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Mit tanítson a szaktanár a magyar nyelv népiskolai mód-
szer-tani anyagából?

A cimül szolgáló kérdésre a feleletet jelenlegi Tantervünk
Utasításra a köveukezőkben adja: "A IV. osztály feladta ,a magyar
nyelv népiskolai tananyagáneik médszeres feldolgozása. A tanítás
ismerteti a tanterv et, visszapillant a magyar nyelv tanjtásának
módszerére s feldolgozza 'a következő anyagot: a tanító élőbeszéde.
az olvasás, az olvasmányok tartalmi és alaktani tárgyalása, az
olvasókönyvek célja,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta r ű a h m a ; a fogalmazás tanítása, fokozatai.
a dolgozatok javítása; nyelvtani magyarázatok az olvasmányokloa]
kapcsolatban. Továbbá szükséges ismertetni egy-egy vezérköny-
vet, néhány tankönyvet. Elkészítendő a népiskolai tanterv alap-
ján egy osztály részletes anyag-felosztása." Ehhez a tárgy- és
kerdmegállapításhoza tanterv egy megjegyzést fűz, amely r a

tanításra fordítható időt állapítja meg: "Ha a tanár a nyelvi
anyag tárgyalása során 'a népiskola kívánalmaira is gondol, ak-
kor a IV. osztály végén .a feladata főképen csak rendezésre és ki-
egészítésre szonítkozik és ezt 5-6 órán elvégezheti."

Tisztáznunk kell először is azt, menmyire készítheti elő a szak-
tanár a tanítóiképző intézeti tantervi anyrag tárgyalása során a
magyar nyelv népiskolaí módszereani arryagának rtanítását. Álta-
lános előkészítésül szolgálhat az, hogy a nyelvtan tanításában a
modern didaktika és metod:iJkakövetelményei ezerint jár el maga
is, tehát hogy csak egy-két példát említsek; egy-egy nyelvtani
egységnél a példákat egy adott tárgykörrhől a tanítványok szer-
kesztík, elemzés alapján ők maguk állapítják meg a nyelvi tör-
vényszerűséget, gondol f r tanár ra stílus sajátosságára, a lelki tar-
talom s a nyelVIi ikifej,ezésösszefüggésére, az olvasmánvok és köl-
ternénvele tárgyelásánál módszeresen jár el, s a fogalmazás tár-
gyaihan ha 'nem is kizárólagos, de jelentős keretet ad az élménv-
nek. A szerosabb értelemben vett előkészítést az szolgálja, hogy
az egyes nyelvtani egységeknél rámutat arra, mit és mennyit taní-
tunk az el. népiskolában belőle, melvek ,azoik a költeménvek, me-
lyeket az el. népiskola tanterve is fölvesz; miéet taníthatjuk ezt a
költeményt a Ill., s miért egy másikat alV. vagy V. osztályban,
s alkalmat nyújt tanítványainak, hogy rnegpróbálkozzenakjizzal,
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hogy ezt vagv amazta költeményt (pl Tóth K.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lőr e vagy F ü-stbe

mer ii ier o c. költ.) hogyan dolgoznák fel a népiskolában,
Azonban ez .az előkészítés ·a tanítói pályára való nevelés kö-

vetkezetes szemmeltartása esetén sem lehet annyira intenziv, hogy
a tantervi utaaításokhan megengedett 5-6 óra ideálisan elégséges
legyen a magyar nyelv mődszerének feldolgozására. Az idő alapos
felhasznáilása mellett nekem 7 órára sikerült beosztanom .azt az
anyagot, annelyet a magyar nyelv és irodalom szaktanárainak a
tárgy népiskolai módszertanából el kell végezniök.

Mielőtt az anyag vázlatának közlésére rátérnék, meg kell
jegyeznem még a köv.-t: az 1925.-i új nép iskolai tanterv az 1905.-Í
tantervtőleHérően a magyar nyelv tárgykörébe utalta a beszéd-
és értelemgyakorlatot, még pedig azzal a megokolással, "hogy
a: beszéd- és édelemgyakorlatok beszéd- és fogalmazási készséget
fejlesztő, valamint kedélvnevelő vés erkölcsnemesítő fontosságát
kiemeljük a túlzott ismeretszerzéssel, a puszta értelemfejlesztéssel
szemben." Valóban nyilvánvaló ,a beszéd- és értelemgyakorlatok
összefüggése, kapcsolata a magyar nyelv tanításával. De anyaga
és módszere mégis külön tantárggyá teszik, még pedig összefog-
laló tárggyá, - s ezért kikapcsoltam a médszeres tárgvalésból.
Éppen így jártam el az olvasás és írás tanításával is. Az olvasás-
nak és írásnak rnint ügvességeknek, készségeknek tanítása és gya-
'korlása nem tartozik szorosan a magyar nyelv körébe. A mi SZ;5m-
pontunkból mindkettő ikülön lenne tárgyalandó. A magyar nyelv
és irodalom tanára már ,ama épít, hogy az el. népiskola tanulói is-
merik a betuket, tudnak olvasni és írni, ő maga a kapcsolatot
fenntartja azzal, hogya beszéd- és ért. gyakorlat fogalmazási
kész5éget fejlesztő voltát számontartja, a beszéd- és értelemgyak.-ok
.szóbeli anyag1köréből a fogalmazáshoz és a nyelvi ismeretekhez
tárgyat, anvagot választ.

Ez előzetes megjegyzéseik utáln a 7 órának vázlatát a követ-
kezökben adom:

1. ór a . I, A magya r nyelv ta nítá sá na k' nemzetnevelő és köz-

művelődési jelentősége. Megállapodásunk arra nézve, mit tanítson
a pedagógus és mit a szaktanár az egyes tárgyak módszertanából,
a tárgy tanítása céljának kifejtésér, magyarázatát 'a pedagógus
'munkájának körébe utalja. A magyar nyelvnek, mint tárgynak
.jelentősége, továbbá az a körülmény, hogy az új tantervben föl-
veti ágai közül az emlitett kettőt kiemeltük, szükségessé teszik,
hogy la szalotamár, acéltudatosság biztositásán kívül is, fejteg.esse
a magyar nyelv tanításának célját s rámutasson arra, hogy a célt
a magyar nyelvi oktatás többi ága mennyiben bs hogvan szol-
gálja. - Tanításának nemzetnevelő és közművelődési jelentőségét
·a következőkben fog'lalhatjuk össze: a nyelv a nemzetiség leg-
.általánosabbWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS legpregnánsabb kifejezése: _~,n 'yelDében él a nem-

zet". "A nyelv a népek szellemének kül,ső megjelenése, a nyelve
:a nép szelleme, s szelleme a nyelv, a kettőt sohasem gondolhat-
,iuk eléggé awnosnak."l'"Nyelvében, iroc1allnáhan halmoeta fel a

1 Hördt:KJIHGFEDCBAM u ffe rs p ra c h e u n d V o lk s e rz ie h u n g .



Mit tanítson a szaktanár ... 243

nemzet szellemi fejlődésének kineseit. A nyelvtanítás útján ve-
zetjük be a gyermeket nemzetének szellemi közösségébe, emeljük
felsőbb műveltségét, hogy a nemzeti szellemnek abból az energia-
jéből, mely nyelvében és irodalmában összegyült, minél többet
változtassunk át lelkének eleven erejévé.?" "Szép a nyelvismeret,
mondjaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKölcsey is, - de kötelesség tudni és tehetségünk szerínt
művelni is a hon nyelvét." A magyar nyelv tanítás közművelődési
jelentőségét szépen világítja meg Comenius sárospataki búcsú-
beszédében: "Magyar nemzetem! Törekedjél arra, hogy legyenek
magyar könyveid. Cazdagftsd hazádat jó és bölcs, saját nyelveden
írt könyvekkel! Abból tanítsd laz ifjúságot; abba tedd le nyel-
vednek kincseitl Oh magyarjaim, ne vágyjatok idegen iskolák és
könyvek után, hanem szerezzetek magatoknak hazátokban gaz-
dag aratást."? És Apáczai Cseri János szavai az Encyclopedia

előszavában: akinek rnurakásságáról Hegedüs István azt anondja,
hogy az forró szerelmi vallomés volt nemzeti iránt:" "Fó indító
okom az vala, hogya magyar nyelven írt tudományos könyvek
nélkül szűklöliködő nemzetemen tó1lem 'kitelhetőképen segífenék
és oly könyvet adnék a magyar ifjúság IIDeZlébe,melyben az a nya

nyelv~ többnyire minden szép és OOSZlllOlStudományt olvashat."
A két nagy pedagógus igéi az anyanyelvi oktatás mai felfogásá-
ban is vezérelvünk lehet.

II. A magya r nyelv ta nítá sá na k tör ténete. A magyar nyelv
tanításának története az el. népiskolában összefügg az oktatás é"
nevelés áHalános történetével, ,tocváJbbáaz általános művelődés-
történettel és a magyarság politikai történetével.

ElliIlCk a töeténetnek két nagy szakasza VIan: a régi nyelv-
tanítás kora, s a modern nvelvtanítás kora, A kettő között szigorú
határvonalat húzni nem lehet, meet mint minden emberi törék-
vésnél, itt is előbb jelennek meg :a kisérletek és próbálkozások, a
javaslatok, óhajok, s cSa!k ezek megérése, kiforrása után követ-
kezik be a megvalósulás. A két kor lényeges különbsége: r égen

nueloten-teniiés Da lt, ma nuelotenités, Il)'iOOszempontból az 1905.
-évet vehetjük mégis határul, melyben megjelent a mait megelőző
utolsó taruterv s anelv nemcsak tételesen rnondja ki: hogy a "nyel-v-
tani magyarázatok anyaga teremesen meg van szorrtva s :a rájuk
szánt idő a felére leszállíbva"," hanem célkitűzésében az idevonat-
kozó utasításaiban :küfejeződiik az a követelmény, hogy a tanító
necsak grammatizáljon, hanem a tanításban az élő nyelv szelle-
mébe is behetoljcn. (Oh. tárgyalás, Iogalmazás.) Az új tanterv
erre még következetesebben sürget,

A magyar nyelv tanítására mindenesetre döntő volt az, hogy
az okbatás mennyire folyt az anyanyelv en. A középkor alsófokú
oHatása kezdetleges és szűkkörű volt., Még az írás-olvasás elsajá-

2 Tanterv és utasítás 1905.42 l. 1926.72 l. (Idézve Hb. d. d. Lehrer-
bild. Lesen. 2.)

3 Fináczy: Az újkor i nevelés tör t. 392. lap.
. 4 Hegedüs István: Apá cza i Cser i J á nos peda gógia i munkéi. 1899.

Bevez. 3. lap.
5 Tanterv és Utasítás az 1. népiskolában. 1905.
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titása is ritka. A reformáció jótékonvan hatott az elemi oktatásra.
s benne az 'anyanyelvi oktatásra. (Biblia-olvasás.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALuther felis-
merte az iskola nemzeti hivatását," az ő hatalmas szózata, mellyel
a német városokhoz és fejedelmekhez fordult, keltetie fel széles
körökben a polgárság és a nép i-skolá ja . ir á nt való érdeklödést.?"
Az ellenr eformá ció reakcióképen szirrtén törekedett .az elemi ok-
tatás körének tágítás ára. (Calasanzi szt. József, Borromaei szt,
Károly, keresztény iskolatestvérek.)" A magyar népiskola eszméjét
Comenius állította fel. és Apúczei sürgette (az anyai nyelven való
iskola). A XVIII. sz.-ban a németesítő törekvésekkel kellett kiiz-
denie a nemzetnek: Mária Teréeia, II. József. A Ratio Educatio-
nis rendelkezései szerint a falusi iskolában csak némelyeknek, a
városi iskolában manderskinek tamulnia kellett a német nyelvet, a
nagyvárosi iskolákban pedig az an.ya- és német nyelvet, ahol t. i.
ez utóbbi nem vala anyanyelv, az anya- és német nyelven való
fogalmazási: A kétnyelvű tankönyvek segítségével a nagyvárosok-
ban azonnal, akisvárosokhan néhány év alatt meg kellett kezdeni.
a "tanítást, falun, amikor jónak Iátszák." A németesítő törekvésekre
az 1790-91. országgyűlés törvényben mondja ki, hogya nemzeti
nyelv mdnden iskolában tanítandó. Számos röpirat, javasl.aft váro-
sok, vármegyék sürgették a nemzeti nevelést. A refoenukorszak
hosszú bs dicső küzdehnei a nyelv érvényesüléséért folytak, míg
végre az 1844. országg yűlésen hozott tőrvény a magyar nyelvet
a lcözoktatás nyelvévé tette. A szabadságharc utáni abszolutizmus
még egyszer, utoljára megpróbálkozik a németesítéssel. Az 1868.
38. t.-c. óta a nemzeti nyelv jogaiért nem kellett küzdeni, most
már az' elmélyHésről lehet gondoskodni. Mi is az 1869.-i és az
1877.-i tantervben most már csakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> f f magyar nyelv szerepét, hely-
zetét tekintjük. Itt még a nyelvtantanítást találjuk meg. Az 1869-í
Tantervben a tantárgyak felsorolásában: 2) anyanyelv: 'a) beszéd-
és ér. gyak.,KJIHGFEDCBAb ] írás bs olvesás, c ] anyanvelvtan. - Az 1877.-i tan-
tervben ugyanezen tantárgyaknak ugyanezt a sorozatát találjuk,
a kettő között lényegben különbség nincs." Ezzel a fent emlí-
tett ..r égi" kort lezárjuk

Az 1905.-itallterv már a magyar nyelvi oktatást a tanítás
tengelvévé teszi, s utesításában hamgsúlyozza nemzeti és közrnű-
velődési jelentőeégét." Az 1925. évi tamterv az előbbi kiadásató 1
számított törekvések, kísérletek betetőzéséiil a nyelvet tarrítja, a
nyelvet, melyben nemcsak kife,jezési formát lát és láttat, hanem
mögötte os benne az ember ésa közösség egész lelkét, egész életét.
Ezért vonja vissza dcörébe újra a beszéd- és ér-telemgyakorlatot,
ezért jelöli meg külön ágául f f fogalmazést, s ezért figyelmeztet.
hogy a nyelvtani fejtegetéseket és a gépries olvasást ne tekintsük

6 Fináczy: A rena issa nce kor i neoelésior t, 1919. 213. 1.
7 Fináczy: A rena issa nce kor i neveléstö 'r t. 1919. 212. 1.
ó Fináczy: Az újkor i nevelés tör ténete 1927. 175. 1.
9 Dr. Kiss Áron: A magya r népisk. ta nítá s tör t. 1881. 26-27. '.
10 Böngérfy: Népisk. magya r nyelota na ink tör ténete. Lampe11908.
I I Tanterv és Ut. 1905. 41., 42. lap.
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célnak. A vezérkőnyvek, mintatanítások mozaikjaibóllátjuk, hogy
az utasítás is ilyen szellemű lesz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. ór a . A népiskola i ta nter vi a nya g r észletes ismer tetése.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

magyar nyelv ágai: 1. beszéd- és értelemg yak.: 2. olvasás és olvas-
mánytárgyalás; 3. írás; 4. foge.lmazás ; 5. helyesírás és nyelvi
magyarázatok. Ezek közül tárgyialásra kerül: 1. az olvasmány-
tárgyalás s vele kapcsolatban ,az olvasás: 2. a fogalmazás; 3. helves-
irás é s nyelvi magyarézatok. HivaiikozUlllka beszéd- és értelern-
gvakorlatra, mirrt a beszéd tökéletesítésének eszközére, 'a szóheli
fogalmazás gyakor.lásának alkalrnára, IS az írásra annyiban,
amennyiben a fogalmezással, mint annak technikai eszköze össze-
függésben van, A tantervi anyaget nagyjában uninden növendék-
nek tudnia kell kivülről: osztálvonként az olvasmányok körét, a
tárgyalandó és könyv nélkül megtanulaudó .költemények felsoro-
lását; a fogalmazás tárgyikörét, az egyes osztályokban a fogalmaz-
ványok terjedelmét, .műfaját, az előírt dolgozatok számát; a helyes-
írás és nyelvi magyarázatok osztályonként bővülő anyagát. Ossze-
hasonlítjuk az osztott és osztatlan népiskola tantervét. - s meg-
állapít juk, mennyire szűkebbkőrű ez utóbbi anyaga.

3. ór a : Ta nter vi uta sítá sok; a magya r nyelv egyes á ga ina k

módszer e. Szemléltetés, szemléltető eszközök, kir á ndulá sok. Mínd-
addig, míg az 1925. tanterv utasításai meg nem jelennek, haszon-
nal tanulmányozhatjuk az 1905. tanterv utasrtásait, de mindenkor
reá kell mutatnunk a fejlődést jelző újabb irányelvekre. Ebben
egyelőre a vezérkönyvek vonatkozó eredményeire, tanácsaira tá-
maszkodunk Megbeszéljük a tanító élő beszéldj·ét (lÍrodalmi kíej-
tés, természetes :beszédmodor, idegenszerfiségek kerülése, hunga-
rizmusok használata, ta fonetikai és etímologikus kiejtés mértéke).KJIHGFEDCBA

a j Az olvasással és olvasmánytárg yalással kapcsolatosan meg-
beszélenclők: az olvasás fokozatai, a szótagoló olvasás, a folyé-
kony oIvéIJS&s,az értelmes olvasás és szép olvasás, Kiemelendő e két
utóbbinál a természetes hangsúly, továbbá, hogy ezek a fokozatok
nem osztályonként különülnek el, hanem már az <elsőosztály végén
a folyékony olvéIJS;i,sa cél, a másodiktól kezdve pedig az értelmes és
ha helyén való, a szép olvasás a követelménv. Az olvasmányok
tárgyalásának szükségessége: ismeI'etsz·erzés, lelki gazdagodás és
finomodás, a lelki élet elmélyülése, nemes szándékok ébresztése
céljából. Továbbá a vallási, nemzeti és erkölcsi erősödést, a ko~
zösségbe való loapcsolódást szolgálja, végül az olvasási kedv éb-
resztése iHal kedvet ikebt a nemes élvezet és az őnművelés iránt.
Ezt a nemzeti és általámos emberi célt az olvasókönyvek tartal-
mukkal szolgálják, Az olvasmánvok ma a nemzeti irodalom és a
népköltészet terrnékeiből, remekeihől kerűlnek ki, a nemzeti lélek
'kincseinek <tárházából. A gvemneknek a legjobb is csak éppen jó.
Itt citérhetűnk s enegemlítiük, hogy az első olvasókőnyvet Rochow
szerkesztette 1776-han "Gyermekharát" címmel; nálunk Máriá
Terézia .idején jelentek meg az első olvasókönyvek: Felbiger:
osztrák olvasókönyveát Révai Miklós fordította le. Híres olvasó-
könyvíil is használt enciklopédie. Losonczy H. Istváu: Kis tükre:
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jellemző, rhogy a 19. sz. második felében u. il. nemzeti olvasóköny-
vek jelennek' meg.12

A módszer részletes tárgy.alásánál utaluruk a tanítás ált.
menetére, hangsúlyozzuk azt, hogy minden olvasmány és még
inkább mdnden költemény más-más módszert kíván tartalmánál.
természeténél fogva. Főbb elveiruk: a hangulat vagy érdeklődés
keLlő felkeltése, fokozása (erre szolgál főképWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l gyermek egyéni
élménye, továbbá az ismeretek felújítása, kerfestés stb.), az olvas-
mány, de főképen a költemény bemutatésa egészében; ne törjük
darabokra a költeményt!, a tárgyalás szolgálja az átélést, a bele-
élést," az elmélyedést, tartalmat magyarázzunk s ne szavakat. A
gyermekek aktivitása azt jelenti itt, hogy szabadon rnondják el,
amit tudnak, gondolnak, szabadon érdeklődjenek az iránt, amit
nem' értenek;" magvarázzenak egymásnak. Támogassa a tárgya-
lást képeik szemléltetése, rajz. Az összefoglalást szolgálja az olves-
mány vagy' költeménv újra olvastatása.otartalenának; elmondása.
Az alapgondolan, erkölcsi tanulságmegárllapítáJsánál kerüljük az;
erőszakot.KJIHGFEDCBA

b ] A fogalmazás tanítása az új Tantervben új ága a magyar
nyelv tanításénak ('a régebbiben: írás, fogalm. együtt). Alapelve:
folytonos gyakorlás, kevés elmélet. Megbeszélendő a cél, itt hang-
súlyozzuka gyermek természetes, ösztönszerű ikifejezőképessé-
gének figyelembevételét, fejlesztését, a természetes, kőzvetlen,
egyéni stílusra való nevelést, azután a kapcsolatot a többi tárgy-
gYla1, elsősorban 'a beszéd- ~s értelemgyakorlattal. Szólunk a fogal-
mazás forrásairól: élmény, cselekvés, emlék, megfigvelés: ritkáb-
ban alkalmazzuk a képről vagv rajzról való fogalmazást. A re-
produkálásta ne adjunk 'élJlkalma:t.A fogalmazás fokoza:tairól:a
mondatok fogalmazása, deisebb egész fogalmazása, nagvobb egész
fogalmazása. Fontos és megalkuvás nélkül keresztülviendő a sza-
bad fogalmazás. - A bírálat legyen jóindulatú, biztató, serkentő.
a megkivánható mér-téket figyelembevevő, szempontok szerint tör-
ténő. A gyermekeik egymás fogalmazványaiban necsak a hibát,
hanem a <szépséget, helyességet is vegyék észre. A dolgozatok javí-
tása alapos, az osztályozás igazságos.
_ e j Helyesírás é nyelvi magyarázatok. A formalisztikus rivelv-
tanításról már a ,töl'lténeti részben IS Z Ó ! tU n J k . Az új tanterv a s z a -

!bárlyok, tételeik tanítását megswrítja,s.a nyelvi magyarázatokat
is az élő beszéd tökéletesítésének szolgálatába állítja. Célja i l

'Ilyelvérzéknek,'az analegia-érzéknek a fejlesztése, a helyesírás
támogatása (erre utal a táegy ' címe is), ,á szókincs gyarapítása,
stílus-fejlesztés, gazdagítás és nemesítés. Ez,t .a nvelvtanításban a
példakeresés éselemzés elevenségével értük el, azzal, -hogy a be-
szédtartalmát elemezzük s mindig éreetetjiik, hogy á gondolatnak,
az érzeJemnek, szóvaje' J.elilci tartalomnak van szüksége pL i l bő~
vítménvekre, vagy .az összetett mondatra, s nem nekünk azért, hogy:
a szabályt megtanítsuk ; ,továbbá ra 'megerősítéssel, a helyesírási'

'" ~ 2 BŐvebben 'D r . Kiss Áron:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m a g y a r népisk, ta n ítá s tJ r té n e te .

"
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vonatkozások és foga.lmazási vonatkozások megbeszélésével,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ,

csendes fo.glalJkozásoik célszerű felhasznélásával. .
Külön tárgyaljuik a helyesírás tanításának, gyakorlásának

módját, alkalmait, a javítáet (itt fontos .a hibamegelőzés), 's az
erkölcsi mozzanat, hogy amit elvétettíínk, magunk javítsuk ki.
kiílön a nyelvtani egységek módszerét. Ez utóbbinál felhívjuk a
figyelmet arra, milyen gondolati, vagy érzelmi vagy akarati ok
teszi szükségessé a nyelvténvt, a példák nagy számára, s arra.:
hogy a meghatározás szabatossága nem nélkülözhetetlen, fő a meg-
érzés, a felismerés. Meg kell találnia a tanítónak azt az arany
középutut, mely a gremmatizálés és a szétfolyó beszédelemzés kö-
zött van. .KJIHGFEDCBA

: d ] Szemléltetés, szeniléltető eszközök, kirándulások. Az olvas-
mánytárgyalás szemleltető eszközét az olvasmányok természete
szabja meg; 8 .Z alapelv iH az az általános elv, hogy ezeknek össze-
gyűjtésében fáradhatatlan legyen a tanító. Az írók, történeti sze-
mélyek képét nnrtassa be, a helví vonatkozásokat használja ki
(emléktábla, szülőház stb.) .a kegvelet érzésének s a szülőföld, lakó-
hely öntudatos szerétetének felkeltése céljából. A földrajzi és ter-
rnészetrajzi k:irrándulásokon az irodalmi vonatkozásokat ne mel-
lőzze.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ór a . T'a n-, segéd- és vezérkönyvek. aj Tankönyvek: min-
denesetre bemutatandók és ismerteteridők az intézet gyakorlő is-
kolájában használt tankönyvek. Ennyi elengedhetetlen.

b ] Seg~dikönyvekül a tanító a képző tankönyveit használ-
hatja, de nyelvi és irodalmi oktatásunknak kell, hogy meglegyen
a-z a hatása, hogy a tanító irodalmi érdeklődése ne korlátozódjék
divatos regénvekre, hanem értékes monografiákat is szeressen 01-
vasni, s belássa. hogy művelődése ,tanítói mnnkásságának értékeit
is növeli.

e j Vezérkönyvek Ezek között a Tantervalapos ismerete az
első; a régi Tanterv utasításalii is haszonnal olvashatjuk, Egy-
részt a folytonos javitásra való törekvés saját önképzésére is .ser-
kentőleg fog hatni, másréset tiszteletet fog ébreszteni benne a

. nemes emberi kísérletek iránt, az önfeláldozó és önzetlen munka
iránt, s a régieknek is derekas munkája iránt. Felsorolom az aján-
latos vezérken yveket: .

1. Olva sá s- és olva smá nyiá r gya lá s: 1. Alexander Bernát: Az
olvasókőnyvről ; 2. Barcsai Káoroly: Az olvasás és olvasmány-
tárgyalás tanítása; 3.' Dénes-Vűkár: Olvasmány tárgyalás. Tanítási
vázlatok és mintaleckék: 4. Weszelv: Az irodalomtanÍiás mód-
szere és jelentősége.

2. F oga lma zá s: 1. Barcsai. A fogalmazás tanítása a nép-
iskolában. 2. Biró K. Lajos: Gvakorlatí példatár a fogalmazás ta-
nításához II., Ill., IV., V., VI. osztály számára. 3. Dénes-Vikár-,
Abonyi: A fogalmazás tanírtásának vezérkönyve. 4.. H. Hajtav

. EteLka: Szárnyaik bontogatása. (Polg. isk) 5. Háros-Kőrösi: A
magyar fogalmazás vezénkönyve. 6. Sarudy-Cergely-Kaposy: Ve-
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zénkönyv a fogalanazésnak elemi népiskolában való tanításához.
7. W'eszely: Az írásbeh dolgozatok pszichológiája.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Helyesír á s és nyelvi ma gya r á za tok: 1. Berta Károly ésWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD .

Paál Sándor : Uj vezérkönyv a helyesírás és fogalmazás tanhoz.
2. Dezső Lipót: A magyar helyesírás rendszeres tanításának
módszere. 3. Ligár-t M .: Vezénkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
hoz (cselekedet). 4. Nelluesné M . Máeta: Nyelvtannnesék és víg
nyelvtanórák. 5. Weszelv: A magyar nyelví oktatás vezénkönyve.

4. A negyedik csopor tba Soroltam a zoka t, melyek a nyelv-

ta nítá s mindhá rom á gá r a vona tkozó vezérkönyvek: 1. Frank-
Drozdy: Hogyan ta'll'ÍtsunJk a népiskolábanf 2. A Néptanítók
Lapja tanítási tervei és vázlatai, 3. Quint-Drozdy-Stolmár-Boldis:
Tanfolyami értesítő. 4. Urhegyi Alajos: Vezérkönyv a magyar
nyelv tanításához. 5. Tesléry-Ferenczi-Vargha stb.: Mintatanítá-
sok. 6. Kehrer-Kl'echnyay: Ped. szemináriumok: a magyar nyelv
tárgy<köre.

A vezérkönyveket bennutatjuk, jellegzetességüket vázoljuk s
egy-két szemelvénven szemléltetjük; mintatanitásokat olvasunk el.
Szólunk az iskolai könvvtárakról is, azok szervezéséről, a beszer-
zendő és beszerezhető nnűvek jegyzékéről, az ifj. irodalmi tanács
tevékenységéről, megtekirrthetjiik a gyakorlóiskola könyvtárát; az
olvasmányokat elolvastatjuk (kiosztva) ; szólun'k a könyvtár-
kezelés techníkájáról, I I magánolvasmányok kikérdezésé'I'őL fel-
ha sználásáró1.

5. ór a : Egy osztá ly ta nmenetének elkéeziiése. Mindenekelőtt
megbeszélj iik caz anyagfelosztás ált. elveit. Ezek közül a magyar
nyelv tanmenetében a koncentráció I I legfontosabb, a magyar nyelv
öt ágának anyaga között a kapcsolatot meg kell teremteni, vonat-
kozásokat Iigvelembe kell venni. Az oh. tárgyalés és a fogalma-
zás pedig még a népiskola többi tantárgyának anyagátél sem szi-
getelődhetik el. Nem rnellőzhetők itt az alkalmi vagy helyi vonat-
kozáJsok sem. (Pl. október 6., március 15., vásár, karácsonyi szo-
kások stb.) Minthogy a magyar nyelvtanítás 3 ágát tárg valtuk,
mantául minrjhárom egy-egy hónapi anyag ,beosztását készítjiik
el 'az órára, 5 a növendékek házi feladatul .a z egész évi tanmene-
tet készítik el, feleréezben osztott, felerészben osztatlan iskola
számára. Az összehasonjítás a tantervből tanul taik felhasználásával
hasznukra lesz. A tananenetkészítés házi írásbeli dolzozatul is
számítható, s ezzel a növendékeik túlterhelését is lci.kerül,jük.

AzQPONMLKJIHGFEDCBAille tm én y ek csökkentése. Lapuaik zárraakor jelent meg a rend-
kívül lesujtó kormányrendelet, amely a fizetéseknek 10-15%-os reduk-
cióját tartalmazza, Ez a l:endelet'a tanárságot ismét megfosztja attól a
többlettől, amely az életet relative kellemessé s kívánatossá teszi. És ez
10 keserves hónapig lesz így, Áldozatun kat könnyebben tudnók el viselni,
ha azt Iátnók, hogy a haza minden jómódú polgára hasonló arányban
áldoz!
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P élda : osztott iskola: Ill. osztály. Magya r nijelo, Május.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Tantárgy
Ijl

1. hét
1

II. hét
1

Ill. hét
1

IV . h ét

I Növények állatiQPONMLKJIHGFEDCBAL ég k ö r i c sa p a - Az a n y a i szere- A háború emlé-
Beszéd- és 3

ellenségei. Ma- dék. Villamos- tet, gye rmek i kei a községben.
darak és fák ság, villám- szeretet, tiszte- Hősi halottak,

ért. gyak. napja. Kirándu- háritó. Tdőiú- Jet, hála. Anyák hadiárv ák ,
lás. rás, éghajlat. napja. Hősök napja.

H erm a n n O.:
Etessétek az ég

Gyulai: Szél és Gárdonyi: Há-madarait. - Petőfi: Füstbe
Olvasás 4 Móra: A cinege- nVi' ment terv.

ború árvája.

fészek. - Móra: izi mol-
A fekete kenyér. Pósa: Gondol-

Thirring : Har- nár tája. jatok őseinkre.

kájdoktor.

Fogalmazás
H o g y a n e te te r n

1 télen a mada- J avitús. Édesanyám. Javitás.
rakat?

,

Helyesírá? A középfok
A melléknévrőll Az állitmányról

1
A meIléknév tanultak össze- tanul!ak össze-

fokozása. helyesirásának foglalása foglalása.nyelvi magy, gyakorlása.
(tárgyalt olv.-ok nyelv.lani elemzése.),

I

-

I
Írás 1

Másolás:
Közmondások. Idézetek írása. Nemzeti hősök I

Harkálydoktor. n ev e in ek irá sa .

I

6. ór a . Lecketipusok, otizieiok, Megbeszélésííkhöz, készítésük-
höz számon kérjük előzetes figvelmeztetés alapján a növendékek
tapasztaiatait, megfigveléseit, annelveket a hospitáláeok, bemutatő
tanítások alkalmával gyiijtöutek, Alkalanazzuik a módszer meg-
beszélésekor helyeseknek felismert elveket, Bemutatunk néhány
tanítási vázlatot, 5 az olvasmánytárgyalás, fogalmazás és helyes-
írás-nyelvi magyarázatok anyagából egy-egy tipikus egység váz-
latát k idolgozzuk (pl. egy elbeszélő s egy lírai költeménvét, egy
prózai olvasmányét), az alsóbb osztályok egyikében egy fogalma-
zást élmény va/Sy emlék alapján (Hogyan etetern télen a mada-
rakatj') s egy közéleti fogalmazvány megírását az V-VI. oszt.-
ban, a helyesírás és nyelvi magyarázatok ágából célszerű ugyanazt
az anyagrészlet feldolgozását alsó és felső osztályban megtár-
gyalni, pl. .a határozóikat a IV. oszt.-ban és az V. osztályban.

1. ór a . l . A magya .r nyelv és a né pműoelés, Néhány szó arról,
hogyan szolgálhatja a tanító a népművelést a magyar irodalom
körooő'l feldolgozott kérdéseikkel. Ezekhez az előadásokhoz a népet
közelről érdntő iárgyat válasszon a tanító, s vegye figyelembe a
helyi viszonyokat. Ilyen-témák lehetnének pl. az anyai szerétet a
magyar loőltők verseiben, a gyermeki ragaszkodás Petőfiriél ; a
természet szépségeiről hogyan énekelnek a költők. Miért szerette P.
az Alföldet? A magyar hősök dicsőítése költészetünkben. Helyi
és nemzeti mondák. A cél a magyar irodalom remekeinek megis-
mertetése s a nép nevelése. Éppen azért egyszerű nyelven beszél-
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jen a tanító, sok ...•sok szemelvényt olvasson fel. Nem az ő ragyogó
stílusának bemutatására,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIB . .hallgatóság elkápráztatására kell töre-.
kednie, hanem 'az egyszerű nép szivébe egyszerű, közvetlen nyel-
ven belelopni valamit abból a sok krncshől, aani költészetünkben,
irodalmunkban fel van halmozva, s erőltetés nélkül megindulást,
erkölcsi hatást kiváltani.

A tanítónak Bzerepe lehet a népművelést szolgáló ünnepélyek,
előadások irányításában, rendezése körül is. - Növendékeink elő-
készítését ilyen természetű társadalmi feladataikra ifjúsági
egyesületekben s egyéb ünnepélyeken való szereplésük, a rendezé-
sek körül kjfejtett rnunkálkodásuk szolgálja.

?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAór a . A magya r nyelv ta nítá sa a nem magya r ta nnyelvű

iskolá kba n. Az 1905. tantervben a magyar nyelvtanítás céljának
meghatározása után ezt a mondatot ,találjuk: "A magyal' nyelvnek
nem magyarajkú népiskolában való tanításáról külön utasítás
gondoskodik'?· Bús emlékeket, lázongó kérdéseket éhreszt ben-
nünk ez a rnondat. Az igazság, a 'becsületesség s a bölcs előrelátás
késztet mégis, arra, hogy -a magyar nyelv tanításának ilyen nem-
zetiségi kisebbségi von atkozásávaj tis szembenézzünk s ne titkol-
juk el növendékeink előtt e problémának Iétét, de a történeti visz-
szatekintéssel 1 5 a jelen' állapot szemaneltartésával tőlünk telhető-
leg tárgyilagosan JllIegvi-IágÍrtsu:k.Nevelő-oktatásunk vezéreszméje
a 'némzetnevelés, s ennek ,a legáltalánosabb érvényűnek éppen a
népiskolára vonatkozóan kell lennie. Imre Sándor meghaaározásai
szerint: "a nemzet azok ősszesége, kik a földrajzi viszonyok s a
közös mult erejénél fogva az egyetemes körén belül együtt egy-
séget ajkortnak más hasonló egységek mellett, azoktól határozottan
elkülöniilt szervezettel.":" A nemzetnevelés pedig "a nemzeti kő-
zősség tudatossá :tevése és ennek munkájában sajátos módon
résztvevősre képessé és késszé tétel. "15 Könnyű a helyzet megol-
dása ott, ahol a nép, a nemzet egységes. De nehéz és mélvséges
emberi bölcseséget, emelkedettséget ;kíván ott, ahol nemzetiségi
kisebbségek vannek. Imre Sándor a fejlődés szempontjából csak
akkor mondja a nevelést teljes értekiinek, ha a nemzet mindenik
tagjára kiterjed minden különbség nélkül.'" A magyar nemzet
keretén belül voltak és vannak nemzetiségi kisebbségek. Azt a
kérdést kell tehát .a magyar nyelv szaktanárának megvilágítania,
mit tett és mit tesz oktatási rendszerünk annak az érdekében, hogy
nemzetiségeiruk az államnyelvet elsajátíthassák, s nemzetiségiile
mellett ,a magyar nemzet tagjaivá emelkedhessenek. Első a muItra
való visszatekintés. Ezt a .multat eredményeiben (itt nem a tria-
noni hatásokra gondolok, hanem arra az állapotra, melyben az
ország nemzetiségeit a háború befejezése találta) jellemzi a ma

g.tJ a r sá gna k ténulegee tür elme a nemzetiségek kel szemben, Ezt

lehet erénynek, lehet hibának minősíteni. A tény letagadhatatlan:

13 Ta nter v és Uta sítá s 1905. 41.
14 Imre S.: Nemzetneoelée 64. 1. 1912.
15 Imre S. id. m. 75. 1
16 Imre S. id. m. 94.l.
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a nemzetiségek megmaradtak, A magvarositásra való törekvést
jellemzik idevágó törvénvek. Ezeik iközülcs,ak- az 1907. törvényt
és az ennek alapján 1908-ban (120.000 min, rendelettel kiadott
Tantervet és Utasítást) ismertetjük röviden. Az 1907. évi XXVI.
ésXXVII. t.«, alapgondolata az, hogy ,az állam tiszteletben tartja
a nem magyar nyelvű állecnpolgároknak azt a jogát, hogy gyer-
mekeiket saját anyanyelvükön nevéljék és taníttatiiassák, de vi-
szont megköveteli, hogy a magyar nyelvet a hon összes polgárai
megtanulják és tudják,' s hogya hazafias magyar szellem., a ma-
gyar. hazához való hű ragaszkodás a hon minden, nem magyar
ajkú gyermekeiben is kifejlesztessék és megerősödést nyerjen."
Ahol magyar tannyelvű iskola nincs, ott ·a hitfelekezeti iskolákban
a magyar anyanyelvű növendékek magyarul oktatandók; ha a ma-
gyar anyanyelvűek száma a 20-at eléri, vagy az- összes, beírtak
20%-át teszi ki, számukra a magyar nyelv a tanítás nyelve; ha
a beírt tanulők számánaik fele magyar anyanyelvű. a tanítási nyelv
a magyar, de a magyarul nem beszélő növendékek anyanyelvükön
is részesülhetnek oktatásban: 'a nem magvar tannyelvű elemi isko-
lákban a magyar nyelv oly mértékben tanítandó, hogy a négy
évfolyam elvégeztével nem magyar anyanyelvű növendékek gon-
dolataikat magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudják fe-
jezni. Az e törvény alapján kiadott Tanterv és Utasítás (1908.
120.000 sz. m. rend.) megállapítja a heti órák számát a teljesen
osztatlan, a részben osztott os.teljesen osztott iskolákban, óratervet
ad, szól a magyar beszéd tanításának módjáról, a tanítás ágairól.
Szólunk arról az Apponyi-féle iertézkedésről, mely minden tanító-
képzőben elrendelte az illető vidéken használt nemzetiségi nyelv
tanítását. Ez már átvezet a mai helyzethez. (Ma három tipusú
iskola.) A mai kisebbségi nyelvi tanfolyamok alapgondolata
is az, hogy ,a nemzeti kisebbségi tannyelvű elemi népiskola részére
az illető nemzetiségi nyelvet kellően értő és beszélni tudó, egyéb-
ként is minden tekímtetben alkalmas és nemzeti szempontból tel-
jesen rneghizható tanítók (tanítónők) képeetessenek ki. Ezekre
a-tanítókra nagy feladat vár: ők hivatottak arra, hogy a kisebb-
ségek gyermekeit is a nagy kozösségbe emeljék, a nemzet tagjaivá
tegyék.

UgygondololIIl, hogya helvzetunkhől fakadó nemzetnevelés-
nek feladataiból a magyar nyelv szaiktanára egy morzsányit el-
végezhet azzal, hogy szól a magyar nyelv tanításáról a nem ma-
gyar anyanyelvű iskolákban. Egy morzsányi ez, de legalább nem
jelent elzárkózást egy égető probléma elől. Azonban .csak egy
morzsányi s éppen ezért nem elég ahhoz a célhoz, hogy a nem-
zet a maga valódi helyzetét és állapotát megismerje s hogy
a nemzet mindeník része :éppen az .érdekek közősségét ismerje.
fel,I8 amely utat nem kisebbek jel ölték .Ici, mint Széchenyi, Eötvös,
Járhat még ezen az úton a történelem, a földrajz tanára. is, de
azt gondolom, hogy tervszerűen, intenzíven' éseredményesenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t

kisebbségi nyelvi tanfolyamok végezhetik el ezt . a feladatot. Igy

17 Csiky:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlkoimá nyia n 1912.
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ezek a tanfolyamok a nyelvtanítás mellett valóban magasabb-
rendű, nemzeti 'hivatást töltenének be.

Két.vezérkönyv: Láng Mihály:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magya r beszéd ta nítá sá na k

természetszer ű módja a nem magya r a jkú népiskolsben, Dezső
Lipót: Vezérkönyv a magya r beszédnek az idegen a jkú iskolá k-

ba n va ló ta nítá sá hoz.

Befejezésül feleljünk még arra .a kérdésre, hova illessze he a
vázolt mődszertani anyagot a magyar nyelv és irodalom szak-
tanára. A Tanterv erre a IV. év végét jelöli meg s e beosztást, mint
legcélszerűbbet elfogadhatjuk. A pedagógus tanár tanmenetébe be-
pillantva, megállapítottam, hogy a magyar nyelv ágai módszeré-
nek általános tárgyalását ő február hónapban fejezi be. Az ő mun-
kájának alapvető eredményeire építheti fel a szaktanár a maga
teendőit. Minthogy addigra a nyelvtudományi rész elvégzése
után a szaktanár már áttért az irodalomtörténetre s nem k.ívánatos
ezt a studiumot újra anegszakíeani, leghelyesebbnek látszik a
módszertan elvégzésének a IV.-ik évben a május hónapot szen-
telnie. Igya nővendékek a gyakorlati kiképzés szempontjéből leg-
'termékenyebb V. évet elenéleti pedagógiai ismeretekkel kellő-
képen felfegyverezve kezdhetik meg.

A magyar nyelvnek rnint tantárgynak nemzetnevelő fontos-,
sága szükségessé teszi, hogy ,a zaktanár a módszerrel legalább
ilyen mértékben foglalkozzék Igyekeztem minden mellőzhetet-
lent .a Tanterv megszabta szűk keretek közé szorítani; de nem hall-
gathatom el azt la rninden szaktanár-társammal közös óhajunkat,
hogy a magyar nyelv tanítása világnézetet adó, nemzetnevelést
szolgáló, páratlan, semmi más tárggyal össze nem hasonlítható
jelentőségénél fogva, megérdemelné, hogy legalább egy félévben
heti 1 órában szemináriulllJszerűenfogl'alkozzunk kérdéseivel.
vagy legalábbis megérdemélné a felvett 7 órának megkérszere-
zését. Gruneeus Ida .

A németQPONMLKJIHGFEDCBAn y e lv je len tő ség e a tanitőképzőben,

Az utóbbi időben többször hangzott el olyan kijelentés, hogy
a tanítóképzőben nincs szííkség a német nyelvre és hogyha vala-
mely osztályban az órák számát kellene csökkenteni, hogy azt más
iéirgy javára lehessen forditani, akkor elsősorban a német nyelv
óráiból kellene elvenné, Mivel a kijelentéattevők indokolása rend-
szerint teljesen egyoIdalú és mivel a német nyelv ellenzői a kér-
dést egészen hiJbá:sszemszögből látják, szükségesnek tartom, hogy
'a. német nyelv jelentőségét a tanítóképzőben megvilágítsam.
, Tantervünk így jelöli meg anémet nyelvtanítás célját: "Gya-
korlottság a nemet nyelv szó- es írásbeli használatában, beszéd-
gyakor-latok, irodalmi olvasmányok és nyelvtani ismeretek alap-
ján." Az Utasítások magy,arázatkéntehhez még hozzáfűzik: "A
német nyelv az egyetlen idegen nyelv, amelyet minden tanító-

18 Imre S. id. mű 146.
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képző-intézetben kötelezőleg tanítunk. A leendő tanítónak ezzel a
nyelvvel oly eszközt akarunk a kezébe adni, amelynek segítségé-
vel egy fejlett idegen kultúrával jut közvetlen érintkezésbe. Elő-
szőr oda akarjuk juttatni tanulóinkat, hogy a gyakorbati életben
német nyelven meg tudják magukat értetni, másodszor pedig azt
akarjuk elérni, hogy - legalább a haladottabbek - képesek le-
gyenek a pedagógia köréből vett egy-egy könnvebb cikket vagy
munkát megérteni s továbbképzésüket ezzel is megkönnyíteni."
Azok, aloik a német nyelv ellen fogliainak áldást, v,agy anémet
nyelvet nem tartják elsőrendű szükségletnek a képzőben. rend-
szerint a tantervnek ebbeWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z egyoldalú, ,utilitarisztikus célkitűzé-
sébe kapaszkodnak ésarr.a mutatnak rá, hogy azt a célt, hogy-a
növendékek ,a német nyelvet szóban és Írásban bírják, hogy német
pedagógiai munkákat olvashassanak, a tanítóképző nem tudja
elérni, Már most ebhől arra a következtetésre jutnak, hogyha a
tanítóképző ezt 'a célt úgy sem tudja elérni, akkor egészen feles-
Ieges.

Nem akarok itt vétába szállni senkivel, hogy rámutassak arra,
hogy a többi kétórás tantárgy mennyire éri el a célját és hogy
milven eredményeket tud Ielmutatrei, csupán azt említern meg,
hogy ,a nyelv nem ismeretenvag, hanem készség, amelynek az elsa-
játításához sok gyakorlatra v a n sziikség, a az elsajátítás lélektani
törvényei is mások, mint az ismeretek elsajátításánál. Készséget
olyan minimális gyakor1attal, mint 'amennyi la német nyelv rendel-
kezésére áll, elsajátítarn lehetetlen. Amikor tehát azt követeli va-
18Jki,hogy ezt a célt heti két órával elkell érni, akkor lehetetlent
kíván.' . . '

De távol áll tőlem, hogy m o s t azon keseregjek, hogy - a német
nyelv milyen mostoha elbánásban részesült. Tudom azt, hogy a
tantervkészítők minden tárgynál milyen küzdelmet víveak az óra-
szám miatt. Azt is tudom,' hogy kevés kivéieUel minden kartárs
belátja, hogy a német nyelvre kijelölt idő k,evés. Most inkább
azokra 'a fontos lélektani és didaktikai szempontokra szeretnék
rámutatni, amelyek a tantervben nincsenek ugyan kidomborítva,
deamelvek a német nyelv jeleutőségét sokkal jobban megvilágít-
ják, mint a tantervben hangsúlyozott egyoldalú hasznossági elv.

Hogyanémet nyelv jelentőséget a tanjtóképzőben meg-
értsük, meg kell előbh vizsgálnunk az idegen nyelvtanulás célját
általában. Az idegen nyelvtanulásnál általában háromféleonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcélt

szokás megkülönböztetni: formá lis, uiiliiér ius és r eá lis célt. A
pedagógiában ma már közhely, hogy az iskolai tantárgyaknak.
nemcsak ísmeretnyujtó materiális céljuk van, hanem formális.
észképző. értelemfejlesztő céljuk is. A formális képzés gondolata
a neohumanisztikus filozófusoktói ered, akik azt hangsúlvoeták,
hogy nem az ismeretanyag mennyisége a fontos, hanem az érte-
lem, a szellemi erők felkeltése, fejlesztése, erősítése. A művelt em-
bert' nem az ismeretanyag mennyisége jellemzi csupán, hanem a
sokoldalúan kiművelt szellern. A művelt ember nem az ismeret-
anyag sokasága folytán tud az élet sokféle szeU~n;ti feladataival
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megbírkózni, hanem sokoldalúlag kiművelt szellemének erejénél
fogva, Nem az ismcetanyag tehát a fontos, hanem az a szellemi
torna, amelyet egy-egy tantárgy tanulás/a közben végzünk. És erre
legalkalmasabb eszköz éppen az idegen nyelv. Kétségtelen, hogy
az idegen nyelv tanulása elsőrangú, semmiféle más szellemi mun-
kával nem pótolható gondolkodási gyakorlat, semmiféle más
tárggyal össze nem mérhető szellemi torna. Sokan kétségbevonják
a nyelvtanulás formális képző erejét azzal az indokolással. hogya
nyelv csak eszköz, s az eszköz nem lehet lélekformáló. Igaz, hogy
a nyelv kifejező eszköz~s, de mint eszköz a legcsodálatosabb
szerkezetű eszköz, amelynek a tanulmányozása olyan szellemi
munkát feltételez, amelynél jobb szellemi tornát nem igen talá-
lunk. De a nyelv nemcsak eszköz, hanem mindig valamely nép
szellemének, szellemi strukitúrájának, egyéni lelkének 'a tükre is,
amelynek a tanulanányozása önmagában véve is olyan értékekkel
telíti meg az ember lelkét, amelyekhez hasonlókat semmiféle más
stúdium nem tud nyujtani. Ha csak arra gondolunk, hogy az el-
vont fogalmaknaik milven bőségével gyarapszik a lelkünk a nyelv
tanu'lmányozása folytán, be keJll látnunk, hogy ezen studiura
nélküllrelkünk ,egy bizonyos ierületen szegényebb marad. A nyelvi
szerkezet megismerése, a nyelvi formák, kategóriák megismerésére,
összehasonlftására, alkalmazására, következtetések levonására, íté-
letek alkotására törekvő szellemi .muuka kétségtelenül formális
hatássa] is bir, s a gondolkodás-fejlesztésnek ezt a módját nevezikonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nyelvi-logika i iskolsizá snnk, Amit a nyelvtanulás a szellem szá-
mára nyujt, azt semmiféle más tárgy, még a matematika SeIIIl
tudja nyujtani. A nyelvtanulás nak ezt a formális-logikai-nyelvi
képző jelentőséget ma már minden elméleti pedagógus elismeri és
hangoztatja. Aki tehát legalább egy idegen nyelvalapos tanul-
mányozásán nem dolgozza át magát, az a szellemi munkás szá-
mára oly nélkiidözhetetlen fomnális-logjkai képresnek olyan hiá-
nyát fogja érezni, amelyet ih~ába fog próbálni mással pótolni. Mai
kultúránk szerkezete, de még a szellemi munkás munkája is olyan
természetűek, hogy a formális-logikai képzést nem nélkülözhetik,
ilyen iskolázottság nélkül valódi produ'lotív munkát végezni nem
igen túd az ember. Az idegen nueloienulés első és legfontosa bb

célja tehá t a lélek formá lis-logika i képzése.

A nvelvtanuláenek Vianazonban hasznossági célja is. Idegen
nyelvet .azért tanulunk, hogy azon a nyelven tudjunk beszélni &5
írni, hogy azon 'a nyelven olvassunk idegen irodahruet és tudjunk
érintkezni idegen emberekkel. Ez ra cél azonban csak igen nagy
gy;akorlattal érhető el és iskolában ilyen célt csak igen szűk kere-
tek közt Iehet elérni. Olyan iskolában, ahol kevés óra áll a nyelv-
.tanulás rendelkezésére, az utilitarius cél csak másodrendű szerepet
játszhatik ,az előbbemlített cél rnellett. Minel nagyobb az óraszám,
annál jobban fog természetesen ez a cél is előtérbe lépni.

A, nyelvtanulás harmadik célja a r eá lis-ma ter iá lis cél, ami azt
jelenti, hogy' a tanuló az idegen nyelv tanulásával ismerje meg az
idegen népnek laz irodalmát, kultúráját; szellemi világát. Egy k111MWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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tűrnép szellemi fej lődését, haledésát ma már el sem lehet képzelni
anélkül, hogy szellemi munkásai ne ismerjék más népeknek a
szellemi életét, kultúrvilágát. AtanÍ,tóképzőben ma a német nyelv
az egyetlen eszköz, amelynek a segítségével bepillantást nyerhe-
tünk egy nagy kultúrnépnek az irodalmába, az egyetlen alkalom
ana, hogy más néprnek ra nyelvével és drodalmável összehasonlit-
hassuk a magunkét, amelynek ,a segítségével táguihat a tanuló
szellemi látóköre és knfejlődhetik tárgyiJagos ítélőképessége. Ezen
szerepe révén a német nyelv a tanítóképzőben sokkal nagyobh
jelentőséggel bir, mint bármely más iskolában, aholonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtöbb idegen
nyelvet tanítanak. Ha 'ezt la célt a "tanítóképző a csekély óraszám
miatt csak igen szerény keretek közt is érheti el, mégis olyan
ismeretanyaggal látja el a tanítót, '8J1J1elynélkül ma művelt ma-
gyar ember nem lehet el.

A háború óta azonban a fentebb említet! célok meUé még egy
negyedik is lépett, amely összefügg a rnodern pedagógiának érték-
ítélő, volurrtarisztikus-aktiviszöikus irányával. Ezt a célt anémet
pedagógia .Iculiur kundlicher Il nier r icht" névvel szekta jelölni. A
Kulturkunde, a rnűvelődésismeret szó nem új a modern nyelvek
olctatásánál, használták már a háború előtt is. Amíg azonhan a
háború előtt ezen a néven főleg ísmeretanyagot értettek, az ide-
gen nép kuHúrájáról szóló ismeretanyagot, addig ma ezen nem
ismeretanyagot, hanem oktatási elvet értenek, amely nemcsak a
modern nyelvek tanítására szorfnkozik, hanem kiterjed a tantár-
gyak egész körére. Legnagyobb jelentősége persze az ridegen
nyelvek tanításánál van, onnan indult ki, s onnan nyerte a nevét
is. Célja az, hogy céltuda.tosan kiválogatott irodalmi anyag sajátos
feldolgozása révén kifejlessze a tanulókban az értékelő-ítélő ké.
'pességet, hogy a tanulók' képesek legyenek önálló ítéletek alkotá-
sára, az idegen nyelv tanulásánálpedig főleg az idegen nép
lelki struktűrájának, szellemi élete egyéni vonásainaka
felismerésére, értékelésére, a saját népének szellemi életével való
összehasonlitására és önálló 'kövdkeztetés·ek alkotására. A
világháború ugyanis arra tanított meg bennünket, hogy az
a materiális-realisztikus elv, amely a világháború előtt érvénye-
sült az iskolákban, s amelynek a célja az volt, 'hogy minél több
kultúranyegot ismeetessen meg a tanulóval, hibás és felületes isme-
retekre vezetett, mert ilyen' úton csak az idegen nép kulúrproduk-
tumait ismerte meg a tanuló, de a nép szellemi szenkezetét, lelki
világát, egyéni szellemi megnyilatkozását nem ismerte meg. A mo-
dern nyelvoktatás nem elégszik meg csupán' az idegen nép kultú-
rájáról szóló ismerdanyag nyÍíj.Íásával,- az idegen kultúra lénye-
gének a felismertetésével fokozni akarja a saját kultúra iránti
érzékét. Bildun'g an der Kultur ist Erziehurng zur Kultur,c- mondja
szellemesen W,alterHübner. Az idegen népiség. az idegen nép
szellemi szerkezetének megismerésére vezető természetes eszköz az
összehasonlítás, az egybevetés a miénkkel. Saját népiségiinket,
népünk sajátos szellemi szerkezetét ds csak úgy tudjuk 'valóban
megismerni, ha egy másikkal egybevetjük, összehasonlít juk. Az a
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szellemi művelet, amelyet ilyenkor végzünk, szellemi képességeink
legjobb iskolája. Egy idegen nép egyéni, enaradandőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s értékes
vonásainak, jellemének, lelki világának a megismerése pedig
termékenyítőleg, átalakitólag, nemesítőleg hat az egyéni lélekre
is és nagyban hozzájárul a személviség kialakításához.

Az idegen nyelvoktatás ezen újabb célkitűzése szervesen be-
illeszti a nyelvtanulást is a nevelő oktatás egyetemes céljai közé,
megsziirrteti és áthidalja az idegen nyelvoktatásnak a unultban
divó izoláltságát és olyan értékékkel gazdagítja iskolai munkán-
kat, amelyeket a jövő iskolája többé nem nélkülözhet. Aki az
anyaghalmozás folytán kátyúba jutott magyar tanítóképzés ügyén
segíteni kar, aki a mult századból ránk szakadt materiális tanító-
képzés helyébe egy, a modern kor követelményeinek megfelelőbb
tanjtóképzést akar, aJki nem egy sok és sokféle, de felületes tudás-
sal megterhelt tanítót tekint ideálnak, hanem aki a céltudatos és
módszeres mumkával jól iskolázott és minden feladat megoldására
képes szabad szellemű, önállóan értékelni és ítélni tudó tanítót
akar nevelni, az ezek után bizonvéra másként fogja megíté Illi a
n é m e t nyelv jelentőségét a tenítóképzőben, m in t ahogy az a
multban történt.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vichné ·Gludovácz Emma 1932.
Kruspér István, dr. Radnai Oszkár, Fliegl Kálmán,
Jaloveczky Péter c. ig., Révész Cyörg yi, Pazár Zol-
tán, dr. Novy Ferenc _ . . . . . . . . 1934. -VII. 1.

VII. [ iz, o . 1. fokoza t:

özv.' Lépesné Baur Irén . . . . . . . . . . . . . . .
Puresi János . . . . . . . . . . . . 1932.
Barcsai Károly, Pécs Gyula, Lengyel Gyula Jancsó
Erzsébet 1932. VII. 1-
Tscheik Ernő, Kovács Ernő, Marczelly Kornél, Leyrer
Mátyás, Hatvani Lajos, Sárosi István .
Vizhányó Károly, Mihalik József .

agy Ferenc, Tanács Imre, Móczár Miklós megbíz.
igazgató, 'Kiss József, Bató László

VII. fiz. o . 2. fokoza t:

Csukás Zoltán . . . . . . 1932. 1. 1-
Sághy Tamás 1932. VII. 1-
Zala István, Lux Gyula, Ehrlich Antal, Irtzing Ferenc 1933. 1. 1.
Málnási Dezső, dr. Frank Antal,Csada Imre, Chobo-
díczky Alajos, Braun Angela, Lechnitzkyné Jancsó
Gabriella, Ehmann Tivadar .. . . . . .
Téger Béla, Znojemszky Ferenc, dr. Kosáry János.

VII. [ iz, o . 3. fokoza t:

Szelényi Dezső 1932. 1. L
Vas Károly, Lechnitzky Gyula, Mesterházy Jenő,
Székely Zoltán, Gyulainé Gratz Márta, Siemeister
János 1932. VII. 1.
Berzátzy László, Fekete József, Barabás Tibor, Elé-
nessy János, Pődör Béla, Lázár Károly, Woycie-
chowskyné dr. Lajos Mária, Kalmárné Kostyál Ilona,
Kádár Ilona, Flóra Sándor, Bertha Mária, Váradi
József, Orbán András, Korber Aranka
Zala Mária .

'Keletiné Zsoldos Hermin . . . . . . .
VIlI. [ iz, oszt. 1. fokoza t:

Tanai Antal . . . . . . . . . . . . .
Békéssyné Draskóczy Virginia, Frigyes Béla, dr.
Kéz Andor ..... . . . . . . .. 1932. VII. 1.
v. Komárnoky Gyula . . . . . . . . . . . . . 1933. 1. 1.
Roda Mária, Mácsay Károly, Haits ElIa, Kishonti
Barna, Pfalz György, Farkasdy Zoltán . . . . . . . 1933. VII. 1.
Biberauerné AhonyiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj úlia, Zrinyi Aladár, -Sebestyén
Erzsébet, Ibererné Popovics Olga, Szontagh Katalin,
FogaSsy Odön, Szilág'yi János . . . . . .. . . . . 1934. VII. 1.

1932. LL

1932. VII, 1-
1933. 1. 1.
19:)3. VIl. L

1934. 1. 1.

1. L

1.1.

1933. 1. 1-
1933. VII. 1.

1934. VII. 1.

1933. VII. 1-
1934. VII. 1.

1933. VIt. L
1934. 1. 1-
1'934. VII. 1.

1932. LL

Magyar Tanítóképző 1 7
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V IlI .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ iz. oszt. 2. fokoza t:

Dobossy Elek megbíz. igazgató, Dohanics János,
dr. Kenyeres Elemér '..
Girtler Mária .
Rojkó Antal, Josipovichné Németh Irma, dr. Tóth
Antal, Ágoston Vendel, Doby Ida, Jaloveczkyné
Czinkovszky Kornélia, Mógerné Küzdy Ilona, Stich
ándor .

V IlI . [ iz, oszt. 3. fokoza t:

Gyurjács András, Tóth Ferenc
Dr. Prochaska Ferenc, Riesz Janka
Vajda' Erzsébet .
Medgyesi Mária, Vizy János ...

IX. [ iz, oszt. 1. fokoza t:

Dr. Blaskovich Edit, dr. Zsindely Katalin
IX. [ iz. oszt. 2. fokoza t:

Skersil Mária . . . . . . . . . .
Ruisz Márta, Takács Béla, Meskóné Veverka Edit,
Csekő Árpád . . . . . . . . . . . . .
Forgó Sarolta, Medgyesi Zsófia, Herr György.

IX. [ iz, oszt. 3. fokoza t:

Rozsondai Zoltán, Szántó Lenke, Fehér Aranka,
Nagyné Nádor Margit .
Vargyas Mária, Magyary Károly
Jámbory Gabriella
Undi Mária .

2. Gyakorlóiskolai tanítók.
VII. [ iz, osztá ly 1. fokoza t:

Maurer Mihály, Vaskó Lászlő, Schönvizner János,
Grau Géza, Budai József, Balla Béla, Schön István,
Kristofcsák Lajos.

VII. [ iz, oszt. 2. fokoza t:

Pfeiffer Ilona, Damaszlovszkyné Mészáros Anna.
Drozdy Gyula, Novák Eszter, Pócza József
Szabó Zoltán . . . . .

VII. [ iz: oszt. 3. fokoza t:

Halrnos Péter, Szalatsy Richárd
Simonyiné Müller Irma, Ferenczi István

V IlI . fiz. oszt. 1. fokoza t:

Lakatos Emil, Kaposi Károly, Gergely Ferenc.
Rátkai Kálmán, Gaál Amália

V IlI . [ iz. oszt. 2. fokoza t:

Putnoky Jenő
Bagó Margit . . .

V IlI . [ iz. oszt. 3. fokoza t:

Horváth János
VitáI Margit ... .

IX. [ iz, oszt. 1. fokoza t:

v. Losonczy György
3. Mintaóvónők és el. isk. tanitők,

V IlI . [ iz, o. 3. fokoza t: Legányi Ilona . . .
IX. [ iz. o . 1. fokoza t: Gyöngyössy Erzsébet
IX. [ iz, o . 2. fokoza t: Kunszt Dezső
X. [ iz. o. 1. fokoza t: Király Jenő ..WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

1932. 1. 1.
1933.VII. 1.

1934.VII, L

1932. 1. 1.
193.•..VII. 1.
1933.VII. 1.
1934. 1. 1.

1934.VII. 1.

1933.VII. 1.

1934. 1. 1.
1934.VII. 1.

1932. 1. 1.
1933. 1. 1.
1934. 1. 1.
1935. 1. 1.

1932.VII. 1.
1933.VII. 1.
1934.VII. 1.

1933.VII. 1.
1934VII. 1.

1932.VII. 1.
1933. 1. 1.

1932.VII. 1.
1934.VII. 1.

1932.VII. 1.
1933. 1. 1.

1932. 1. 1.

1933.VII. 1.
1932.VII. 1
1932. 1. 1.
1934.VII. 1.
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,4. Nevelők.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X. (iz. o. 1. fokoza t:

J ombart Ete!, Ambrózy Margit.

XI. [ iz, o. 1. [ okozei:

Kovács Irén, Lipcsey József.KJIHGFEDCBA
K l, [ iz, o. J. fokoza t:

Weiszné Tarant Ilona'
Dr. Kascsák Odön
Fábián Erzsébet
Madarasné Hanvay Ilona, Tulit Péter

1932. VII. 1.
1933. 1. L
1933. VII. 1.
1934. 1. L

5. óradíjas helyettes tanárok.

Gerencsérné, Szánthó Jolán, Tóthné Ziegler Anna, Nika Béla, Erdélyi
Olga,Zeitler Etelka, Tompa Margit, Németh Edith, Katona Margit, Földes
Ernő, Farkas Mária, Galló Pál, Vass' Gyuláné, Dausz Ferenc, Lóky Ká-
roly, dr. Metzner Károly, Pataky. Ilona, Bulla Andor.

6. 'Megbízott nevelők.

Skersil Gabriella,Prell György, Bejczi József, Englert József.

? Óradíjas helyettes gyakorlóisk. tanítók.

Wunder Ilona, Burchard-Bélavárv Erzsébet.
_ Megjegyzés. A nevek után tett dátum a legközelebbi előléptetés idő-

pontját jelzi.QPONMLKJIHGFEDCBA

IR 'O D A L O M .

" Dr. Horn József: A közga zda sá gta n ta nítá sá r ól. Bpest, 1931. Stá-
dium Sajtóvállalat R. T. 15. 1.

Szerző ebben az értékes dolgozatában a közgazdaságtannak a felső
kereskedelmi iskolákban való tanításáról szól. Fejtegetései a tanítóképzés
munkásait is érdeklik, egyrészt, mert a tanítóképző a módszer iskolája;
másrészt, mert megállapításai a tanítóképzői közgazdaságtan tanítására
is találnak.

Bevezető soraiban vázolja a közgazdaságtan történetét és kimutatja
'tanításának szükségességét. Minden elfogulatlan ember helyeslésévei fog
találkozni az a megállapítása, hogyaközgazdaságtannak ,a középfokú
oktatás 'egész terül etén helyet kell biztosítani. Ha a középfokú oktatás a
tanulónak a körülötte zajló életről teljes képet akar adni, úgy még a
középiskola tanterve 'sem mellőzheti a közgazdaságtant. Hazai, viszonya-
illik közt ez más okból is szükséges. Kevés a gazdasági érzékünk. Azután
meg még műveltebb köreinkben is nagy, sőt teljes a tájékozatlanság a
gazdasági élet legközönségesebb fogalmait és legszembeszököbb törvé-
nyeit illetőleg. ,

A közgazdaságtan, új tudomány lévén, 'tanítási módszerének össze-
függő körvonalozásával a tárgyilag és didaktikailag -tökéletesen tájéko-
zott 'sú!rző értékes, úttörő munkát végzett. Dolgozatában három kérdésre
fclel. Kifejti a közgazdaságtan tanításának céljait; a közgazdaságtan
tudományos anyagának higgadt megrostálásával és az ifjúság érdeklő-
dési irányának gyakorlati ismeretével. megfelel arra a kérdésre, hogy mi
legyen a közgázdaságtan tanításanyaga a középfokon ; végül adja a
tárgy tanításának részletes módszerét.

A módszestaúok' rendszerint' megelégszenekWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a z •egyes tárgyak- taní-
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tási céljainak puszta felsorolasaval. A szerző mélyebb alapból, a köz-
gazdaságtannak a megismerés totalitásában elfoglalt helyéből és érté-
kéből vezeti le és egymással logikailag szerves kapcsolatba hozzaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I célo-
kat, ami által a közgazdaságtan tanításának teleológiájáról összefüggő átte-
kintést ad. Szerinte a gazdasági intézmények és jelenségek s az utóbbi-
akban mutatkozó törvényszerűségek megismertetése csak másodrangú
cél, sokkal fontosabb bizonyos közgazdasági judicium és állandó érdek-
Iődés kialakítása, amelyek a tanulót arra képesí tik, hogya gazdasági élet
aktuális helyzetér és eseményeit megítélni tudja. Továbbicél aztán, hogy
.a tanuló ne állapodjék meg a helyes közgazdasági belátásnál, hanem
ennek megfelelően cselekedjék is. Cselekvéseiben pedig erkölcsi és nem-
zeti motivumok irányftsák, -Arra kéll ,képesíteni i l tanulókat, hogy · " I l

nemzet életére kiható nagy gazdasági' kérdésekben ,mindig a közösség
igazi érdekeinek megfelelően foglaljanak állást és rá kell nevelnünk
őket arra is, hogy a közösség érdekeinek megfelelő állásfoglalására ne
csak képesek, hanem hajlandók is legyenek." így lesz a közgazdaságtan
az állampolgári nevelés fontos tényezőjévé.

Ezeknek a céloknak megfelelően kell kiszemelni a ,közgazdaságtan
anyagát. Minthogy a középfokú iskolák tanulóinak .értelmi színvonala
főkép az intézmények és azok életműködése felé fordul, ezeket kell is-
mertetni. A különböző közgazd. elméleti irányokat és iskolákat csak any-
nyiban, amennyiben egy-egy jelenségkörbe élesen bevilágítanak. A gya-
korlati kérdések .körül folyó vitákra különös gondot kell fordítani, mert
'ezek a tanulók ilyen irányú judieiumának élesítésére kiváltkép alkalma-
sak. Az érdeklődés ébrentartásához tartozik, hogy anyag szempontjábó]
állandó kentaktusban legyünk a való élettel. Ezért "tanításunk anyagát
vagy legalább is annak egyes részeit, szüntelenül módosítanunk kell." A
szerző ugyan külön nem, hangsúlyozza, de a célok közt emlí tett nemzeti,
állampolgári cél. megvalósíthatása érdekében önként értetődik, hogy az
intézmények közül a házai földön levőket behatöbbariés részletesebben
kell tárgyalni.

A közgazdaságtan tanításának módszere csak azóta kezd kiforrná-
lódni, amióta e tárgy nemcsak a főiskolai, hanem a középfokú oktatás-
nak is tárgya. Helyesen állapítja meg a szerző, hogy, e tárgy tanítása
nem lehet előadás, hanem csak a tanár és a tanítvány együttes munkája.
Ez meg csak úgy lehetséges, ha az új anyagot a tanítvány meglevő isme-
reteire építjük és az intézmények ismeretét, a jelenségek összefüggéseit,
abennük rejlő törvényszerűségeket bő tapasztalati' anyagból vezetjük le.
Tárgyurtk ,tanításának egyedül ,helyes módja 'tehát a z indukció. A ta-
pasztalati anyaget. ahol csak lehet, közvetlen' szemléltetés.' az intézrné-
hyek mentől szemléletesebb leírása (belső szemléltetésj-s megfelelő számú
példa felsorakoztatása útján kell nyujtanunk. Különösebben is ügyelnünk
kell, hogy' az induktív úton levezetett absztrakciók csak addig terjedje-
nek, ameddig azokat a valóság igazolja. Ezért minden megállapítást,tör-
vényszerűséget a valósággal kell egybevetni és elle"f..rízni. Ily módon
elérjük azt, hogy a tanulők nem fognak megokolatlanuláltalánositani,
rosszszándékú tendenciáknak riem esnek egykönnyen áldozatul, hanem
ellenkezően, közgazdasági judiciumra tesznek .szert ' és a gazdasági élet
objektív megítélésére válnak képesekké. Ha a. közgazdsságtaat így ta-
nítjuk, tanításunknak etikai és nemzeti, értéke is lesz, mert akiket ily
módon 'tanítottak 'közgazdaságtanra, azok, kilépve az iskolából, nem vál-
nak felforgató törekvések, előmozdítóivá. azoktól stávol lesz az a naiv
felfogás, hogy életünk bajai egyszerű', szervezeti módosításokkal meg-
szüntethetők.

Mint más tárgyak anyagának lelki beszövődését.: a közgazdeság-
#
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tanét is előmozdítja a koncentráció. itt helyesen állapítja meg' a, szerző,
hogy kiváltkép a történeti vonatkozásokkal való megalapozás mél yíti a
közgazdaságtani ismeretek elsajátítását. Alig van olyan módszeres egy-
sége, amelyben a mult bemutatása a jelen megértését ne könnyítené .

. Végigfutva a dolgozaton, meg kell állapítanunk, hogy nincs a köz-
g-azdaságtan metodikájának olyan részlete, amelyre az autentikus szerzö
nem ad választ. Évek tapasztalatain nyugvó határozott állásfoglalásai,
világos megállapításai filozófiailag is bőségesen meg vannak: 'alapozva.
Ez a tökéletes filozófiai tájékczottság' különösen 'fokozza Horn József
dolgozatának értékét. mert a problémának magasabb szempontú szinté-
zisére, fontos összefüggések 'meglátására -képesítí. A logikailag tökélete-
senonrganizált tartalmat szerző a: tőle megszokett, nemesen érett" és szép-
ségekben gazdag formába öntötte, Nemcsak a személyes kapcsolatoknál
fogva; hanern elsősarban a dolgozatban rejlő tárgyi és formai értékek
miatt felhívjuk rá "ll közgazdaságtan tanárairiak, sőt a tanítóképzés összes
munkásainak szíves figyelmét.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolná r O szká r .

Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaít, V,e11111ag So.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P . Baohem, Köln. .'

Régóta nélkülözött neveléstudományi folyóirat indult útnak f . évi
április havában Dr. Schneider ' Frigyes kölni egyetemi tanár szerkesztésé-
ben. A folyóirat évi' díja 12 M, egy-egy füzet 4 M. Első száma könyv-
szerű, 172 oldalnyi terjedelmű, vegyesen német, francia és angol tryelvű.
értékes cikkeket tartalmaz, művésii Illusztrációkkal díszítve. Hat fejezete:
1. értekezések, 2.. irodalmi áttekintés, könyvismertetés, 3. nemzetközi
kongresszusok, gyűlések bejelentése, előkészítése, 4. közlemények, 5.
levelezés, viták, 6. a munkatársak jegyzéke.

Az új folyóirat a tanítóképzéssel is fog foglalkozni. Biztosíték erre
a szerkesztő személye, aki a bonni Pedagógiai Akadémiának is tanára.
A vele való beszélgetés folyamán különben kifejtette, hogy jól tudja,
milyen rendkívül nehéz feladatra vállalkozott, hisz különböző. világnéze-
tek, irányzatok, nemzeti érdekek, iskolafajok .kívánalmait kell figyelembe
vennie. Reménysége világhírű munkatársaiban és a különböző interna-
cionális, tanügyi intézményekben van. Hat intézmény vesz részt a szer-
kesztésében, u. m. a münsteri "Deutsches Institut für wissenschaftliche
Padagogik", a berlini "Deutsche Padadogische Áuslandstelle" és a "Zen-
tral institut für Erziehung u. Unterricht", a newyorki, "Intrenational Insti-
tute of Teachers College" és az "Institute of International Education", a
geneve-i "Burea'u .lnteruational. d'Éducqtion." A' munkatársak névjegyzé-
kében eddig 23 kiváló pedagógus -szerepel, hogy csak néhányat említsek:
Kerechensteiner (Münehen), Tumlir z (Graz), Cisper éde és P ia get (Ge-
néve), Ca r ter Alexander (New-York) stb.

A beköszöntő Ker schensteiner tollából valo. Az ú j folyóirat célja
az eg-észvilágot áthátó nagy pedagógiai reformok idején tájékoztatni a
kulönböző államok népeit egymás pedagógiai törekvéseiről. írásbeli és
szóbeli eszmecsere (kongresszusok, cserediákság, kedvezményes tanul-
mányntak) által biztosítani az állandó érintkezést, lehetővé 'tenni a köl-
csönös tanulást és megértést, kútforrásává lenni az összehasonlító peda-
g-ógiának. Ma, amikor államok sorsa .nemcsak magától az államtól, ha-
nem más államokkal való kapcsolatátólIs függ, nem mellékes a szellemi
összeköttetés.

Nekünk, magyaroknak .meg kell ragadnuk at alkalmat, hogy intéz-
ményeinket, . törekvéseinket. képességeinket, értékeinket megismerje a
kül íöld: bele kell kapcsolódnunk e folyóirat munkájába, hogy nagyobb
megbecsülést biztosítsunk magunknak, hisz a szerencsétlen trianoni béke
is viszonyaink nem isme tésének. következménye, '
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.Levelezőlapon való megkeresés re intézeteknek és egyesületeknek díj-
talanul küld mutatványszámot Prof. Friedrich' Schneider, KÖln.,
Bayenthal, Bernhardstrasse 157, Deutschland.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wouciechoroskuné La jos Má r ia dr .

Tóth Mihály: Szá ntá s, vetés. Vezérkönyv a IlL o. tanítója számára.
Sárospatak.

Az érdeklődök közül soknak nem egészen új barát Tóth Mihály
Szá ntá s, vetés·e. Az 192?·ben megjelent III~IV. o. Szá ntá s, vetés önálló-
sított Ill. o. kötetét ismerteti ez a pár sor. .

Megbízható jó barátja lész minden tanítónak. A kezdők bátran tá-
maszkodhatnakrá, a tapasztaltabbaknak 'összehasonlításokra s esetleg
jobb útak választására ad alkalmat' s ösztönzést. Az első 'megjelenése
óta eltelt négy év alatt a könyv szelleme nem változott, csupán élesebb,
azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j timterv szellemét tisztább an .tükröző lett. Anyagában gazdagabb:
sok, mindenütt használható, könrryű technikájú illusztrációt ad a beszéd-
és érteleingyakorlatok, a 'természeti és gazdasági ismeretek beszélgetést
anyagához, az év teljes énekanyagát kottában, a rajz. és kézimunka-
an'yagot mintákban.

, A Ill. o.' teljes évi, órák szerinti tananyagbeosztását adja, ném sok;
de igen világos, józan.: a keresztülvihetőséggel számoló' elméleti utasítás-
sal. Hogy ez nem sok, azt egyáltalán nem tekintem a könyv hiányossá-
gának. Az értéke pedig az a sok kitünő és elég ,részletes vázlat, amelyek
igen átgondolt, tapasztalatokon átszűrődött, TIlinden lehető kapcsolatot
felhasználó tanmenetben kerek 'egészet alkotnak: egy iskolai évnek lük-
tető életét adják,

Hogy minden vázlatából kiemelkednek a nevelő hatást célzó gon-
dolatok, azt ma már a 6 -éves új tanterv természetes eredményének te-
kinthetjük. . Ebből a könyvből az élet lehelete s az iskola és a gyermek
szeretete árad. .
. Figyelem, szemlélődés, gondolkodtatás, akaratindítások, mozgás-
cselekvés, együttmunkálkodás, türelem az eredmény kivárásában, rövi-,
den: az új tanterv lüktet benne, Ami engem legjobban megfog ebben a
vezérkönyvben: a végtelenül előrelátó gondosság úgy tanítói eljárásaiban.
mint a vezérkönyvíró segítség-adásában. Szinte meghat, hogy milyen
szerető részletességgel ad tanácsot pld. a falitáblán való alaprajz-készí-
téshez, a kézügyesítö rajzgyakorlatokhoz, a befőzésról való beszélgetés-
hez. Nem új dolgok ezek.. velem együtt sokan fogták érezni, hogy sok
eddigi ösztönszerű, helyes megérzésük, rátapintásuk itt tudatosan mód-
szeres menethé illeszkedik, szemléltet, kapcsol.. összefoglal.

Talán nem fog mindenki a "Szántás Vetés" barázdáin haladni, ele
aki ott halad, jó úton halad s állandóan fogja érezni, hogy az élesszemű
jóbarát a legjobb -ötleteít minden nag yképűségtől mentesen, a dolgok ter-
mészetes megoldásaként kínálja s nem hangsúlyozza, hogy ez kizáróla-
gosan az övé, első és egyetlen, -:- utánozható. de utolérhetetlen.

Akik Havas-Pésa olvasókönyvet 'használnak, igén jó olvasmány-
tárgyalási vázlatot kapnak a könyvben, szempontokat, ami nagy segít-
ség, időmegtakarítás, különösen az ezerelfoglaltságú falusi tanítónak.

A számolás és mérés feladatkörei mindenütt a helyi viszonyok sze-
rínt fognak változni, érrea vezérkönyv is áll~ndóan útal. 'Leghangsúlyo-
zottabh ez a helyi viszonyokra való utalás természetesen a beszéd- és
értelemgyakorlatok földrajzi vonatkozású beszélgetéseiben. '

A havi és heti előkészületek rovatában ilyeileket olvasunk: "A kör-
nyéken lezajlott történeti eseményekről anyagot gyüjtök." "A vármegyei'
főbb tisztviselők nevei után érdeklőd öm." "Az időjárás helyi vonatko-
zású jellegéről feljegyzéseket készítek,"'"A határ térképét .jókora nagy-

~
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ságban pontosan elkészítern. Elkészítéséhez hivatalos adatokat a község-
házánál találok." "Szomszédos község lakosainak jellegzetes ruházatáról,
beszédéről, szokásairól adatokat gyüjtök.'

Szemléltetésül talán elég ennyi, kommentár nem szükséges hozzá.
A havi és heti előkészületek biztos vezérfonalat, keretet adnak, termé-
szetesen minden iskolában más és más tartalom kívánkozik és kínálkozik
majd bele. S hogy ez a tartalom valóban belekerüljön, éber figyelmeztető
'lesz ez a könyv. Ha egyéb szelgálatot nem tenne is, már ezzel is sokat
tett. 'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASimonyi Ká lmá nné.

HIR EQPONMLKJIHGFEDCBAK .
F olyóir a tunk szerkesztősége szeptember től kezdve 1. Menkina

J á nos-utca 8/b. II. J. szám. eleit- va n. Kézir a tok, ismer tetésr e szá nt köny-

oek, a szer kesztőségnek szóló közlések ezentúl er r e a címre küldendők.

A különféle szer kesztőségeket ,pedig a r r a kér jük, hogy a cser epéldá -

nyoka t ugya ncsa k a fenti címr e szíveskedjenek ir á nyíta ni. ,

Kitüntetés. A kormányzó úr őfőméltósága a miniszterelnök előter-
jesztésére dr. rábapordányí Gévay-Wolff Nándor vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumi államtitkárnak értékes szolgálata elismeréseü! a II.
'Osztályú Magyar Érdemkeresztet a csillaggal adományozta. A tanító-
képzői tanárság körében őszinte örömet keltett a kultuszminisztérium
kipróbált és kiváló eredményekben gazdag multra tekintő Iőtisztviselőjé-
nek magas kitüntetése. Fogadja öméltósága ezen az úton is a tanító-
képzői tanárság hódolatteljes üdvözlését! '

Kinevezés. A kormányzó úr őfőméltósáaa a közokt. miniszter elő-
terjesztésére Ba lá zs Béla tanítóképző-int. kir. főigazgatói címmel felruhá-
zott áll. tanítóképző-int. igazgatót tanítóképző-int. kir. főígazgatóvá az
V. fiz. osztályba- kinevezte, Hosszas és kiváló tanári és igazgatói szolgá-
latnak méltó elismerése ez a 'k!nevezés., Balázs Béla személyében olyan
férfiút emelt a legfelsőbb hatóság a főigazgatói székbe, aki eddig is
szívjósággal párosult hozzáértéssel, intézte a ttóképzői tanárság tanul-
mányi ügyeit. Melegen kívánjuk, hogy -most már végleges új poziciójá-
ban lankadatlan buzgalmú tevékenységét a sikerek láncolata kísérje.

Tanári kinevezés. A kÖZlOk1J.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' l I l lm J iIS .z Í le J r Undi Mária okl. rajatanért.
festőt és iparművészt áll. tanítóképző intézeti rendes tanárrá kinevezte és

, szolgálattételre a bpestí VII. ker. áll. tanítőnőképző-intézethez osztotta be.
Előléptetések. A kormányzó úr őfőméltósága a közokt. miniszter

előterjesztésére dr. Radna i Oszkár bpesti, F liegl Kálmán csurgói,KJIHGFEDCBA[e lo -

veczky Péter bp esti, P a zá r Zoltán jászberényi, Réoész Györgyi györi.
dr. Novy Ferenc bpesti áll. tanító-, illetőleg tarrítónőképző-int. tanárokat,
Kruspér István a szegedi Ill. ker. polg. iskolához beosztott áll. tanító-
képző-int. tanárt, valamint dr. Her rnos Sándor bpesti izr. tanítóképző-int.
'tanárt a VI. fiz. osztály 3. fokozatába előlép tette.
: Áfhelyezések. A közokt, mrnaszaer a bpesti L kell'. á'lil,.tlMlliióképző-
intézethez beosztott Drexler .István polg. isk. h. tanárt 193'1. évi szept.

, 1-től kezdődő hatállyal a dunapátaji "áll. polg. fiúiskolához áthelyezte.
'-- A közokt. miniszter Mácsa y Károly csurgói áll. ttóképzői tanártkérel-
'mére a kiskunfélegyházi áll. tanítóképző-intézethez visszahelyezte. - A
közókt. miniszter F er enczi István nyíregyházi áll. ttóképző-ínt. gyakorló-
isk. tanítót kérelmére a bpesti VII. ker. áll. tanítóképző-intézet -gyakorló-
iskolájához áthelyezte. - A közokt. miniszter La ka tos Emil kiskunfél-
egyházi áll. ttóképző-int. gyakorlóisk. tanítót kérelmére hasonló minő-
ségben a nyíregyházi áll. tanítóképző-inthethez áthelyezte. - A köz okt.
rniniszter P a tyi István áll. tanítóképző-intézeti tanárt kérelmére Bpestre

. ~ _ .
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helyezte át és szolgálattételre a Vu. ker. áll. tanítónóképző-intézethez
.osztotta: be (840-1-31,/931.)

Tanári megbízatás meghosszabbítása. A közokt. míniszteronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABulla

Andor csurgói óradíj as h, tanár megbízatását az 1931/32. isk. évre meg-
hosszabbította.

Nyugdíjazás. A közokt. miniszterKJIHGFEDCBAT ö m ö r Boldizsár csurgói áll. ttó-
képző-int. tanárt -,a tényleges szolgálat köteléke alól f. évi augusztus hó
végével felmentette. Tömör Boldizsár tanári. szolgálatát a dévaí áll. kép-
zőben kezdte, de már a következő évben Csáktornyára került, ahol a
'megszállásig buzgón töltötte be a tanári széket. Innen 1919-ben Csurgóra
helyeztetett át, ahol csekély megszakítással egészen mostani nyugdíjaza-
sáig önzetlen lelkesedéssel szolgálta a tanítónevelés ügyét. Kívánjuk,
hogya jól végzett munka boldogító érzésével töltse a nyugalom éveit.

Az első okleveles tanfelügyelők. A közokt, nriniszter által a
szegedi egyetemen szervezett tanfelügyelő-képző tanfolyamot az 1930/31-
isk. évben dr. Hofba uer László, Hubei János, [ ur esse E. Medárd és
Mór icz István okI. tanítóképző-int. tanárok végezték el, akik a megsza-
bott vizsgálatok sikeres letétele után tan felügyelői oklevelet kaptak.

Személyi hírek. Mester há zy Jenő kartársunk aug. 20-án A buda vá r i

kir á lyi pa lota külső szépségei címen rádió-elöadást tartott. .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú j tanítónőképző-intézet, A Szent Oreolya-rend az egyházi fő-

hatóság engedélyével az 1931'/32. iskolai évvel Bpesten (II. Zivatar-u.
2-4.) róm. kath. tanítónőképző-intézetet létesített. Ezzel a róm. kath.
intézetek száma 25-re, az összes tanítónőképző-intézeteké meg 35-re emel-
kedett. Tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézeteink jelenlegi száma: 60.

A javító képesitő-vizsgálatok idejének megváItoztatása. A közokt,
nainiszter elrendelte, hogy a tanító- és ±anítónőképző-intézetekben az.
eddig decemberben tartani szokott javító-és pótképesítő-vizsgúlatok az
1931/32. isk. évtől kezdve szeptember hónap első hetében tartassanak
meg. (840--05-40/1931. Hivatalos Közlön y. 13. sz.)

Az áll. képzök szeptemberi képesítő-vizsgálatai, A közokt. mi nisz-
ter az áll. tanítóképző-intézetek növendékei számára a szept. javító és
pótló tanítóképesítő-vizsgálatok helyéül a bpesti 1. ker. áll. tanítóképző-
intézetet, az álL tanítónőképző-intézetek növendékei részére pedig a
bpesti II. kér. áll. tanítónőképző-intézetet jelölte ki. Az. elnöki teendők
e-llátásával a II. ker. áll. tanítónőképző-intézetben Ba lá zs Béla kir. főigaz-
gatót, az I. ker. áll. tanítóképző-intézetben pedig Molná r . Oszkár áll.
tanítóképző-int. igazgatót bízta meg.

Nyilvános ünnepségek en résztvevő tanulók magatartása. A közokt,
míniszter elrendelte, hogy a középfokú iskolák növendékei nyilvános iin-
nepségeken a Himnuszt, a Szózatot és a Magyar Hiszekegyet vigyázz-
állásban hallgassák végig akár zene-, akár pedig énekkar adja azt élő.

Nyugtázás. Tagségé cLíjJalÍfizettek az 1928. évme: V!1aszaty Ferencné,
Amler A. - Az 1929. 1. felére: Málnási D. - 1929~r e: Barabásné Ribiczey
Erzsébet; Doby 1., Amler A., - Tóth Lajos. - 1930-r a : . Doby 1.,. Révész
K., Leyrer M., A Gludovátz -E., Varga' Gyula, Amler A., Tóth Lajos,
Ehmann T., Pődör B., Vas K. - 1931. L felére: Szabó K.,Vas K.,
Desits J.." Flóta S., Stich No" Szabó Z., - 1931-r e: Doby L, Dúzs M.,
Révész K., Vaskó L., Juhász 1 , Horváth A. f . , Marcélly K., Hatvani L.,
Kovács D., Révai: Ö., Tóth,. M., Varga G.~ Ecsedy L., Egey' A., Szathmáry
F., Zilahy F., Lázár K.) Ruisz M. -EZőfizetésa folyóiratra: Székesfehér-
váráll. polg. f1úisk (1931), Miskolc róm. kath. tanítónóképző (1930--1931).

Bpest, 19.31. június M. P á cze J ózsef pénztá-ros .

•Megjelent Barcsai józsef és Károly. Népiskolai módszertan!

-. DUNÁNTiJ"L p'Édn -EGYETEMr' KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA -R.-T: PÉCS.
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