, a feldolgozás munkája hiányzott, csak annyiban volt nyoma,
hogy a tanító a varázs tükör feleletei elé a tanítás tárgyát, Wie-
"W'örter, íratta feJ.

.' .. E tanításból is megállapíthatjuk, hogy a fokozatok alkal-
-mazása még nem merevult sémává .._A taní-tás vázlatos közlésé-
~eI a bécsi elemi iskőlu két sajátosságát is akartam szemléltetni:
.1. 'azt a törekvését, hogya tanításban a gyermek játékos kedve
szerephez jusson, ezáltal a tanítást változatossá, érdekessé tegye,
.az 'absztrakciót játékkal vagy játékos munka útján lopja a gyer-
mek lelkébe; 2. azt a gyakorlatot, hogy a gyermeki Ié'lek sajátos-
-ságának megfelelően a rnegszemélyesítés által is eleget tesz a
.gyermekszerűség didaktikai principiumának és ezáltal fokozza
.a tanítás élményszerűségét s így eredményességét.

A gyermekek fogalmazásai között is érdekes eredményeit
láttam a megszemélyesítés céltudatos alkalmazásának. PId. 'aSRQPONMLKJIHGFEDCBAI lL
-osztály (alsó tagozat) egyik dolgozata az 'iskola épületéről szólt,
Címe: A mi iskolánk. A. dolgozat így kezdődik: Ich bin schon
hundert Jahre alt stb. és az öreg iskola kedves naivsággal el-
mondja a nnaga élettörténetét.
. A tanítás formája a beszélgetés. A népiskolai reform kez-
-detén (1920-21) e követelmény megvalósítása . volt a legnehe-
zebb. A beszélgetés ugyanis könnven fecsegéssé vált, hiszen a
~yermekek "minden mondanivalóját meg kellett hallgatni, min-
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den kérdésre feleletet kellett adni. Ilyen eljárás mellett ,a tanítás.'
noha a tanító, igen nagy fáradságával járt; nem vezetett kell<;:
eredményre sem a tárgyi, sem a formális képzés szempontjából..
A tanítási idő mindig nagyon rövidnek 'bizonyult a kitűzött tan--
anyag feldolgozásére. ' "

A beszélgetésnek rendszeresnek kell lennie, kívánja a mar
elmélet s. követi a gyakorlat. Rendszeres lesz a beszélgetés akkor..
ha a gyermek asszociációit adott cél indítja és irányítja, ha az-
osztályatananyagot, mint problémát dolgozza fel. A pSzlcholó--
giailag jól' inegválasztott pillanatban - természetesen a tarritás -
kezdetén - megtörténika problémakitűzés (Denkaufgabe), amely--
ből esetleg több részletprobléma áll elő és e probléma, illetőleg-
részletproblémák biztosítják a- tanítás, a beszélgetés logikus me-
netét, - a beszélgetés' így lesz réndszeressé.

A tananyag ilyen problémaszerű feldolgozásának szemlél--
tetésére főbb vonásaiban ismertetem az egyik felső tagozat IL
osztálya fizika órájának lefolyását. A feldolgozandó tananyagr.
köalekedő edények. A tanítás a tapasztalatból indult ki. Az osz-'
tály legutóbbi kirándulásán a bécsi vízvezeték egyik forrását
szemlélte meg. Megállapították az óra kezdetén, hogy a bécsi.
vízvezetéket hány forrás táplálja, hogya víz a vízvezetéki csö-
vön jut el a lakásba. E megállapítást követte a probléma: hogvan.
jut fel a víz az ötödik emeletre is? Egyik gyermek a kérdésre
menten hipotézissel felelt: "azért, mert a forrás.' vize éppoly ma-~
gasan áll, mint amilyen magas' az ötödik enielet." ' .'" .

- E megoldást több gyermek nem fogadta el. Próbáljuk ineg-
kísérlet útján igazolni, volt az általános vélemény. Ezután' a
gyermekek a tanító részvétele mellett végrehajtották a kísérletet.,
az eredményt, a törvényt szavakba foglalták, a kísérletet a táb~
lára -és füzetükbe lerajzolták. A törvényt alkalmazták .e vízveze-
tékre, teás-, kávé- és öntö~őkannára. E taníÚisban a probléma-;
kitűzés megfelel a követelményeknek. A gyakorlati életből .van
véve, alkalmas arra, hogy a gyermekek érdeklődését" tudásvágyái
felkeltse, megoldása figyelmét lekösse: az ismeretszerzés benső
szükségességgé lett. Eleget tett a tanítás azon didaktikai követel--
ménynek is, hogy a tanítás célja egyúttal a gyermek célja is
legyen. .. '

A beszélgetés nagy iskolázottsággal folyik. Alapelv az, hogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

az kérdezz en, aki tudni akar valamit, aki nem tud. Kérdez a
gyermek, felel reá, ha 'tud, a többi gyermek. Ha hosszabb .mon-
danivalója van, vagy élmény-elbeszélése, egy tárgy-leírása, ki-
megy a padok elé s onnan mondja el. A többi gyermek kérdéseker
intéz hozzá a részleteket illetőleg, vagy ellenvetéseket tesz. A be-
szélgetés természetességére jellemző, hogya felvilágosítás után
az érdeklődő gyermek társa feleletét szépen megköszöni. Egész
parázs vitatkozásoknak voltaim szemtanúja. amelyeket azután a
tanító döntött el.

Azon alapelv; hogy az kérdezzen,. aki tudni akar valamitvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr -
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.akinem tud, a g-yakorlatban nem azt jelenti, hogy a tanító ne 'kér-
-dezzen, hiszen a beszélgetés rendszeressége elsősorban őrajta, az
.f. irányitáeán, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő kérdésein fordul meg: A tanító kérdései azon-.
han nemcsak a tanultak összefoglalásánáJ, ismétlésnél. de a tan-
.anyag feldolgozásánál is nem apró részletkörülményekre irányul-O
nak, hanemösszefoglalóbb természetűek, ,asszociáció-komplexumo'-
kat érintők, hogy eredménye töbhgondolat legyen, amely mondar-
-sorokban .nyerjen kifejezést, hogy így a gyermek beszéde is fej-'
.Iődjék. '

. A beszélgetés-tanalak azonban nem minden tananyag Iel-.
.dolgozásáraalkalmas. A történelemben pld. már kizárólagosau
~em használható, általában veve a felső tagozatban, kűlönösen
.annak felső osztályaiban a közlés gyakran felváltja a heurisztikus
beszélgetést. A beszélgetés-tanalak kizárólagosságáról azon' tan-
tárgyak tanításánal lehet szó, amelyek első sorban a gondolkozás;

. a z értelem fejlesztésének eszko~ei. Ilyen tantárgy a számolás és

.mérés. E tautárgyatezonban az osztrák iskola nem részesíti abban

.a megbecsülésben, amelyet formális képző ereje és nagy gyakor-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la ti jelentősége folytán méltán megérdemelne. A bécsi elemi
iskola, különösen az alsó tagozatban bánik vele elég mostohán,
.az I-II1. osztályban heti 3, a IV. osztályban heti 4 órában ta-
nítja. Módszeres kezelése is kifogásolható. Mindenoldalú, a szem-
.Iéltető eszközöknek egész sokaságá val végrehajtott szemléltetés
után sem az absztrakció, sem a hegyakorlás nem történik kellő
.alapossággal. A kevés óraszám. a túlzott szemléltetés, hiányos
.begvakorlás, a szá:molásnak csak a formális képzés szempontjá-
hól való kezelése következtében a gyermekek számolási készsége
.sok kívánnivalót hagy fenn. Igy pld. az alsó tagozat Ill. osztá-
ly~ 330 schilling 75 gros chen leírásával egy félóráig küzdött. A
felső tagozat mind 1., rnind II. szakaszában heti 4-4 órája van a
.számtan-mértannak. Ha tekintetbe vesszük azon körülménvt,
hogyanépiskola felső tagozataból a növendékek nagyobb s~~-
.za:léka egyenesen az életbe . lép ; hogy minden gyakorlati, főkép-
pen ipari pályán a számolásra mily. nagy szükség van, - a felső
iagozat számtanórai sem elegendők. Itt is különben a formális
képzés tendenciája túltengő, a tanítás a példák kidolgozásánál a
logikai menetre helyez minden súlyt, ellenben a számolásban nem
.biztosak a növendékek, az alapműveletekben is botlásokat követ-
nek el, noha az utolsó évfolyamon elsőfokú egyenletet tanulnak
két ismeretlenne].

Az osztrák elemi iskola legkedveltebb tárgya a rajz és kézi-
munka. Az óratervekben is a rajz és kézimunka együttesen ma-
gasabb óraszámmal szerepel, mint a számolás es méréstan, A
rajzhoz a felső tagozatban a geometriai rajz is hozzájárul. Ez
ügyességi tárgyak Iavorizálásának oka a munkaiskola didakti-
J;:ájában rejlik. Az iskola ugyanis akkor valóban munkaiskola,
ha a tanulők tevékenysége spontaneitásban, alkotótevékenységben
is nyilvánul. Ez al kotótevékenvség területe a rajz, kézimunka
és a fogalmazás. A felügyeleti hatóságok az iskola munkáját a
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-tanításnak főképpen e munkanernekben elért ereclményeszerint
értékelik. .

A rajz, amellett hogy kiilön óraszáma van, tehát önálló tan-
tárgy - úgyszólván minden tanításnak kísérője. Szerephez jut
.minden tantárgynál, mint a szemléltetés vagy a begyakorlás, at.
ismeretrögzítés eszköze, mint a tanítás által produkált lelki tar-
ialom kifejezése. Vonalak, színek beszéde, egyenrangú al; élő-
'beszéddel vagy az írottal: a fogalmazással. Tanterve nagy körül-

. tekintéssel van felépítve. A gyermekrajzból, a gyermek sajátos
:Szemléletéből és eszemlélet ábrázolásából indul ki a tanítás és
<e fokon az 1-11. osztályban meg is marad. A ni. osztályban el

~émából fejlesztett tipusrajz a tanítás tárgya, a IV. osztályban
megkezdik az ornamentális és természetutáni rajzot, A felső ta-,
gozat 1-11. osztálya emlékezetből vagy modell után sík szerűen
ábrázol, tárgya az ornamentális rajz és megkezdi a tárgyak tér-
zerű ábrázolását; a Ill-IV. osztály tárgya a perspektivikus raj?

.a tárgyak térbeli elhelyezkedésének, közelségének, távolságának,

.arányainak vonallal, színnel való ábrázolása.
A kézimunka minden nemét kultiválja a bécsi iskola. Papir-,

1a-, drót- és bádogmunka mind szerophez jutnak, szintén mint
.minden tanítás kisérői, de öncélulag is, mint a megfigyelés és kéz-
iügyesség fejlesztői. .

Lazább összefüggésben van, inkább öncélú a női kézimunka,
amely - elemi iskoláról lévén szó - a gyakorlati szempontokat
tartja szem előtt mindkét tagozatban. A rajz és kézimunka terén
nagy eredményeket ér el a bécsi iskola. Már az L osztályos gyer-
mek füzete margóját rajzzal ékesíti minden lap on, minden írá-ill
rajzzal van rllusztrálva. A lU-IV. osztály diariumaihan, fogal-
:mazási füzeteiben is, az ötletességnek. az invenciónak, az "alkotó
.munkának" meglepő jeleit láttam. Hogy a rajzet mennyire fel.
.használják a tanítás élénkítésére, hangnlatossá, érdekessé tételére,
például hozom fel az 1. osztály egyik óráját, amelyen két, az
.ábécés könyvben is szereplő Edi és Rucli, bécsi gyermekek egyik
.mulatságos esetétől volt szó. A tauítónő elmondta a történetet és
.az elbeszélés után közösen alkotott mondatokat egy gyermek a
-táblára a tanító segítségével, a többiek pedig füzetükbe leírták
-és lerajzolták. Történt pedig az elbeszélés megörökítése a követ-
kezőképpen. Az első mondat így hangzott: Der Edi und der Rudi
sind in den Obstgarten gegangen und da sahen sie einen Apfel-
baum, da sagen sie hurra. A gyermekek úgy írták le a mondatot.
hogy azokat a szavakat, arnelveket ismertek, le tudtak írni, leír-
.ták, a monclat többi részét pedig lerajzolták. A moudat tehát így
volt ábrázolva: DER EDI - DER RUDI, itt következett Edinek
-és Rudinak a képe, amint a kertbe mentek, utána ismét rajz,
.amely az almafát jelképezte, azután ismét írással DA, utána ki-
sebb távolságra HURRA, amelyet szintén le tudtak írni. E pro-
-dukciót a gyermekek nem egészen másfél hónapi tanulás után,
-október iS-án végezték.

Az ötletes gyermekrajzok mellett a felső tagozat ornamen-
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táI'i,s és perspektivikus rajzai a rajztanítás igen fejlett voltáról;
de egyszersmind a bécsi gyermeknek a színek, formák észrevétele '
és kifejezése iránti öröklött tehetségéről, vagy a környező mű-
vészi szépnek nagy nevelő hatásáról beszélnek.

A kézimunka (papir-, fa-, drót-, bádogrnunka) nem elégezile.
meg egy-egy tárgy, alak technikai kifejezésével.' Itt is gondolat,
lelki tartalom kifejezését tartja szem: előtt a tanítás. Apapírból
kivágott babálc csoportokká formálódnak. -pld. játszó, táncoló
gye'vmekek, a famunka egyes -produktumai szlntéuegészet ábrá· · ·
zolnak. pld. egy-egy órán készített kis székek, asztalok egy szoba,
bútorrá szaporodnak .:és rendeződnek. Ez eljárás is kétségkívü]
alkalmas a cselekvési ösztön, a kifejezésre törekvés, a munká-.

kedv fokozására:ONMLKJIHGFEDCBA D I'.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP app F erenc.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e s tő i m ű a lk o tá s o k szemléltetése.

Mindig meglepett az a közömbösség,amellyel az iskolásfiú'
a falikép mellett elhaladt. És méginkább az ,a tanítás, amely csak
felületesen szemleltette a képet, festményt vagy rajzet. Az iskola
faIfelületén évekig ott függ Munkácsy Honioglolése, ve.gyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK n l; j ; ;~

tus P ilá tus előtt-je avagy Krisziue a Keresztfá n c. Iestmérrve. E g y -

pár futólagos szó utal reájuk alkalomszerűen és ez még a legjobb,
eset, azután a tanítás halad a maga menetrendszerű tanmenetén
lehetőleg óra pontossággal, .nem gondolva azzal, hogy a gyermek.
és az ifjú leginkább ké pelckel gondolkodik, mint ahogy a felnőtt
fogalmakkal, vagy csak ezek jegyeivel, szavakkal. F iruiczu.

mondja, hogya gondolat sziilő anyja a szó. Beszéd közben a sza:
vakkal együtt formulázzuk gondolatainkat s így aszó, a beszéd'
mintegy alkalmat nyujt a gondolkodásra.

Máskép van a Iestőnél. Meglepő, ha pl. Munkácsy leveleit:
olvassuk, hogy. rnennyire plasztikus szavai vannak, mintha toll
helyett ecsettel írná a szavakat. Kézzel fogható képeket rajzol
szavakkal az olvasó elé, úgy, hogy az olvasó nem is olvas, hanem
néz és lát. Az olvasóból képet látó műélvező lesz, s az Író Mun-
kácsyból festő Munkácsy. A festő színekben és képekben gondol-
kodik, majdnem ugy, mint a gyermek, csakhogy tökéletesebben
és biztosabbau. Miből következik, hogya festőművé,: ;z, legközelebb
á ll a gyermeklélek legbensőbb Da .lóicihoz. És mégis a kép, ponto-'
sabbana festmény, mostoha gyermeke .az iskolának. A rajztanár-
átutalja a történet előadójához és viszont. A tanterv külön órát
nem szentel a festői műalkotás ismertetésének, han m csak mint
'függeléket szerepelteti a tantárgyak között. És ez oa kifejezés;"
"esztétikai nevelés" majdnem csak mint divatos iskolai műszó
.szerepel, de testet ölteni alig tud. Nincs alkalom rá s nincsenek
hozzá nevelt előadók. Nincs sehol kidolgozva a műalkotás szem-
léltetésének módszere sem. Megelégszenek ott, ahol és úgy, ahogy'
a legprimi tivebb magyarázattal, a leíró magyarázattal. Hogy
ezen felül és kívül van származtató előadás, ezután lélektani, tör-'
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téneti, esztétikai, műtörténeti bemutatás, azt már festőiskolábu
való magasabbrendű szemléltetésnek tartják.

Pedig ha valahol, úgy a képzőben kell és lehet helyet szorí-
-tani a képekben' való elmélyedésnek, mert ittvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa központi tá rgy ll.

pedagó-gia s ebben is a gyermeki lélek.* A képzős növendék egé-
szenjól megérti már azt, hogy pl. Munkáesy lelki szükséghől fes-
tette meg a Krisztus P ilá tus elött c. képet. A nagy művész há-
nyatottélete a sorsukra bízott, szegény, küzködő emberek között
indul meg, mélyen nyomot hagynak emlékei a későbbi korokban
is. Részvéte mindig azok felé fordul s ha témáját a magasabb-
rendű ember életéből' veszi, mint pl. Mozartéból, akkor is a leg-
tragikusabb pillanatok, a halállal való küzdelmes percek ragad-
ják meg. Majdnem mindig a szenvedő ember lebeg szeme előtt.
s tárgyához képest komor színekben gondolkodik róluk. A Zá log-
há zban, a F a lu rossza , a Tépéscsiná lók, a Haza térő honvéd, aONMLKJIHGFEDCBAS L ~

r elomluizben, a Szirá ik: stb. című képek mind-mindaz élet mos-
toha gyermekével foglalkoznak, akit az élet megtépett. akit ki-
közösítettek, akitől elfordultak s az út szélére dobtak. Lelkével
összenőttek .a szerencsétlen élet kitett gyermekei, mert ő maga is
kijárta és végigszenvedte a mostoha élet szigorú iskoláját. Csak
egész természetes ezek után, hogy mikor nagyot akar mondani
és az egész emberiséghez szólni, akkor' arról beszél az ő modorá-
ban, aki a legnehezebb iskolát, a Golgotát járja meg. Ime ez
volna lélektani ismertetése a festői műalkotás keletkezésének.

Midőn időt és alkalmat kerestem a mű bemutatásának.
azzal a feltűnő figyelemmel találkozfam, amely mindenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ta m o n

elkísért, valahányszor az iskola falain kívül a nép művelés ala-
kulataiban hasonló eszközzel dolgoztam több mint egy évtizeden
á t . Először itt és kint tettem kísérletet a kép lélektani magyará-
zatával, ahol kevesebb a felelősség s több időt lehet szentelni a
tárgynak, azután beóvakodtam az iskola merévebb tantervébe.
ahol kötötteb marsrutával, de már jobban átértékeli tőkével lehet
dolgozni.

A magyar festőművészetnek sok példánya van letéve képes-
lapokra. Munkácsyról egész sorozat van, de Benczúr, Székely,
Margittay, Szinyei képei. is gazdag tárházát nyujtanak a festői
mű megőrzéséhez.

Ha ezeken kívül festői tárlat áll rendelkezésre, vagy épen
múzeum, mint Budapesten és Szegeden, voltaképpen lelkiismeret-
beli kötelesség a magyar festővilágnak mélyebb értelmezése.
Madridban a magyar festészet szerzett dicsőséget hazánknak és
az irredentizmust semmivel sem lehet hatásosabban szolgálni.
mint a mélyérzésű magyar festészettel. Egy Mohács-ünnepélyt e J

sem tudok képzelni Székely Bertalan Festménye nélkül s hazánk
szívettépő sorsát semmivel sem tudom úgy szemléltetni, mint az
ellenséggel körülvett, összekötözött, megkorbácsolt Krisztussal.
aki megaláztatásában isteni méltósággal állja gyalázatát.

Dr . Mandola Aladá r .

" Legalább is így kellene lennie a ped. szakiskolában! (Szerk.)

Magym' Tanítóképző
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M it ta n ít s a n a k a s z a k ta n á r o k a m ó d s z e r ta n b ó l ~ '

B e v e z e té s . Az 1905. évben megjelent Tanterv szerint a tanító-
r é s tanítónőképzőkbena módszertan arryaga a következő: "A mód-
szertan feladata. A nép iskolai tantárgyak módszere a következő
szempontok szerirrt: A tárgy tanítási módszerének története,
tanításának célja, anyaga kiválasztásának szempontjai, más tár-
gyakhoz való viszonya. A nép iskolai tanterv és utasítás ismerte-
tése. Minden tantárgy főbb lecketipusainakgyakorlati feldolgo-
zása, mintalecke alapján 'a tanítás vázlatának elkészítése. Szem-
léltetési eszközök és módszertani irodalom, tankönyvek és vezér-
könyvek."

A tantervhez írt utasítás szerint: "A módszertan tanításában
az eredmény biztosítása érdekében szükséges, hogy az elméleti
tanítást és a gyakorlatokat végző három tényező: a pedagógia
tanára, a kőzműveltségi tárgyak tanára és a gvakorlóiskolai tanító
között a, munka előzetes megállapodás szerint osztassék fel. A
pedagógia tanára jelölje ki a nevelés egyetemes céljának figye-
lembevételével a tárgy tanításának sajátlagos célját, állapitsa meg
az anvag vkiválasz tásának szempontjait és jsmertesse .a népiskolai
tantervetra közműveltségi tárgyak tanára ismertesse a történelmi
'visszapillantás és az általános módszertan elveinek figyelembe-
vételével a tárgy sajátlagos módszerét, a szemléltetési eszközöket,
vezérkönyveket, tankönyveket és készítse el a nép iskolai tanterv
alapján legalább egy osztály részletes anvagfelosztását; végül a
gyakorlóiskolai tanító mutasson rninden tantárgy főbb lecketipu-
saiból mintaleckét".

Ugyanez a tanterv előírja, hogyaközműveltségi tárgyaka I

tanító tanárok kötelesek a Ill. osztályban a kézimunka; a IV. osz-
tá:lyban a magvar nyelv. a történelem, földrajz, természetrajz,
fizika gazdaságtan és ének ; az V. osztályban az alkotmány tan.
rnennyiségtan, egészségtan, rajz és torna nép iskolai mó dszertanát
tanítani. Ezekre vonatkozólag az anyag nagy vonásaiban a követ-
kező: a szaktárgy népiskolai tanításának története, célja, anyaga
és módszere, a tanterv anyagából vett tipikus egységek feldolgo-
zása. A tanterv, utasítás, népiskolai szemléltető-eszközök, tan-
könyvek, vezérkönyvek, segédkönvvek ismertetése. Tanmenet
készítése.

Ha a pedagógia tanára és a közműveltségi tantárgyakat
tanító tanárok most vázolt módszertani anyagát összehasonlít juk,
első pillanatra nem nagy küdönbséget fogunk találni. Mindkettő-
ben közös részek, ismétlesek fordulnak elő. Ha pedig számolni
kezdünk, azonnal észrevesszük, hogy egyik tanárnak sincs ele-
gendő ideje a vázolt anyag tökéletes elvégzésére. Ugyanis a peda-
gógia tanára egy-egy tárgy népiskolai módszerére legfeljebb 3 - . j · ,

.a szaktanár pedig a mennyiségtan és talán a földrajz tanára kivé-
telével 8-10 órát fordíthat. Továbbá még 'az is meggondolandó,
hogy vajjon jó volna, ha ugyanazt a módszertani anyagat két



Mit tanítsanak szaktanáraink a módszertanból?

"különböző szakember, ugyanabban az osztályban, esetleg ugyan-
.azon a héten tanítanáf Mindezekből következik; 'hogy a módszer-
tan anyagát a pedagógia tanára és a közműveltségi tárgyakat
tanító szaktanárok 'között meg keH osztani. Elhagyni semmit sem
'szabad, hiszen· a tanÍtó-' és tanítónőképző-intézeték a módszer
.szakiskolái,

Ezekután az volna a kérdés; miként osszuk fel a' fent vázolt
.anvagoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt f

A felelet nem .okoz nehézséget. A pedagógia tanára tanítsa a
tantárgy célját, általános mődszertanát s nagyjában ismertesse a
ianterv.:i anyagát, hiszen többre nincs is ideje. A többi a szak-
ianár dolga. A pedagógia tanárának azonban arra kell törekednie,
JlOgy az ő anyaga előzze meg a szaktanár rnódszertani tárgyalásait.

A közműveltségi tantárgyakat tanító tanár teendői a kővet-
.kezők volnának: Tanítja szaktudománya népiskolai módszerének
történetét. Ez talán nehéz, de igen hálás munka, A tanítvány látni
fogja .a haladást, a fejlődést. Eszmélni kezd, .hogy sem mi, sem
ténykedéseink nem tökéletesek, azokat javítani lehet s kell is. Ha
::ma valami megfelelő.: nem bizonyos, hogy azt holnap is annak
minősítik. Az oklevél ugyan tanítói pályára képesít, ele aki to-
vább nem tanul, pedagógiailag nem képzi magát, elmarad.

Foglalkozik szaktárgyának ·tantervi anyagával, ezt részlete ..
en tárgyalja s bizonyos egyszerűbb csoportosításokkal be is tanít

tatja. Szükséges, hogya tanító osztályonkint és tárgyankint
ismerje a népiskola anyagát, mert c ak úgy tud alaposan kon-
-centrálni, az anyagot a helyi körülményekhez, az évszakokhoz
."Stb.-hez viszonyítva helyesen elrendezni.

Tárgyalja a népiskolai tantervhez írt utasításokat. Ezek-
kel is részletesen. foglalkozik. Itt találja meg az Illető szaktárgy
módszertanát is. A tanítónak ismern ie kell a hivatalból előírt
utasításokat. Ezeket kőveti iskolájában is.

Szemléltető auyagot, eszközöket gyüjt, eszközöket készíttet,
utasításokat nyujt ezek előállítására, úmutatást ád a szertárak
felállítására és kezelésére. Mindezekkel nem annyira a módszer-
iani rész tárgyalásánál. mint inkább szaktárgya tanításánál kel]
foglalkoznia. A módszertanban inkább csak ezek összefoglalásá-
ról v,an szó. .

Beszél a kirándulásokról, azok céljáról, technikájáról, az ott
.gyűjtött anyag és a szerzett tapasztalatok felhasználásáróL

Bemutatja szaktárgyának népiskolai tankönyveit, segéd-
.könyveit és vezérkönyveit. A tankönyveket ismerteti, bírálgatja,
megállapítja módszerüket, beosztásukat, használatnkat stb: Szem-
lélteti és ismerteti szaktárgyának a népiskola szempon tjából fel-
használható segéclkönyveit, melyekből a tanító órákra is készül-
het, hiányos tudását kiegészítheti, vagy helytelen ismereteit kija-
-víthatja. Foglalkozik az idevágó vezérkönyvekkel, azokat bemu-
tatja, szerkezetüket ismerteti. Ilyenkor még az sem lesz Iölösle-
.ges, ha megmondja, hol jelent meg az j Ilető könyv s rnennyi az ára.

Készíttet tanmeneteket.ONMLKJIHGFEDCBAA 'Z 1 idő rövidségére való, tekintette I
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elegendő, ha tanítványaink általában egy nép iskolai tantárgynak;
csak egy osztályra szóló anyagát dolgozzák fel.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanmenet be-
osztását a táblára rajzoljuk s ruintának egy pár óra anyagát;
ide tartozó szemléltető anyagot, más tárgyakkal való koncentrá-
ciőt stb. felírjuk. Az anyag elrendeződését részletesen megbeszél-
jük. Legjobb, ha minden tanuló a saját községe nép iskolájának.
egy osztályna szóló tanmenetét csinálja, mert azt ismeri leg-
jobban.

Hemutat lecketipusokat, tanítási vázlatokat. Ezeken lehet
legjobban szemléltetni az illető szaktárgy médszerét. Itt nyílik
legtöbb alkalom a sajátos eljárások. szemléltetések, fogások, neve-
lési vonatkozások stb. bemutatására.

Az elmondottakat röviden összefoglalva, a kőzműveltségf
tantárgyakat tanító tanárok módszertani anyaga a következő: L
szaktudománya népiskolai módszerének története; 2. tantervi!
anyagának részletes ismertetése; 3. tantervi utasítások, módszer-
részletes ismertetése; 4. szeraléltető eszközök, szemléltetés: 5_
kirándulások és technikájuk; 6 , tankönyvek, segédkönyvek,
vezérkönyvek ismertetése; 7. egy osztály tanmenetének elkészítése;
és 8. lecketipusok, tanítási vázlatok bemutatása.

Mindezeket 8-10 óra alatt ha nem is alaposan, de meglehe-
tősen el lehet végezni. A mennyiségtan módszertana, melyre az
V. osztályban heti 2 óra van, teljes részletességgel tárgyalható ..
Igen kívánatos volna, hogy a többi szaktárgyaknak is külön mód-
szertani órájuk 'legyen.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja l~veczk.lJ P éter ,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .

Választmányi ülés. A január 20,-án a bpesti VII. ker. áll. tanító-
nőképzőhen tartott -választnnányi ülésen jelen voltak P á 'rvy Endre elnök-
lete alatt: Már ia Mercedes isk. nővér (Kalocsa), Emrner t P. Klotild és
Csá szik E. Gizella arg. nővérek (Ranolder int.), Berényi Mária és JÓZS8/.

Mária szegény ásk.. nővérek (Debrecen), Kövessy Jenő (Szeged), Rieez.
janka, Éber Rezső, F r igyes Béla, Kostyá l Ilona, P rohá szka Ferenc;
Dr. Novy Ferenc, Váradi józsef, Dr. F rank Antal, ja loveczky Péterr
Maurer Mihály, Szoniégh. Katalin, Braun Amgella,Ber tha Mária, F a rká sdy'
Zoltán, Erdélyi Olga, Szántó Lenke, ja loveczky Péterné, Grynaeus Ida"
Gir tler Mária, W. La jos Mária dr" Ba rabá sné Ríhiczey Erzsébet,
StrauchnéEntz, Jolán, özv. Gerencsér Istvánné, Molná r OS2Jkár,Dr. Csede:
Imre, Dr. Hurmcs Sándor, Miha lik J ózsef. - 1. Elnök ü,dvöz1ila meg-
jelenteket és örömét fejezi ki az ülés Iátogatottséga felett. Bejelenti, hogy
a) 1929. december 27-én népes .küldöttség élén átnyújtotta la kultusz-
rniniszter úrnak. az egyesüieti disztagságról szóló díszoklevelet, melyet
a rniniszter úr szives szavak kíséretében vett árt és beszédében kifejtette,
hogya tamárság héreszi anunkábkodásával tisztában van; b) egyesületí'
alapszabályaink 189.788/1929.BM. szám alatt jóváhag yattek, azok folyó-
iratunkban megjelentek, Egyúttal köszönetet mond Váradi Józsefnek
az alapszebélyok elkészítése körül kd íejtett tevékenységéért; c) a tanító-
képző intézeti vtanáuképzés reformja ügyében .a vonatkozó Iol yóiretokae.
megiküldötte Huszti egyetemi tanárnak; d) a tárnogatásunkat kérő hajai;
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"fu'llárak. Iizetésügye ielintéztetett; e) az országos családvédő szövetség
füsdöztetésí akciójáról szóló Iehhívást elnöik felkérésére W.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa jos Márk
ismerteti, de mínt az egyesületet nem él'deklő dolgokkal, a válaszómány
azzal nnélyehhen Illem foglalkozik; I) Pócza József pénztáros tudatta az
egyestílettel, hogy egyesületunknek postetakarékpénztári csekkszámlát
'nyitott és ezentúl a tagdíjak ez úton hajtatnak .be, - Kiss J. tanár írói
-tiszteletdíját ,a,zegyesületnek ajándékozta. Ezért a választmány hálás
köszönetet mond ; g) javaslatára Szántó Lenke IÍanál't (Budapest) az egye-
-siilet tagjai sorába a választauány felveszí. - 2. Elnök felkérésére Mihalík
józsef előadja ,gondolatait,.rnelyek aroa wonatkozuak, hogya tanitókép-
zök fizikal szaktanárai mát tanítsanak tárgyuk népiskolai tanításának
módszeréhől. Az előadás a,z egyesület közlönyében megjelenik A hozzá-
-szólások során Éber Rezső szerint a fizikai gyakol'latok arra is valók,
'hogy a fiZlilkábanmélyebb n elmerüljünk. A tervezet szerinte túlsok
módszert és gyakordatot tartalmaz. Kastuél Ilona szerínt a IV. osztály
.an)'1a'g,aoly nagy, !hogy azt alig lehet elvégezni és ígZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy az órákhól nem
'lehet elvenni a módszeres tész tárgyalására oly sokat, mint azt Mihalik
kívánja. Riesz janka szerint a médszeres részt la gyakorlati órákon ken
feldolgozni. .la loveczky Péter 'kívániüO'snak tartja a kémiai résznek is
Mihalik áltaJ való feldolgozását, tan- és vezérkönyveket névszerint. kell
felsorolni,· eszközök elkészítésére 'Vonatkozó utasításokat kell IOOrli.
Dr. F rank szerint nemcsak a uuiért, hamerna hogyan kérdésével is foglal-
kozni kelJ; a tantervi rész után szükséges az utasítást is tárgyalni. Az
-osztálynak 2 csoportba való osztása szükséges, Elismerését fejezi ki az
-előadó fáradságos munkájáért. Kövessl} Jenő is helyesli a csoportokba
-osztást, ő 6 csoporttal dolgozík.. A anódszeres részt ő májusban" v·iigij,
P á rvy Endre örvend, hogya fizikánál ennyi idő jut ,a anódezerre.HelyeS/li
F rank indítványát a képzőés az elemi iskola rnódszerének ikidomborí1f-
-sára vonabkozólag. Felkéri az előadót, lhogy a jervaslatba vegye ,fel la
Kémiai részt is, sorolja fel a tJan- és vezénkönyveket: a módszer :JriaLakV-
lá:.sának történetér is dolgozza bele és alakítsa úgy át, hogya médszeres
rész tárgyalása a tanév végére jusson. Miha lik nem osztja Éber vélemé-
myét: csak a fizikára vonatkozólag azért dolgozott, rnert -erre kapott meg-
bízást, de ha körülményei megengedilk,lak'kOl: a kémiai részt is feldol-
goz:iJa;azért nem szélott a hogyanról, mert nem módszertant ajkiamír~,
'hanem javaslatot adni az eltanítandó anyag megV'rIáJgításár.a.~Atörté-
.nelmi .részt tulajdonképen a tanároknak tudnáok kell és ezért ••:Íl,.eIDrész-
"letezte: a vezérkönyvek felsorolása tenmészetesen benne lesz,",úgyan.caai<
.atantervJ utasítás tárgyalása is. Véleménye szerint a enódszertani részt
-a tanév végére kitolni nem helyes, nnert á k o r : : ~ S la ik előad a tanár-egy
-csomó ideát, de nem 'goIlJdoskodiikarról, hogy az ellenőrzés .mellett be is
gyakorol1:assék.

3. Elnök felkérésére ] a loveczky Péter előadja az egészségtan tanítá-
-sának a nép,iskoJaiallya@l'a vonatkozó rnódszeres feldolgozását. Elő-
.adása közlönyünloben megjelenik. A hozzászólások során P á rvl} Endre
-elnök szeaint az anyag kitünően fel van dolgozva és már a történelmi
rész Ismertetésénél is tiszta képet kap a növendék. Ugy érzi, hogy mi-
hamar egyik főtantárgy lesz az egészségtan. Sajnos, hogy vezérkönyvünk
nincsen, deez legalább teret nyujt a tanító önmunkásságának. Váradi
.Jór.lsef előadja azt az óhaját, hogy az előadó iktassa be Széchenyi
"önisaneiret" című rnunkájémak az egészségtarira vonatkozó gondolatait,

4. Az elnök felkérésére Str suchné Eniz Jolán ismerteti az özvegyi
.ellátás mostani helyzetér. Végi'gmegy 'a törvényen és a vonatkozó rende-
leteken és megállapítja az eLlátás siralmas és igazságtalan voltát. Geren-
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csérné az .elöudást .kicgész íti a nevelési járulékokról szóló jelentésével
Az előadás, éténk eszmecserére ieclott .alkalnnat, rnelynek során F a rka sd: /f
Zoltán vkifejezi óhaját, .hogy ddvánatos lenne, ha az özvegyen maradó
férj ,a feleséget .mcgnlletó nyugdíjból ,a visszemaradt gyermekek javáru
.hizonyos nevelési járuléket .kaphatna.

Elnök auuegbeszélés végcrcdrnényéül .kímondotta, hogy felszólítjuk.
1(\ MANSz-t és ,a, KAN$z-i:, továbbá ,a tesévéregvesületeket az özvegyiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd -

.Iátás móltányosabb rendezésének kivívására, .a nevelési járulék Felemelé-
sére: F a rka sdy indítványát .majd adott alkalommal veszi elő a válaszf-
mány. Elnök záró szevaival taz értekezlet véget. ért.

' . Miha likONMLKJIHGFEDCBAjó z s e f, titkár.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A K IK E L M E N T E K .

Peth es J á n o s .

1857-1928.

Nyugalomban érte a pápai áll. tanító-
képző-intézet volt igazgatóját a halá]
Kőszegen, 1928 március 30-áll, délelőtt
9 órakor, munkás életének 72-ik évében.

Kamocsá n (Komárorn vm.) született:
1857. február 25-én. Tanult Pápán, Mo-
dorban, Budapesten. Páp áll végezte lb

középískola négy osztályát, Modorbar-
nyert . tanítói képesítést. Mint tanít!}.
működött Madaron(Komárom vm.) és

. Felsóérott (Vas vm.) három évig:
A polg. isk. tanárképző elvégzése u tán.

K őszegre került mint polg. iskolai tanár,
ahol 1883. okt. 9-ig működött. 1883-
1885-ig' a bpesti polg. isk. tanárképző
gyakorló polg. iskolájánál működött.
Csurgóról1902-ben helyeztetett át Lévá-
ra az áll. tan.-képzőhöz igazgatói minő-
ségheir. innen hasonló miuóségben 1906..·
ban Pápára került. Itt működött 191;.

dec. 20-ig, -anridón uapszer.int. betöltvén óü-ik szolgálati évét, hogy min.
mondá, másnak is helyet engedjen csendben nyugalomba ,YOIHl)t

Kőszegre.
Pethes Jánosér·demes pedagógus volt. Elméleti tudása nagy es sok-

'oldalú volt. Sokat olvasott, tanult, kívált fiatalabb éveiben. Nem értett,
nem akart. érteni 'a reklamírozáshoz, nem állt "új" elméletekkel elő,
inkább a tudás elmélyítésére törekedett; nem volt híve a nyugtalanító
próbálgatásoknak : ,a csendes, lelkiismeretes munka ernbere volt. Taní t-
ványain, kartársain és közvetlen felettes hatóságain kívül kevesen ismer-
ték. Kitüntetésben nem volt része, szürke, derék, becsületes munkasa volt;
a tanítóképzésnek, . a tanüg ynek, prototypusa azoknak a sokaknak, akik,
a .~,közkatona'" szerepét töltik be.

. Ő. maga említé,' hogy diákkorában Verédy Károly, majd a "szelül-
lelkű es mélvtudású Lenherdt Károly" (modori igazgató), tovább-i,
G y e riy á n ffiJ Lstvéu - voltak reá legnagyobb hatással.
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"Boldog tanár korában" a nyári szünidőt mindig leülföldön tol-
tötte, Bebarangolta Ausztria aipesi és szudettai .tartományait, Néariet-
országot, Svájcot, iparkodván HZ élvezetest a hasznossal kapcsolatha
hozni.

Élete legboldogabb részét Csurgón töltötte. Itt szerkesztettevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bá rány Gyulával és Ador ján Miklóssal az Iskola i Szemlé-t. Tagja volt
a Belsősomogyi - ref, egyházmegyei tanügyi bizottságnak, résztvett a
Dunántúli re]. népiskolai Rendtartás elkészítésében. Csurgón dolgozta
át 'a Bárány Ignác-féle Tanítók Könyve ped. történelmi részét.

Pápai tartózkodása idejében állította összea kerületi népiskolai Tan';
tervet, amelynek elkészítésénél a hit- és erkölcstani oktatás reformja
lebegett különösen szemei előtt.

Az írás mesterségét már elég korán, diákkorában kezdte. EkkoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

írt a Pozsonyi Lepokba . Későbbi írásai megjelentek a Néptanítók Lep-
já ban, az Álta lá nos Taniigyi Közlönyben (Arad), a Nemzeti Népiskolá -
ban (Galgóc) és a F első nép- és polgá r iskola i Közlöny hasábjain, Az
ezekben megjelent kisebb tanulmérryai, cikkei szólnak Bacon, Locke,
Moutaigne, Eötvös, Széchenyi eszméiről. Az Evangélikus Népiskolá -ban
(Sopron) Luther, Zwingli, Melanchton, Kálvin, Bugenhagen, Trotzen-
dorf, Sturrn, Neander, Wolf pedagógiai munkásságáról ,köz.öJ.t .ismerteté-
seket. A Magya r P eedagogié-oes: Népokta tá sunk a for rada lom után,' ; i

Magy. P rot.ONMLKJIHGFEDCBAN é oiunito-tnui: 1 ? 9 0 -1 8 0 6 -ig . A tanítá s ínúclja , a Dunántúli
P rotestá ns Közlöny-ben A nőnevelés múltja a külföldön és hazánkban
című tanulmányai jelentek meg. Pszichológiai tanulmányainak egyike
A psychologia a lka lmazá sa a z olosséstsnitésnél. Didaktikai .s metodikaí
cikkeket írt .a Néptenodé-oe, a Magya r .P esta lozzi-ha : -a va.llástnu ításru
vonatkozó nézetei .a .Dunéntúli P rot. Lap,.ban é$'~: 'prot, Közlöf(ychen
jelentek meg. Apróbb eikkeinek a száma' jov-al felülniűlja .a százat.

Onálló munkái : HangyakönYDecske (fordítás) Csurgó, . 1889;
Kazinczy F. mini pedagógus, C urgó, 1890.: Aranyka lá szok Br. Eötvös
József rnűveiből. Bpest, 1894.; Melanchton Fülöp élete. Bp. Luther társ.
1897.; Tapa szta la tok a gyermekek szellemi . képességeinek fejlődésb'ő~
Tdedeman után. Sopron, 1899.; Vezérkönyo a nép iskola i szá rntanítá shoz.
Nagykanizsa, 1901. és 1922.; Gyermekpszichológia . Bpest, 1901.; Számtani
példa tsir a népisk. VI. oszt. és az ismétlő iskolák számá ra . .

Készülőben '\'o,Jtak A református népiskola vallésoktntásának
módszertana és ehhez a vezérkönyv; Életképek. a Bibliábólr iNevelés- és
oktatástan; Az em ber testi élete, különös tekintettel a gyermek fejlődé,
sére és a nevelésre - círnű rnunkái. - Elkészült-e "ellik az érdemes író
- nem tudom.

A most annyira megbecsült gyermektanulmányozás ké rdései vel
Pethes J. foglalkozott az elsők sorában hazánkban. Gyermekpszicho-
lógiá -ja alapvető munka a magyar pedagógiai irodalomban. Vezérkönyo
a népiskola i szá rntanítá shoz círnű munkája mutatja .a szerző lelkiisme-
retes buzgóságát, amellyel óriásianyagot hordott-szorgos kutatás alap-
ján együvé. Mint forrásmunka és Iogjkus menetű, gondos módszertanr
mű most és miudenkorra megállja a helyét.

A hitélet terén is kivette részét a munkából. Lévána ref. gyüle-
kezet presbitere, majd a barsi ref. egyházmegye tanácsbírája és az
egyházkerület világ<i képviselője volt. Pápán a dunántuli egyházkerület
tanüg yi bizottságának tagja. Vallásos, puritánlelkű, lelkes magyar 'Volt.
meggyőződéses református.

Mint ember nem kereste az érvényesülést, nem volt szereplő, u. n.
társadal rni ember, "Azt tapasztaltarn - mondta - minél többet szerepe!
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;a tanár a 'társadelomban, annál .kevesebbet törődik a studiumokkal és
.a <tanítványoknak lelkiismeretes tanítókká való kiképzésével. Nem tehe-
· tek róla, de úgy vagyok a ok társadalmi szerepléssel, mint a sok szol-
;gálati bizonyítvénnyal ". - Nem kereste senki barátságát, lehetőleg távol
.is tartotta magától az embereket, zárkózott életet élt, munkakörében.
.munkakörének élt. Hivatala és családja teljesen lekötötték, no meg a
:nagy természet. Kiváló gyakorlati érzékű ember volt, akitől sokat tanul-
.hatott az, aki munkáját megfigyelte, mert ő nem sokat beszélt.

Példás családi életet élt és boldog ember volt a nnaga-választotta
.korben. Egyetlen: leánygyermeke korai halála nagyon elkeserítette, dc
az idő enyhítette bánatát és rnémökfiának kísleánya sok örömöt szer-
zett a boldog nagyapának.

Mint igazgató rendszerető, gondos és felette takarékos, hű sáfárja
az állam vagyonának és c tekintetben is példát adott. Szűkebb években
'sein volt üres az intézet pénztára, mindig volt "egy kis megtakarított
pénzecskéje" - mint mondá és hol a szaktanárok kérésére, gyakran azok-
nak meglepetésül, gyarapította a szertárak felszerelését tés különös ked-
veltjét: a tanári könyvtárt. Ily célokra mindig volt pénz "a nemesi cassá-
ban". És ez neki nag y örömet okozott. Az ő igazgatósága idejében kapott
a pápai intézet villamos világítást, ekkor festették ki az összes termeket,
az intézeti udvar ujból való rendezése azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő elgondolása. a csinos méhes,
a melegház az ő idejében épültek. Az: intézeti díszes orgona Pethesre
emlékeztet. Mint tanár a gyakorlat embere volt, nem hiába működött
pályája kezdetén rmint tanító: a gyakorlati tapasztalatokon szűrte át
nagy elméleti tudását.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVi ká r Kálmán fővárosi tanító, egykori növendéke
így jellemezte: "Maradandó értékű gyakorlati nevelőrnunkéssága is,
rnelyet mint tanár és igazgató fejtett ki pontos r é s lelkiismeretes munká-
val, következetes példaadással". .,'

A háború és az azt követő nehéz idők reá, mint nyugdíjas tiszt-
vaselőre nagy terheket róttak, hisz' egész szorgalmas élete fáradozásának
anyagi gyümölcsei megsemmisültek és ő, aki becsületes rnunkával öreg-
ségére elég tekintélyes 'vagyont rakosgatott össze: nyugdíjából éldegélt
Kőszegen. Irogatott,dolgozott, élvezte a vidék természeti szépségeit és
várta a jobb jövőt. . '

"Jó nekünk megöregednünk" - volt egyetlen keserít kifakadása.
arnakor szóba !került, hogy születésének helye, a kedves Csallóköz, a
cseheké.

Erős szervezete, rendes életmódja távoltartottak tőle minden betegsé-
get, míg végül isélete utolsó félévében betegeskedni kezdett.

Egy hónappal halála előtt bízni kezdett felépülésében, de minthaONMLKJIHGFEDCBA
m á r érzete volna a halál szelét. E sorok írójának írt levélben leszögezte,
- mint mondá, - élete utolsó tapasztalatát: "Az embernek egyetlen
hűséges barátja - a Felesége.Egyébként elkészültem a nagy útra, szerét-
ném, ha eIénekelnék sírom felett: "Te benned bíztunk eleitől fogva,
Uram ... l" és "Nincs már szivem félelmére nézni sírom fenekére .. :"

Ime: a hivatalnok, az ember!
Áldás legyen a magyal' tanügy e becsületes rnunkása emlékén!

Kreit József.
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Dr. Tóth Antal:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeveléstör ténet. Segédkönyv a tanítóképzés cél-
jair,a. Nyiregyháza: a szerző kiadása. Ára 4 P.

Nem könnyű ,f,eJJélJdatneveléstörténetet ínni, fundamentumot epi-
-terui a mai pedagógia-elmélet és iskolai g-yakorlat alá s a történelmi
fejlődés genetikus arienetében láncszemröl-léncszemre, gondolatról-gondo-
:Latr,a haladva eljutni a mai elmélet é's gyakorlat gyökereinek Ieltárásá-
hoz. Nehéz ez a rnunka azért is,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e r t az anyag rendkí vül nagy s igazán
-éles ítéletet, sok tapasztalatot, nagy tárgyilagosságot és finom értékelést
ldván az anyag megrostálásának felelősségteljes munkája. Számolni
kell a tanulők életkorával. eddigi tanulmányaival, mit tudnak meg-
érteni. mit nem. Sokfelé ágazó, félozófiai, tán adalmi. nemzeti, gazda-

::sági, irodalrnj, politikai .és ,itt fel sem soreiható sokrétű kérdés talál itt
.kaposolatot, érintést. Nehéz itt mip.de~féle igényt harmoniku san szolgálni
: egyik vagy másik oldalról elfogultság vádjának veszélye nélkül tiszta
megg yőzödéssel írni.

Már az is tiszteletre és elismerésre méltó, ha dlyen nehéz feladatra
saját anyagi tőkéjének kockáztatása mellett válLalkozik tanár a mai
..nehéz adőkben, .tanítóképzésünk sajátos viszonyai között,

. Szerző szép előszóban írja meg feladata irányító elveit s könyvé-
nek és anyagkészemelésének szempontjait. Már ebben védekezik a ter-
jedelmes tárgyalás vádja ellen. Platon és Aristoteles részletes tárgya-
lását a klasszikus világ mélységes gondolataiban 'való elmélyülés célja
;s a történeti érzék kifejlesztésének legjobb. éskolazása indokolja.

Szerintünk is helyes, ha az örök emberi ddealizmus klasszikus kép-
-viselőjét, Platont és ádeatanét, gondolawilágát megismerik, úgyszintén
:ha Aristotelesnek, la reálizmus és a reális gondolkodás nagy mestere
.gondoletalnak örökké friss Forrásaiból merítenek a szornjas ifjú Ielkek,
,de inkáhb iaz .érdeklődés felkeltését' és továbbolvasásra való dnspirálést-'
"kell célul kitüznünk, mint a kivonatos ismertetés értékének hamis illuzió-
jában ,r,ÍngaJtnlÍmagunkat.

Szerző :könyve beosztásában egy alapvető - bár jóhiszemű' -
-tévedésbe esett, A tanterv felsorolását szóról-szóra értelmezte s attól
-semmiben se tért el. A tanterv egy .év anyagát. sorolja fel ugyan, de a
'sorrendet nem szabja meg betűről- betűre, a .tankönyvíró kezét ennyire
:nem köti nneg. hanem az anyag terrnészetec a rendelkezésre áJHóheti órák
'száma s a tör téneti kor ról kia la kult több olda lúan meg vilá gított, telje-
-Sebb kép vilá gossága szer int ceopor tosithetja a zt.

Így történt azután, hagy könyvében az elméletek története 196 Iap
terjedelmű s a tényleges isko1aá nevelés fejlődésére alig ötven Lapnyi
tárgyalás marad. Ez összefoglalásul elegendő lenne, ha az egyes ker-
-szakokban tárgyalná az akkori tényleges nevelést, ennek intézményeit
,és a javításnkat célzó törekvéseket. Így azonban ,a .könyv, értékes elmé-
'leti tárgyalása dacára, nem eléggé kiegyensúlyozott.

Részletesen tárgyalja a görög és római nevelést, fejtegetéseí érté-
'k-esek, pl. .a spártai és athéni nevelés szembeállítása. Platon tárg yalésé-
nál azonban már nagyon is túllő a célon, pl. a stilometrikus módszer
-.tár.g)'laláséÍIval.A platorri dialógusok sorrendjének problémája téma lehet
filozófiai doktorátuson, de a tanítóképző nevelés történeti tankönyvétől
-meSsze esik. Ez igazán filozófiatörténeti probléma, amelynek pedagógiai
"vonatkozása nincs.

, A keresztény középkor tárgyalása kapcsán hiányzik a keresztény-
-:ség nagy térítő és népnevelő tevékenységének fejtegetése, pedig épen
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a földmívelés és ipar elemainek megtanítása s a szelidebb erkölcsökre-
való szoktatás azokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIH . területek, amelyek a jövendő népnevelőt hívatás-
szerűen kell hogy érdekeljók.ONMLKJIHGFEDCBAf,

A renaissancenél részletesebben táig)'laHuk volna Vittorino d a

Feltre-t, az első modern gyakorletí pedagógust, a kinek "casa giocosa't-ja.
a kedves és modern iskola első fecskéje,

Mennyivel magyarosabb szelleme lenne .a könyvnek, ha 'el mi haznj
nevelésünkkel is foglalkoznék a megfelelő kerban .. A pogánymagyarok
családi életének tisztaságáról, a családi nevelésről, Céza fejedelem, ele'
különösen Szent István nemzebpedagógiaí jelentőségéről szóLJlJi kellene..
Szent István .i>ntelmci, fiához pedagógiai szempontból is értékesíthetők.
lennének. A szerrt Benedek-rend s a többi szerzetesrendek tanító és nép-
nevelő munkájáról meg kellene emlékeznae.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABékefi Remig éntékes forrás-
feltárása alapján iskoláinknak is tudomást kellene zerezrriök arról, ami-
itta nui földünkön történt. Magyal' szerzetesházak, a magyar lovagkor-
és a magyar humanizmus élete se maradhatnak ki 'magyar könyvből,

. Mentségül szolgáljon, hogy tantervünk ri hiányos éppen a magyar'
nevelés, vagy a mag-yarországi nevelés történetének igényével szemben,
pedig ezt I H .kérdést Apáczaí, ,Mial'óthi, Széchenyi, Wesselényi és Eötvös-
tárgyalásával elintézni nem elég.

Szerző .túl részletesen tárg yalja pl. Cominiust, s ebben jelentős.
részt szentel sárospataki nuűlködésének I Ís . Bár stílusa szép, még-is ,tú)'
bőbeszédű s életrajzi aprólékos adatokat .is felsorol. Különösen szembe-
tünő ez Rousseau életrajzában, ahol mdnden aprólékos mozzanatot fel'-
öiel s a tanulóifjúság elé nem Yl8!ló törvénytelen szerehueit is fel~-
sorakóztatja. Ez iskolai tankönyvbe (különöseul tamítónöképzőibe] ig;azáll"
nem alkalmas részlet.

Szép és értékes fejtegetést ad zéchenya, Wesselényi. és Eötvös-
jellemzése kapcsán s éppen ezek a részek mutatják, hogy szcrzőben va rr
képesség és kifejező erő ,a magyar kérdések rendszeres tá rg yalására..
Kornis Gyula : A magya r műoelődéeeezmén.uei c. 'nnűve után a XVIII. és
XIX. század mag ye r művelődési problémáit iskolai tárg yalésra is f~ r

kell használnunk.
Szerzö m ű v e beosztását a tanterv hez ragaszkodó orthodox felfogása'

érteti meg. Így munkája túl elméleti irányú. nagyon l is teoretikus. -Hi-
a tényleges iskolai nevelés jellemzésének ns helyet adott volna rninden-
egyes kerszakhan és megfelelő helyen s az egyes intézmények torténetet
a ·köny'". végén rövidebben összefoglalta volna, sokkal harmonikusabb--
kép alakulna ki tanítványaink lelkében a nevelés egyes ~k()rszakaiiróL

Megelőző tankönyveinkkel szemben így is értékes fejlődést ég..
haladást mutat könyve. Az egyes írókat, nevelési elmélkedőket alapo-
san ismeri. Soraiból alap os és részletes tárgyi tudás árad s ezen felü]'
'a meggyőződés és a tárg yszeretet melege c-sap meg. Irásában van meg-

. győzödés, szuggesztiv erő, van lélek L S stílusának választékos szépségc-
'sok helyen esztétikai gyönyört is kelt. Félő azonban, hogy iskolaszerűen,
tanulni nehéz. Véleményünk összefoglalva: értékes könyvvel gyarapo-
dott· tanítóképzőink tankönyveinek sora, amely egy új átdolgozás e s c te n .

"sta nda rd" dcönyveimk közé emelkedhetik. Mácsa .y Ká roly.

Olay:, Francois d': La preese hongroise dans les éisi« successeurs •..
1918-1928._

. Az ismert kulpolitikai Író nagy szolgálatot tett hazájának, amikCll'·

francia nyelven szélaltatta meg ·a megszállt területek magyar sajto-
ügyének sérelmeit. Címben ín r t tanulmányában állításait statiszfikai ooa-
tokknl és idézetekkel igazolja és felkutatja az utódáHamok saját- poli-
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tikusainak és tudósainak bennünket támogató véleménynyilvánításait.
Bevezetésében ,többek között hivatkozik a trianoni gyászos szerző-

dési megelőző saint-germaini" és párizsi szerződésekre, melyeket a győz-
tes hatarlmi,ak a kisebbségek jogainak védelmére alkottak Értekezés,~
Folvamán kimutatja, hogy ránk mennyúrc nem alkalmaztak ezek legalap-
vetőbb megállapításait: így például a sajtószabadságot sem. .

Valamennyi utódállam legfőbb törekvése a magyar kultúrintéz-
mények elsorvasztása és az anyaországi magyar szellem behatolásának
megakadályozása. A valódi unag ya r közszellemet és közhangulatot kép-
viselő ujságok helyeit cenzúrával, g'azdasági eluyomással, renegát és
forradalmi ma~n',ar elemek' pártelásával mesterséges "magyar szelle-
met" tenyésztettek ki. Ezzel a politikával részbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l maguk javára akar-
ják hangolni az ujságok olvasóit, másrészt elsorvasztani a magyarság-
ban i l nemzeti együttélést.

Az ujságok és folyóiratok elleni, harc kétirányú. Belső, - a most
említett recept szerint és külső, fl sajtótermékek behozatalának tilalmá-
val és a határokon v,aló elkobzásával. E tilalom tudományos, technikai
és gazdasági folyóiratokra is kiterjed. ,

A legtöbb harc, a lakosság, kultúráltabb volta m ia t t , a Felvidéken'
folyik, de Erdélyben és a szerh megszalit területeken sem szünetel. KÖZe

ben ,a külföldet a megszállók folytonosan Ll sajtószabadság biztosításá-
val ámítják.

Csehszlovákiában 1927 jan. í-tól okt. I-ig 1523 lapot koboztak eT;
Mcgakedúlyozzák a magyar írók és jelentős magyar egyéniségek Írá-
sainak és üzeneteinek közlését. Választások idején szigorú cenzúrával'
nyomják el ,a magyar véleményt. Törvényszéki döntvények, fontos gaz'.
dasági és kereskedelmi hérek magyar szellemű lapokban nem jelenhet-
nek meg. Megszerzésükért olyan helyre kel,l utazni, melynek van behó-
doló szellemű lapja. Brachtel pozsonyi pénzügyiguzgató, BeUai Mátyás:
hírhedt trencséni helytartó világosa II megszövegezett rendeletekkel SZ()'-

rítják ki a forgalomból a beengedott magyar lapokat is.
Erdélyben a gyu1a fe h é rvári nemzetgyűlés megigérte a sajtósza-

badság, az egyesülési és g yűlésezési szabadság biztosítását, de ma csak
azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEsti Kur ir , a Magya r Hir /a p, a Nyuga t, a Színházi Élet és a Tolnni
Világlapja juthatnak á it a I I atárokon l

A határokon belül megjelenő magyar ujságok kiadói állandó bele'-
szólásokuak vannak kitéve. Véres támadások érték a kiadóhivatalokat.
Ilyen volt az 1922. évi- kolozsvári 'és az 1927. évi nagyváradi sorozab -
diáktüntetés.

Szerbiában a magyar sajtó üldözése csak 'melléi endelt gondja i t

korrnárrynak. J obban fél a horvát Iapokitól s egész J ugoszlávia az olasz
sajtótól. De azért erős az elnyomatás ott as. jellemzően Ll Balkánra több-
szörielőfordult, hogy Jeütöttek szenkesztőket és szintén feldúltak kiadó"
hivatalokat. Vuko v ki.adÓt Sz'aíbwdkána színház előtt majdnem holttá
ütlegelték. Anyagi erőforrások hiján szüntek meg a Ma.gya r Ujság, .if
Vicc, U joidék, Va jda ság, Kis U jság, A Mi Világunk, F áklya , Bácska í

Napló, Déloidék, Szabadka t Kis Ujság c. Lapok 'Bararryaanegye megszál-
lásakor megti ltottá.k a keresztény szociáli-sta szellemű P écsi Est megjele-
nését, elíenben ,a '-<konununista Hír , Heti Reoue, Munká s círnű lapok meg-
j elenbette k :

Mindezekkel az elnyoruatásokkal és jogtalanságokkal szemben éle;"
sen világítja meg a magyar toleranciát a nemzetiségi sajto virágzása :1

világháború előtti Magyarországon. 1860-ban már, vanONMLKJIHGFEDCBAtó t ujság Budán.
1898-ban 21, 1901~-ban 4J.~tót ujság jelelihetett meg Magyarországon.
Mo/doDán Gergely oláh történetíró szerint 1913-bali 44 oláh ujsúg jelent
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meg Magyarországon. VelimirvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJuga szerb történettudós hivatkozik arra,
.hogy az első szerb ujság Bécsben látott napvilágot 1791-ben. A világ-
.háború előtt Magyarországon 38-féle szerb sajtótermék volt forgalom-
;,ban. A szerb sajtó egyáltalában Ausztria és Magyarország szerbajkú
lakossága közt indult virágzásnak.

Olay Ferenc tanulmányának befejező részében még azokat a lé-
péseket és tárgyalásokat ismerteti, amelyek eddig, sajnos, kevés sikert
:-k-épesekfelmutatni lapjainknak és lköIl,yrveinkneka rnegszállott terüle-
.leken lakó magyarsághoz való eljuttatása terén. Olay rendkívül éntékes
tanulmányának tartalmát minden művelt magyar embernek, de legfő-

.képen minden oktatónak ismernie kell s ezért ez úton is felhívom rá '

.kartársaim szíves figyelmét. Medgyesi Ma r ida .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . F o d o r Ferenc: Magya rország földra jza . Tanító- és tanítónŐ-
"képző-intézetek Ill. osetálya számára. .

It régi, adataiban és szellemében teljesen avult tankönyveinketűjak-
"kal kell felváltanunk. IlyenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j, egészen modern földrajzi tankönyv a
flfodor-féJe. Az 1925. évi tanterv. é s utasítás szerint két förészre tagoló-
.-dik, Magyarország általános és részletes ismertetésére. Az általán(}~ rész-
.nek negy főfejezete ·a kővetkező : 1. Magyarország földje, II. Magyar-
-ország' népe, Ill. A magyar állam, IV. M a g yarorsaág gazdasági élete.
Az általános részt sikerültebbnek találom. nnint a részletes .tájleírást.
.Ebbell- a részben, habár a. gazdasága életnél túlságosan bőven, a tanterv
.alapján megírt tanmenetünk szenint haladhatunk, itt-ott ugyan lapoz-
.nunk k-ell a Ieokefeladáskor, rndnt pl. oa vízrajznal vagy Magyarország
'határai isrnertetésénél.
. Viszont a részletes táj leírás meg szakszerűség és a földrajzi értékek

'feltárása által íratott meg szebben, jobb tollal.
. . Itt.A magya r medence rendszer tá ja i c ím ű V. fejezetben a követ-
.' ező főbb pontokat találjuk: 1. Az Alföld, 2. A Dunántúl, 3. A Kís-
Alföld, 4. Az Északnyugati Felföld, 5. Az Északkeleti Felföld, 6. A Dél-
\keleti Felföld vagy Erdély, 7. A Dréva-Száva-koze vagy Horvátország
-és 8. A Magyar Tengerpart.' _.

Az Alföld keretében elsősorban Budapesttel és környékével foglal-
kozik oaszerző. Azután S01'1'aveszi az Alföldnek többi tájait, mint Kis-
Kunság, Bá00k a, Maros=-Tisza=Duna szöge, Maros=-Körös-vidék; Nagy:"
Kunság és a Jászság, Hajdúság., Nyírség, Szamosvidék. Miuden tájnál
xülpn szól a természeti viszonyokról és külön a-tájegység ..'életéről. Végül
összefoglaló képet ael. .
. ,'Ugyanilyen sorrendben tárgyalja az ország többi nagy tájait is,
:bontja részekre, s elemzi a természeti ié s az emberföldrajz szempontjá-
ból. Dunániúlná l külön ismerteti a Dráva-c-Dune-köeti dombvidéket.
'külön a Dunántúli Magyar Középhegység, majd a Magya-r Alpok vidé-
.két s végül itt is összefoglal. Még a Ki-sa lföldet is négy részletegységben
rt41'gyalja.
. Az elszakított részek-et. részletesen ismerteti. Az Északnyug,ati Fel-
.Iöldet 5 tájra, az Északkeleti Felvidéket nagy egészében s Erdélyt 6 táj-
.egységre bontva rajzolja meg.

Minden rész végén a nagyobb tá ja k életének összefogla ló képét festi
meg. A Dráva-c-Száva vközét négy részben tárgyalja. S a tengerpartot
~üolön ismerteti." Legvégül pédűg Magya rország megcsonkítá sa főcÍmen
végleges összefoglalást nyujt.

Szakszerűség szempontjából mindenképen a mai földrajztudomány
magaslatán álló, kitünö könyvvel van dolgunk. E tekintetben csak egy
~éxelés· tkell drrtéznem az iblusztris szerzőhöz, Az "eruptivus"-nak neve-
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zett .vulkános övezetet 'miért veszi következetesen külön a Kárpátoktól?
Nem' a Kárpatokkal . együtt keletkezett ez a .hegykoszorúf Nem szerves-
része-e szerkezetileg a Kárpátoknak? Egyébként [tS .a tanuló szempont-
jából az É'Sz.aiktke1etiFelvidéknél miért darabolnők a VillO'l'laát-Gutin zó-
náját a Kárpátoktúl külön? .

Máakülönben l&evé<SadlélJtáJval, jo, elég színes leírásával kedves-
könyvévé váLik majd a tanítóképző! ifjúságnak. Sőt a szakszerűség és
a tanuló szempontját állandóan szolgálja azzal a fő sajátságával. hogy
mínden' nagyobb, 'sőt kisebb tájnál ~s az illető vidék legjellemzőbb-
vonásait erősenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlllemeli.Mindenütf tud mondani olyan' jelenséget, .tud/
festeni olyan képet, amely á lta l az a tá j más Didéktől különbözik s ezeiv.
geográ fia i speciiikumoknek előtérbeá llítá sa á lta l aONMLKJIHGFEDCBAm ű a lehető leg-
szakszerűbb s egyben a ta nulók részére a legkönnyebben tanulha to-
isnkiitujo,

. A tanterv szempontjából vajjon nem tehette volna-e meg az Irö.,
hogya felsorolt póntozatoknak teljesen megfeleljen? Ne kelljen a· tan-
terv alapján készített tanmenetnek a tankönyv miatt változnia; helye-
sebbena lelkiismeretes tanmenethez való igazodás ne okozeon .a t,anulók--
nak nehézséget a Ieekéknek nem a könyv menetéhez való -ragaszkodás.
miatt. S ugyanosak itt még egy kérdés. Vajjon a heti két órában el-
végezhető-é eza terjedelmes tankönyv? Igaz ugyan, hogyatájleírás
elején olvashatjuk e csillag alatti megjegyzést: "Minden képző-intézet-
ben saját szülőföldj iik tájával kell legrészletesebben foglalkozni."

Csakhogy mi- történik a többi, szépen megírt tájak leckeanyagá-
VaJ? Kijegyezzüle a tanulők részére? Épen ez veszedelmes! Metia mű:
egysége, a táj festés értéke elvész! A kijegyezgetéssel úgy eldarabolódak,
hogy rninden szépsége, kerekdedsége, Iőértéke- odalesz. Ezen persze, nem
segíthetünk. Mindig jobb még így is ez a tankönyv, rnint .régi, elavult
könyveink.

Ht jegyzem meg, hogy a tanterv nem rnondja azt, hogy pl, a Dunán-
túl kevesebb tájra bonbandó, mint a Kisalfőld, vagy az Ény. Felföld.
S mégis, rnintha la zerző így tett volna. Kissé italán mostohán kezelte-
ezt a tájat. Szerkezeti szempontok is kivánnák a Dunántúlnak részle-
tesebb tájeg-ységre bontasát. Ra már f t Rajdúság, a Nyírség stb. külön-
tájakképen szerepelnek, akkor Somogy-Zala halomvidéke is ez. Azon-
ban inkább az Alföld s a felvidékek kisehb tájait is össze lehetne vonni-
az óraszám csekély voltára való tekintettel.
. . Stílus szempontjából a legjobbat mondhatjuk a könyvről. Magya-
ros, elsőrendű ·írói tollal készült. Tájfestései erősen szolgálják a tanítói"
szemléltető készség fejlesztését. Hozzájárul ehhez rninteg y 80 drb. képr
térkép, diagramm, .loartograrnm is, olyan tiszta kivitelben. ami a tanuló.k~-
nak a táj,ak elképzeléséhez való· szeraléleti érzékét jól neveli. Csak egy
példát hozok föl. Vessünk egy pillantást a 154.,--57. lapokra saszékely;'
oláh és szász házakról adott képek alapján leolvasható a 3 nemzetiség
műveltsége, Tisztán, világosan áll előttünk a 3 erdélyi nép lelkülete.

Egészen apró észrevételeim egy-két sajtóhibára szorítkoznak még ..
A 101.-1. "rozst" helyesen: rozsot, a 95. 1. a vasútvonalak ábrázolása s ,1

hegyvonulatok jelzése egyforma.

Végül kifogásolom, hogya gazdasági földrajzi rész kissé terjedel-
mes. Kevés heti óránk 'lIL'ÍJa'Ít is erősen ,kell szemelvényeznünk, ami iSluét
csak a könyv egységének rovására történik. Tóth F erenc.

Dr. ErődiKálmán, Dr, Strőmpl Gábor, Scharf Nándor és Turner-
Ferenc: Földra jzi a la pfoga lma ,k szemléltető domborműoei. Kőkai Lajos.
kiadása, Budapest. .
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A földrajzi alapfogalmak elsajátításét 'lényegesen megkönnyíti az.
.a 6 részből állridombormű-sorozut, amelyet ar. Erődi Kálmán és Strömpl.
-Gábor szerkesztésében Scharf Nándor és. Turner Ferenc tervezetí.és
készitett: .Nincse~.a nép- vagy középiskolaí tanítási jutvagban élőforduló;
olyan földrajzi alapfogalom, amelyiket ezen a teljesen újszerű és a modern
földrajztanítás pedagógiai és tudományos elveinek minden 'tekintetben
megfelelő szemléltető eszközön meg nem, találnánk. Az egyes dombor-
művek a valóságnak megfelelő színezésbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l földfelszín alakulat~ÍIiak
iökéletes mását adják, úgy hogy 'a tanulóikbana való természet siemlé-
.Ietét tkeltik. Igy uniuteg-y átmenetet alkotva' az eredeti" földfelszín és ..a
1;érkép között, a legnagyobb könnyedséggel oldják meg a földrajztanítás
.egyik legnehezebb problémáját: a térképolvasást. ' ' ..

, A domborművek elsősorban is Magyarország különböző tájegysé-
,geit dolgozzák fel, ele megtaláljmk a sorozatban azokat a földrajzi alap-
fogalmakat is,aIllelyek hazai példákon cnem szemlélhetók, amilyenek
yl:.a sivatagok, óceáni szigetek, glecserek .stb, Az egyes .Iöldrajzi ele-
mek, amelyekből a tájképtipusok kialakulnak, természetesen a domhor-
művön is egymás mellett, egymással összeol-vadva fordulnak elő, akárcsak
ca valóságban. .' . ,

,A ' domborműtipusok .tartalma a kövctkező : 1. Alföld és halomvidék.
.(Hortobágyi, bánsági, bácskai, kiskunsági, dunántúli és dunameuti táj.)
JLDombvidékek. (Az Erdélyi-medence tája, cserháti vidék, somogyi
vidék, részlet az Alföld pereméról.). Ill. Középhegységek. (Dunántúli
.rogös hegység, vulkáni -hcgycsoport és hegység, gerinces hegység, pár-
.lauzamos hegyláncok, szigethegység).IV. Magas hegységek. (Tátrai,
máramarosi, Iogarasi, gyalui táj, hegyközi medencék.). V. Tengerpart
-és karszt. (Mély óceán k is sz.igetekkel, földközi tenger, delták, 'part-
tipusok, ' nagy' sziget sekély tengerrel, hegyláncolatok, tűzhányók,

,táblás hegység, sivatagok, magyarországi és Adriai karszt.). VI. Glecs-
-cserek, jégmezőik. (Alpesi gleccserek, Skandináv és grönlandi jégmezők,
tengerpartok tipusai, tundravidékek.)

Az egyes domborművek 61 X 88 cm. nagyságban, 4·5 cm. széles fa-
kerettel, mcsható papírmaséból készültek. Ára darabonkint 68 pengő.
.Megrendclbctö Kókai Lajosnál, Budapesten.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa rabá s Tibor .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

H IR E K .

Kérelem. Tagtársaiukat és előfizetőinket tisztelettel és ismételtell
.kerj ilk, sz.íveskedjenek a tag- és előfizetési díjakat lapunk mult számá-
hoz mellékelt csekklapokon mielőbb befizetni. Egyesületünk posta-
-takaJ'ékpénztári osekkszáma. ;,* 48.627. A hátralékosokat különöscbben
is kérjük, hogy tartozásaikat rendezni szíveskedjenek. Uj. alapszabá-
Iyaiak szenint a választmány a tagok sorából törli azokat, akik négy
év óta 'tagdíjat .nem fizetnek A lakóhel yváltozta.tást pedig kérjük a fő-
títkdrnál bejelenteni. Aki ezt elnnulasztj a, az nem kívánhatja az esetleg'
elmaradt nyomtatványok póNását.· ,

Kinevezés. A közokt. mí niszter Szalatsy Richárd helyetíesítéssel
megbizott nyug. álL Itanítóképző-iÍl1JMzeti tanárt ,a bpesti L ker. álL
1anítóképző-iniézethez gyakorló dsk. tanítóvá kinevezte (840-11-55/930).

Áthelyezés. A közokt. miuiszter Doby Ida bpesti VII. ker. áll. óvó-
nőképzó-intézeti tanárt oa szolgálat érdekében a győr-i áll. tauítónöképzö-
.intézethez, özv. [osipooichné Nemet Irrna györi áll, tanítónőképző-int.
.tanárt pedig a hpesti VII. ker, álL óvónőképző-intézethez áthelyezte.

Tanárváltozás. A földmívelésügyi miniszter Neih. Aladár máshová
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llclyenett 'gazd. tanár helyébe, a kiskuufélegyházai ábl, tanítóképző-
lntézethezONMLKJIHGFEDCBAP e ll Béla gazd. tanárt, ki eddig a nagykállói földmíves isko-
Iánál szolgáit, osztotta be szolgála ttételrc.

. Kikiildetés. A kezokt. minisz ter cll'.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALoczke Alajos középisk, szak-
felügyelőt, az Orsz. Közoktatási Tanács előadótanácsosát a bpesti 1. ker:
·ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.u · k is k ú n félegyházai áll. ta n ítóképzőkhöz a . rnezögazd. tanulmányo.
zása céljúból az Orsz. Közokt. Tanács részéről 'mint iskolalátogatót a
f . isk. év hátralevő részére kiküldötte.

ú j tanítóképzői tankönyvek. Az összes ianitó- és tanítónőképzőkrc
kiterjedő rnonopolasztikus jelleggel a következő új tankönyvek jelentek
meg: Fodor F erenc: Földrajz a tanító(nö)képző-intézet IV. o. számárn.
Egvetemi yomda (884-05-204/1929); Lux Gyula : Német nyelvkönyv
.a tanídófnőjképzo-int. Ill. o. számára. Egyetemi Nyomda és ug yanabtól :
.a szerzótől: Nérnet nyelvtan és g-yakorlóköuyv a tanító(nő)képző-intézet
Jll-V. o. számára. Egyetemi Nyomda (884--05-206/1929); Miskolczs,
Is to é n : Egyetemes vtörténelcm a tanitóínölképző-intézet II. o. számáru.
.Szent István Társulat (884-05-20J/t929).- Segédkönyvkép jelent meg;
inert a tanítóképzőknél uralkodó tankönyvrnonopólium miatt engedé-
lyezési eljárásnak alávethető nem volt,' Sa rudy-Hodossy: Gyakorlatok
ós dalok tanító(nő)- és óvónőképző-intézetek Ill.. o.számára. Zenemű-

.nvomda, Bpest. Ára '3 pengő.
VáItozás a tanítóképzők növendékeinek segélyezéséhen. Az állarn-

háztartás nehézségei arra kényszerítették a közokt. minisztériumot, hogy
.az 1930/31. i k , évtől kezd ve az áll, tanító-, tanítónó- és óvónőképző-
intézetek növendékeinek segélyezését megváltoztassa. A jövő isk. évtől
.kezdve a teljes ingyenesség rnegszűnik. Az internátusoleban ezentúl csak
féldíjas (ha.vi 25 pengés) és teljes fizető (IHlVi 50 pengős) hel yek lesznek.
A féldíjas helyek i )nkáJJb a felsőbb osztályok növendékei részére van-
nak fenntartva, első osztályos növendékek csak egészen különös mél-
tánylást érdemlő esetben vehetők fel ilyen segéllyel. A felsőbb osztályok
.azon növendékei pedig, akik eddig teljes ingyenességet élveztek, ha ta-
nulányi előrnenetelüknél fogva megérdemlik, a jövőben havi 15 pengő
.ellátási díjat tartoznak majd fizetni.

Gyermekek lapja a 'jászberényi tanítóképző gyakorló iskolájában.
A jászberényi áll. tanítóképző gyakorló iskolájának tanulói Gyermek-

4 .íjs á 'g címen Iitografált kis gvemneklapot rndítottak, mel y .a "gyallmrJó
.iskola havi folvőirata" büszke alcímet viseli. A Iapot az irók sajátkezű-
leg ínj ák és · iJluuztrációloksrl k íséuiűc. Az e1ső szám egyéni élményeikcll
-alap uló ,,.c101Igore'Ío,k,at''tan-talmaz (Hétfői eliédeni. Moziban voltam. Kará-
<conyi emlékezés). Kies József g yakorló isk.tJanító szerint oa kis 1ap oa
_-gy.ermekek mumkakedvét f.l'i sen taDtj.a bs nemes versengésre ösztönzi.

Széchenyi-emlékünnepség a Magyar Paedagogiai Társaságban. A
'Magyar Pedagógiai Társaság febr. 15-én Széchenyi István "Hitel" c.
megjelenésének századik évfordulója alkalmából ünnepi felolvasó ülést
tartott. Az ünnepi ülést Karnis GYlLLa közokt, államtitkár filozófikus
szellemű elnöki rnegnvitója vezette he, melyet az Akadémia .heti ülés-
termét zsúfolásig- megtöltö kozönség, melynek körében közművelődésün Ic
legkiválóbb rcprezentánsai közül számosan voltak jelen, - feszü i t

fig-yelemmel hallgatta. A társaság nagyszerű elnöke ezúttal Széchenyi
ú j meg világítású értékelését adta. Szechenvit úgy mutatta be, miut aki
Iig yelemrnel hallgatta. 1\ tár aság nagynevű elnöke azúttal Széchenyi
helytelenítette a folytonos hátratek intést, a multon való töprengést, : l

rnult dicsőítését A dicső mult törpének runtatja ·a jelent, megbénítja it

-'kezden.ényezőt, a folytonos rajta-csügg és alkalmatlanná tesz az alkotá-
.okra. A XIX. század tört. romantikájával szemben Széchenyi a jövő
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programmját hirdeti, . azt tanítja, hogy necsak' hátra tekintsünk,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,M·
magunk elé is. A továbbiakhan Karnis Gyula a tőle megszokott lendü-
lettel, ragyogó stilussal és magasröptű szellemmel jellemezte Szécheny"

- antihistorizmusát, annak forrásait, pszichológiai és egyéb tényezőit. Aztán'.
vázoltaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ú ltnrprogrammját. Széchenyi a nemzeti fejlődés alapját, ct

nevelésben látta. Hitt a nevelés mindenhatóságában. A nevelés célját ;1

szellemi és testi fejlődés harmóniájában jelölte meg. Ezért egyformán'
lenézi a könyvtudóst és a gimnasztát. A testi nevelésnek majd olyan>
jelentőséget tulajdonít, mint amilyent a mai idők. Az egyoldalú intellek-·
tualízmussal szembeszáll, akár .a mai új -iskola hívei. Síkraszáll a tÚJ~·
terhelés ellen. Hirdeti' az ítélő erő kifejlesztését. Szól a helyes pálya-
választásról, a nőnevelésről. Az alkotó, pozitiv-magyar tipusának kiala-
kítása lebeg a szeme előtt. - A nagy figyelemmel hallgatott elnöki meg-
nyitó után Gyula i Ágost a Hitel közművelődési jelentőségét ismertette,
majd Váradi József .bpesti 1 . ' ker. áll. tanítóképző-int. tanár, Széchenyi
műveínek egyik Iegszorgalmasabb interpretálója tartotta székfoglaló-
előadását A Hitel pedagógiá ja címen. Rámutatott arra, hogy Széchenyi'
műveiben sokat foglalkozík ped. kérdésekked. Alapfelfogésa. hogya nem-
zet valódi ereje műveltségétől függ. A tudós emberfők sokasága a nem--
zet alapja. Ezért köznevelésre van szükség, amellyel, nagy eredményeket-
lehet elérni, mert - a fejlődés és fejlesztés lehetősége igen nagy. Akiben;
igazi hazaszeretet él, abban megvannakaz összes emberi erények. Ezért.
Széchenyi a nevelés végső célját a hazafias nevelésben látja. A nemzet-
nevelés eszméje - úgymond - Széchenyitől származik. Váradi J ózsef
végig lelkes hangú székfoglaló előadását a nagyszámú hallgatóság tet--
széssel fogadta,

Személyi hírek. Az Orsz. Polgári Jsk. Tanáregyesület pedagógiai'
bizottságának febr. ő-án tartott felolvasó üléséri Miha lik József Az eszpc-
rantó nyelv és mozga lom ismer tetése; ta nítá sának ped. előnyei címera
olvasott fel.

, Szünidei tanfolyam Londonban. Már megérkezett a meghívó a.
londoni szünidei danfolyamra, melynek ideje minden évben július 1~-
augusztus 14. Műsora: Fonetikai gyakoríatok, bcszédg yakoeletok, elő~-
adások az lirodaJ.om, történet és gazdasági kérdések köréhől. Az rro>
dallam tárgva ez évben Stevenson, Kipling' és Wells, előadója Mr. LU..
Wilkinson. A fonetikai rész 'vez'etője Mr. W.ONMLKJIHGFEDCBAR ip m s n , London tÖ T to o e - '

tét kirándulásokkal kapcsolathan M. Allen S. Walker ismerteti, a ga/~·
.dasági kérdéseket Gilbert Sta ter . A tanfolyam díja 5 font 5 shdlhng: ..
SzáJlllá,g,tés eblátást ,~ ddején foiyamodók a King's Collegeben kaphetnak
heti 2 font 2 shil>lingért:Rész1etes tájékoztatást bárkinek dijtalanuh
küld : Holíday Course. The University Extension Registra». University of
London. S. W. 7, England.

Szünidei tanfolyam Jenában 1930. aug. 2-15-ig. Tárgyari : 1. Filo-·
zófia és pszichológia, II. Pedagógia. III. Természettudományok. IV. Gaz-
daJSCÍ!g-és háztartástan. V. Irodalom, anűvészet.otestgyakorlat. VI. A
beszéd és zavere.i. VII. Idegen nyelvek. VIII. Nérriet nyelv J(ülfö-ldie'k
számára. Előadák : Ziehen, Link:e, Weiss, Reiksui, Sellmann, Denzer ,.
Detmer , F ranz, Noll, Lehmann stb. Beiratási díj: 6 Mk. 12 órás tanfolyam,
10 Mk. Szeba teljes ellátással napi 6 Mk. Bővebb felvilágosítást ad Clar a
Blomeyer, [ena, Oarl Zeii'ls-P1atz 3.

Halálozás~ Hodinka Ágoston nyug. tanítóképző-int. tanár 84 éves
korában Sárospatakon meghalt. Évek során át a mennyiségtant és a fizi-
kát tanította a sárospataki áll. tanítóképzőben. Fmlékét tanftványai;
hív,en ,fogják megőrizni! .
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