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- Dr. Pauer ImrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőadásai a logika köréből, melyeket awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi julius hónapban, a tanító-
és tanítónőképző-intézeti tanárok számára rendezett tanfolyamon tartott. -

Dr. Pauer Imre, a hazai tanító- és tanárképzés e kiváló vezér-
férfia és a tanítóképző-tanárok eléggé meg nem becsülhető barátja, az
ebben az évben számunkra rendezett tanfolyamon a bölcseleti propedeu-
tikai disciplinák másodikát, a logikát választotta előadásain ak tárgyául.
Igen szerenesés gondolat volt tőle, hogy a bölcselet bevezető tárgyait
ismerteti meg velünk. A régebbi tanítóképző-intézeti tanárok közül sokan
ugyanis igen elemies kiképzésben részesültek bölcseletből. Egyikünk-
másikunk azután tett ugyan alaposabb, mélyebb tanulmányokat, de nem
mindnyájan. Pedig a legáltalánosabb, legmagasabb szempontokat nyujtó
bölcsészeti beható ismeret minden tanárnak egyaránt szükséges.. Azután
a bölcseletnek ujabb vívmányait, utjait figyelemmel kisérni, erre meg
éppen kevesen érünk rá. Éppen azért a legnagyobb örömmel fogadnók,
hogyha egy következő tanfolyamon dr. Pau er Imre folytatná a bölcse-
leti disciplinák köréből vett előadásait.

A tanfolyamok rövidségük mellett is igen érdekesek, különösen

akkor, mikor az előadó tárgyának többé-kevésbbé nehéz, elvont részeit
is egyforma könnyedséggel fejtegeti és teszi világossá, érthetővé. Pauer
Imre ezen a tanfolyamon a gondolkodástannak lényeges részeit behatóan
fejtegette, az önként kinálkozó következtetéseket és a részleteket pedig
es-k éppen érintette. Igy azt, hogy az ujabb gondolkodástan miképpen
határozza meg Et fogalmat a régebbi formális logikával szemben, be-
hatóan fejtegette ; a fogalom felosztását már csak elősorolta. Hasonló-
képpen bánt el az ítélettel, következtetéssel, meghatározással s egyéb

Magyar Tanit6képz5. 36
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részekkel is. Es ez igen helyes. Mert aki a lényegeset fölfogta, az a
részleteket is meg tudja érteni; akiben a lényegesnek fölfogása az érdek-
lődést felköltötte, az a részletek behatóbb tanulmányozását maga is
el fogja végezni. Hiszen előadásainak egyik igen fontos célja volt: a
bölcselkedés iránt érdeklődést kelteni és behatóbb tanulmányozására ser-
kenteni. Igy azután lehetséges volt tizenkét órás előadásban a gondol-
kodástan egész rendszefén végighaladni.

Többek óhajára arra vállalkoztam, hogy dr. Pauer Imre előadásait
. a Magyar Tanítóképzőben ismertetni fogom. Feladatom nem volt könnyü,
mert nem értvén a gyorsiráshoz, okoskodásának láncolatát nem' birtam
híven lejegyezni; néha a legszebb szemek maradtak ki. Az ő mélyenjáró
fejtegetéseinek ezen részeit emlékezetből pótolni nem sikerült volna ugy,
mint magam is akartam. Segitségül vettem azonban dr. Pauer Imrének
"A logz'ka a laptanai" cimü munkáját. Hiszen ennek fonalát követte elő-
adásaiban. Előadásainak ismertetése egyuttal logikája tartalmának ismer-
tetése, Logikája segítségével, azt vélem, sikerült a magamra vállalt fel-
adatot megoldanom. Mert ahol jegyzetez"m alapján nem tudtam eligazodni,
ott "A logika alaptanait" vettem segítségül. Történt ez pedig kivált a
részletek elősorolásánál eleitől fogva és az előadások előrehaladtával mind-
inkább a lényegesebb részek fejtegetésénél is. Hogy nevezett műből sok-
szor szórul-szóra is vettem át egyes részeket, az ebben az ismertetés-
ben annál kevésbbé lehet hiba, mert az élőszóval történt előadások
alakja is a' legtöbbször olyan szabatos volt, mint a könyv előadásáé.

Örülnék, hogyha dr. Pauer Imre, mélyen tisztelt előadó nk és kedves
kartársaim, akik velem együtt ezeket az előadásokat hal\gatták, azt talál-
nák, hogy ez az ismertetés elég hű és eléggé alkalmas arra, hogy az
ujabb gondolkodástan eredményeit megmagyarázza és hogya gondol-
kodástan tanulmányozására serkentsen.

1. A logika feladata.

A) Álta lános gondolkodás-formák.

2. A fogalmak.
3. Az ítéletek.
Folytatás. Az itéletek.
4. A következtetések.
Folytatás. A következtetések.
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EJ A rendszer-es gondolkodás formát".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A meghatározás.
6. Az osztályozás.
7. A bizonyitás.HGFEDCBA

e ) A tudományos kuta tás modseerei.

_ 8. A tudományok osztályozása. Főbb módszerek: inductio, deductio,
9. A tudományok felosztása exact és nem exact tudományokra.

Egyéb módszerek.
10. Ismeretelméleti irányzatok. Ismeretformák.

1. előadás.

1. A gondolkodástan feladata .

A lélektan az utolsó évtizedekben valóságos forradaimon ment
keresztül. Alapelvei változtak meg.

Minthogy pedig a neveléstan egyetlen tételét sem lehet tisztán
látni a lélektan ismerete, alkalmazása nélkül, könnyen érthető, hogy a
lélektani felfogásnak gyökereiben való megváltozása maga után vonta
a neveléstani felfogásnak alapjaiban való megváltozását is. A lelki
tehetségek elméletét p. o., mely Wolf spekulatív lélektana óta általá-
nosan el volt fogadva, az ujabb vizsgálatok megdöntvén, a neveléstan
is uj alapra helyezkedett.

És látni fogjuk, hogy az a bölcseleti disciplin a is, mely az idei
tanfolyam tárgya, hasonló nagy változáson ment keresztül. A gondol-
kodástant, melynek föladata: hogy a gondolkodás szövevényes műve-
letére derítsen fényt, hogy a gondolkodás eszközeit, törvényeit és mód-

szerejt fejtse ki, hogya tudás alapjait és kifejlődésének szabályait
nyomozza, csak a modern lélektanra alapítva lehet fölépíteni ugy, hogy
céljához képest a kutatás valódi eszközévé legyen. Befejezésül azután
rá fogunk térni arra is, hogy milyen befolyása van a logikának az
ismeretelmélet kialakulására és minő viszonyban van a bölcselet történe-

tének kifejlődésével,

A gondolkodástan tételei Aristoteles óta az utóbbi évtizedekig kevés
változáson mentek keresztül. Csupán alaki tudománynak tartották,
melynek más feladata sincsen, mint a gondolkodás azon formáinak,
a fogalomnak, itélet és következtetésnek megállapítása, melyeket a helyes
gondolkodás megkíván. Ez a formális logika, melynek évezredes tekin-
télye megingathatatlan nak látszott, ma már hitelét vesztette. Ma már
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2. A fogalmak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az alaki gondolkodástan a fogalmak ismertetésével kezdődik és
meghatározása szerint "a fogalom a tárgy lényeges tulajdonságainak
gondolata, "

Általános tárgy azonban, mely csak u. n. lényeges tulajdonságok-
kal birna, nem létezik; ilyet el sem képzelhetünk. Mi csak egyes tár-
gyakat képzelhetünk el. Egyes tárgyakról szerzünk ismereteket. Természet-
tani, illetőleg élettani ingerek nélkül lelki jelenség nem jöhet létre. Érze-
tek, képzetek a gondolkodásnak is feltételei. És ezek a kezdetleges
ismeretek milyen formában nyilvánulnak ? Semmiképpen sem a formális
logika jelezte fogalom formájában.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

516

nyilvánvaló, hogyagondolkodástani alakzatok helyessége nem biztosítja
egyuttal a he1yes, exact gondolkodást. A formális logika hiába állapítja
meg az általános sémákat a fogalmakról, itéletekről," következtetésekről ;

hiába állítja föl a legkifogástalanabb syllogismusok sorát: ez egy lépés-
sel sem visz előre az igazság megismerésének 'utján, hogyha nem vagyunk
tekintettel egyutta l a formák tarta lmát-a is.

A formális logikával szemben az ujabb lélektani alapra épitett
logika nem törődik első sorban a formákkal, hanem tartalmukkal, magá-
val az ismeretek igazságával és éppen azért azzal szemben lélektani

logikának 7/ag-ymateruiiis logz'kának is nevezhető, melynek főcélja magá-

nak az igazságnak fölkutatása.
A formális logika is, mihelyt föladatainak megoldásához hozzáfog,

lépten-nyomon kénytelen magával az igazság kutatásával is foglalkozni,
mert tisztán alakzatok megállapításával nem vezethet rá a gondolkodás
helyességére.

Mint a formális logikától, épp oly távol van a materiális logika a
metaphysikai vagy dialektikai logikától, mely a logikát nem csak alaki
tudománynak tekinti, hanem azonfelül" a gondolat és lét párhuzamessága
alapján (ami gondolatilag vagy alakilag helyes, annak egyszersmind tár-
gyilag is igaznak kell lenni) a tudás egész tartaimát is pusztán gondol-
kodással vezeti le, miáltal könnyen téves eredményekre jut.

Hogya materiális logika feladatát megoldja, mindenekelőtt a gon-
dolkodás keletkezésének, fejlődésének törvényeit kutatja. Első kérdésnek
magának a gondolkodásnak elemzését veszi. A gondola tokat nem mz'nt

üres formákat, hanemmz'nt tar ta lommal biro tenyeket vizsgálja .
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Az itélés, az itélet a kezdetleges ismeretek alakja. Az igaz, hogy
ezek a kezdetleges itéletek még nem logikai, hanem csak lélektaní íté-
letek. És pedig u. n. mechanikai itéletek, melyek az élő szervezet
mechanismusának önkéntelen kifolyásai. Ilyen érzetek, képzetek kapcso-
latának rezultátuma ismerettartalom. Minél több ismeretet szerzek ily
uton valamely tárgyról, annál világosabb fogalmam van róla. Meg-
jegyzendő, midőn igy valamely tárgyról ismereteket szerzek, mindenek-
előtt analysist és nem synthesist végzek. Mikor már többé elemezni
valóm nincsen, mikor valamely tárgyról teljes, biztos ismeretem van;
mikor tudom, hogy az a tárgy mi, félrernagyarázhatást, kétértelmüséget
kizáró módon: akkor mondhatom, a tárgyról teljes, biztos fogalmam
van. Ime,HGFEDCBAi kezdetleges mechanikai itélet alakja egyuttal a logikai gon-
dolkodásnak is alakja.

Amig valamely tárgyrólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbiztos ismeretenz nincsen, addig fogalmam
sincsen róla, legfeljebb sejtelmem lehet. De ez a biztos ismeretem a
tárgy lényeges tulajdonságainak biztos ismerete? Semmiképpen sem.
Hiszen nem szükséges, hogya tárgy valamennyi u. n. lényeges tulaj-
donságait ismerjük. Hogy a fogalom általános és egyetemes irányu,
vagyis végérvényes legyen, mint azt a formális logika kivánja, a leg-
több esetben az nem szükséges, sőt nem is lehetséges. Tény az, hogy
vannak álta lános fogalmaink is, de vannak egyes fogalmak is. A foga-
lom nevének, a szónak, megvan az általánosító jellege, de nem magának
a fogalomnak. Végérvényesnek sem mondható a fogalom. A fogalom,
amint .Iáttuk, ismeret-rezultátum, mely végérvényesnek legfeljebb bizonyos
emberre, bizonyos időben mond ható. De uj tapasztalatok, ismeretek
módosíthatják a fogalmat. A tudományok történelme tanuskodik erről.
Minden fogalom (ismetet-rezultatum) fejlődzk. A fogalom fejlődő képes-
ségét tagadni annyit tesz, mint a tudomány fejlődhetését tagadni.

. Minden ismeretet megdönthetnek, mÓdosíthatnak,tökéletesbbíthetnek.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tökéletes fogalom, mellyel a formális. logika olyan könnyen bánik el,
tehát ideál, eszmény, mely felé törekszünk, melyet azonban rendszerint
csak korlátolt mértékben érünk el. Egyetemes érvényüeknek sem mond-
hatók a fogalmak, hiszen minden embernek nem kell ugyanarra az
eredményre jutni, valamely tárgyról ugyanazzal a fogalommal birni.

A fogalom tehát a materiá lz"s logika ssersnt határozott ismeret-

eredmény, mely képes fejlődni, vagy~s uj tényekkel tó"kéletesbbíthető,tehát

sem álta lánosnak, sem végérvlnyesnek nem tekz·nthető.

A fogalom nemének megállapítására a fogalom természete és a
. repraesentatio képzetéhez való viszonva szolgál alapul.

Egyes fogalom egyes' képzetekb61, álta lános fogalom kózképzetekből
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ered. Konkrét fogalmak azok, melyeket nemcsak nevekkel' jelölhetünk,

de megfelelő érzéki szemléletekkel is helyettesíthetünk. Elvont fogalmak-

.nak ilyen helyettesíthető szemlélet nem felel meg,. ezek számára más

jegyünk nincs, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz írásjegy vagy puszta szó. Ember, állat, növény-

konkrét fogalmak; szeretet, bátorság, igazság -- elvont fogalmak. Min-

den egyes fogalom egyszersmind konkrét, de sok konkrét általános. Sok

esetben valamely fogalom az egyik ember tudatában mil?t konkrét szerepel,

más ember tudatában pedig mint elvont.

A fogalmakat azonkivül négy kategoriába osztják:' vannak 1. tárgy-,

2. tulajdonság-, 3. állapot-fogalmak és 4. vonatkozásokat kifejező fogal-

mak vagy formák. (Megfelelőleg a főnév, melléknévnek, igének és a

határozóknak, névutóknak, ragoknak.)

Hogyha a fogalmak közti viszonyt vesszük, akkor öt csoportot

különböztethetünk meg. 1. a fölé- és alárendeltség; 2. a mellérendeltség ;

3. a kölcsönös függés viszonya szerinti fogalmak (büntény - büntetés;

indítóok- elhatározás; jog - kötelesség; atya és gyermek); 4. állító

és tagadó fogalmak és 5. disparat fogalmak (erény - szék).

A mellérendelt fogalmak lehetnek disjunct, correlát, ellentétes,

érintkező és találkozó fogalmak. .

A functio ~zempontjából,' melyet a fogalmak a gondolkozáskor

betöltenek, megkülön~öztetünk objektiv és szubjectiv fogalmakat. Végre

beszélünk világos és szabatos fogalmakról.

3. Az z'téletek.

Aitélés és nem a fogalomalkotás az első logikai működés. Itélés

nélkül fogalomhoz nem juthatunk. A gondolkodás lélektani kifejlődésének

vizsgálata arról tanuskodik, hogy az itélet és a fogalom az apperceptiv

folyamatok különbözó formái, melyek közül az utóbbi föltételezi az

előbbit.

Maga az érzéki észrevétel nem lehet tárgya a gondolkozásnak.

A gondolkozás nagyobb mértékben tudományos, önkéntes művelet ..

Ebből látható, hogy az itélés nem lehet synthetikus művelet

mint azt a régi formális logika állítja. (Az itélet két fogalom kapcsolata.)

Az itélés is elemző mftvelet. Az ujabb lélektan művelőinek és különösen

Wundtnak' érdeme annak a sarkalatos tévedésnek fölfejtése, hogy az

itélés synthesis. Az itélés mindenekelőtt elemző művelet, mely a duaii-

tás törvénye sserint végeztetik. (Minden itélet két részből, alany ból és

á!lítmányból áll.) Képzetek appositiója ad infinitum nem gondolkodás,

nem itélés. Az állítmánynak implicite benn kell lenni az alanyban.

A~ ítélet mintegy analogonja .az objectiv észrevételnek. Azt bontja elemeire,



amit az érzéki észrevétel is szét szokott választani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEz mehanikus,

tudattalan folyam~t; az hovatovább tudatosabb, logikusabb. És az elvont

gondolkodás is éppen elsősorban elernző művelet. Velünk született fogal-

mak - ideae ·innatae, - melyek a tiszta synthesist lehetségesse ten-

nék, nincsenek. Hiszen az elvont fogalmak soha sincsenek készen adva,

hanem csak sok konkrét, tapasztalati ismeretekből szürődnek le.

Mikor azonban valamely összetett képzet et elemeire szétbontunk,

nyilvánvaló, hogy azután ezeket az elemeket ujra össze kell kapcsol-

nunk. Az itélés teljes művelet~ ennélfogva voltakéPpen analytzko·synthe-

#kus művelet. Van. benne szükségképpén mindenekelőtt elemzés, de

befejezéséhez szükséges a synthesis is. Már most aszerint, mennyi van

benne az elemzésből és mennyi van benne a synthesisből, ezen alap-

szik az itéletek felosztása analytikus és synthett"kus Ztéletekre.

II. előadás.

Folyta tás. Az itéletek.

a) Elemzi déletek azok, melyekben az elemző művelet a tulnyomó;

synthetikus itéletekben a tapasztalatból elvont fogalmak synthesise, a ki-

indulás fő, melyre az analysis csak nagyobb megokolás céljából következik.

Elemző művelet van ebben az érzéki észrevétel ben : A tűz éget.

A test kiterjedt. Az oxigén elem. Ezek is analytikus itéletek, melyek a

test és az oxigén fogalmának elemzése folytán keletkeztek. A synthesis

ezekben csak grammatikai művelet. Ellenben ebben az érzéki észrevétel-

ben : A vizbe ferdén dugott bot töröttnek Játszik, és ebben az itéletben :

A meleg a testekben növeli a taszító erőt, a synthetikus művelet a fő.

Ezzel egyezik egészben Kant felfogása, mely szerint analytikus

itélet az, melynek alanyában az állítmány bennfoglaltatik; synthetikus

itélet pedig az, melyben az alanyt uj, az alany ból egyszerüen ki nem

magyarázható fogalommal hozzuk kapcsolatba.

Kant szerint varinak továbbá synthetikus a priori és synthetzkus

a postertori ítéletek. A sypth. a posteriori itéletekben a synthetikus mű-
velet tapasztaláson, -tényeken alapul; mig a synt. a priori itéletekben

a synthetikus művelet maguknak a fogalmaknak a kapcsolására terjed.

Tapasztalaf utján sok fogalomhoz jutunk,- melyek egymással külön-
féleképp szövődnek össze. Ezek között azután a tapasztalati tények

nélkül is létesít a gondolkodás összefüggést. Arnott- a tapasztalás, emitt

az értelmi kombinatio a fő, Ebből egyuttal kiderül, hogy amit Kant

szerint a speculativ filozófia tanít, hogy a synth. a priori délet magya'

rázatra nem szorul, az in ultima analysi nem igaz.
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Hogyha a tapasztalás olyan természetű, hogy csak kevés, vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyetlen egy eset elégséges ennek belátás ára : amit kevés, vagy egyes
esetben tapasztaltunk, annak minden ugyanolyan esetben érvényesnek
kell lenni, akkor az a synth. a posteriori itélet, mely ilyformán keletkezik,
a priori jelleggel bir. Ilyenek az u. n. természeti tó·rvények. (Newton,
Keppler, Galiliii felfedezései.)

Hogyha a tapasztalat alapján alkotott itélet nem általánosítható,
akkor csak relative érvényes a posteriori itélet. P. o. csak öt szabályos
test létezhetik. Ez a priori itélet, melyre a három-, négy-, ötszögek

ismerete képesít. A kapcsolatot itt csupán értelmünkkel, a priori léte-
aítjük a tapasztalat közvetlen hozzájárulása nélkül.

Ime tehát a gondolkodás alapfunctiója itélés, melynek ered-
ménye szükségképpen fogalom. Kinek világos ítéletei 'vannak, annak
világos fogalmai is vannak és megfordítva is.

b) Az analitik-synthetikus művelet hozza magával, hogy az itélet-
nek tagolva kell lenni. Amennyiben az itélet asuccessiv apperceptio leg-
egyszerűbb formája, ez a lelki folyamat a dualitás törvénye alatt áll.
Minden itéletben okvetlenül legalább két képzet van: a tárgyképzet és
a tárgy valamely állapotának, tulajdonságának vagy változásának kép-
zete. Igy előáll két főalkotórésze: alaay és állítmány, melyeknek a
nyelvben a főnév és az ige felel meg. A fejlődő gondolkodás folyamán
azonban a különféle fogalom-kategóriák. átváltóznak más íogalom-kate-

góriákká, kivált tá rgy.fogalmakká, minek következtében az alany bármely
fogalom lehet. Az ige mint állapot-fogalom, is elemeire bomlik, neveze-
tesen valamely tá rgy- vagy tulaJaonság-fogalomra és az ige állító elemére,
a kopulára, mely utóbbi azonban, mikor az állítmány a jelenre vonat-
kozik, némely esetben el is maradhat. Igy az állítmány is bármely
fogalomkategória lehet. A kopula pedig logikai becsét egészen elveszti.

Az üéleta lakok leszármaztatása az alany és állítmány alapján tör-
ténik és pedjg 1. az alany változó minősége, 2. az állítmány változó
minősége, 3. a két fogalom közti viszony vá1t?zó rninősége alapján.

1. Az alany változó minősége szerint vannak: a;) határozatlan #é-

letek (lőttek, villámlik); ~) határozott itéletek és pedig a) egyes itéletek,
melyekben az alany egy határozott egyes fogalom, b) tó'bbes #életek,

melyekben több fogalom ból van összetéve. Ezek is kétfélék, kopula tiv

vagy gyüjtóitéletek (S és S1 és S2 és Ss - P) és szoros értelemben
vett tóöbes-#élet (több S - P); az előbbi alkamas az z'nduktiv á lta láno-

sítás előkészítésére, az utóbbi pedig az általános nem- és osztályfogal-
mak alakítását és igy a tudományos osztályozást könnyiti meg. Vannak
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még c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemes Üéletek, melyekben az alany általános fogalom. (Min-
den S -P.)

2. Ha az állítmány változó minőségét vesszük alapul, akkor meg-
különböztethetünk ex) elbeszélő., ~) ieiro- ésHGFEDCBAy ) értelmező-itéletet.

Hogyha az állítmány-fogalmat is quantifikáljuk - mint az ujabb
analytikus logika angol megalapítói (Bentham, Hamilton stb.) teszik, -
akkor ismét az itéletek csoportja áll elő: a) egyetemesen egyetemes-
állító és tagado, b) egyetemesen részleges-állító és tagadó, c) részlegesen
egyetemes-állító és tagadó és d) részlegesen részleges-állító és tagadó itéletek.

3. Az alany és az állítmány közti változó viszony szerint annyi
különböző itéletforma lehetséges, ahányféle viszony a fogalmak között van,
csakhogy azokhoz az itéletformákhoz még az azonos ítéleteket is:vesszük.

Megkülönböztetünk tehát: ex) Azonos itéleteket (A = A). Azok az
azonos ítéletek, melyekben az alany és az állítmány különböző kifeje-
zéssel jeleztetnek ugyan, de ugyanazon tartalommal birnak, igen' fonto-
sak, amennyiben minden tudományos meghatározást ilyen ítélettel kell
kifejezni. (A kör oly görbe vonal, melynek minden pontja egyenlő távol-
ságra van a középponttóI.) ~) Subordinált vagy subsumptt'v itéleteket,
melyeknek alanya és állítmánya fölé és alárendeltségi viszonyban áll
egymáshoz. (A háromszög - egyenes vonalu idom.) y ) Coordt'ná lt ité-

ieteket; melyeknél vagy az. alanyban, vagy az állítmányban coordinált
fogalmak egy magasabb fogalom teljes felosztását foglalják magukban
(disjunctiv-, conjunctiv- és alternativ itéletek). o) Függő Üéleteket, melyek
alanya és állitrnánya egymástól függő fogalmak. Formáját tekintve
ossseteu tMlet. (Ha a fénysugár különböző sürüségü közegeken halad
keresztül, eltér irányától.) Ismeretelméleti szempontból ezek igen neve-
zetes itéletek, mert szerzett ismereteinket többnyire ebbe az itéletformába
öntjük, Vannak még ezenkivül tagadó üéletek, melyek a positiv- és
negativ- és disparat-fogalmak viszonyaiból keletkeznek.

Az itéleteknek u. n. transformatiójával az itéletek tartalma világo-
sabbá válik, tehát az ítéletek érvényességére fény derül.

ex) Változhatik az itélet ek formája anélkül, hogy alanya és állít-
mánya változnék; ~) változhatik a tartalom, de a forma ugyanaz marad;
y) fölcserélhetők az alany- és á llítmany-fogalmak; o) végre az össze-
tettek fölbonthatok és az egyszerűekből összettettek képezhetők. Leg-
fontosabb a fölcserélés esete, mely lehet conversio accidens, c. simplex
és contra positio. Ha az állítmány-fogalmat quantifíkáljuk, a conversio
valamennyi esete conuersio simplexé lesz, melyekben alany és állítmány
ugy viszony lan ak, mint egy egyenlet két oldala. Ezeknek a transfor-
matióknak kivált a mennyiségtanban van helyük.
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a) Az itélés műveletének eredménye a fogalom. És a gondolkodás

legfejlettebb 'formája, a következtetés lényege szerint, szintén itélés ;

mondhatjuk, az itélés folyamatának kibővítése.

A következtetés vagy okoskodás -tulajdonképpen "kozös fogalmak /

által egymással összefüggő ítéletek összeköttetése". Eszerint legalább

két ítéletből kell állania, melyek egy közös fogalom által egymással

összefüggnek. A zárótétel vagy conclusio kifejezi azt az összeköttetést,

mely a praemissákban benne van.

Ebből következik, hogy, a következtetés folyamata csak ott indul-

hat meg, ahol itéleteinkben közös fogalmak vannak. Kezdetleges alakjai

megegyeznek a külső észrevétel szolgáltatta következtetés alakokkal.

P. o. A gyermek égő parázshoz, tüzhez nyul és kezét megégeti. Mikor

aztán a tüz és a fájdalom között félig tudatlanúl okozati összefüggést

talál és óvakodik attól, hogy kezét ujból a tüzbe tegye: - már okos-

kodó-, következtető- folyamat megy a lelkében végbe. A következtetés

eredeti alakjai tehát, mz'dőn egyes esetből egyes esetre; rész/egesből részle-

gesre következtetünk. Ebből fejlődik ki a gondolkodás fejlettebb. fokán

az a forma, mely egyes esetekből dlta lánosra következtet : az z'nductzo és

az, mely több itélet szakadatlan kapcsolata által halad előre és jut ered-

ményekre: a deductio.

A következtetés azon közkeletü alakja, mely valamely egyes eset-

nek egy általános igazság alá foglalása által jut valamely eredményre,

mely tehát általános tételból indul ki és igy jut egyes vagy részleges

tételhez, a syllogismus, szintén későbbi eredetü, szintén elvontabb gon-

dolkodást feltételez már és lényegében még sem tartható logikai követ-

keztetésnek.
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Ill. Előadás. Folytatás.HGFEDCBA

A kó'vetkeztetések

b) Aristoteles, a formális logika megalapítója szerint, a syllogismus

és a következtetés fogalmai összeesnek. Szerinte a syllogismus főképlete
a következö":

M-P

S-M

Tehát S-P

M a közös fogalmat; S az alanyt, P pedig az állítmányt jelenti; az első

') Ezenkivül még két képlétet állitott fel; Galenus pedig megtoldotta ezeket még
egy negyedikkel.
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tétel a főtétel, a második az altétel, e kettő együtt az előzmény, a har-
madik a zárótétel vagy következmény. Az okoskodás menete ilyen-
formán történik:

Minden M-P
S-M

Tehát S-P
Tagadó formája:

Egyetlen M sem P

S M
Tehát S sem P

Valamennyi syllogismus tehát valamely általános tételból vagy
föltevésből indul ki, melyben az állítmány valamely egész osztályról
állít vagy tagad valamit. Az itélet pedig azt fejezi ki, hogy valami éppen
ahhoz az osztályhoz tartozik. A zárótétel aztán azt fejezi ki, hogy, az
altétel beli alanyról is állítanunk vagy tagadnunk kell azt, amit az egész
osztályról állítottunk vagy tagadtunk.

P. o. Minden ember halandó
Pál ember. .

Tehát Pál is halandó.
Azt hitték, e műveietben valódi következtetés rejlik. Pedig az

osztály-fogalom semmi egyéb, mint a benne foglalt egyes fogalmak. Aki
az M - P, az általános tétel igazságát ismeri, annak okvetlenülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmznden

kö·vetkeztétés nélkül ismerni kell azt, hogy S - P. Vagyis a syl[ogismus

nem vezet uj zgazsághoz. Pedig éppen ez a következtetés lényege, uj
igazsághoz kell, hogy vezessen minket.

Ennélfogva ezt a célt tartva szem előtt, a syllogismus fölösleges,
játék. A dialektikában, szónoklattan ban vehetjük hasznát, de nem a
tudományos kutatásban, uj igazságok felderítésekor. Ha egyes esetekből
való következtetés utján erre az általános tételre jutok: "Minden tudo-
mány hasznos" - akkor a következtető művelet már végre van hajtva.
Amit e kérdésben még esetleg tehetek, az nem lehet egyéb, hogy az
általános igazságot uj tények vizsgálatából vont adatokkal ujra igazolom.
Vagy bizonyitom. hogy az általánosítás helytelen volt. De a fötétel a lá

tartozó esetek~bebizonyítására a syllogismus nem alkalmazható. Miii Stuart

szerint becse csak abban van, hogy mintegy jegyzékbe foglalása tapasztala-
tainknak ; segédeszköze a tudományos tárgyalásnak ; segédeszköze awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ '. . ..,.

fogalomképzésnek, osztályozásnak, szabályok alkotásának, egyes esetek-
nek valamely általános törvény alá sorolásának stb.

Főalakja az egyszerü és összetett syllogismusok, melyek ismét
többbfélék. .
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c) Egészen másképpen áll a dolog az inductióval. MikorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyes

tényből következtetünk egyesre vagy általánosra, már juthatunk 'oly
ismeretekhez, melyek a tudományos igazságok, a tudományos haladás
előkészítői és melyek azután egyetemes érvényü tételek hez vezetnek.
Vagyis »az inductio az a művelet, melynek segélyével meggyőződünk, hogy

ami zgaz valamely osztá ly egyedáről, az zgaz az egész osztá lyról ; ami

igaz néhányszor, ugyanazon körülmények közölt igaz lesz mzndzg".

Jellemző sajátságai az ínductiónak, hogy következtető művelet és
hogy általánosítás. Amely logikai művelet e két sajátság hijával van,
nem valódi inductió. Az inductió utján jut el az ember általános érvényü
törvények ismeretéhez. És mikor a gondolkodó elme csak általános
érvényű tételekkel, törvényekkel operál, akkor már a deductiót alkal-
mazza. Tehát az inductió utján jutunk el a deducúóhoz, amely nem

egyéb, mint sok ismert ok, igazság, tö'rvény közöIti kapcsola t kzderítése,

amz'hez közvetlen tapaszta la t már nem kell,

A középkorban Aristoteles logikája fóltétlen tekintéllyel birt. Az
inductio elhanyagolása azonban sok félreértés, téves ismeret, téves hit
előidézője lett. A renaissance korában éppen azért az igazság kutatásá-
nak uj kriteriumát keresik. Baco egyik alaptétele szerint: Criterium
veritatis clara et distincta perceptio. Erre alapította Deseart ismeretes
tételét: Cogito, ergo sum. Azonban Deseartnak tétele, mely szerint, amit
tisztán látok, amit jól tapasztalok, az rám nézve létezik, - csak szub-
jektiv igazsághoz vezet. Már pedig :az objektív, :á lta lános érvényü igaz-
ságot keressük. Deseart felfogása a rationaIismushoz vezetett. A ratio-
nalismus igy téves irányba jutott. Szerinte az inductio nem egyéb, mint
előszámlálása egyes tényeknek, melyeket azutan általánosítunk. Hogyha
az egyes tények előszámlálása teljes, akkor per enumerationem sim-
plicem plena, perfecta inductióhoz jutunk. Azonban egyes tények ösz-
szegezése tulajdonképpen nem okoskodás, következtetés. Midőn p. o.
valamennyi bolygóról egyenkint tapasztalatilag megállapítottam ezt a
tantételt : "Minden bolygó a naptól nyeri fényét", ez nem inductio, mert
nincs meg benne a következtető elem; nem egyéb, mint a tényeknek
rövid jegyzékbe foglalása. Tehát az inductio legfőbb karaktere hiányzik
az ilyen plena, perfecta inductióból.

Az inductio lényege éppen, hogy csak egy vagy több egyes esetből

következtetünk álta lános, egyetemes ervhtyü tezelre. Az inductio a tapasztalat-
.: :»

ból vont általánosítás. A következtetés az itélés 'folyamatának kibővítése.
Mindenesetre azonban kérdeznünk kell, mi teszi az inductiót jogo-

sulttá? Mi jogosít föl arra, hogy egy-két tételból generális tételre követ-
keztethessünk ?
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Erre ismét a közönséges, általános tapasztalatból, tehát megszám-
láihatatlan egyes tényből elvont, az az általános tétel jogosít,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy a

természetben határozott rend van; a természetben állandó, megváttozhata t-.

lan törvények ura lkodnak. Az ily tapasztalatból elvont tételek igazsága
nyilvánvaló. Ahol állandó törvények nincsenek, ott lehetetlen egyes
tényekből általános tételre jutni.

Az a priori tétel ez: a természetben állandó törvények uralkodnak.
Ez teszi lehetségessé az inductiót, mely nélkül inductiv úton egy lépést
sem tehetnénk előre.

Oe a természeti törvényekkel kifejezett állandóság. egyformaság

mellett ugyancsak tapasztalati uton, nyilvánvalóan arról is győződünk
meg, hogy a legnagyobb változatosság is van a természetben. Néha
egyetlen egy eset elégséges,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI hogy abból a természetbeli egyformaságra
következtessünk és máskor egyetlenegy eset teszi lehetségessé, hogy
millió esettel szemben a természet változatosságát bizonyítsuk.

"Az élő szervezetek táplálkozás nélkül nem élhetnek. " Ez általános
érvényü tétel, mely a természeti rend általánosságából folyik. "Nem
lehet, hogy csak fehér hattyu volna." Ez oly tétel, mely a természet-
beli változatesságra van alapítva.

Hogyan lehetségesek ily következtetések? Melyik az a legfőbb termé-
szeti törvény, mely a természeti tünemények állandóságát kifejezi és az
inductiót lehetségessé teszi? A választ erre ismét a természet tünemé-
nyeinek vizsgálata adja meg. A természet összes jelenségei között az

együttlét ts egymásután kö'vetkezés viszonya van. A jelenségek együtt-
létéből (ebből az egyforrnaságból) csupán a mennyiségtan törvényeire
lehet jutni. Igaz, hogy a mennyiségtan törvényei aztán oly tökéletesek,
hogy kivételt alólok még képzelni' sem tudunk. "Hogyabelszögek
összege minden háromszögben 2 R; hogy kétszer kettő négy," meg-
dönthetetlen igazságok. Csakhogy másnemü természeti törvényeket nem
lehet az együttlét viszonyából származtatni.

A tünemények másik legfőbb viszonyához kell tehát fordulnunk,
az egymásután következés rendjéhez, mellyel a tünemények egymás-
utánjában észlelhető végtelen változatosság mellett azok állandó egy-
formaságát kimondhatjuk. Így a legáltalánosabb inductióhoz, a legáltalá-
nosabb természeti törvényhez jutunk: mmde« oknak megvan a maga

okozata ; ok nélkül semmz' sem gondolható. A tények okozatok. Minden
kutatásnál okot keresünk. Csak inductió vezet sok ok ismeretéhez.
Mikor azután sok okot ismerve, ezeket viszonyít juk egymáshoz és új
általános tétel hez jutunk: ez már deductió. Tények vizsgála ta ,' inductió.

Okok vz'zsgála la , á lta lános tételek oiseonyuasa : ez deduczi».
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Partialis téren tett vizsgálódás nem jogosíthat föl egészen általános

tételre. Nagy téren tett vizsgálódás, sok kisebb-nagyobb jelenség-terü-

letek kapcsolatainak vizsgálódása már képesít általános tételre. Mikor

. valamely konkrét esetnek okát vagy okait deritjük ki,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtapaseta ia ti tó'r-

vényt alapítunk meg. Az összes egynemü esetek előzményei nek, okainak

meghatározása: Ü'rmészetz' tó·rvénJl. Ehhez tehát csak progressziv úton

jutunk.

A kutatás kezdetének mindig inductiónak kell lenni, folytatása

azután okvetetlenül deductió. Ilyennek kell lenni a psychologiai kuta-

tásnak is.
(Folytatása következik.)

Krausz Sándor.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A N ÍT Ó K É P Z É S .

A z á l la t - és n ö v é n y ta n tanítasa,')
(Második közlemény.)

. Mult év március hó 3-ánwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2) tartott választmányi ülésen az állat-

és növénytan nak a tanító- és tanító.?őképzőben való tanításáról mond-

tam el egyet-mást. Iparkodtam kifejteni, hogy az uj tanterv keretében

hogyan lehetne a természetrajz-tanítás problémáját gyümölcsözően meg-

oldani. Különösen a segédeszközökről emlékeztem meg, nevezetesen, rész-

letesen ismertettem : az iskolai kertet, a tanuló gyüjteményt, a tanulmányi

kirándulásokat és a továbbképzést esetleg az önképző körrel kapcsolatosan.

Igyekeztem akkor e természetrajzi segédeszközök hasznát, előnyeit kiemelni,

egyszóval minden oldalról megvilágítani : Azóta egy év mult el és két,

illetőleg három éve, hogy a képző ben e segédeszközöket - kivévén a tovább-

képzést -: magam is használom; ennélfogva számot adhatok azoknak

igazi hasznáról és gyakorlati értékéről is. Szolgáljanak e tekintetben a

következő sorok felvilágosításúl, megjegyezvén, hogy csupán csak a

száraz tények felsorolására fogok szoritkozni.

aj Iskola i botanikuskert.

Iskolai botanikuskertté az intézetünk előtt futó Győri-ut másik oldalán,

az út és a déli vasut közt fekvő u. n. miIleniumi emlékkertet alakitottuk

1) Felovasta a szerző a tanítóképző-intézeti tanárok egyesületének választmányának
f. é. május hó IS-án tartott ülésén. (1. közlönyünk VI. füzet 367. 1.)

2) L. közlönyünk 1902. évi áprilisi füzetét.
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áto Maga a terület trapezoid négyszögformájú ; 80-85 m. hosszú 38-12
m. széles vagyis mintegy 1500m", illetőleg 500 O-öl. Földje bizony newvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn

mondható valami jónak, de reménylem, hogy ha az intéző körök továbbra
; is hasonló jó indulatot fognak tanúsítani és hogy ha nem fogják meg-
tagadni részvételüket, akkor közel jövőben a kert talaját is megjavithatjuk.
A növényeket, magvakat részint József főherceg margitszigeti s alcsuthi
kertészetéből, továbbá az állami kertészeti tanintézetből, a budapesti
tud. egyet. növénykertből a kulturális érdeknél és célnál fogva teljesen
dijtalanul kaptuk, részint pedig kirándulásaink alkalmával sajátmagunk
gyüjtöttük. A jelző táblákat házilag készitettük, a hallgatók maguk írták,
illetőleg maguk festették zsindely re az illető növény latin és magyar teljes

nevét. Ha a pénzügyi viszonyaink megjavulnak, akkor porcelIán jelző-
táblákkal fogjuk felcserélni a fából levőket; különben megjegyezhetem,
hogy ez egyszerü jelzőfák is teljesen megfelelnek és célszerüeknek bizo-
nyúlnak. A növények magyar neveiről felemlitem, hogy azokat használ-
tam, amelyeket a -magyar irodalom és különösen Wágner János szaktársam
évek óta folytatott gyüjtések felhasználásával összeállított és amelyek a
k. m. Természettudományi Társulat által kiadott jeles és hézagpótIó
munkában, a Wágner-Magócsi:Dietz.Hoffmann1) "Magyarország virágos
növényei" cimű alapvető műben megtalálhatók. Két nevű elnevezést
használtam, megfelelően a növény genus és species nevének. -

A berendezést mult évi április hóban kezdettem meg vagyis idén
a második éve, hogy a kertet használom és hogya "scientia amabilis"
tanításánál segítségemre van. A növényrendszertani órákat a kertben
tartom, hasonlóan a növényalaktani előadásokat is; vagyis kint a "szabad
természetben" demonstrálom a tanult dolgokat, mert hiába csakis az élő

1) Budapest 1903.
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növényeket lehet megtanulni módosan a noveny egyes részeinek alkal-
mazkodását, a leveleknek, szárnak tüskékké, kapcsokká való átalakulását,

,a beporzást, stb -. stb. érdekes és fontos biologiai jelenségeket. Ezenkivül
mindkét képző ifjuságának szabad bemenete van a kertbe reggeltől-estig-
bőven is használják, ugy hogy lehetetlen, hogya kertben meg ne ragadja
egy-egy növény, vagy egy-egy természeti jelenség, a hallgató ifjúi lelkü-
letét és hogy ne hasson az jótékony an és eredményesen ismereteinek
bővítésére.

A növények elhelyezésénél - amennyire lehetséges volt - az Engler
A. fele természetes repdszert követtem, csak a fák és bokrok nincsenek
rendszerbe, családokba foglalva; a bokrok a kerités mellett a 3. sorban
(az 1. 2. sor különböző növényekből élő sövény) ábéce sorrendben, a
többi fás növények pedig szanaszét vannak ültetve.

A parkszerü jelleget megtartva az egész területet 14 ágyra osztottam
fel; az egyes növényeket pedig az ágyak szélén családonként és azon
belül ábéce sorrendben ültettem illetőleg magról termesztettem .. Minden
egyes növény termő területe 65wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 65 cm; vagyis 4225 O cm. A bejárattal
szemben az egyszikű növények, hasonlóan a vasuti töltés mentén a
pázsitfűfélék találhatók, mig a többi 12 ágyat a kétszikű növények fog-
lalják el.

Még pedig ágyonként van:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Agy.

1. Nőszirom-félék 1 nem,
4 raj I

2. LiJiom-félék 12
" 14 "

3. Kosbor-félék --- 1
" 1 " vagyis az első ágyban van 7

4. Szittyó-félék --- 1
"

1 ,,' családba tartozó 22 nem, 29 faj
5. Diskordia-félék 1

"
1

"
\

növény.
6. Kontyvirág-félék 4

"
4

"7. Sás-félekPONMLKJIHGFEDCBA--- ---aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 2 ". 4
"

II. Ágy.

1. Pázsitfü-félék ______ 48 nem, 67 faj

lll. Agy.

1. Burgonya-félék 10 nem, 19 faj }2. Szulok-félék 2
"

3 »

vagyi 5 két család, 12 nem,
22 faj.

IV. Ágy.

1. Ajakosok. 14 nem,

2. Érdeslevelüek 7 "
1~ f:j } vagyis 2 család, '21 nem, 24 faj.
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V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁgy.
1. Krepin-félék __. --- --- 2 nem, 3 far
2. Gubóvirág- félék ___ 1wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"
1

"3.. Libatop-félék 4
"

4
"

4. Galaj-félek ___ 2
"

3
"

5. Útilapu-felék 1
"

3
" vagyis 9 család, 19 nem, 26 faj.

6. Vasíű-félék ___ 1
"

1
"

7. Akantusz-félék ___ ·1
"

1
"8. Szádor-felék ___ 1 1
"9. Tátogató-félék --- o

"
9

" J

ViI. Ágy

1. Fészkesék 43 nem, 64 faj

Vl. Agy.

1. Tök-félék 4

2. Macskagyökér-felék 1

3. Cseogetyü-félék.,., 3

4. Kankalin-félék 2

5. Mácsonya-félék 4

VIlI. Ágy.

1. Mályva-felék 5

2. Gerely-félék 1

3. Madársóska-félék 1

4. Len-félek 1

5. Rezeda-félek 1

6. Ibolya-félék 1

iX. Agy.

r. Hüvelyesek 17
2. Rózsafélék 8

,x. Ágy.

1. Ne nyulj hozzám-f,

2. Rutafélék
3. Varjuháj-félék _

4 .. Körontó-félék
5. Fütej-félék _

Magyar Tanlt6képz5.

nem,

nem,

1 nem,

1

1

1

3

nem,

~ f:
i

f'6" vagyis 5 család, 14 nem, 27 faj.

6 " .

8 " .

"
"
"
"

"

9 faj

3 "

2 "

2 "

3 "
4 "

vagy is 6 család, 10 nem, 23 faj.

"
"

"

"

"

32 faj l

14 " ~

vagyis 2 család, 25 nem,

46 f~j.

"

1 faj

1 "

4 "

2 "

5 "

vagyis 5 család, 7 nem,

13 faj."

"

"
37



530zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_XI. Ágy.

1. Ernyősök ---aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - 14 nem, 17 faj"

XII Agy.

1. Boglárka-félék ___ --- 13 nem, 27 faj

XIII Agy.

1. Porcsin-félék --- 1 nem,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 faj
2. Eperfa-félék 2

"
3

3. Keserüfü-félék ___ 3
"

7

4. Mák-félek ___ 4
"

7
"

5. Szegfü-félék 9
"

13
"

6. Csalán-félék 1
"

3
"

vagy is 6 család, 20 nem, 37 faj.

XIV. Ágy.

1. Disznóparaj-félék 3

2. Farkasalma-félék 2

3. Keresztesviráguak 20
4. Csészekürt-félék 2

"
7 faj l

2~" vagyis 4 család, 27 nem, 37 faj.

"
3 " _

nem,

"
"

és igy mind a 14 ágyban 52 családhoz tartozó 289 nem, 456 fajnövény
található, amihez veendő még: bokor 54 " 7;) faj

fa 30 " 40"

vegyes (disznövény stb.)___ ___ 7 " ll"

összesen tehát a botanikus kertben 380 nemhez tartozó 580 faj növény
tenyészik. Megjegyzendő, hogy még egyes közönségesebb növények
hiányzanak. Mintegy 80-100-féle növényt kell még beszereznem, hogy
mindazon növények, melyek az oktatáshoz szükségesek, meglegyenek,
vagyis, hogy a legfőbb és legközönségesebb hazai növények, nemkülön-
ben a rendszertanilag fontos növények képviselve legyenek. Szükséges
továbbá, hogy külön-külön kisebb biologiai csoportokat is rendezzek be,
mint az élősködő, felfutó stb. növényeket. Azonban e hiányok is rövid
időn belől pótoltatnak. Ennél fogva biztosan áJlíthatom, hogy e kertet
mélyen tisztelt igazgatóm, dr. Kzss Áron kir. tanácsos és Snázel Ferenc

tanártársam segítségével, kiknek e tekintetben is igaz köszönettel és mély
hálával tartozom, mintaszerüen berendezett iskolai botanikuskertté fogom
tenni. Hozzá tehetem még, hogy a növénykert tervrajzát sokszorosittattam,
minden hallgató kap egy-egy példányt, amelyhez magyarázatot ír, hogy
-ez által is gyarapítsa szakismeretét, továbbá, hogy a kertnek állandó
kertész munkása van és végül, hogy vizvezetékkel is el- van látva.
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Ugyanez alkalommal bátorkodom bemutatni általam szerkesztett és

az egyes növények gyakorlati leírására szolgálózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormál nö'vényleírási

lapot. Az, aki növény tant tanít, jól tudja, hogy nem szabad a könyvből

az egyes növényleírásokat egyszerüen bemagoltatni, mert az ilyen eljá-

rással - miután az a fiatal lelket teljesen érintetlenül hagyja - nem

lehet elérni, hogy a növendék arra az értelmi magaslatra emelkedjék,

amelyen a növényvilág érdekes volta kezdődik. Ebből magyarázható,

hogya lelkiismeretes tanár, ki növendékeinek érdekeit lelkén viseli,

mindig iparkodik a tanuló kezébe élő növénypéldányt adnis azon ismer-

tetni meg az illető növény részeit.· Akárhányszor hallgatóival irat ja le a

növényt, miután a növények külső alakulatát, a növény testrészeket már

ismertette. lIyeljárással a hallgató az illető növény alaki tulajdonságait

ugy fogja feltalálni a növényen, a talált észleleteket pedig ugy fogja csopor-

tosítani és harmonikus egésszé összeállítani, mint ahogyan az olvasás

alkalmából a betükből a szókat, a székból pedig a mondatokat össze-

állítjuk. Más szóval igen könnyen megtanít juk a tanulót nemcsak ujabb

elméleti ismeretek megszerzésére, hanem még észlelésre, logikus gondol-

kozásra és a természet nagy könyvében való olvasásra.

Megvallom, hogy a növények tüzetes leirása eleinte sok bajt és
gondot okozott. Különösen pedig csak teljes szigorral és odaadó mun·

kassággal tudtam elérni azt, hogy a jelölt megfelelő egymásutánjában

a maga természetes sorrendjében vegye és irja le az illető növény egyes'

részeit, azonban még e szigorral sem érhettem el akárhányszor teljes

sikert. Ez inditott azután arra, hogy az egyes növények leírására rovatos

lapot szerkesszek, amely normál növény leírási lapon külön-külön rovatban

tüntetem ki a növényi test főbb részeit, a maga természetes sorrendjében.

Majd a lapot kinyomattam és hallgatók kezébe adtam akkor, midőn egy-

egy növényt részletesen óhajtottam velük leíratni. A hallgató azután a

talált és a növényról leolvasott alaki s egyéb tulajdonságokat a lap

megfelelő rovatába egyszerüen bejegyzi és igy lehető legtermészetesebb

módon megkaphatja az illető növényanyalapját, kiegészítvén még a

növény meghatározásával és rendszertani helyének megállapításával.

Világért sem akarom állítani, hogy egyedül ez az eljárás a helyes, hason-

lóan nem akarom azt mondani, hogy ezen összeállított táblázatos kimu-

tatás minden igényt kielégit; a normál növényleírási lapommal csak

óhajtom demonstrálni, hogy ezen eljárással - mint a gyakorlat és a

tapasztalás is igazolja - igen jól meg lehet tanítani a hallgatót: 1. észlelni,

2. logikusan gondolkozni és végül 3. növénytani ismereteit gyarapítani.

A jelölt lassanként hozzászokik, hogy az' egyes növényekben nem csupán'

egyszerü természeti tárgyakat' fog látni és keresni, hanem még benne.



Termőhely _o" kerti növény
Élettartam egy éves _

(jelzéssel) --- --- ev --- - ---
Termés fejlesztés egyszer termő
Táplálkozás módja asszimilálás

utján, nem
élősködő.

A példányon

látható

növényi test

főbb BJ
Levél-
képlet

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1HGFEDCBA

l ~ ~ ~i~~~ie;~i
IV. előlevél
V. ___

VI. viráglevél
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eléled a természet iránt való szeretet és akaratlanul meg fogja kedvelni
a .flórát, a- növény tant.

Az összeállított táblázat - szerény véleményem szerint - még a
legkényesebb és a legmagasabb igényeknek is megfelel; az iskola minő-
sége, a tanítás foka szerint azonban a követelményekből engedni lehet
és igya táblázatot annak egyes részeit elhagyva egyszerűsiteni is lehet.
Ha a bemutatott táblázatban a t. szaktanártársaim valami célszerüt talál-
nának, és annak használatát bárminő formában is üdvösnek tartanák és
végül, ha normál növényieírási lapot, mint a növénytan tanításánálwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

séges segédeszközt elfogadnák, ugy avval nekem rendkívül nagy örömet
okoznának és fáradtságornat rendkívül nagy mértékben megjutalmaznák.

A következőkben bátorkodorn bemutatni a normál növényieírási
lapot; könnyebb megértés céljából egyszersmind példával illusztrálom is;
amennyiben az árvácska növényt leírva.. a talált eredményeket a lap
megfelelő rovatába be is jegyeztem. Ugy hiszem, annak használási módja
bővebb magyarázatot nem igényel, csak az egymásután következő rova-
tokat kell olvasni, a' növényen megnézni és a rovatokat megfelelő módon
kitölteni. Amely rész az illető növényen nem látszik, vagy nincs is meg,
azt egyszerüen kihuzzuk. A rovatoknál látható számok esetleg betük,
határozott jelentőségüek és mindig az utána következő rovatokat jelzik,
ahol azután a részletes leírás következik.")

részei

A) {l. gyökér _
Tengely- •
képlet II. szar . _aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . G y ö k é r .

aj főgyökér _

b ) mellékgyökér
c) járulékos gyökér

1. neme lég-gyökér
vizi gyökér
talaj-gyökér

d J módosult gyökér

főgyökere van

. 1) E táblázat a tanító- és tanítónőképzőkben is szerény véleményem szerint igen jól

használható, némi kihagyásokkal; különben az illető tanár kolléga felfogása lehet csak
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2. formája - ___

3. elágazása _

4. állománya
5. egyéb megjegyzés _

vékony orsó formáju
alig elágazó
nem fás-,--aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ - - -

I I . S z á r .

1. Féleség (törpe vagy nyúlt szártagú) _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) főszár
b) mellék szár _-:_
ej járulékos szár

2 neme szárbél fejlődő

gyökérből fejlődő
d) módosult szár _

nyúlt szártagú tengely
főszára van

3. állománya dudvanernü

4. formája ___ hengeres, kissé revátkolt

5. hossza --- 12-14 cm.

Ei. vastagsága ___ 3-4 cm.

7. növés iránya felegyenes~dő , ,

8. elágazása -
alig elágazó

9. meze csupasz

10. szine zöld

11. élettartama ___ egyévi

12. egyéb megjegyzések

1 . S z ik le v é l .

I I . A l- v a g y .p ik k e ly le v é l .
. ;'.

irányadó. Én pl. a következő változtatásokkaJ használnám: a yéldányon látható növényi
test főbb részeinél kihagyandó: tengely és l~vtÜ képlet; és a' szárriozás r. II. Ill. IV. V.

VI. lenne megfelelően gyökér-, szár-, lomb-, modosúl; murva- és virágleveleknek, kima-

radna tehát egészen: 1. szfklevél, ll: a17:vagy- pikkelylev~l rovat ; továbbá a virag alaprajza
és jelzése, nemkülönben a növény rendszertani helye a természetes rendszerben. Ivarszervek
helyett pedig termőszervék elnevezést hasznélnék. A t'Öbbi míndenben. maradhatna.
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neve (egyszerü vagy összetett, tő vagy
szárlevél) _~_ _ _

állása ___wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l
l. pálha

részei 2. nyél.c,

3. lemez

egyszerü szárlevél
szórt

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Hüvely, pálha , nyelveeske, párna .

Két szárnyasan hasogatott pálha.

2. Nyil.

Lapított, felső oldalán bemélyedt a víz lefolyására.

t) meze ___

k) tapintata és állománya _

lemezalakú

lekerekített

alig szives

tojás formájú

főér, oldalér hálózat

tompán fűrészes

főér kiemelkedik

a nagyobb erek mentén

bemélyedt; zöld

csupasz

sima, dudvanemű

3. Lemez.

a) Alakja (térbeli, u. m. henger, cső, lemez
stb.) _HGFEDCBA

bJ hegye vagy csúcsa _

c ) alapja vagy válla

d) kerülete _

eJ erezete _

lJ éle vagy széle _

g) alsó felülete, levél fonáka _

h J felső felülete, levél színe _

IV . F e l le v é l , m u r v a , e lö le v é l , virág hüvely s tb .

A virág alatt két kis zöldszinű előlevél.

V . M ó d o su lt le v é l .

(Levél tövis, kacs, fogo-levél, phyllodium stb.)
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V I . V ir á g le v e le k ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvrrag'.

1. Kocsány, csupasz, négyélű s a levelek hónaljából egyenként ered;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX) -virágtakaró ~wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% csésze

~ e) párta.

~) ivarszervekHGFEDCBA

y ) mellékszervek

Minő a virág az alkotó levélkörök alapján?
(hiányos, hiánytalan, teljes, him-, nő stb.
virág) ___

2. A levélkörök száma és neve

Minő a növény. virágja alapján? (hímnős,
egy-, kétlaki, felemás) ___

IX) Vzrágtakaró.

a) Lepel.

Lepellevelek {::~:~-~~~~- ~~ló-~is;~n~-~

alakja
szine _

élettartama

b ) Csésze.

csészelevelek
1

száma
egym. való viszonya _

a szirmokhoz való visz.
alakja _
szine _
meze _

élettartama

e) Párta.

szirmok 1 :;~:~ v-~íó-~is~-~n;~
mellékpárta ___

alakja ___

S aj porzó
~ b) termő

nektarium

hiánytalan, hímnős virág.

hímnős.

öt
alul összenőttek
és sa\1angban végződnek
széles lándzsa formájú
zöld
csupasz
maradandó

öt
szabadpk

nem egyformák 2, 2 és 1;
amely utóbbi a legnagyobb
és sarkantyús
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szine
meze _wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

változó

a 3 alsó szirom töve sza-
kállas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~) Ivarszervek.

a) Porzök.
részei _
száma _

nagysága _

porzéknak egym. való viszonyaHGFEDCBA

I •

szál és portartó
öt
egyenlők

szabadok, szálukon felfelé
egy-egy barna kis nyul-
vány van, kettőnek pedig
alul mézet kiválasztó és a
sarkatnyúba nővő nyul-
ványa.

nincsenek a virág többi ré-
szeihez nőve.

porzóknak viszonya a virág többi részei-
hez ___

részei _

száma _
nagysága _

I
állása

maghon alakja
szerkezete

b) Termő.

maghon, bibeszál, bibe
egy
rendes
felső állású
gömbformáju
egy üregü

y ) Mellékszervek (nektariumok stb.)

Nektarium két porzónak a sarkantyúba növő nyulványán, a
méz a sarkantyúban gyülemlik össze.

,
A virag szerkezete: kétoldalú részarányos (zygomorph); kül-
lósen arányos (actinomorph); körkörös (cyclikus) stb. alap-

rajza és jelzése.
kétoldalú részarányos (zygomorph.)
K. 5., C.- 5. (2 + 2 + 1), A. 5 G. (3)
körkörös (cyclikus)

Viraeeat, virágzás ideje, megporsas.

Virit ápril-szeptemberig; a megporzást a rovarok végzik,

melyek a sarkantyúba hatolva érintik il bibét és kíjőve reá
tapadhat a pollen.
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-Te~més.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Három kopácsú, sokmagvú tok.

Meghatározás eredménye,'

.A növény neve (magyar, latin): _wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A növény

rendszertani

helye

aj Linné rendsze- .
ré ben ___HGFEDCBA

r losztálYbJ Termeszetes rend _
rendszerben 1

csa ad

Hárornszinü ibolya (Viola

altaica Pall), nevezik még

V. tricolor Li-nak is; ez

tulajdonképen a vadon

termő alakja, árvácska,

papszakáll, Isten szakálla,

macskaszem, pápaszem

stb:

öt porzós, egybibeszálúak

(Pentandria, Monogynia)

kétsziküek (Dicotyledoneae)

lbolyaképüek (Parietales)

Ibolyafélék (Violaceae)

Budapest, 1903. április hó 26-án.

Dezső Béla

Il. éves hallgató.

b) Tanulmányi kirándulások.

Ezek után. .áttérhetek a tanulmányi kirándulások eredményeinek

ismertetésére. Mult évben részletesen kifejtettem a rendszeresen előkészi-

tett biologiai tanulmányi kirándulások hasznát és réndeltetését; mond-

ván, feladata: :

1. hogy a jelöltek szakismereteiket gyakorlati módon kiegészít-

hessék az által, hogy bevezetjük őket az állat-, növény-, ásvány- és

kőzetgyüjtés különböző módjaiba, továbbá

2. hogy begyakorolhatják magukat a közönségesebb hazai termé-

szeti tárgyak felismerésébe, a gyüjtött anyag feldolgozásába, nem hagy-

ván számításon kivül másnemű is~eretek .megszerzését sem és végül
3. hogy ily módon legtermészetesebb módon hozzá járulhatnak az

intézet gyűjteményeinek gyarapításához, maguknak' is' kisebb-nagyo hb

gyüjteményt szerezvén; mindezt kiegészíti, hogy megfigyeléseikkel, gyüj-

téseikkel esetleg a tudományt is szolgálhatják .
• . ' • t-_

A képzőben a kirándulások sorrendjét szaktanártársaimmal együtt
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állapitom meg még pedig ugy, hogy télen először a fő- és székváros

megfelelő muzeumait és tanulmányi körükbe vágó egyéb tudományos

intézeteket tanulmányozza át; majd miután jelölteket egyenkint előké-
saitettem a gyüjtésre, tavasszal többszörösen kirándulunk Buda és Pe;t

környékére gyűjtvén különböző természeti tárgyakat, tanulmányozván

annak floráját,faunáját, nemkülönben földtani és kózettani alakulatát.

Majd e kisebb kirándulásokat betetőzi a nagy szüneti idő alatti gyüjtés

és ősszel a nagy tanulmányi ut, amely 14-15 napig tart és tervszerüen

előkészítve bizonyos tudományos kérdés megoldását is célul tüzi ki.

A kirándulásokat mindig közösen rendezzük: dr. Kovács János és

dr. Koch Ferenc tanártársaimmal ugy, hogy abból mindegyikünk kive-

.szi a maga részét.

Az 1901-ik évben 8-szor, az 1902-ik évben pedig 9-szer rándul-

tunk ki a fő- és székvárosunk közelében. Az 1901-iki nagy ut aug. 31.-től

. szept. l ő-ikig tartott s felölelte a Balaton és környékének tanulmányo-

zását, majd az adelsbergi barlang megtekintése után Triest, Velence,

Padua, Rovigno, Pola és Fiume városok megnézését, megjegyezvén,

hogy Rovignoban és Fiumében külön gyűjtő kirándulásokat is tettünk

tengeri állatok és növények gyüjtése céljából.

Az 1902. évi nagy tanulmányi kirándulás alkalmából pedig a

Kazáni szoroson át Orsovára hajóztunk, majd Denevér barlangban és

Dubova környékén gyüjtöttünk; fenn voltunk a Domogled havason,

megnéztük Herkulesfürdőt, voltunk Bukarestben, ahonnan a, Tömösi

szoroson át Brassóba mentünk, illetőleg Hosszúfalú, Kovászna, Kézdi-

Vásárhelyen át Bálványosfüredre érkeztünk. Ez volt kirándulásunk fóhelye,

mert onnét ránduItunk ki többszörösen a Sz. Anna tóra. Ugyanis e tó ter-

mészeti visszonyainak kikutatása, mint amelynek ismerete még Igen

hézagos, volt kirándulásunk főcélja. A tónál végzett önálló kutatásaink

kiterjedtek : a tó mélységének, vize hőfokának meghatározására, iszapjá-

nak, nemkülönben a tó és környéke állat- és növényvilágának tanul-

mányozására. Ez alkalomkor külön tutajt is készítettünk. Munkáinkat

becsületesen elvégezve az 1300 m. magas Nagy-Csomálon át Tusnádon,

illetőleg Brassón és Kolozsváron át haza utaztunk. Az egész ut aug.

31-től egészen szept. 15-ikig tartott. Az] 1901-iki kirándulásokban 17,

1902: éviekben 18 vagyis az összes harmadéves hallgatók vettek részt.

A kirándulások alkalmával egyesült erővel, de a munkafelosztás

alapján a jelöltek mindegyike - egyenként vagy csóportosan - foglalko-

zott bizonyos] állat- és növénycsoport gyüjtésével és feldolgozásával.

Nevezetesen az egyik lepkét, a másik bogarat, a harmadik kagylót és

csigát, a negyedik virágos növényt, s egyebet gyüjtött. Mindegyiknek
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kötelessége volt a reája bizott tárggyal behatóan foglalkozni ; emellett
azonban a vezetés egységes' volt. A hallgatók mindezen kirándulásokról
temérdek zsákmánnyal tértek haza; ,a gyüjtött anyagot azután a-labora-
toriumban dolgozták fel, nevezetesen: az állatokat és növényeket meg-
felelő módon konzerválták, az egyes fajokat meghatározták és végül
külön-külön gyűjteménybe rendezték. Majd munkálataikról szakszerű
felolvasásokat tartottak, amely alkalomkor az ő fotografiai felvételeit vetí-
tett képekben is bemutatták, valamint a gyüjtött és feldolgozott termé-
szeti tárgyakat is kiállították. Az 1901-ki -kirándulásokról 9 szakszerű
és 1 összefoglaló nyilvános felolvasást tartottak, az 1902-iki kirándulá-
sokról pedig II értekezésben számoltak be a jelöltek. A kirándulások

alkalmával a következő tárgyakkal gyarapodtak az intézeti szertárai :

1901. évben 1902. év
C s O p O r t -

faj darab faj d
-- --

1. Virágos növény gyűjtemény --- --- --- 150 150 436
2. Moh gyűjtemény --- --- --- --- --- --- - - 60
3. Zuzmók és gombák szárítva --- --- - - 8---

4. Madártojás gyűjtemény --- --- --- - - 25-- ..

5. Lepke gyűjtemény ___ --- --- --- --- --- 200 255 103
6 Bogár gyűjtemény ___ --- --- --- --- --- 281 600 612 2
7. Egyenes-stb. szárnyú rovar --- --- --- 175 300 90
8. Csíga-, kagyló gyűjtemény --- --- --- 18 65 -
9. Tanuló gyüjtemény, külön-külön kis

üvegdobozban --- --- --- --- --- --- - 200 -
10. Vegyes ___ --- --- --- --- --- --- --- --- 13 13 -
11. Borszeszes v. formaldehydes készít-

mények üvegben --- --- --- --- --- 59 8t 114
12. Ásvány ___ o. _ --- ,-- --- --- --- --- -- - 40 90 65
13. Kőzet --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20 I 43 35 I
14. Kovület ___ -_.- --- --- --- --- --- --- --- 10 I 26 40 I

ben

arab

897
80
9

57
159
445
333

250

132
505
103

152

Mindezt kiegészítik a mikroskopi állatok és növények nemkülönben
a kettős példányok nagy száma, mely utóbbiakat a hallgatók magukkal
vittek, továbbá a pókfélék, százlábuak és férgek gazdag gyűjteménye,
melyeket az irodalom és idő hiánya miatt a jelöltek nem dolgozhattak
fel. Hozzá tehetem még, hogy kirándulásaink alkalmával számos egé-
szen uj adat és megfigyelés birtokába jutottunk, amelyeket szintén meg-
felelő módon értékesítettünk.
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Röviden összefoglalva. statisztikailag .adván, ezek lennének a kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

évi tanulmányi kirándulások eredményei. Ez .eredményekaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s igazat adnak

nekem, rnidőn állítom, hogy ::.a biologia nem szebatudomány és hogy

már rég letünt annak az ideje, -midőn az állattant meg a növény tant

'csakis a tanteremben .tanithatták, midőn a hallgatókat nem vezettek ki

.a' szabad természetbe, midőn a tanár előtt a természet és az emberi

lélek csak zárt könyv volt és aki tagadott is mindent, kivévén azt, amit

nagyhangú mondásokba nem szedtek a jó régiek, vagy ami nem volt

feltalálható a tankönyvekben. Ki bjzony,. ki a ,szabad természetbe és

.akkor megelenevedik az ember előtt minden, ami ott tenyészik, ami ott

található és ami benső összefüggésben van életünkkel. Ilyenkor azután

a természeti tudományok költészetté illetődnek bennünk és mélyen bevé
sődnek lelkületünkbe.

, ej Tanuló gyü)temény.

A tanuló gyüjtemény tekintetében röviden végezhetek. A gyüjte-
mény számára dr. Semsey Andor úr jóvoltából külön szekrényt is esi-

naltattam és a berendezésével is nagyjá~aI1 _ elkészültem. Ugyanazon

elvek vezettek engem, melyeket tavaly szerenesém volt kifejteni, csak

azt jegyezhetem meg, hogy az állatokat, növ~nyeket és megfelelő készít-

ményeket maguk a hallgatók gyüjtötték, illetőleg praeparálták és hogy

az összes jelöltek sűrűn használják. Az eredmény pedig minden vára-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . .

kozáson felüli, mert közvetlen szemlélet ,utján tanulnak a hallgatók.

Különben a gyüjtemény a tanteremben, van elhelyezve es lesz majd

szerenesém be is mutatni. Még csak arr~ kérem a tisztelt szakkollega

urakat, hogy bárminő áldozatok árán is állítsanak össze egy ily - ha

kezdetben nem is teljes - gyűjteményt, amelyet a növendékek. tanulá-

suk közben használhatnak ; ~s a, tapasztalat igazoln! fogja azon állításo-

mat, hogy ez "a természetrajz tanulásában egyike a legnélkülözhetetle-

nebb és legfontosabb segédeszközöknek. -

** *
Szerény nézetem szerint e három segédeszközt okvetlenül fel kel-

lene használni a képző kben, mert egyedül 'csakis azon heti 2 óra alatt,

melyben az állattant tanítják. .a .másodil; osztályban és azon heti 2. óra

alatt, melyet az eíső vosztályban. a 'növénytan előadására fordítanak, a

joggal .megkivánható sikert elérni és igazi eredményt felmutatni nem

lehet. A tanterv az órák számábgn nagyon is mostohán ~bánt el a bjo-

logiával, bizonyára számítván arra, hogy az illető" ,t.an(~az előadáson

kívül iparkodni fog a vezetőség tudtával ~s belátásával a mutatkozó
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hiányt gyakorlatilag pótolni. Ugy hiszem, fölösleges bizonyítani, hogy

mig a képzőintézeti tanár legyőzve tanítványaiban a tudomány meg-

szerzésének nehézségeit, nem képes őszinte szeretetet, lelkesedést fel-

költeni _a tárgy iránt s mig a gyakorlati tudás tovább fejlesztésének

könnyüségével meg nem ismerteti őket, addig leendő tanítóink tanul-

hatják pl. az állat és növény tant bárminő jó kézikönyv szűk keretében,

fáradtságukat -nem koronáz hat ja biztos siker, mert a valódi pozitiv

ismeretekig - bármennyire is iparkodnak - el nem juthatnak. Ha az

illető tanár csupán csak a tanterv által előírt órák számára támaszko-
dik, akkor 'bizony nem' kell majd azon csodálkoznunk, ha esetleg a

képzőból kikerül olyan tanító is, aki ijedtében tótágast áll, ha esetleg

tanítványai az udvar egyik sarkából 'kiszakított gyom neve után, vagy

pedig a falon mászkáló bogár minősítő táblázata után tudakozódik.

Pedig szavamra mondom, hogy az uj tantervetekintetben jó..

szándéka helyes, mert szerinte a természetrajz tanításának célja: ~ ter-

mészet három országában való tájékozódás az egyes tárgyak szemlélése,

jelenségeik megfigyelése alapján, az egyszerübb folyamatok és törvé-

nyek megismerése és értelmezése, a legfontosabb állatok és növények

ismerete főtekintettel hazánkra. E követelményeknek azonban a kisza-

bott időben megfelelni ugy, hogy. a tanításnak igazi haszna is' legyen,

nem lehet. Kis jóakarattal - anélkül azonban, hogy a növen-

dékeket megterhelnők - épugy lehet, mint a mezei gazdaságtan ban és

kertészetben valamint a közgazdaságban, amelyeknek beosztása pedig az

uj tantervben mintaszerűnek mondható, mert az elméleti és gyakorlati

tanításuknál és tanulásuknal az életben hasznos ismeretek kijelölésévei a

gyakorlatra fektetvén a fősúlyt, a többi tárgyaknál is nagy haszonnal

értékesíthető ismereteket szerezhetnek maguknak a növendékek.

Mindezt kiegészíti, hogy maga a tanterv is megköveteli az állat- és

növénytan ban a gyakorlati tudást, csakhogy e tekintetben nem ád hatá-

rozott felvilágosítást és utasítást. Ez azonban nem ok, hogy az irányt

figyelmen kivül hagyva teljesen elhanyagoljuk. Szükséges is volna végre

valahára e disciplinákat oly gyakorlatias irányban tanítani, hogya rend-

szerek tömegébe ne fulladnána:k be az egyedek és hogya leendő

tanító egész könnyedséggel tudna eligazodni valamely hazai vidék 'állat-

s növényvilágában, az által, hogy ne csak alapos 'elméleti, de célirá-·

nyos tapasztalati ismereteket is vinnie ki magával- a képzőból az életbe.

Ha a tanár gépies, elvont rideg tudományosságávaJ nehezíti meg a

gyakorlati ismeretek megszerzéséf, továbbá a természet' jelenségei gaz-

dag világának megismerését, ugy az efajta tanítás ahelyett, hogy a

tárgy megkedveltetesére vezetne, ellenkezőleg' a kutatási vágy és lelke-



sedés helyett a természettől

vezetni ugy, mint fájdalom,

igazolják.

Befejezvén ismertetésemet, lehetetlen, hogy szivem egész rnelegé-
veI köszönetet ne mondjak Önöknek azért, hogy meghallgatni szivesked-

tek. Különösen nagy hálával tartozom önöknek, mert ide elfáradni és a

tárgyakat az intézetben megnézni méltóztattak. Hiszen megtanultam

önöktől, hogy hogyan kell az ügyért lelkesedni; szeretettel és elnézés:

seI tanítottak meg engem arra, hogyha kitüzött célunkat el akarjuk

érni, akkor nem szabad visszariadnunk semmitől sem. Vezérelje is

tetteinket mindig e nemes cél. Mennél többet fogunk dolgozni, mennél

inkább le fog belőle szürődni azután a tiszta igazság és kifog belőle

kristályosodni a tanulság, annál inkább fogjuk vállvetve szolgálni sze.

retett hazánk tan ügyét és fogjuk előmozdítani a magyar kulturát. ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Vángel Jenő.

való idegenkedésre, sőt irtózatra fog

az eddigi tapasztalatok akárhányszer
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T a n ító k és t a n í t ó n ő k to v á b b k é p z ő s z ü n id e i t a n fo ly a m a .

Előttünk vannak az elmult szünidőben tartott tanítói és tanítónői

továbbképző tanfolyamokról kiadott jelentések: felállíthat juk ez intézmény

működésének első mérlegét. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanügyí lapokban megjelent ismertetések,

a hallgatók véleménynyilvánítása és közvetlen tapasztalataim alapján

örömmel konstatálhatom, hogy ez a mérleg tisztességes tö'bbletet tüntet

feJ. Állításom igazolásául hadd idézzem úgy a résztvevő tanítóság, mint

más illetékes tényezők véleményét.

Dr. G. J.:Cdr. Göőz József), beszámoIván a maramarosseigeti és

csáktomyai tanfolyamok működéséről, a többi között így nyilatkozik:

"Volt alkalmunk a helyszinén személyesen meggyőződnünk róla, mily

áldásos intézmények ezek. Önmaguk a tanfolyamban résztvevők is ekként

nyilatkoztak. Nem egy esetben bevallották, hogy sok új dolgot hallottak

és láttak. A tanügyi kormányzat a tanítók ilyetén továbbképzésére irá-

nyu~ó ténye igazán "üdvö's a lkotás hazánk tanítóira nézve." (Néptaoítók
Lapja 33. szám.) Ugyanitt Farkas Imre, a budapestz' tanfolyam egyik,

irói működéséről előnyösen ismert hallgatója, az előadásokról részletesen

nyilatkozik. Szerinte: "Míg a folyton ujszerü, mindig eszméltető közlések
révén az elszintelenedett régibb ismeretek fölujitása céloz tatott, addig

nagy általánosságban, rendszereket megismertetve, a hallgatók elé állít·

tattak az ujabb kuta tások eredményez' is." "Úgy a lélektani, mint a nevelés-

tani előadások il lélek fejlődésén alapuló tudatos nevelői munkásságra

eszméltették a hallgatókat." "Az ifjusági olvasmányokra vonatkozó kriti-
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kai reflexiók igen értékes anyaggal járultak a hallgatók ennemu Ismere-
teinek mélyítéséhez. " "A közgazdasági előadások a maguk ujszerüségé

vel nagyban emelték a továbbképzés sikerét." "A történelmi előadások ból
teljes világításban láttukezeréves működésünk nagy eseményeinek okait ;
a magyar. alkotmány fejlődésér, kezdve a honfoglalástói, végezve mai
alkotmányunk alapos ismertetésével." Az előadások ismertetését pedig
ezzel végzi: "Élénk világot vet úgy az előadások érdekes voltára, mint
a hallgatók komoly kötelességtudására az a tény, hogy az érdeklődés a
hat órai egyhuzamban való figyelés mellett sem csappant meg az utolsó
napig." AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadkai tanfolyamról a "Nemzeti Nőnevelés(~-ben Oszoly Jolán,

a tanfolyam egyik hallgatója közöl egy szines és részletes ismertetést.
Ebben az egyes előadások ismertetése után ezeket olvassuk: "Akik új
irányok után vágyakoznak, menjenek el egy ilyen kurzusra, vágyaikat
kielégítik ott! Tanuim erre az első tanfolyam hallgatói; azoknakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli válás
pillanatában felcsillanó könyei. Azok a könyek nemcsak minden szónál
ékesebben bizonyítják, hogy az első tanítónői továbbképző tanfolyam
fényesen sikerült, hanem hálás köszönetet is jelentettek az iránt, akinek
lelkében a továbbképző tanfolyam eszméje megfogant."

Egyetlen diszonans hang hallatszott ki az ismértetések harmoniá-

jából. Novák Mzhály a Néptanítók Lapja 37. számában a továbbképző
tanfolyamokról a többi között így szól: A továbbképző kollega "maga
is őszintén kijelentette, hogy nem tanult a továbbképzőn semmi újat,
semmi érdekeset. " "Hiszen nem lehet a továbbképző tudománnyal sem
tiszteletdíjat, sem hasznot, sem másféle előnyt szerezni." Ebből az ítél-
kezésből nyilvánvaló, hogy itt a hibát nem annyira a tanfolyamban,
mint a "továbbképző kollégában" kell keresni, aki az ő szempontjával
valóban nem' illik a továbbképző tanfolyam keretébe. Szomoruan jelle-
mezné ezen az idealismustól oly távol eső nyilatkozat a magyar tanító-
ság felfogását és működésének önzetlenségét, ha annyira elszigetelten
nem állana! '

Ellenben az összes iÍletékes tényezők (hallgatók és előadók) egybe-
hangzó véleménye meggyőződéssé érlelte· azon hitemet, hogya mult
nyáron rendezett továbbképző tanítói tanfolyamok feladatukat nagyrészt

betöltötték, hogy a magyar tanító nevelés szempontjából hézagpótld intéz-

ményeknek bzzonyúltak, hogy mindezeknél fogva állandósításuk nemzeti

es kulturá lzs szükség. Ennek megállapításával .tartozunk első sorban az
igazságnak; de tartozunk ezzel tanügyi korrnányunknak is, amely idealis
lelkesedéssel és anyagi áldozatok árán a fenforgó politikai nehézségek
ellenére szervezte a tanfolyamokat; -tartozunk ezzel, - az előadókról
nem szólva - az első tanfolyamok hallgatóinak is, akik nemes ügy-
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szeretettől indíttatva nemcsak kornoly munkát végeztek, hanem anyagi

áldozatokat is hoztak a nemzeti kultura oltárára. Tették ezt a pihenés

és erőgyüjtes .idejében, holott a pihenésre nem egyikük egyenesen rá

lett volna utalva; tették ezt anyagi előnyök vagy más kézzelfogható

hasznok biztatására való közvetlen kilátás nélkül, holott ezekre. az anyagi

előnyökre bizony-bizony rá volnának szorulva.

A tanfolyamokkal elért pozitiv eredményeket a szervező rendelet

nyomán a megjelent ismertetések és tapasztalataim alapján a követke-

zőkben foglalom össze:

Az iskola belső étetére kiható,. tehát a tanító hivatásához a leg-

közelebb eső eredmény:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanító pedagógia i és didaktika i ihztudatá t},ak

./etébredese, erősödése.. ennek nyomán tudatos és így értékes okta tói és

nevelőt munkásság kia lakulása . Jól tudjuk ugyanis, hogy a pedagógia

alapvető és segédtudornányait az ifju - tanítóképzésünk mai rendszere

mellett - oly korban tanulja, amikor szellemi fejlettsége ezek öntudatos

elsajátítására alig képesíti; amikor a meggyőző tapasztalatoknak nemcsak

teljesen híján van, hanem tapasztalatszerzésre is jórészt éretlen még.

Azon, mindenesetre tiszteletre méltó törekvés, amely a gyermekmeg-

figyelés neve alatt a tapasztalatgyüjtést már a tanítóképző-intézet első

osztályában indítja meg, ezen baj sulyosvoltát enyhíti ugyan, de meg

nem szüntetheti. A tanítóképző-Intézetek által nyujtott pedagógiai és

didaktikai képzettség ezen oknál és a tanító képzés egész rendszerénél

fogva befejezettséggel nem dicsekedhetik; sőt igen gyakran még azzal

sem, hogy oly biztos alapot vetett, amelyre a kezdő tanító legalább

tudatosan építhetne. Ily. viszonyok között a magyar tanítóság óriási

többségéből tanító művész soha, megbízható mesterember ritkán, ellenben

a legtöbbször csak kontár lesz. Ily viszonyok közepett valóban nagy

hatásuk van a továbbképző tanfolyamoknak tanítóink pedagógiai művelt-

ségének fokozására. Hogy mily jótékony befolyásuk van azon előadá-

soknak, amelyek gazdag tanítói tapasztalat mellett kialakult itélet re és

érett megfentolásra támaszkodhatnak ; mily termékenyítő hatásuk van a

gyakorlati tanítások tanítói készségen alapuló megfigyelésének, az ezeket

követő megbeszéléseknek és egymásközt folytatott viták nak : azt igazán

csak az tudja, ,aki az idei tanfolyamokat megfigyelte. Kétségtelen, hogy

a tanfolyamok eredményei között a pedagógiaiak tűnnek fel első helyen

és domborodnak ki legjobban. Jól van ez így, mert tanítóságunk peda-

gógiai műveltségének emelésére valóban nagy szükség van.

A község anyagi és erkölcsi életére kiható eredménye a tanfolya-

moknak : a szzgorúbb és tudatosabb kó'ggazdaságz' gondolkozásmód, az

erőteljesebb is okszerűbb- gazdasági tevékenység és józanabb élet elter jedé-
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sének· adott; teruseerü és erőteljes ló·kés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAValóban, tanügyi korrnányunk

éles szemmel ismerte fel nemzetünk közszükségletét, amikor e tanfolyamok

egyik fontos tárgyává a közgazdaságtant és a vele kapcsolatos tárgyakat

tette. Felismerte pedig nemcsak azért, mivel népünk közgazdasági érzéke

úgyszólván minimális és így ennek kifejlesztése és általában a gazdál-

kodás -intenzívebbé tétele, vagy egyes elhanyagolt gazdasági ágak fel-

karolása a legközelebbi jövő_egyik rendkivül fontos feladata, hanem

különösen azért, mivel a népek és nemzetek nagy küzdelme és versenye

hovatovább nem a harctereken, hanem a szellemi és anyagi kultura

mezején fog eldőlni. A~ lesz a jövő legnagyobb magyar államférfia, aki

nemzetünket az anyagi, erkölcsi és szellemi élet terén a legnagyobb

lépéssei viszi előbbre. Nagy és nehéz feladat ez, amelyben a magyar

állam egyelőre alig támaszkodhatik más tényezőre, mint a néptanítói

karra. Ezt a néptanítói kart kell tehát erre a hivatásra előkészíteni, erre

a nehéz küzdelemre kellőleg felfegyverezni. Örömmei állapítható meg,

hogy a tanfolyamok hallgatói a közgazdasági előadások iránt élénken

érdeklődtek, hogy ezekben tanítói hivatásuknak egy új és nagyobbára

ismeretlen perspektivája tárul-t eléjük, amely perspektivának megvaló
sítása nem egynek lelkében komoly elhatározássá érlelődött. Nem egé-

szen alaptalan a reményem, hogy ezen szünidei tanfolyamok ilyformán

egy oly rég óhajtott egészségesebb közgazdasági felfogás, erőteljesebb

gazdasági tevékenység és tisztább erkölcsi életnek lesznek kiinduló pont-

jaivá.

Csupán sorrendre, de nem egyúttal értékre nézve teszem harmadik

helyre a tanfolyamoknak a nemzett" szellem és hazafias érzés megerősíté·

sére ktfejtett erőteljes hatásá t. Tanügyi kormányunk a hallgatók jelenté-

keny részét bölcs szándékkal a felekezeti képzőkból kikerült és nemzeti-

ségi iskolákban működő tanítóság sorából választotta ki. Ezek egy

részének a magyar kulturáról és a magyar kulturális törekvésektől,

fájdalom, vagy egyáltalán semmi ismeretük, vagy teljesen téves felfogásuk

volt. És ebben korántsem ezen egyébként jóindulatú hallgatók a

hibásak, hanem egyenesen a magyar állam. Az az állam, amely meg-

engedte és megengedi, hogy idegen szellemben neveljenek számára

tanítókat; az az állam, amely segédkezik abban, hogy idegen szellern-

ben nevelt taoítójelöltek magyar tanítókká képesíttessenek! Szembeötlő

volt a tanfolyamnak nemzetiségi iskolákban képezet~ és képesített taní-

tókra kifejtett jótékony és megnyugtató hatása. Meggyőződhettek itt

arról, hogy mi az igazság megingathatatlan alapján állunk, hogy a

méltányosság önzetlen fegyverével küzdünk, hogy nem az ő elnyornatá-

sukon, hanem a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és anyagi telvirágez-

Magyar Tanltóképöz. 38
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tatásán, tehát az ő javukon is fáradunk. Ez a hatás első sorban az

irodalmi, történelmi és földrajzi előadásoknak volt ugyan köszönhető,

de része volt benne minden disciplinának, továbbá az előadók nak a

hallgatókkal és az utóbbiaknak egymással váló kölcsönös érintkezésének

is. Igaza vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZrinyi Károlynak, amikor hangoztatja, hogy "erős 'magyar

tanítóságra van szükségünk ; mert minél gazdagabb szivünk, lelkünk

hazafias tartalomban, annál erősebben buggyan ki belőle a forrás,

amelyből a magyarság, és általa az ország ereje táplálkozik." Már az

első tanfolyamok is kiváló szolgálatot tettek a magyar nemzeti szellem-

nek; jogos tehát a reményünk, hogy az utána következők ezt a hatást

hatványozni fogják.

Ezen három feladatot tűzte a szervező rendelet a tanítói tovább-

képző tanfolyamok elé; ezt a három fő eredményt tudják a tanfolyamok

első évi működésük után felmutatni. A rendeletben kitűzőtt célok oly

mértékben megvalósítva nincsenek, mint amilyen magasra kitűzettek, de

mindenesetre oly mértékben, hogy ebből az eredményból a továbbképző

tanfolyamok életrevalóságára és feladataik helyesen történt kijelölésére

lehet következtetni.' Voltak az elsoroltak mellett a tanfolyamoknak más

eredményei is, de ezekkel nem szándékozom egyenként foglalkozni;

csupán azokra mutatok rá, amelyek az ország minden részéből egybe-

sereglett tanítók és tanítónők kölcsönös érintkezéséből, egymás peda-

gógiai, társadalmi, gazdasági nézeteinek és törekvéseinek megismeréséből

származtak. Kétségtelenül sok tanító' és tanítónő tisztultabb látókörrel

és kialakultabb tervekkel hagyta el a tanfolyamot és remélhetőleg foko-

zott buzgalommal fogja szép, de nehéz hivatását betölteni.

A pozitiv eredmények megállapítása után természetszerűleg merül

fel a kérdés, hogy nem voltak-e e tanfolyamoknak hiányai is? Úgy

hiszem, hogy a negativ tanulságok elhallgatásával nem tennénk a tanítói

továbbképzés ügyének szolgálatot. Az alábbiakban a tapasztalt héza-

gokra, hiányokra és hibákra mutatok rá, igyekezvén párhuzamosan

megjelölni "az orvoslás vélt módját is. .

Felmerű!t úgy a hallgatók, mint az előadók között a kérdés, hogy

nem kellene-e a tanfolyamoknak a meglevőnél is egyetemesebb jelleget

adni, illetőleg azt még több disciplinára kiterjeszteni? Másoldalt emel-

kedtek hangok a tanfolyamok sokat markoló szervezete ellen is. Dékány

Mt'há ly a csák tornyai tanfolyamról számolván be, ezeket mondja:

"Kivánatos lett volna, hogy a realiákból, nevezetesen a természettudo-

mányok köréből a népiskolában könnyebben szemléltethető dolgok is

előkerültek volna," mert a humanoriák úgyszólván agyonnyomták a tan-

folyamot. A hallgatók azon nézetüket is kifejezték, hogy a tanügyi
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vitákat is bele kellene vonni a tanfolyamok keretébe." Emellett azonban
"sokalták a felölelt tárgyakat." Ezen kérdést már csak azért is köze-

lebbről kell szemügyre vennünk, mivel a szóban forgó tanfolyamok
kimondottan tavábbképző voltuk mellett főként egyetemesebb jellegükkel
különböznek minden idáig rendezett tanítói tanfolyamtól. Mindjárt hozzá-
tehetem, hogy mindkét különbség előnyükre írható. Mert amint nincs,
nézeteltérés a tekintetben, hogy a magyar tanítói kar mai intelligenciája
mellett csakis továbbképző tanfolyamoknak van már értelmük, úgy nem
férhet kétség ahhoz sem, hogy a néptanítói továbbképzésnek a tanító
hivatásánál fogvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemes jellegünek kell lennie. Így tehát a tovább-
képzésbe bevonandó minden tudományszak. amelyre a tanítónak hiva-
tása sikeresebb betöltése szempontjából szüksége lehet; minden ügyesség,
amelyet munkája közben : felhasználhat. Bevonandók mindenesetre első
sorban a természettudományok, amelyek napról-napra óriási léptekkel
haladnak előre s amelyek korunk gondolkodásmódjának megismertetése
s a bennük megnyilatkozó módszer alkalmazása által a tanító szellemi
értékének emelésére döntő befolyással lehetnek. Bevonandó továbbá a
ra jeoias, amelyre (aesthetikai hatásáról nem is szólva) minden tanító-
nak lépten-nyomon szüksége van. Ellenben kizárandó minden olyan
törekvés, amely a képzés rendszeres, szakszerü és komoly voltát veszé-
lyeztethetné, amelyért az előadó, illetőleg a tanfolyam felelősséget nem
vállalhatna. "Tanügyi viták" folytatására ott vannak a tanügyi egyesü-
letek és szaklapok, vagy a tanfolyam ideje alatti magánérintkezések, de
tanszéket e célra a tanfolyamba nem szükséges beállítani.

Más kérdés azonban az, hogy a továbbképzés ezen egyetemes
jellege egyz'dejűleg egy tanfolyamon megvalósítha tO-e; Erre határozottan
nemmel kell felelnünk. Itt aztán eljutottam a legfontosabb negativ tapasz-'
talatomhoz, t. i. ahhoz, hogya. mult nyári tanfolyamok gazdag pro-
grammja a továbbképzés intenzitásának rovására volt. És ezt nemcsak
én tapasztaltam, hanem tapasztalták jóformán az összes előadók és hall-
gatók. Ha azt akarjuk, hogya hallgatók az előadottakat feldolgozhassák,
megemészthessék, hogyatanfolyamnak tartós hatása legyen.. akkor
naponta 4 elméleti és 2 gyakorlati óránál többet nem szabad felvennünk,
emellett hetenként legalább 2 délutánt tanulmányi kirándulások céljára
teljesen szabadon kell hagynunk. Hogy hogyan egyeztetem össze a
továbbképzés egyetemességére vonatkozólag nyilvánított óhajomat ezen
kifogásommal ? azt is elmondom. Mindenek előtt azonban hangsúlyozom,
hogy. a szervező miniszteri rendeletnek a tanfolyamok elé, az iskola bel-.
életének fejlesztésére, a község anyagi és erkölcsi életének javítására és
a magyar nemzeti szellem ápolására kitüzött hármas feladatát, mint a
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melyek a pedagógus bölcseségével és a nemzeti politikus éleslátásával

vannak megállapítva, nemcsak megbolygatni nem akarom, hanem továbbra

is változatlanul és minden tanfolyamra fen tartandó nak vélem. Csupán e

feladatok megvalósítását célzó eszközöket tartom redukálhatóknak. Az

összes tanfolyamok gerincét továbbra is az iskola belső életének fejlesz-

tését célzó pedagógiai és didaktikai előa.dások és a velük szorosabb

kapcsolatbawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhozandó gyakorlati tanítások, továbbá közgazdaságtani elő-

adások és végül egy nemzeti irányu tantárgy képezzék; a felszabaduló'

idő azonban helyenként és évenként más és más disciplinával legyen

betölthető, aszerint, amint a helyi viszonyok szükségessé teszik, vagy

megengedik. De lássuk a megoldás részleteit közelebbről.

Nem férhet ahhoz kétség, hogya tanítói továbbképző tanfolyamokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

legfőbb feladatának az iskola belső élete [ejlesztésének kell lennie. :t, cél

szolgálatába állítandók részint elméleti pedagógiai előadások, részint

mintaszerü tanítási gyakorlatok, részint pedig e kettőt összekapcsoló

pedagógiai .megbeszélések. Mindenikre naponként 1-1 óra, összesen

tehát 3 óra, vagyis a továbbképzésre szánt idő fele volna fordítandó.

Az elméleti előadások tárgyukat ugyanazon -körből merítenék a jövőben

is, mint a mult évi tanfolyamok; mégis azzal a kibővítéssel, hogy a

népiskolai tantárgyak közül nemcsak a beszéd-értelemgyakorlatok és az

olvasástanítás módszere ismertetendő, hanem a tanfolyamba az összes

népúkola i tantárgyak tanítást' módjának tárgyalása bevonandó. Terme-
•

szetesen nem egyidejűleg és nem egy helyen, hanem az egyes helye-

ken felváltva, amint a köz szükség megkivánná, illetőleg a helyi viszo-

nyok megengednék. Aki a népiskolai tanítást figyelemmel kiséri, jól

tudja, hogy javításra nemcsak a felsorolt két tantárgy tanításának módja,

.hanem úgyszólván minden tantárgyé rászorul. Igy a természettudomá-

nyoké, földrajz-történelerné, mennyiségtané, rajzé, stb.; hiszen ezen tan-

tárgyak tanítási módja is folytonosan javul és jelentékenyen halad előre .

.A másik "kivánságom az, hogy az elméleti pedagógia i előadások is a

gyakorla ti tanítások a mult évinél szorosabb kapcsola tba hozandók. A minta-

szerű tanítási gyakorlatok főként azon tantárgyakból (tantárgyból) tartas-

sanak, amelyeknek módszere az elméleti órákon előfordul. Külsőleg a

szorosabb kapcsolatot az biztosítaná, hogy az elméleti pedagógiai kur-

zusok előadója (előadói) a gyakorlati tanításokon is részt venne, eset-

. leg maga is tartana mintatanítást ; a gyakorlati tanításokra vonatkozólag

előirt megbeszélések pedig az elméleti előadásokra is kiterjesztetnének,

illetőleg ezeken az elméleti pedagógiai disciplina előadója (előadói) is

részt venne. Hogy egy ily tervszerü és szoros kapcsolat, amelyet vég-

eredményben természetesen csakis az előadók tudatos együttműködése
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biztosíthat, mily hasznos gyümölcsöket teremne, népiskolai tanításunk

, megjavításához, mennyire hozzájárulna és igy iskoláink belső életét

mennyire fejlesztené, azt ugy hiszem nem szükséges részletesebben

bizonyítanorn.: Valamint nem szükséges bővebben részleteznem a kap-

csolat mikéntjét sem : eztwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmínden tanfolyam nak specialis programmja

alapján magának kell megállapítania és megteremtenie.

A község anyagi és erkölcsi élete javítasára irányuló előadásokat

oly fontosaknak tartom, hogy azoknak minden továbbképző tanfolyamon

továbbra is helyet kivánnék naponkénti 1 órában biztosítani. A tan-

folyam jó tárgya lenne azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközgazdaságtan és emellett tárgyaltatnának anyagi,

társadalmi és erkölcsi kérdések, amelyek ennek körébe bevonhatók.

A gyakorlati gazdasági kérdések, mint amilyenek a specialis növény-
és gyümölcstermelés, vagy az állattenyésztés, azonban e tanfolyamokon

mellőzendők. Mellőzendők azért, mert a tanítóképzőknek (még a gazda-

sággal kapcsolatosakat sem véve ki) sem' megfelelő felszerelésük.. sem

ahhoz való szellemük nincsen. De mellőzhetők is, mivel a földrnivelés-

ügyi kormány hovatovább mind sürübben rendez a maga szakintézetei-

ben tanítók részére szünidei kurzusokat. A gyakorlati gazdálkodás el-

sajátításához egyéb ként is idő és gyakorlat kell; a tanfolyam többi cél-

jainak veszélyeztetése nélkül a gyakorlathoz megkivántató tetemes idő

e célra nem fordítható. Ellenben a'l<it a közgazdasági előadásokkal a

gazdálkodás egyes ágainak egyéni és nemzeti fontosságáról sikerült

meggyőznünk, akiben sikerült ezek iránt kedvet ébresztenünk, az a

gazdasági kurzusokat fokozott munkakedvvel fogja felkeresni. Tanügyi

kormányunknak a földmivelésügyi kormánnyal kellene érintkezésbe lépnie

a tanítóság gazdasági továbbképzésének egyetértő és egyöntetü meg-

oldása végett. A közgazdasági alapot az általános kurzusok, a. részle-

teket a földmivelésügyi miniszterium által rendezett szakkurzusoknak

adják meg.

A nemzeti szellem és a hazafias érzés ápolása minden továbbképző

tanfolyam elsőrendű feladata; amelynek megvalósítására naponként 1 óra

fordítható. E célt azonban egy tanfolyamon egy tántárggyal is elérhet-

jük. Kiválóan alkalmasaknak tartom e feladat megoldására a nemzeti

irodalmat és történelmet már csak azért is, mivel e tárgyak a tovább-

képzésnek is megbecsülhetetlen anyagot szolgáltathatnak. Ezen előadá-

sok azonban ne nyujtsák az egész tudományszakot .dióhéjba szorítva,

hanem egy részletét behatóan feldolgozva ; csakis ugy lesz a tanfolyam

valóban továbbképzővé.

A fenmaradó ,napi 1 óra a természettudományok valamelyik ágára

vagy rajzolásra és amennyiben II gyakorlati gazdasági és a kézügyes-
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segi oktatás ezen általános továbbképző tanfolyamok keretében, meg-
hagyatnának ,esetleg ezek egyikére volna fordítandó. A disciplinák ilyen
összeállításávai és legfeljebb napi 6 órai elfoglaltság mellett nemcsak a
továbbképzés egyetemes jellege lenne megóva, hanem a túlterhelés is
meg lenne szüntetve és igya tanfolyam hatásának mélysége és állandó-

sága biztosittatnék, Ez utóbbi cél érdekében fenntartandok a szervező
rendeletben előirt és az előadásokról folytatottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeszmecserék is. Ezen
eszmecserék azonban a tantárgy számára kijelölt órakereten belül foly-
tatandók és főcéljuk legyen a tanfolyam hatásának állandósítása.

Azokból, amiket .eddigelé elmondottam, mintegy önként következik,
hogy a tanítói továbbképző tanfolyamok szervezésének - az általános
feladat ok kijelölésén és a keretek felállításán túl, - az egyes tanítóképző-
intézetekből kell kiindulnia. Az egyes intézetek testületének kell ez
eszméért' lelkesedniök, mert a sikert a legtökéletesebb szervezet sem
biztosíthatja ugy, mint az előadók komoly rnunkássága és lelkesedése.
A tanfolyamok szervezését és vezetését erre érdemes és készséggel
vállalkozó tanítóképző-intézeti igazgatókra bizhatja tanügyi kormányunk.
Ez a megbizás azonban idejében, legkésőbb december hó folyamán történ-
jék. Az igazgatók a tanári testület, illetőleg azok bevonásával, akiket előadó-
kúl megnyerni óhajtanak, legkésőbb január végéig elkészítik és felterjesztik
a tanfolyam tantárgyaira és előadóira vonatkozó javaslatukat. A minisz-
terium a javaslatokat felülbiráIván és összeegyéztetvén, véglegesen
megállapítja a tanfolyamok programmját és előadóit, erről az illetékeseket
legkésőbb március végéig értesíti s ugyanekkor az, egyes tanfolyamok
programmjának és előadóinak közzé tételévei egy hónapi határidővel
pályázatot hirdet; a felvételeket pedig május végéig el is intézi. Igy
idejében kapnák meg az előadók megbizatásuk at s munkájukra alaposan
elkészülhetnének. A hallgatók pedig egyéni hajlamaikat követhetnék ugy
a tantárgyak, mint az előadók megválasztásában s igy ők is nagyobb
örömmel és lelkesedéssel végeznék munkájukat. A tanfelügyelők termé-
szetes hatásköre a felügyelet ; semmi ok sem szól amellett, hogy a
nevelés egyes helyeken reájuk'bizatván, a tanfolyamok közvetlen felügyelet
nélkül maradjanak. Ugyanezen kivánságot Báthorz: Józse! a máramaros-
szigeti tanfolyam ismertetése közben igy fejezi ki: "Munkamegtakarítással
járna anélkül, hogy valami kockáztatva lenne, ha az előadói kar össze-
állítása, s a hallgatók felvétele után a tanfolyam összes ügyei a tanfolyam
igazgatójára s előadói karára bizatnának, a tanfelügyelőnek pedik csak
az ellen őrzés munkája hagyatnék meg." Annak, hogy a tanfolyamok
teljesen a tanítóképző-intézeti tanárságra bizatnának, a többi között egy
kiválóan nemes és értékes - gyümölcse az lenne, hogy a tanítóképző-
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intézeti tanárság és népiskolai tanítóság között mindkét tényező javára
egy oly szellemi kapocs keletkeznék, amit semmi más intézkedéssei

\wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'

megteremteni nem lehet és amit megteremteni mégis kell. A tanítóképzők
ezzel megszerezhetnék a népnevelésre és a népiskolai tanítóságra gyakor-
landó irányító befolyásukat, amivel sajnos ma oly csekély mértékben
rendelkeznek. '

Az a kérdés is fölmerült a -tanügyi lapokban, hogy ezen tovább-
képző tanfolyamoknak nem Kellene-e valamire képesíteniök? Igy pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Npvák Mihály a Néptanítók Lapja 37. számában ezeket mondja: "A
továbbképzőnek nem látom a célját; a hallgató nem tudja, hogy miért
izzad a kánikulában. Hogy tehát idővel ő is él vezhesse gyümölcsét
munkájának, kell, hogy a hallgatók valamire képesíttessenek is, valamire
jogosítványt nyerjenek. Tessék úgy szervezni a továbbképzőket, hogy
lássék a cél s legyen belőle has sna a hallgatónák." Novák r. i. igazgatói
állásra éstanfelügyelőségre való jogosítványra gondol. Erre csak azt
mondom, hogy vak az, aki a célt, sőt (hogy a felszólaló gondolatköré-

ben maradjak) a hasznot nem látja! A célt világosanés szabatosan irja
elő a szervező miniszteri rendelet így: "a tanítók szellemi látókörét
tágítsák ; tekintetüket az állami és társadalmi élet magasabb szempontjai
felé irányítsák és új eszmékkel termékenyítsék meg a tanítók lelkét;
olyan eszmékkel, mik az önművelődésre és céltudatos, hivatásérzettói át-
hatott tevékenységreösztökéljék őket." Aki pedig ezt a célt elérte, arra
nézve a haszon el nem maradhat, mert nyilvánvalóan ezek közül fognak
kiválnz' az igazgatók és tan felügyelők. Ellenben magának a kurzusnak
szabályszerű elvégzése megfelelő hivatásérzettől áthatott tevékenység- nél.

kül még akkor sem képesítene semmire, ha a kurzust Novák kolléga
szája' ize szerint szerveznék és vezetnék is. Adjanak a tanfolyamok
látogatási bizonyítványt, amit mindenki erkölcsi tőke gyanánt felhasznál-
hasson, de hogy így képezzék és képesítsék anépiskolai igazgatókat és
tanfelügyelőket, az ellen első sorban minden bizonnyal a népiskolai
tanítók tiltakoznának.

A továbbképző tanfolyamok nagyhorderejü kulturalis és nemzeti
feladatát azonban csak úgy old hat juk meg, ha az ország tanítóságának
mennél nagyobb százalékát részesítik áldásos hatásukban. A mult évben
mintegy 110 férfitanító és 48 tanítónő vett részt a tanfolyamokon.

,Könnyü kiszámítani, hogy azon esetben, ha ebben a tempóban történnék
a továbbképzés, az 5000 főnyi tanítónői és a 22,000 főnyi tanítói kar
egy-egy tagjára mikor kerülhet ne a sor? Pedig kivánatos volna, hogy
egy-egy tanítóra egész pályája alatt többször is sor kerülne. Ezen a
bajon felfogásom szerint kétféleképen .lehetne és kellene segíteni. Először
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a tanfolyamok szaporításával, másodszor pedig a segélyek számának

emelésével és a segélyek realisabb alapon való kiosztásával. Nem isme-

rem a tanfolyamra jelentkezők számát, de azt hiszem, hogya nőtanitok

nagyobb érdeklődést tanusítottak," mint a férfitanítók s így mindenek

előtt a tanítónői tanfolyamok számát kellene emelni. A tanítói tan-

folyamok száma a mutatkozó érdeklődéshez képest volna fokozatosan

emelendő. Teljes ellátásban minden felvett hallgató részesíttessék, vagy

ha ez akadályokba ütközik, akkor az államköltséges helyek számát tan-

folyarrionként 40-re kellene emelni és az uti költségetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuti számla alapján

kiosztani. Ilyetén segélyezés nem járna lényegesen nagyobb költséggel

s mindazonáltal lényegesen . fokozná a tanfolyamon résztvevők számát.

A tanítói továbbképző tanfolyamok egy évi működése meggyőz-

hetett minden tényezőt ez intézmény életrevalóságáról, jelentőségéről.

AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt tapasztalat fényesen igazolta a szervező rendelet elvi jelentőségü

intézkedéseit, egyszersmind kimutatta a szervezet gyengéit és hibáit.

Ezen hibák megszüntetése egyrészt tanügyi kormányunknak, de más-

részt az előadói testü!eteknek lesz feladata, hivatása; nem férhet ahhoz

kétség, hogy ezen tényezők, különösen pedig tanügyi korrnányunk, a
I _

tapasztalt hibákat épp oly készséggel fogja enyhíteni és javítani, mint

amily jóindulattal fogott e tanfolyamok szervezéséhez. A tanítóképző-

intézeti tanárság pedig nemcsak fontos kultur missziót teljesít, ha ezen

tanfolyamok felvirágzásába egész tudását és becsvágyát belefekteti, hanem

erkölcsi tekintélyének és a tanítóságra való befolyásának emelésével

kiváló szolgálatot tesz önmagának; de kiváló szolgálatot tesz ügyének,

a tanító képzésnek is, amely a tanítói oklevéllel még korántsem fejező-

dött be. Ne feledjük azonban, hogy a tanít óság ezeket a tanfolyamokat

csak akkor fogja felkarolni, ha ott igazán tanulni lehet; szalmacséplés

mellett fentarthatók ugyan e tanfolyamok -ideig-óráig segélyezésekkel, de

mély gyökeret csakis komoly, értékes és hivatásszerü munkásság talaján

fognak verni: Tanügyi kormányunk kezünkbe adta e tanfolyamokban a

hivatásszerü tanítói munkásság, a céltudatos tanítói önmí velés emelőjét,

rajtunk a sor, hogy azt tanügyi szervezetünk mennél hasznosabb és

értékesebb tényezőjévé tegyük.

Győr.
.Moha? ' József,
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A g y a k o r la t i k é p z é s r ő l .

Nem új eszmék tárgyalása a célom, csupán egy-két tisztázatlan
kérdés fölött való gondolatgerjesztésért irom az alábbiakat.
\ 1. A tanítóképző-intézetek' új tanterve a gyakorlati képzést intenzi-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vebbé és extenzivebbé tette. Legtöbbe, reménylek e -téren azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszaktaná-
roknak a gyakorla ti képzésbe való vonásától.

A növendék hospitálásai, a lélektan pedagógiai vonatkozású tanítása,
az egyes tárgyak módszerének elméleti megismerése, a gyakorlati tanítási
kisérletek, mindezek összevéve több-kevesebb világosságot gyújtanak a
növendék lelkében az iskolai éjet elméletének és gyakorlatának megismeré-
sére; az iskolai élet egészét azonban az új tanterv alapján a szaktanárok
fogják megismertetni az ő szakjuk körébe tartozó népiskolai tantárgy
vezérkönyvének részletes földolgozásával.

Egy nehézség azonban hátráltatólag hathat-e - különben üdvös -
intézkedés eredményére. Az t. i. hogy az egyes .intézeteknél különféle
módszertani irányzatot követő tanerők verődhetnek össze; e szétágazás
hatásai a módszeres egység kárára alig kerülhetők el.

Tudom, hogy ezt kiegyenlíti a módszeres konferencia. De ki ·és
mi fogja nivellálni a hellyel-közzel található nyakasabb szaktanár idegzetét,
aki az egyes részleteknél esetleg nem tud magán uralkodni s kifejezi a
maga külön elveit? Tegye ezt az illető bármily tapintattal, az egységet
mégis megbontja. Mert a különvélemény kifejtése: kritika. Kritika a
közösen megállapított és követett eljárás ellen. S mert ennek a gyakorlati
képzésnek nemcsak az elsajátított módszerelmélettel, hanem - termé-
szetesen - a gyakorlóiskolában követett módszerrel is haj szálig egyeznie
kell; s mivel a gyakorlóiskola nemcsak a tanítói mesterség és művészet
műhelye, hanem az elméleti oktatás megvilágító bizonyítéka is egy-
szersmind: az igy esetleg kifejezett kritika könnyen megingathatja a
növendéknek sok esetben úgy is nagyori ingoványos logikai alapon álló
hitét a látott és hallott módszerben. És mivel más irányzatot sem ismer,
nagyon könnyen beállhat lelkében az elmélettel karöltve járó gyakorlat
kicsinylése. Ennek pedig az életben az önképzés halála és a tanításbeli
slendriánizrnus lehetnek a következményei.

Ritka lehet az eset, nem tagadom; de e kérdés fölött elmélkedni,
azt hiszem, nem fölösleges.

Úgy vélem, ez az intézkedés lassankint megoldja azt a kérdést is,
hogy egy ugyanazon intézetben egyféle pedagógiai irányzatú tanerők
működhetnek eredményesen. '

2. A második tisztázatlan kérdés a tanítói kisérletek írásbeli kidol-
gozása .

Az új tanterv azt rendeli, hogy minden tánítói kiséri etet minden
növendék dolgozzon ki irásbelileg. .

Elméletileg ez a rendelkezés tagadhatatlanul "kitünö Igy minden
növendék rákényszerittetnék az illető tanítási egység teljes átgondolására
és kidolgozására. A tanítás megfigyelése tehát sokkal eredményesebb'
lehetne, mint az eddig követett gyakorlat. Ez pedig a tanítások meg-
beszélését tenné tartalmasabbá és eredményesebbé.



Hanem az a kérdés, ki nézi át ezeket az irásbeli dolgozatokat?
S ha átnézi, megadhatja-e a tévedések kijavítására vonatkozó szükséges
utasításokat? S ha megadhatja, lesz-e ideje fölülvizsgálni, vajjon az
utasítottak csakugyan és úgy hajtották-e végre a javitásokat, ahogy
az utasítások történtek?

Mondjuk, a harmadik osztályban van 20 növendék, kik közül
hetenkint ketten lépnek föl; a negyedik osztályban van 15 növendék.
heti nyolc föllépésseI. A harmadik osztályban hetenkint át kell nézni
40 dolgozatot, a negyedik osztályban pedig 120·at, összesen tehát
160-at. A hét egyes napjaira tehát átlag 22~23 dolgozat átnézése
esnék. Hát ha csakugyan el kelJ olvasni ezeket a dolgozatokat, akkor
a gyakorlóiskolák vezetői, az ő heti 28-30 órájukkal, s emellett a
tanításokra szükséges előkészületeikkel. hamarosan beadják a kulcsot.
De, gondolom, a pedagógia előadói sem köszönik meg ezt a munkát.

Ha pedig nem kell. átnézni . .. De ez lehetetlen. Hiszen a
becsületes munkának,. a komoly szorgalomnak egyik elengedhetetlen
kelléke, hogy a dolgozatok szigorúan ellenőriztessenek, kijavíttassanak
és kijavíttattassanak. Egyébként bekövetkezik a furfangos csalások és
lelkiismeretlen könnyelműségek egész skálája. Tehát a kötelességtudás
helyett a kötelességmulasztásra és a kötelességek kijátszására vezetjük,
neveljük ezzel a leendő tanítókat. Az ember természete kivánja az
ellenőrzést; az ellenőrzés hiánya a legkötelességtudóbb embert is meg-
rontja.

Konkrét példákat tudnék e téren előhozni. Oly helyen t. i. hol
ezt a kivánalmat már eleve megvalósították, (csak a legenyhébb esetet
hozom itt fel) egymáséról irták le a növendékek a föJlépéseket. Mert hát
a föllépési irásbeli dolgozatok (hetenkint 200-nál is több) átnézhetők
nem .voltak.

De nemcsak csalnak a növendékek, hanem meg is utálják e réven
ezt a munkát.

Tessék, kérem, elképzelni annak a negyedéves növendéknek a
lelki állapotát. Minden napra megvan a maga nagy elméleti tanulmánya;
emellett vannak magyar neveléstani stb. eféle házi dolgozatai; rajzoini
valói sem keveselhetők ; magánolvasmányai is mindig szaporodnak.
A napi öt órai leckeórán kivűl egy kis mozgásra, szórakozásra iswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-
sége v,an. S emellett még hetenkint 8 tanítói gyakorlatot is készítsen el!

En akkor, midőn, ezentúl, a szaktanárok és a pedagógia előadója
úgy is átdolgozzák a vezérkönyveket, ezt az irásbeli munkát fölöslegesnek
is tartom a mai körülmények között.

Azt hiszem, ha a növendék, kezében a népiskolai tankönyvvel s
esetleg a hozzá való vezérkönyvvel és alapos, közös előkészítés után,
kiséri figyelemmel társai föllépését, aránylag elég alaposan mégitélheti
a tanítást s elég okulást meríthet belőle ..

3. Sokkal szükségesebb volna ennél az, hogy minden gyakorlóiskolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!ó"ltétlenül hat osztá lyú legyen.

Azt mondják, sok helyen nem lehet ötödik-hatodik osztályú növén-
déket szerezni. Ezt én lehetetlenségnek tartom. Hihetetlen, hogy egy
városban ne volna legalább 8 olyan gyermek, ki 12 éves kora előtt
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-
sem inasnak nem megy, sem közép- vagy polgári iskolába nem jár. Ahol
tényleg igy állnának a 'dolgok, oda nem való tanítóképző-intézet.

\ Mert ha igaz az, hogy amilyen a gyakorlóiskola, olyan a tanító-
képző, tehát ha a gyakorloiskola a tanítóképző. intézet egyik leglényegesebb
része: akkor az' a tanítóképző-intézet, melynek négy osztályú gyakorló-
iskolája van, csonka intézet. Munkájának az eredménye is tehát csak
csonka lehet. ,

• ·1

Aki az ország népiskoláit e tekintetben alaposabban megfigyelte,
tapasztalhattavhogy - ott, ahol van - az ötödik és a hatodik osztályok
működését és eredményeit érheti a legtöbb kifogás. A didaktikai materia-
lizmus, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADörpfeld nevezi a szajkóztatást; itt grasszál leginkább. A
szakkönyvecskék veszedelmes egyeduralma országszerte leginkább emiatt
dívik. Stb. /

S ha utána kutatunk, a legtöbb ilyen iskola tanítója csonka
gyakorlóiskolában éhe le tanítójelöltségét.

És az sincs egészen okozati összefüggés nélkül, hogy több helyen
nem. fejlődik ki az ötödik- hatodik osztály. S ez nem is nagyon csodálható.
Nem minden 'ember ugrik szívesen a homályos ismeretlenbe.

Mert, ha nem lá tja is valaki, hogy az alsóbb osztályok eredményeit
miként kell fölhasználni a felsőbb osztályok 'tanítási anyagának kialakí-
tásánál és osztályozásánál ; ha nem lá tja is, hogy miként kell a legfelsőbb
osztályok sók ágra szakadt, bőséges anyagát elsajátíttatni; ha nem lá tja
is, miként kell es lehet a 11-12 éves gyermeket bizonyos mértékű :
fogalmi tudásra emelni; ha nem lá tja is, hogy az egyes - főleg praktikus
- tárgyaknak az életre való ügyes és okos alkalmazását miként kell
megvalósírani, s .ha nem lá tja is, hogy esetleg a szakkönyvecskéket

. miként kell és lehet bölcs mérséklettel, ártalom nélkül használni: az
illetőnek magának kell mindezt kitalálnia, s ezért tapasztalható itt az
ötletek szeszélyes uralma; vagy ha nem túlságosan önérzetes, az öregebb
kartársaktól kell könyörögnie egy kis praktikus fogásér '; s ezért'
uralkodik oly nagy mértékben a slendrianizrnus ezen osztályokban. •

. Minden mesterség, minden művészet, minden tudomány elsajátítása
utánzással kezdődik. Enélkül a kisérletezé sek, a bizonytalanságok uralma
áll elő. Ettől pedig bizonyos mértékig azzal mentjük meg népiskoláinkat,
ha az ötödik-hatodik osztályt minden gyakorlóiskolában beálJítjuk, s ezzel
alkalmat adunk a leendő tanítónak, ha nem többre, a jó minta máso-
lására.

Ha iz illető intézetek igazgatói érintkezésbe lépnek e célból a
városi népiskola helyi hatóságával. s kipuhatolják azon szülőket, kik
gyermekeikkel a hat osztályt kijáratják: már ez első osztályba oly
növendékeket vehetnek föl fele részben, kikről biztosak lehetnek, hogy
hat évig járnak iskolába. Ezzel aztán, hitem szerint, ez a baj lehetőleg
gyógyítva lesz. '

4, Még egy tisztázatlan pontjá a gyakorlólskolai oktatásnak a
gazdaságz' gyakorla tok uesetese.

Manapság a legtöbb gyakorlóiskola a gazdasági oktatásban csupán
elméleti téren mozog. .

Minden gyakorlóiskolának, külön az ő céljait szolgáló, gazdasági
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és kertészeti területének kellene lenni. .Amig ez nincs, az iskola e
tekintetben való eredménye is kétes; a példa pedig, mit e téren
nyújthat a tanítójelölteknek, csonka is, meg rossz is.

Csonka, mert nem mutatja meg, miként kell az iskolának gazdasági
oktatását szolgáló kertjét kezelni; mert nem mutatia meg, miként kell
a gyermekeket gazdasági munkákkal csoportosan úgy vezetni. hogy a
gazdasági-kertészeti teendőket elsajátítsák s meg is kedveljék. Rossz
pedig azért ez a példa, mert a tanítók legtöbbje az életben szintén
megelégszik ezzel a fél munkával, sebbeli mulasztását magában is,
más előtt is a gyakorlóiskola tekintélyével igazolja.

Ha valahol, főleg e téren szükséges a leendő tanítóknak a köve-
tésre méltó jó példa.

Igaz, hogy az oktatás e nemét a tanítójelöltek gazdasági és kertészeti
alapos elméleti és gyakorlati ismeretei is támogatják, mivel enélkül az
enemű oktatás lehetetlen. De az is igaz, hogy a gazdasági és kertészeti
oktatás vezetésének miként je szintén döntő e kérdésben. .

Hogy emellett a gazdasági eszmékért való lelkesedés, a nép gazda-
sági hátramaradottságából eredő károk belátása s ebből az ezen bajon
való segítésért. való buzgólkodás is szükséges, tagadhatatlan.

Ha tehát ezt a bajt gyógyítani akarjuk,HGFEDCBAa j tegyük intenzivvé ' és
szerettessük meg a gazdasági oktatást;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) létesítsünk a gyakorlóiskoláknak
külön az ő céljukra szolgáló gazdasági és kertészeti területet; ej a
gazdasági és kertészeti gyakorlatok vezetésében is gyakoroljuk a növendé-
keket.

5. A gazdasági oktatás magától veti föl az úmétlö- és a gazdasági
úmétlo-úkola kérdését. .

Azt majdnem mindnyájan hangoztat juk, hogy hazánkban az ismétlő-
iskoláztatás a gyakorlatban nem vált be. Nem vált be pedig azért, mert
a j az ismétlő-iskola növendékei az előkészültség tekintetében nagy
küíönbségeket mutatnak; b) mert ezzel szemben a tanítás ideje
mesésen csekély; ej mert az ismétlő-iskola hatásai az időbeosztás
miatt nagyon szakadozottak, tehát eredménytelenek; d J mert a legtöbb
ismétlő-iskolai növendék testileg kimerült, kizsarolt, szolgálatban vagy
otthon gazdasági munkával megterhelt ; e ) mert .igen sok növendék
erkölcsileg is romlott; f ) mert a legtöbb tanító az ismétlő-iskola vezeté-
sében járatlan; g J mert a tanító hatóságai sem igen tudnak utbaigazitást
adni e téren a tanítónak.

A tanítót ily súlyos körülmények és viszonyok között sanyargó
intézmény vezetésére kötelezi a törvény éswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő ebbő! soha sehol, semmit
nem látott. Az ismétlő iskolával szemben kialakult közvélemény' az ő '

füléhez is eljut, vagy ha nem, rövid kisérletezés után maga fogja meg-
alkotni véleményét. Munkájának sikeréből tehát már az első lépéseknél
lemond: robotol szegény, kedv, remény és iránytű nélkül. Mert hiszen
eredményt fölmutató ismétlő iskolát még nem látott: -az ismétlő-iskola
tagadhatatlanul sanyarú körülményeinek legyőzésére alkalmas, a célt
megközelíteni segítő eszközöket, eljárásokat még nem ismer; ilyeneket
talán elképzelni sem tud : ha tehát tenni akar valamit, magának kell



557zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

valamelyes ötletbe kapaszkodva kisérleteznie. S hogy téved-e, sem ő

sem hatósága bizonyosan nein tudja.
En azonban, habár az ismétlő, vagy gazgasági isméilő-iskolánál

jobb intézményt is tudok, azt. hiszem, nem lehet ez az iskola annyira
lehetetlen és tehetetlen intézmény, mint amilyenné nálunk kifejlődött.
AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó minták, a jó példák hiányzanak. Erre pedig legalkalmasabbak
lennének a tanítóképző- intézetek gyakorlóiskoláival kapcsola-tos ismétlő-
iskolák. Mert a tanítóképző-intézetek tanári kara mégis csak magasabb
szempontokból kénytelen foglalkozni e kérdéssel s igy látja is ezt a
kérdést ; a gyakorló iskola vezetője is ügyes, képzett, gyakorlati ember,
eredményt csak tudnának előállítani. S ha az eredmény ekkor sem
felelne meg országszerte a kivánalmaknak, könnyű volna megindítani _a
mozgalmat a 7-8 éves tanfolyarnú iskolák érdekében, még ha a két
legfelsőbb tanfolyam csak november- márciusig terjedő időt töltene is az
iskolákban

Addig azonban a törvény követelménye parancsolván, égetően
szükséges volna a gyakorló-iskola mellé ismétlő vagy gazdasági ismétlő-
iskolákat állitani, mely iskolák összes ténykedéseit a tanítójelöltek meg-
figyelnék s azokban tevőleges részt is vetletnének.1)

Hogy ezért a munkáért a vezetők külön díjazást érdemelnének,
mivel e tárgyalásnak lényegéhez nem tartozik, esetleges félreértések
elkerülése végett, fölemlíteni, de csak fölemlíteni, szükségesnek tartom.

6. Szeretnék még azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkénmunka okta tásra is kitérni. Ez a kérdés
azonban még csupán a levegőben függ, elrendelve nincs; sőt kezeim nél
épen nincs ugyan, _de úgyemlékszem, hogy 'a tanítóképző-intézetek új
tanterve pl. az agyagmintázást föl sem vette a tantárgyak közé;")
tehát valami új intézkedés lesz várható és remélhető a készülő népiskolai
tanterv kibocsátása után, ezért itt : csak fölernlitern, de nem tárgyalom.

Sokkal fontosabb ennél a nem magyar a jkú iskolák tanulóz'nak
a magyar nyelvre való meg-tanítása . Ezzel a kérdéssel e helyen foglal-
kozni szükséges.

Nemzeti szempontból a legtiszteletreméltóbb munkát azok az iskolák
végzik, melyek a nem magyar ajkú népet a magyar nyelvre megtanítják.
Ez a munka amilyen tiszteletreméltó, olyan nehéz. Egy új nyelvet
megtanulni. emellett, az egy nyelvű iskoláénál szűkebb keretben mozgó
tanítással, az iskola célját elérni valami külön ügyesség, külön művészet,
külön lelkesedés és munkarend szükséges. Szükséges emellett az illető
idegen nyelvnek a magyar nyelvhez való viszonyát s főleg azokat a
speciális nehézségeket ismerni, melyek az illető nemzetiségnél a magyar
nyelv elsajátítása közben általánosan tapasztalhatók.

Ezeket a dolgokat egyszerűen szóval elmondani, vagy, egyébként
bármily jó könyvből, olvasni, nem elégséges. Ezt a nagy és tiszteletre-
méltó munkát látni és figyelemmel kisérni szükséges. S főleg látni kell

1) Ez a cikk még azelőtt készült. hogy a pápai tanítóképző-intézet tanári testüle-
tének a gyakorto gazdasági ismétlő-iskola felállításáról szóló határozatai nyiIvánosakká
lettek volna. (L. A Magyar Tanítóképző októberi füzetét.) Szerkesztő.

2) Fölvette. Szerkesztő.
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a fokozatosan fejledeső eredményeket. s ebben a munkában a leendő
magyarosító tanítónak magát gyakorolnia égetően szükséges.

S hogy erre a munkára a jelölt kedvet kapjon; hogy idegen
nemzetisége dacára ezért lelkesedni s szívósan fáradni tudjon és akarjon;
magának az elméleti oktatásnak, az intézet egész szellemének valami
izzó honszerelemtől kell átmelegednie, hogy a szívek mélyén az ehhez
a munkához szükséges nagy és életerős tulajdonságok-gyökeret verje-
nek és erős fejlődésnek induljanak.

Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a nem magyar
ajkú iskolák számára külön tanítóképző-intézetek szükségesek, bizonyos
tekintetben egyéni tantervvel. s főleg nem magyar ajkú növendékeket
tanító gyakorló-iskolával. Es olyan községgel, hol a gyakorló-iskola
tanítója az iskolából kikerült ifjakkal is megteszi azt; ami a magyarosító
tanírótól ily helyeken elvárható.

Tudom, érzem a nehézségeket, melyek e kérdés megvalósítása
elé meredeznek. Pl. egy ugyanazon nemzetiségű ifjúságót együvé kellene
csoportosítani, mondjuk, egy nemzetiségi községben. Külön tervet kellene

•..kidolgozni az ilyen iskolák számára. S a tanári kar összeválogatása
sem utolsó. nehézség volna. Sőt tán az is komplikálhatná a kérdést,
hogy az illető községben idők multán nem akadna a magyarosításnak
külön munkája, (Habár ennek a szép álomnak megvalósulása, azt
hiszem, nem nehezíteni, hanem könnyítené az e. célre való áldozat-
készséget s igy az eszme diadalát.)

Dehogy az a hódító' hadsereg, mely a nem magyar ajkú honfi ak
gyermekeinek a magyar nye:lv elsajátíttatására küldetik, nem kap egész
kielégitő fegyverzetet erre a fontos hadviselésre, azt hiszem, mindenki
belátja, s még azok is elismerik, kiknek e téren eddig nagyobb arányú
tevékenység éswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszelgátat jutott osztályrészül. Abban reménykedern, hogy
nem fog senki félreérteni, s nem hiszi senki, hogy csak valakit is
vádolni akartam.

Több kérdést ezúttal nem vetek fel. Lehét, hogy később egyet-
kettőt még közre bocsátok. Az itt tárgyalt kérdéseket is csupán érin-
tettem, hogy másokat is gondolkozásra késztsek. S ha ezt elértem, azt
reménylem, bár mily csekély mértékben is, de szolgálatot tettem az
ügynek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r a in k k é p z é s é r ő l .

A M. Tanítóképző mult havi számában nehány szó jelent meg a
tanítóképző-intézeti tanárok képesítéséről a szerkesztő tollából, Némi
vonatkozással e sorokra, de főként a képzés fontosságának a képesítés
mögé való helyezése ellen emelem föl szavamat.

Korai még a képesítésről beszélni; előbb képezzünk valakit s csak
azután képesítsük.



559zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De hogy ma még nem is lehet tárgyilagosan szólani a képesítés-
ről, . mutatja maga' az említett értekezés, mert végeredményében nem
formulázhat semmiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkonkrét javaslatot, csak tiltakozik a képesítés oly
módja ellen, hogy a hallgatott tanárok a. végbizonyítványhoz átírják
a nevüket a leckekönyvben foglalt kollokválási jeggyel egyetemben.

Pedig ez teljesen megfelelne a képzés mai fokának. Annyiból áll
a képzés, mint aminő értékü e képesítés. _

Azt :mindannyian érezzük, 'hogy ez így nem maradhat. Azt a
magasztos célt, melyet a tanítóképzés szolgál, mindenek előtt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcél-

tudatosan képzett tanári karral kell elérhetővé tenni. Azt hiszem, a mai
képzés' nagyon kis mértékben áll, a cél szolgálatában. Az a két évi
egyetemi tanulmányi idő jobban megismertet egyes tudománnyal, de
még csak vonatkozással sincs a tanítóképző tanárjelöltjének jövő hiva-
tására. A polgári tanítóképzőben nyert esetleges gyakorlat szintén csak
a tudományt szolgálja. Egy oklevél formával, vagy valamilyen egye- /
temi vizsgálattal nem lehet a tanítóképző-tanárok képzését megoldottnak
venni. Nem a képesítés, hanem a képzés miként je vár még első sorban
megállapításra.

Ha a képzés módjának érdemleges fejtegetésébe akarunk bocsát-
kozni, vissza kell mennünk arra a kérdésre, mely fölött Gyertyánffy
István, a Pedagógium akkori igazgatója elmélkedett a Néptanítók Lapja
1893-iki, jubiláris számában:

Pedagógiumban-e, vagy Egyetemen?
Pedagógium alatt azonbari- Gyertyánffy szerint "nem a mostani

hiányos konkrét állapot értendő, hanem csak az eszme, az a szép
concepció" stb. értendő, ami a Pedagógium fogalmához fűződik. Vagy
később az 1898-iki emlékiratában még mindig "egy megtelelően reor-
ganizáIt" Pedagógiumot állít oda a tanár képzésünk szinterének.

Ez volna valóban a tanítóképző' tanárképzésnek igazi édesanyja,
hol az elemiektől kezdve föl a legmagasabb kiképzésig ugyanazon lég-
körben élve a legbensőbb együttélés ben képezhetnék tanárainkat s hol a
tanítási gyakorlat elsajátítására á tanárjelölt a maga szaktárgyaiban nem-
csak a tanítóképző, hanem a népiskolai tanításban is valódi mesterré
képezheti magát. Ezen kivűl szaktárgyának tudományos, specialis műkö-
désének "elsajátítására átjár az egyetemre .

. Itt tehát a gyakorlat 'és elmélet a legszebb ..összhangban köthető
össze: A· képző internátusa és az adminisztrációban való segédkezés
.úgy a bennlakás, mint az élelmezés és irodai teendők vezetésére és

végzésének elsajátítására nyújt alkalmat. Ez eszme megvalósítása azon-
ban csak papiroson lehetséges már. \ '
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Azon elv alapján, hogy valódi tudományos képzés csak az egye-

temen nyerhető, az 1897-ik évtől kezdve az egyetemen hallgatnak tanár-

jelöltjeink pedagógiai és szaktárgyakat.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMíg __e rendeletig - mondhatni

- gyakorlati volt a képzés, most egyenesen a másik szélsőségbe csaptak

át, tisztán elméletileg képezvén a tanítóképző-tanárokat. Úgy gondolom,

a helyes útat itt is a közép fogja szolgáltatni. Ezért nem tartom kielé-

gítőnek a mai elméleti képzést,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérezvén is hiányait; képesítésre pedig

még kevésbé tartom alkalmasnak. Nem lehet a képzés ügyét e valóban

másodrendü kérdésre leszállítaní : minő legyen a képesités ?

Ezt nehéz is eldönteni ily egyoldalu előkészítés után. Egyszerü

aláirásból álljon, vagy vizsgalathoz kössék j- ha vizsgálathoz van kötve,

ez a hallgatott tárgyakra. vagy egy egész tudománykörre terjedjen-e?

Én e kérdések fejtegetésébe most nem bocsátkozom, annál kevésbbé,

mivel az egyikét igen csekély értékünek tartom, a másik pedig azért

lehetetlen, mivel egységes en meg nem oldható. A természettudományi

szakcsoport . hallgatói visznek oly előképzettséget az egyetemre, hogy

két évi munkálkodás után bármilyen vizsgálatnak megfeleljenek, nem

mondható azonban ez a nyelvtörténet-tudományi szakcsoport hallgatóiról.

De ha ez a különbség nem is volna meg, minden vizsgálatot letennének

az egyetemen, meg volna ezzel oldva a képzés? Azt hiszem, nem.

Tanítóképző- tanárrá képesíteni valakit anélkül, hogy képzőt látott volna,

mégis különös dolog. Ilyenformán oda is eljuthatnánk, hogy felesleges

az egész képzés, hisz a középiskolai tanárjelöltek a vizsgálatokat épp

úgy letevén, annyi joggal lehetnek tanítóképző-tanárok Ezzel csak

növendékeinket zárnók el a haladástól és hogy jó tanító legyen első-

sorban a tanítóképző-tanár, elfelednők. Pedig nem mindegy, milyen isko-

lákon ment keresztül a tanítóképző- tanár. A tanítóképző-tanár képzésé-

ben nem lehet szem elől téveszteni, hogy kettős feladattal van dolgunk:

valakit képessé tenni arra , hogy másokat képezzen a tanításra . Erre

pedig éppenséggel nincsen tekintettel a középiskolai tanárképzés. Külön-

ben nem hiszem, hogy e képesítési tervek bármelyike is meg valósuljon.

Már csak azért sem, mert törődik is velünk az egyetem, van annak

ugy is elég dolga.

Pedagógium-e vagy egyetem?

A mai egyetemes oktatás tehát nem felel meg a képzés eszrnéjé-
nek, marad tehát a Pedagógia.

Mi is ma a Pedagógium? Az az eszmeileg kialakult intézmény?

Nem igen. Sőt inkább bomlófélben van. Válik _tőle a tanítóképző, mert

egyik a másikban látja fejlődésének gátját. A Pedagógium fogalmának

tartalma átalakúl. Megszünt törekvése elérni azt a népoktatási főiskola
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eszméjét, amely mindannyiunk büszkesége 'leendett volna. Csak mint
polgáriskolai tanítóképző óhajt eleget tenni kötelességének ennek meg
is fog felelni, csak mellék intézmények ne hátráltassák fejlődését. De
épp ezáltal szünik meg, az lenni, ami volt.

Most már fölvethetjük . a kérdést: Ha a Pedagógium, mint ilyen,
megszünt lenni és két részre szakadt, a tanítóképző-tanárok képzése
melyik részhez csatlakozzék, melyikhez tartozik?

Vizsgáljuk meg mindkettőnél. Hát mondjuk, hogyapolgáriskolai
tanító képző vel legyen kapcsolatos. Mert itt a tanárjelöltek a polgáriskolai
tanítóképző tanárainak felügyelete és vezetése mellett jobban megismer-
kedhetnek tárgyukkal, itt minden eszköz rendelkezésükre áll, szerniná-
riumi gyakorlatokat tartanak; elsajátítják és gyakorolják tanáruk elő-
adásaihoz való előkészítést.

Ezzel szemben azonban megjegyezhetjük : Ma talán jogosúlt az
ellenőrzés, de ez magától megszünnék, ha a jelölteknek be kell szá-
molni a kurzus végén tanulmányaikról. Azt mondanom is 'felesleges,
hogy az egyetemen a maguk lábán is meg tudnak állni. Ami a szemi-
náriumi gyakorlatot illeti: ebben az egyetemen is bőven lehet része, de
még másutt is, mint később rátérek. Az előkészítésre vonatkozólag
pedig megjegyezhetjük, hogy nem pedagógiumi tanárokat akarunk
képezni, hanem tanítóképzőit ; a saját előadásaira való előkészülést
tanulja meg. Ezt pedig csak az elemi tanítóképzőben sajátíthatja el leg-
jobban, mint jövő működésének szinterén. Mert majd ugy találna járni,
mint aki a csillagokat vizsgálta s egy kis rögön vágódott hanyatt.

Minden logikus következtetés tehát oda vezet, hogy a tanítóképző
tanárképzésnek a tanítóképzővel kapcsolatosan kelI szerveztetnie, amely
a gyakorlóiskolával egyetemben az ő jövő működésének egyedüli terrénuma .,
ezen kivül az egyetemen kell pedagógiai és szaktudását bizonyos mér-
tékben mélyíten ie a tanárjelöltnek.

Azt hiszem, ezzel mindent megmondtam. (Minden oktatási képző-
intézet gyakorlóval van szervezve, miért legyen kivétel a tanítóképző
tanárképzés ?) Ha most előveszem azt a "szellemileg és anyagilag reor-
ganizált epithetont és a "tanítóképző" elé teszem: ebben látom tanár-
képzésünk idealját de amely realissá is válhat s hiszem, hogy meg is
valósúl.

Egy nehány pillantást vetek még ebbe a jövő }anárképzésbe, hogy
végűl a kepesítésről is mondhassak valamit.

Ennek a kollégiumnak a leghivatottabb vezetője a tanítóképzők
kormanybiztosa, vagy mondjuk főigazgatója. A szükséges ujításokat,
vagy az észrevett tanári fogyatékosságokat ő ismeri legjobban, ilyen-

Magyar Tan1tóképzCS. 39



formán pedig kezébe van adva a mód, hogy azokat orvosolja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 az
igazgatója, közvetlen ' felettes hatósága e kollégiumnak, mely egy tanul-
mányi felügyelő, vagy mondjuk a tanítóképző igazgatója, mint ilyen,
felügyelete alatt áll.

Igy ismerkedhetik meg a tanítóképzés, népiskola és népnevelés -
feladataival és eszközeivel; az adminisztráció, internátus és köztartás
vezetésével.

Szemináriumi gyakorlatokat itt is végez a jelölt, melyek előadásai-
hoz lesznek szükségesek, mig a tudományos kutatás gyakorlatait ai
egyetemen szerzi meg; ez igya legszerencsésebb kapcsolat lehet.

Ez volna a fő váza képzésünknek és ilyen képzés után magától
jön a képesítás is, mert van mi után. Ez természetesen nem az egye-
temen volna, hanem egy országos vizsgálóbizottság előtt, melynek tag-
jai a tanítóképző korrnánybiztos elnöklete alatt az illető előadó egyetemi
tanárok, egy nehány ismert pedagógus és képzőintézeti direktor. Az
ilyen képesítésnél olyan érdekek játszanának össze, vagy kerülnének
ellentétbe, amelyek csak emelnék a képzés és képesítés értékét.
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* **
Hogy miért mondtam én el mindezeket?
Hallottam, hogy most kollégiumunk hiányait óhajtják orvosolni,

mint a kollégiumunk egyik tagja elmondom, hogyan érez a paciens,
hátha megszívlelnék az orvos urak.

Azt a szerény véleményemet óhajtottam továbbá nyilvánítani, hogy
egy tanári testület méltóságának sokkal jobban megfelel, ha képesítése
nem csupán védekezés a "Rem képesítettek" bejuthatása ellen, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egy mz'nden o/datu, intenziv képzésnek a koronája .
Folenta Lajos.

Gyermektanulmanyczas').
Tekintetes Tanári Testület! Aki a gyermek testi és lelki életének

sajátosságait nem ismeri alaposan és hiven s nem tudja a gyermek éle-
tében szakadatlanul nyilatkozó jelenségekből a természetszerü fejlődés
örök igazságait elvonni; továbbá, aki figyelmen kivül hagyja vagy meg
nem érti azokat a módokat, amelyek szerint a gyermek testi és lelki munkáit
megkezdi, folytatja és bevégzi s végül, aki az eredmények, jelenetek
egybekapcsolását, felváltásat gondosan nem tanulmányozza: az csak
idomít, de okszerüen nem nevel és nem tanít.

A gyermek sajátos életének helyes megismerése a nevelés és tanítás
-----

1) Előadta a pápai áll. tanítóképző tanártestület gyülésén Láng Mihály igazgató.



563

első előfeltétele. Ennek igazságában ma már megegyezik minden helyesen
gondolkozó nevelő. Egyesületünk választmánya - nagyon helyesen -
nem arra nézve kéri véleményünket, hogy szükséges és hasznos dolog-e
a gyermektanulmányozás vagy nem; hanem tudni akarja, mint gondol-
kozunk rni a gyermekek megfigyelésének különböző módjairól. Hogy erre
nézve a vélemények nagyon eltérők, azt a tek. tanári testület jól tudja,
mert a felfogásokat a gy üléseken és awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsajtó utján megismerte.

A választmány Nagy László igazgató javaslata alapján több kerdést
intézett hozzánk, hogy így megjelölje a hozzászólás irányát, utját s lehe-
tővé tegye az egyes tanártestületektől beérkező vélemények összegezését.
A választmány első kérdése:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kérdés: A gyermektanulmányozás elé az álta lános tudományos
(anthropologiai) és gyakorlati pedagógiai célokon kivül, mely külö'n cél

tüzendő kz' a tanítóképző-z'ntézetekben?

Felelet,' Mielőtt e kérdésre felelnék, rá kell, hogy mutassak egy
bizonyos elófeltételre, melynek előzetes biztosítása nélkül időelötti törekvés
bármilyen irányu gyermektanulmányozás. Azt kérdezeme helyen első
sorban: Hol vannak azok az erők, emberek, akik a gyermektanulmá-
nyozás kérdését alaposan ismerik? Mert én lehetetlennek tartom, hogy
valaki bármilyen dologban is ki tudná tüzni a helyes célt, amig' nem
ismeri a célhoz vezető utakat és az eszközöket, amelyek acél eléréséhez
szükségesek. Mert a "gyermektanulmányozás" szónak megértése és fogal-
mának realizálása között nagy a különbség. A tanítóképző tanárvilág a
gyermektanulmányozás nehéz dolgába még nem éIte magát bele. Véle-
ményem szerint nekünk előbb át kellene vinni e fontos eszmét a tanító-
képző tanárok közös tudatába, hogy másképen mondjam - ugyszól-
ván - vérré kellene a gyermektanulmányozásnak bennünk válnia s csak
akkor volna szabad arról beszelnünk, hogy az általános tudományos és
gyakorlati célokon kivül, mely külön cél tüzendő ki a tanítóképző-inté-
zetekben a gyermektanulmányozás elé. Legyünk igazságosak! Ne tartsunk
magunkról sem többet, sem kevesebbet, mint ami minket e kérdésben
tényleg megillet, amennyivel tényleg birunk. Méltóztassanak széttekinteni
az országban s számon venni azokat a tanítóképző tanárokat, akik a
gyermektanulmányozás kérdése iránt legalább csak érdeklődtek is. Kik
azok, akik a puszta érdeklődésnél tovább mentek? A gyermektanulma-
nyozással komolyan alig foglalkozott közülünk 4-5 egyén. Hogyan
lehessen tehát meghatározni a gyermektanulmányozás célját, amikor a
tanítóképző tanároknak 98%-a eddigelé épen semmi tapasztalatot nem
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gyüjtött ez irányban. Megengedem, hogy azért megis meghatározhatjuk
a célokat, csakhogy munkánknak nem lesz gyakorlati haszna:

A gyermektanulmányozás ügyének a gyakorlati tapasztalatokon kell
kifejlődnie. Aki pusztán csak az ezen kérdéssel foglalkozó művek alapján
szól a kérdéshez, az nyujthat elméleti értékü utrnutatást, de tapasztalati
anyagot nem. Azzal, hogy én a dolog lényegét a tapasztalati anyag
gyüjtésében látom, a világért sem vetem meg az idegen népek enemű
vivmányait; ellenkezőleg nagyra becsülöm, amennyiben örökigazságú
törvényekhez jutottak. E törvények ismeretét azonban nagyon kevésre
becsülöm, ha tápláló forrásuk nem a gyakorlati tapasztalat. De meg a
kérdésnek pusztán elméleti ismerete meg is téveszti az embert; igen
könnyen lehet nemz,etietlenné, Nekünk idegen népek vívmányait a hazai
tapasztalatok anyagával kell kitöltenünk, nekünk sajátos nemzeti tapasz-
talatanyagra van szükségünk.

Összegezve az elmondottakat, azt állítom, hogy nekünk előbb álta-
lános érdeklődést kellkeltenünk a tanárvilágban, továbbá az érdeklődés
biztosítása alapján rábirni a tanárokat, hogyagyermektanulmányozás
kérdésével gyakorlatilag foglalkozzanak s amit első helyen kellett volna
említenem, a gyakorló iskolai tanítókat és tanítónőket a kérdésnek
gyakorlati és elméleti irányban való helyes fejlesztésére ránevelnünk.

* *
Hogy mi a gyermektanulmányozás általános tudományos (anthro-

pologiai) és mi a gyakorlati (pedagógiai) célja, azt részletes rendszeres-
séggel kellene minden tanárnak tudnia. Aki e célokat illetőleg 1-2 szó-
lamot vet felszinre, annak még a kérdésben megbizható szaktudása nin-
csen. Én első kérdésnek ezt tettem volna fel: "Mi a gyermektanulmá-
nyozás általános tudományos (anthropologiai) célja? A tanítóképzés
miképen szolgálhatja e célt a szaktanár és miképen a tanítóképző tanuló
érdeke és hivatása szempontjából?

Világos dolog, hogyalapos munkát az egyes tanártestületek csak
az esetben végezhetnének, ha a választmány a feltett kérdés megfejté-
sére legalább egy évi határidőt tűz ki.'

A második kérdés lett volna: "Mi a gyermektanulmányozás gya-
korlati célja? Mit tehet ezért a tanár és mit a tanítóképző tanuló?"

Mind a két kérdés megoldásánál megállapítaná a tanártestület a
munkakeretet, az anyagot, a módot, az eszközöket, az időt a tanár s
újra külön a tanulők érdeke és hivatása szerint.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amz'g ezeket a feladatokat meg nem fejtettük, addig az első kérdés-

kez újabb külön célt nem ts tüznék ki.
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kérdés. Miként vegyen részt a tanítóképző. intézet á lta lában, mint iskola ,

a gyermekek tanulmányozásában;

Felelet. A szaktanár példaadása szerint végzi a tanuló a megfigye-
léseket. A megfigyelések teszik a testi és lelki nevelés anyagát. Ebből
vonatja el a szaktanár a testi és lelki élet minőségére, lefolyására, fejlő.
désére vonatkozó tanulságokat. Az intézet tanártestülete egyrészt a maga
körében, másrészt a tanulók társaságában gyüjtött megfigyelési anyagot
rendezi s beküldi a választmánynak. Meg kell jegyeznem, hogy én a meg-
figyelés nél két eljárást tartok szükségesnek; az egyik a tanár munkája,

amellyel a gyermektanulmányozásnak tudományos tekintetben tesz szolgá-
latot, a másik a tanár és a tanítóképző tanulók együttes megfigyelése, amely-
nek célja anyaggyüjtés a pedagógiai gondolatok megértéséhez, a gyermek
életének megismeréséhez és szoktatás a gyermekekkel való bánásra. Ezt
a tapasztalati anyagot is rendezi a tanár a tanulókkal együtt s munká-
jának eredményét beküldi a választmánynak.

m.

Kérdés. Milyen intézkedések történjenek a tanítónövendékek egyéni-
ségének tanulmányozására?HGFEDCBAa ) Belépéskor? (személyi adatok, anthropo-
metrikai mérések.) b ) Az iskolaév folyamán? Szerkesztendő-e törzsköny ?

Milyen legyen a törzskönyv szerkezete? Honnan veendők a törzskönyvbe
az adatok?

A tanári gyülésen tárgyaltassanak-e az adatok?
Felhasználhatók-e a törzskönyvi adatok fegyelmi célokra?
Felelet. a j Mikor az I. éves tanuló az intézetbe lép, az igazgató

beirja. A beérkezett okmányok alapján a tanuló vagyoni állapotára, családi
viszonyaira, származására, eddigi tanulmányaira vonatkozó adatokat beírja
a törzskönyvbe. Beírja azt is, hogy az elemi iskola I. osztályától kezdve
mindaddig, mig a tanítóképző be lépett, hol és milyen jellegü iskolába
járt; továbbá szülei miből élnek? mivel foglalkoznak? élnek-e? ha meg-
haltak, mi volt a betegségük? hány testvérök él? hány halt meg? mily
korban haltak meg testvéreik? milyen betegségben haltak el? szülőik nem
éltek-e nyomorban, inségben? hogyan táplálkoznak otthon? milyen a
lakásuk? ha otthon nem lakott, hanem iskolája helyén, mit fizetett az
ellátásért ? mit adtak reggelire, ebédre, vacsorára? kik voltak az ő leg-
jobb barátai? Hol vannak most? Melyikkel szokott levelez ni ? Barátai
milyen pályára készülnek? Járt-e rendesen templomba? Mindennap elmen-
tek-e? Melyik az ő legkedvesebb játéka? Első volt-e a játékban ? közép-
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szerü-e, vagy gyenge? Tud-e 'dalokat? Melyek azok? Mit szeret legin-

kább olvasni? Meséket tud-e ? Melyek azok? Mily meséket mesél a nép

az őszülőföldjén?

Természetes dolog, hogy ezeket az adatokat nem egyszerre gyüjt-

jük egybe, hanem aprónkint, úgy, hogya tanuló ne is vegye ésare a mi

ifjutanulmányozási célunkat. Az internátussal egybekötött intézetekben

az elsorolt adatok egybegyüjtése ugyan sok időt, fáradságot igényel, de

nem nehéz feladat, ha az igazgató s a tanárok szivből szeretik tanít-

ványaikat.

Az anthropornetrikai rnéréseket évről-évre pontosan eszközlik a

test-egészségtan és testgyakorlat tanárai. Az adatokat bejegyzik a törzs-

könyvbe.

Az iskolaév folyamán is állandóan megfigyelik a tanárok a tanu-

lókat, Két törzskönyvbe vezetik az adatokat, az egyik az intézeti (iskolai), a

másik az internatusi. '

Az iskolai, törzskönyv szerkezetei. Minden tanuló részére legalább 20

üres oldalt számítunk, hogy négy évre elég helyünk legyen az adatok beve-

zetésére.

A törzskönyv adatai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) sorszám, b) név (születési helye, ideje,

vallása), e) anyanyelve, ha nem magyar, melyik? Most melyiket beszéli

jobban? d) szüiőinek neve (foglalkozása, testvéreinek száma, szüleinek

jövedelme, lakása, ennek állapota, a község földrajzi viszonyai, ivóvize),

e) a kózség lakosainak életmódja , seoéasa , fogla lkozása , műveltsége, vallást'

viszonyok; f) eddigi tanulmányai (hely, idő, eredmény, viselet), g) gyer-

mekkorában mz' akart lenm? Mi volt az oka, hogya tanítói pályát válasz-

totta? h) Melyik a legkedvesebb dala , já téka? secret-e szava tm', da lolnz~

mesélni? z) az anthropometrz'ka i mérések eredményei? ;) szeret-e sokat

mozogni? milyenek mozgásai, járása, fordulása, ugrálása, szaladás a ?

szeret-e táncolni? k) a testgyakorlásban (tornában) mily erőt és ügyességet

árul el? a torna melyik nemében ügyes, melyikben gyengébb? 1) mely

munkát szeretz"-j'obban, az aktiv vagy passziv munkát? m) inkább utánoz-e

vagy alkot, teremt? n) milyen a jigyelö ereje? o) könnyen vagy nehezen

érti meg az új ismeretet?HGFEDCBAp ) könnyen vagy nehezen tanul? r] milyen

az okoskodó ereje? csak utánzással tanult gondolatokkal okoskodik vagy

a tanult gondolatokból önmagáról újakat szeret teremteni? s) mirőlszeret

képzelődni? sz) minek örül leginkább? mi okoz neki legnagyobb fájdal-

mat, bosszuságot? t) milyenek vallásos, hazafias gondolatai, érzelmei?

ty) vágyai érzékiek-e inkább vagy szellemiek? v) megfér-e társaival?

nem önző, haszonleső, fukar? z) mit tart tanárairól ? zs) hogy véleke-

dik a tanítói hivatásról? milyen terveketwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsző jövőjét illetőleg?
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Az internátusi törzskönyv adatai:
L A'növendékek fekvő helye rendes-e? ágynemüjét mint gondozza?

meddig tartja tisztán 1-2-3 napig? ügyesen veti-e meg az ágyat?
van-e szimetria munkájában? van-e érzéke az egész ágy rendje és tiszta-
sága iránt, vagy csak külszinre törekszik? milyen ágyának környéke,
éjjeli szekrénye? kényes-e a hálószoba tisztasága tekintetében?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2_ A tanuló a mosdó szobában_ Mosdásának módja, Megmossa-e
jól kezét, karját, arcát. fejét, füleit, törzsét? kimossa-e száját? tisztán
tartja-e körmeit? hogyan fésülködik, egyszerűen-e vagy divatosan? nem
utánozza-e fésülködésévei a felső 1O,OOO-et,a jogászokat, mesterlegénye-

ket? milyen az izlése a fésülködésben ? ha bajusza, szakálla van, mit árul
el azok gondozása tekintetében?

3. A tanuló öltözködése. Öltözködé se rendes, tiszta-e? Gondot
visel-e kalapjára ? mint hordja azt? Kabátja, mellénye, nadrágja, inge,
gallérja, kézelője rendesen áll-e testén? Tűr-e ruházatán pelyhet, port,
foltot, feslést? Cípője milyen reggel, délben, este? Nem oly természetü-e,

hogy amikor sétálni megy a városba, kicsi pi magát, otthon meg nem
bánja, akárhogy áll rajta a ruha? Atisztaságot, rendet önmagáért szeretí-e
vagy csak azért, hogy másnak tessék?

4. A tanuló szekrénye. Hogy akasztja be ruháit? Beteszi-e a szek-
rénybe előzetes tisztogatás nélkül? Hogy rakja össze fehérnemüit, nyak-
kendőit? Hogy gondozza kalapját, sapkáját. Hogy helyezi el a szennyes
ruhát? Ügyel-e a szekrény zárjára ?

5. Dolguzó szoba. Milyen rendet és tisztaságot árul el dolgozó
asztala általában véve? Szépen rakja-e el könyveit s más. iró- és rajz-
eszközeit. Gondját viseli-e könyveinek s más iskolaszereinek, hogy idő
előtt el ne romoljanak ? Mint dolgozik, amikor ül és amikor áll? Ha ül,
nem rázza-e folyton a lábait? Könyökölve tanul, vagy helyes, szabályos
ülő helyzetben? Hangosan szeret-e tanulni, vagy halkan, talán némán?
Gyorsan végez és felületesen, vagy lassan és alaposabban? Mivel boldo-
gul inkább, a tanulással, avagy a rajz és munkával? Szeréti-e a zenét?
Minden ágát egyformán vagy nem? Mit szokott gyakrabban dudolgatni,
énekelni? Ha zongorához ül vagy hegedül, a feladott leckét játsza-e
vagy belekezd egy kedves nótájába ? Szivesen segíti ki gyengébb társait?
Mindenkihez egyforma a viselete vagy különbséget tesz társai között?
Milyen ama tanulók tanulása, viselete, szorgalma, akiket legjobban ked-
vel? Nem vezeti önzés a barátságban? Ha valamely társa papirban,
ceruzában megszorul, szivesen kisegíti-ewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj Nem veszekedő? Nem vere-
kedő? Nem hirtelen haragu? Haragot tartó-e? Bosszuálló? Irigy?

6. A tanuló az ebédlőben. Hol szeretne ülni? Sokat eszik? Lassan
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eszik? Megrágja-e jól az ételt? Nem fél-e mindig, hogy azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő részére a
többi után kevés marad a tálban? Ha tudja, hogy társa egy ételt nagyon
szeret, felajánlja-e a magáénak egy részét? Milyen módon eszik? Sokat
vesz egyszerre a szájába? Hogy ül ? Hogyan eszik a kanállal, villával
és késsel? Hogyan iszik? Nagyokat nyel? Hogy illeszti a poharat a
szájához? Nem nyalánk? Megbecsüli-e az ételeket? 'Nem szól-e az éte-
lekről megvetőleg? Milyen ételeket szeretett a legjobban? Ha az étkezés-
sei készen van, hogy hagyja ott evőeszközeit, asztalkendőjét ? Az ő

ülőhelyén egy-két hét mulva milyen az abrosz? az asztalkendő?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Honnan veendők a törzskö'nyvbe az adatok?

1. A tanuló okmányaiból.

2. A tanuló bevallásából. Ez oly dolgokra vonatkozik, amelyeket
kérdésünkre a tanuló őszintén megmond. Pl. Hol járt iskolába 1. elemi
osztály tóI kezdve? Szülőföldjének ivóvize. Szülőföldjének földrajzi viszo-
nyai. A nép életmódja.

3. A magunk aktiv megfigyeléséből. Itt ügyeljünk arra, hogy tanít-

ványunk a maga eredetiségében mutatkozzék be közöttünk. Ha tudják,
hogy mi őket szakadatlanul tanulmányozzuk, uj viseletben jelennek
meg. Különben, ha megvan a kellő bizalom tanár és tanuló között,
akkor a megfigyelés . mindig igaz lesz. A szeretet nem képmutató. Az
igaz szeretet nem hazudik. A minket szerető ifju lehet olykor- olykor
nyers, durva, türelmetlen, de képmutató soha. A képmutató tanuló taná-
rát nem szereti. Teteti a szeretetét, mert boldogulásának érdeke ugy
kivánja.

A tanári gyüléseken tárgyaltassanak-e az adatok?

Mindenesetre. Ha más ok nem szólana - amellett, elég az is, hogy
a törzskönyv adatainak tárgyalásával sikerül talán nekünk egymást a
nevelés nehéz feladatában tökéletesíteni. Mert bizony- bizony ránk fér a
nevelésben való tökéletesedés. Kellene is a neveléshez ily nagy készü-
let, ha mindnyájunkat egyenlőnek teremtett volna az isteni gondviselés.
Amint a természetben a gyengétől az erősig ezer- és ezerféle fokozatot
ismerhetünk fel, mi is annyi fajtáját a formai és tartalmi képzettségnek
képviseljük, ahányan vagyunk. A napokban említém egy barátomnak,
hogy nem érhet embert drágább kincs, mint amikor valaki uj gondolat-
tal, érzelemmel gazdagitja lelkét. Az adatoknak a tanári gyülésen való
tárgyalásával megközelítő hűséges képet alkothatunk magunknak az
egyes tanulókról. Enélkül én helyes tanítóképzést nem tudok elképzelni.
Amely tanár tanítványainak testi és lelki életét helyesen tudja meg-
figyelni, az őket könnyebben szoktathatja a gyakorló-iskolai gyermekek
megfigyelésére.
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Felhasználhatók-e a törzskönyvi adatok fegyelmi célokra?
Amiután. a tanári testület a törzskönyvi adatokat kellő megfigye-

lés és megfontolás után véglegesen rendezte, adandó alkalmakkor úgy
a jutalmazásnál, mint a büntetésnél figyelembe kell venni. Ily eljárás
nélkül sohasem lesz tudatos, okszerü sem a jutalmazás, sem a bünte-
tés. 'Az említett eljárás biztosítja a fegyelmezés nevelő hatását.

IV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mely intézkedések történjenek a gyakorló-úkola i tanulók egyéni tula j-

donságaz'nak tanulmányozására?

a) Belépéskor. Már a beiráskor vesszük szemügyre a gyermeket.
Első megjelenése is sok megfigyelésre méltó anyagót nyujt. Ilyenek a
gyermek járása, testtartása, bátor, félénk, elfogult megjelenése. Tiszta-
ság, rend ruházatában, testében. Köszön-e vagy nem? Felel-e kérdé-

sünkre vagy nem? Milyen magaviseletet tanusít a mi megszólításunkra?
Szemügyre vesszük a gyermeket kisérő apát vagy anyát. Milyen

a viselete, beszédje, arckifejezése, rendje tisztasága, lelkülete, véleménye
az iskolától, a gyermekek tanításáról.

Az iskolai tanítás megkezdésekor folytatjuk az ujabb tapasztala-
toknak a törzs könyvbe való bevezetését.

A személyi adatok körébe tartozik: a gyermek neve, születési
helye, kora vallása, anyanyelve, a gyermeken tapasztalható rend, tiszta-
ság, modor, viselkedés, járás, futás, ülés, játék, beszéd, érintkezés tár-
saival, a nagyobb tanulókkal a tanítóval szemben.

Természetes, hogy a gyermektanulmányozást végző tanárnak és a
gyakorló iskolai tanítónak igen jól kell ismernie az elsorolt egyes néző-
pontok részleteit. s ezeknek a gyermekek életében való sajátos nyilvá-
nulásait. Kitünően kell ismernie a gyermek testi és lelki életének jel-

. lemző tulajdonságait, Aki kellő előtanulmányok nélkül kezdi meg a
gyermektanulmányozást, az roppant nagy fáradozásának kevés hasznát
fogja látni.

A szernélyi adatokhoz nemcsak a gyermek iskolai, hanem utcai
és házi élete is tartozik. Az adatok gyüjtésével visszamegyünk egészen
a gyermek születéseig. Kikutat juk öröklött és szerzett testi és lelki
sajátságait. .'

Kellő tapintattal egybegyüjtjük azokat a fontosabb testi és lelki
mozzanatokat, amelyek a hat éven aluli korban a gyermek életében
előfordultak.

Eme adatok nagyon sok iskolai tapasztalathoz fogják megadni a
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felvilágosítást. Valamennyi gyermeken anthropometrikai méréseket esz-
közlünk. A munkát évfolyamonkint végezzük a tanítóképző tanulók
segítségéve!.

A lelki élet vizsgálódását nem a gyermekek tudattartalmán, hanem
érző életök tartaImán kezdjük. Igy tudatuk tartalmára nézve sokkal
hívebb tapasztalatokhoz jutunk, Aki meghódította a gyermekek érző
világát, az nagyon könnyen fér ismereteikhez. A gyermeknek nem sza-
bad azt tudnia, hogy mi őt tanulmányozzuk. Mihelyt azt észreveszi,
azonnal levetkőzi sajátos eredetiségét s mást tesz, vesz, mutat. Gyakori
eset, hogy szándékosan félre vezeti a figyelőt, incselkedik. "Tudom én,
tanító bácsi, mit akar".

"Ugy se mondok meg mindent", szokta mondani, ha kérdéseink-
kel faggat juk. Leghelyesebb meghódítani szivét s ezen át megtudni
tudattartalmát.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyermektanulmányozás az iskola i év folyamán.

A gyermektanulmányozást az I. osztályban kezdjük meg. A tanu-
lók a test- és egészségtan ban való előhaladásuk szerint konkrét tapasztala-
tokat gyüjtenek a test- és egészségtani ismeretekhez. A tanár példa-
adása szerint eszközli a megfigyeléseket a gyakorló-iskolában a gyüle-
kezés idején.

Naponkint d. e. 6, d. u. is más 6 első éves tanuló jelenik meg a
gyakorló-iskolában -. Igy hetenkint kétszer kerül a sor 1-1 növendékre.

Ugyanigy tesznek a II. éves tanulók is, csakhogy ők már a lelki
életét figyelik meg s felkeresik a konkrét tapasztalatok indító okait a
gyermek testi életében. Ezeket is a szak tanár példaadásával vezeti.

A szaktanárokat feladataik megoldásában a gyakorló-iskolai tanuló
támogatja s ezért, - ha a gyermektanulmányozásra vonatkozó dolgo-
kat nem ismerné, alapos tanulmány tárggyá teszi a kiképzés e módját,

A megfigyelést a tanítóképző tanulók külön-külön 1-1 gyerme-
ken kezdik meg. Arra kell törekednünk, hogy egy iskolai éven át min-
den egyes tanítványunk legalább 8-10 gyermeket tanuljon ki. Ha 1-1
tanítóképző tanulóra heti két látogatás esik, ez havonkint 8-at, évenkint
70-et tesz ki. Mondjuk pl. hogy 1-1 gyermek tanulmányozására 10
látogatás esik, ebben az esetben is 7 gyermeket ismerhet meg alaposan
1-1 éven át.

Második feladatunk a tapasztalatok tudatossá tétele. Ez az egyes
órákon történik az osztályban. Könnyü dolog, mert a tanár ugyis e
tapasztalatokból vezetteti le a lélektani tanulságokat.

Amint az idő előrehalad s a mi tanítványaink mindig több gyer-
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meket 'ismernek ki, mi a közös vonásokat csoportosinatjuk s megálla-
• pítjuk, miben egyezik' meg, miben különbözik a hat, a hét, a nyolc, a

kilenc, a tíz éves gyermekek testi és lelki élete. A törzskönyv szerkesz-
tését ide nem irom le külön, mert világosan kitünik az az ezen fejezet-
ben közlött dolgokból.

A törzskönyvet a gyakorló-iskolai tanító, a szaktanárral és a
növendékekkel együtt vezeti. A törzskönyvben csak véglegesen tisztá-
zott tapasztalatok jöhetnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Végezhetők-e tudomdnyos célu vizsgdia tok (kisérletek) a tanító-

nö'vendékeken s a gyakortó-úkola i tanulókon? Mzly óvó z'ntézkedések mellett?

Erről majd csak akkor beszélhetünk, ha a tanítóképzők tanárait
a tanítónövendékeken és gyakorló-iskolai tanulókon végzendő tudomá-
nYQS célu vizsgálatok eszközeivel s ezek kezelésével megismertették. A
kormány rendezzen e célból továbbképző kurzusokat s a kurzusokon
az eljárások begyakorlására adjanak a tanároknak alkalmat. Amig ez,
meg nem történt, addig szó sem lehet tudományos célu kisérletekről.

V.

Miként vezetendők be a tanítónö'vendékek a gyermekek tanulmdnyo-

sdsdbaHGFEDCBA?

6. Heti 1-1 órán ugy az 1. mint a II. éves tanulókat elő kell
készíteni a megfigyelésekre. Az 1. évesek a testi, a II. évesek a testi és
lelki éjet között levő összefüggést, a lelki állapotok kialakulását figye-
ik meg.

A megfigyelések menete egy a megfelelő tárgy anyagának mene-'
tével. Az elmélet mindig megelőzi a megfigyelést. PI. A tanár a moz-
gásokról tanít. Mielőtt az osztályban az említett dolog körébe tartozó
anyagot elővenné, a gyülekezés idején tanítványaival együtt egybegyüjti
a megfelelő tapasztalatokat, vagyis megfígyelteti a mozgásokra tartozó
testi jelenségeket. Hasonlóképen jár el a lélektan tanításánál.

Azegyszerü és összetett képzetekról szükséges tudnivalók kifej-
tetése előtt tanítványaival együtt megfigyeli a gyermekek egyszerű és
összetett képzeteinek miségét, mennyiségét, alakulását stb.

7. Mz'ként viendők keresztül a szabad s alkalomszerü megfigyelések?

Mely évfolyamban ? Mzként dolgozandó fel a gyÜjtölt anyag?

Első feladatunk, hogy tanítónövendékünk a gyermekeket megsze-
resse. Enélkül hiába célt nem érünk. Ha a tanítónövendékünk a gyer-
mekeket szereti, örömmel keresi fel őket szabad idejében. Ne azért
menjen a tanítónövendék a gyermekek közé, mert elő van írva, hanem
lelke vonzódása folytán.
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E célt minden tanítónövendékkel-hem érjük el, de az osztály 60-
700jo-val igen, ha magunk járunk elől jó példával. '

Nem sokat használ a gyermektanulmányozás ügye a tanítóképzés-
nek, mig a tanítóképző tanárok az egész vonalon nem lelkesednek a

szép és hasznos dologért s nem szerzik meg hozzá a szakképzetséget

és műveltséget.

A gyermekmegfigyelés vágyát át kell vinnünk a tanítónövendékek
vérébe. Ha ez sikerül, egyetlenegy alkalmat sem fognak elmulasztani,

valahányszor gyermek közelébe jutnak, önkénytelenül a megfigyelésre

terelődik lelkük. Meg fogják figyelni a gyermekeket az utcán, az udva-

ron, a templomban, a réten, a mezőn, mindenütt, ahol gyermekre akad-

nak; fel is fogják tapasztalataikat jegyezni, s ha bizalommal vannak

irántunk, felvilágosítást is kérnek a szerzett tapasztalatokra nézve. A

megfigyelések a gyülekezés idején folynak rendszeresen. Minden évfo-
lyam foglalkozik vele. A gyüjtött adatokat az oktató-tervbe felveendő

heti 1 vitaórán dolgozzuk fel.

A Ill. és IV. éves tanulók a megfigyelés feladatát a gyakorlati taní-

tásokkal kapcsolatban oldják meg. A birálati órákon rendezzük a tanítások

folyamán gyüjtött tapasztalati anyagot:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Részt vegyent!k-e a nóvendékek a gyakorló-iskolaz" tanulók tó'rzs-

kónyvének szerkesztésében.

Ha részt vesznek a gyermekek megfigyelésében, a tapasztalatok

rendezésében, akkor mindenesetre a gyakorló-iskolai tanító utmutatása

mellett gyakorolják magukat az adatoknaka törzs könyvbe való beve-

zetésében is, mégpedig mind a négy osztály.

10. Bevezettessenek-e a növendékek a gyermekek, tudományos

célu megfigyelésébe?

Nem, mert a többi kötelesség és teendő mellett nem marad a

tudományos célu kisérletezésre idejök. Egyelőre elégedjünk meg a taná-

roknak ily- célu tudományos kiképzésével és a gyakorlatba való beve-

zetésével. A tanító növendékek tisztán csak gyakorlati irányu megfigye-

léseket végezzenek.

11. Mely k,ülónós intézkedések szükrégesek még a gyermekek tanul-

mányozása céljából?

a) A kormány minden nagy szünidőben a tanítóképző tanárok

számára általános tudományos célu gyerrnektanulmányozásí kurzuso-

kat rendezzen. Egyelőre a pedagógiai szaktanárokra és a gyakorló-isko-

lai tanítókra nézve tegye e kurzusok látogatását kötelezővé.

b) Nyujtson alkalmat a pedagógia szaktanárainak és gyakorló-
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iskolai tanítóinak, hogy 1-1 hétre meglátogathassák ama tanítóképző-
" ket, amelyekben a gyakorlati megfigyeléseket meghonosították.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" e) Küldjön a kormány évenkint 3-4 tanárt a nagy szünidőkben

a külföldre az idegen népek ez irányu vivmányainak közvetlen tanul-
mányozására.

A tanítóképzésről és a tanítóképző-intézetekről.
- Az 1902-1903. évi értesítők ismertetése. = ;

1.

A bajai magyar királyi állami tanítóképző-in"Íézet XXX.
értesítője az 19°2-19°3. (XXXIII.) iskol aévről.

Közli: Scherer Sándor igazgató.

Beitosics Bálint 'értekezést írt az értesitőbe a következő címen:HGFEDCBA"A

gyermek a magyar néphagyományban. " E nagy tanulmánnyal írt értekezés
gyöngye a tanítóképző-intézeti értesítőknek. Méltó a kartársak figyelmére
s a szélesebb körü érdeklődésre.

Az elmult tanévnek az intézet fennállásának 33-ik évét töltötte be.
A tanév rendes lefolyásu volt. A IV. o. tanulok Szegszárd- Tolna vidékére
tettek 'tanulmányi kirándulást.

Az intézet fentartására összesen 93,070 koronát fordítottak.
A tanári testület a hitoktatókkalegyütt 17 tagból áll. A tanári kar

száma gyarapodott Eber Sdndor és Kovács Dezső tanárokkal.
Statisztikai adatok: felvétetett 227 tanuló, vizsgálatot tett az év

végén 191; vallás szerint; r. k. 168, g. k. 1, g. kel. 19, ágo hitv. ev. 9,
ev. ref. 10, izraelita 11; nyelvismeret szerint: magyar 141, magyar-nérner
53, magyar-szerb 23, magyar-horvát 1. .

Az új internátusi épület a jövő tanév kezdetével fog átadatni
rendeltetésének.

A tanszergyüjtemények s könyvtárak a szokásos rendes mértékben
gyarapodtak.

A 218 felvett tanuló közül 196 részesült állami segélyben.
, Az intézet működése a lefolyt tanévben is a rendes mederben

folyt le.
A tanítás eredménye:
A 191 osztályozott tanítónövendék közül:
Erkölcsi magaviseletre: Példás: 13; dícséretes: 82 ;jó : 84; szabály-

szerű: 12.
Szorgalom ra: Ernyedetlen: 14; kitartó : 56; kellő: 83.; változó: 36 ;

semmi: 2.
Tanulmányi előmenetelre: Kitünő : 432 ; jeles: 666; jó: 884; elég-

séges: 690; elégtelen: 92.
Irásbeli dolgozatok külső alakjára: Szép: 5; csinos: 35 ; rendes: 129;

rendetlen: 23. -
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A tanártestület záróértekezleti itélete szerint fellép: 158; javít: 17;
ismétel: 16.

Az ifjuság önképzésére a tanári kar kiváló gondot fordított. Az -
önképzőkör pénztári egyenlege 131 korona, a segítő egyesület 1215 korona
felett rendelkezik.

A tanítóképesítő-vizsgálatok a Szabályzat határozata értelmében
tartattak meg; 21 jelölt kapott oklevelet.

A tanítóképző- intézettel kapcsolatban álló elemi gyakorló népiskola
hat osztályú és egy tanító vezetése alatt áll. A gyakorló-iskolában 62
növendék volt.

Az országos nőképző-egyesület értesítője az 190z-1903.
iskolai évről.

Szerkesztette:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEntz Jolán igazgató.

Az egyesület választmánya elhatározta, hogy tanítónőképzőintézetét
fokozatosan beszünteti. Jelenleg a Il., m., IV., o. áll fenn; a jövő tanévre
már csak a Ill. és IV. osztályba vesznek föl növendékeket. A lefolyt
tanévben a tanítónőképző-intézetbe összesen 117 növ. iratkozott be.

Ill.

Az angolkisasszonyok budapesti "Sancta Mária" intézete
értesítője az. 190Z-1903. iskolai évről.

A bevezető cikk a Katholikus Szabad Egyetem-ről s az abban,
Ft. TomcsánJlz' Lajos S. J. tanár által tartott előadásokról emlékszik meg.

Az intézet szervezetétől a bennünket közelebbről érdeklő,· az elemi,
a felső nép- és polgári iskolai tanítónőképzőkre vonatkozó adatokból köz-
löm a következőket,

Az elemi isk. tanitónőképzőben a tanári kar 10 tagból áll, kik
között 4 férfi tan erő van. A felsőbbfokú tanítónőképzőben hasonlóan 10
tanár tanít.

Az elemi tanítónőképzőben 250 növ. közt van 242 r. k., 2 ev. ref.
2 ágo hitv: ev., 4 g. k. A felsőbbfokú képzőben a mennyiség- és term.
tud. szakcsoportnak 22, a nyelv- és történettudomány szakcsoportnak
29 hallgatója volt. Az elemi képzőben 16,430 korona, a felsőbbfokúban
2340 korona fordíttatott a növ. segélyezésére.

A tanítás eredménye. Az elemi tanítónőképzőben : kitünő 54,
jeles 87, jó 81, elégséges 4, elégtelen 11. Magán vizsgálatot tett 120
tanuló.

A képesitő vizsgálat rendes lefolyásu volt, 13 jelölt közül 12 kapott
oklevelet.

A felsőbbfokú képző ben az osztályvizsgálatokat mindannyian siker-
rel állották meg, oklevelet nyertek 22-en.

Két halálesetet leszámítva a tanév rendes lefolyású volt.
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IV.PONMLKJIHGFEDCBA

AaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u d a p e s t i á l la m i e le m i ta n ít ó k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e

a z 19°2-19°3. i s k o la i é v r ő l .

Szerkesztette:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr: Baló Józse! igazgató.

Bevezetésüt közli az igazgató az általános, tanulmányt, a nevelésre
vonatkozó, fegyelmi, betegápolási. postaügyi, internátusi, az önképzőköri
és a gyakorlóiskolai, nagy gonddal, alapos körültekintéssel összeállított
törvényeket s rendtartási szabályokat.

A tanév rendes lefolyásu volt. A növendékek hazánk északkeleti
vidékeire tettek tanulmányi kirándulást.

Az épület szűk, nem megfelelő, felszerelése hiányos. Csodálatos,
hogy az állam nem siet pótolni a hiányokat. Az ország szeme a
központra tekint és a Pedagógiumban elhelyezett elemi tanítóképzőt
nem csak szellemi, de minden más szempontból elsőnek óhajtja látni.
A közoktatásügyi kormánynak első rendű kötelessége, hogy ezen intézetet

méltóképpen helyezze el és mintaképen szerelje fel. r

A tanári testület a hitoktatókkal együtt 16 tagból áll.
Statisztikai adatok. Felvétetett 152 tanuló. Vallás szerint: r. k. 104,

ev.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAref, 22, ágo hitv. ev. 16, g. k. 2, g. kel. 1, izraelita 3.; anyanyelv
szerint: magyar 136, német 4, román 1, tót 2, olasz 5.

Az ifjusági könyvtár osztályok szerint van elrendezve.

Az 1. osztály könyvtárában volt 150 mű,

a II." " " 149 "
a Ill." " " 110 "
a IV." " " 280 "

Az internátusban 43 ösztöndíjas és 2 teljesen fizető növ. volt
elhelyezve.

Az intézetben nyujtott állami ösztöndíjak mértékét és mennyiségét
a kővetkező adatok tüntetik fel:

Volt az 1. osztályban: 5 ingyenes-, egész köztartásból álló, 4
félköztartásból álló és 8 ingyenes ebédből álló állami segély; a II.
osztályban: 5 egész köztartásból és 1 fizetéses köztartásból álló,
4 félköztartásból alló és 8 ingyenes ebédből álló állami segély; s a
Ill. osztályban 6 ingyenes egész köztartásból álló, 3 félköztartásból álló
és 12 ingyenes ebéd ból álló állami segély; a IV. osztályban 12 ingyenes
és 1 fizetéses egész köztartásból álló, 3 félköztartásból álló és 7 ingyen
ebédból álló állami segély; összesen: 27 ingyenes és 2 fizetéses egész
köztartásból álló, 14 félköztartásból álló, 34 ingyen ebédból álló állami
segély.

A nevelés és tanítás eredménye. 1. Magaviselet: példás 55, dicséretes
83, jó 10. Il. szorgalorn : ernyedetlen 20, kitartó 70, kellő 48, változó 8,
semmi 2. Ill. Előmenetel: felsőbb osztályba léphet 133, javító vizsgálaira
utasíttatott 14, ismétel 1.

A segítő egyesület vagyona 4744'10 korona.



A tanítoképesítő vizsgálat rendes lefolyású volt. 28 jelölt kapott
oklevelet. Ja vítóvizsgálatra utasíttatott 11, ismétlésre 1 jelölt.

Az intézetnek van egy osztatlan négyosztályú gyakorlóiskolája
egywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító vezetése alatt, 33 növendékkel.

)
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V.

A Ranolder-intézet értesítője az 190z-1903-ik tanévről.

Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWeszeiyHGFEDCBAÖ d ó n értekezést írt az értesítőbe a következő címen:
"F lne/on es a nőnevelés."

A tanév rendes lefolyású volt. A tanítónőképző-int. IV. o. n. a
Ganz-gyár villamos osztályát tekint ették meg.

Az intézet négyféle iskolát foglal' magában. Ezek közül a minket
közelebbről érdeklő tanítónőképzőre vonatkozó adatokat közlöm a követ-
kezökben.

A felszerelések s könyvtárak ez évben is gyarapodtak.
A tanítónőképzőben összesen 214 növ. van.
A tanitónőképző tanári kara 9 tagból áll, kik között 2 férfi

tanerő van ..
A képesítő vizsgálat rendes lefolyásu volt. Jelentkezett 76 jelölt,

ezek között 37 magántanuló. Eredmény: 9 kitünő, 18 jeles, 37 jó, 4
elégséges oklevél.'

VI.

A csiksomlyói róm. kath. tanítóképző-intézetnek és iskolá-
jának értesítöje az 190z-1903. tanévről.

Szerkesztette: Karácsony Jozsef, igazgató.

Az értesítőbe az igazgató írt értekezést a '.Jellemtan címen.
Az elmult tanévvel az intézet fennállásának 34-ik évét töltötte be.
A tanári személyzet 7 tagból áll. Ladó '.János személyében uj

tanárral szaporodott a testület.
A tanév rendes lefolyásu volt.
A segélyezés összege 3170'32 korona.
A végzett tananyag az állami tanterv keretében mozog.
Az intézetnek gyakorlóiskolája osztatlan, ötosztályu, egy tanító

vezetése alatt áll. Növendékei száma 72.
A tanítás eredménye növendékenkint és tárgyanként van ki-

mutatva.
A tanítóképesitő vizsgálat rendes lefolyású volt; 20 negyedik év-

folyamot végzett növendék jelentkezett; mindannyian sikerrel állották
meg a vizsgálatot.

Statisztikai adatok: év végén volt 118 növ. Vallásra nézve mind
r. k.; anyanyelvre nézve mind magyar. A nevelés és tanítás eredménye
magaviselet: példás 5, dicséretes 59, jó 41, szab.' sz. 11, k. szab. sz. 2;
előmenetelre nézve: kitünő 7, jeles 33, jó 51, elégséges 10, elégtelen 18.
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VII.

A csurgói állami tanítóképző-intézet értesítője az
190Z-1903: iskolai évről.

A tanári testület közremunkálásával szerkesztettezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABárány Gyula ig.
Az értesítő elején az intézet rendtartási .és fegyelmi szabályait

találjuk a következő főbb tételek ~alatt: az. intézetbe felvett növendék,
házi szabályok, köztartási szabályzat, gyógykezelesi szabályzat.

A tanév rendes lefolyásu volt.
A tanári testület a hitoktatókkal együtt 15 tagból áll.
Az intézet növendékei Pécsre tettek tanulmányi kirándulást.
A tanítástan és módszertan kezelésével kiemelendő; hogy a növen-

dékek a népiskolai könyvek megbirálásában is gyakoroltattak. .
Statisztikai adatok: felvétetett 109 növ. Anyanyelv szerint: volt

magyar 98, német 11; vallás szerint: r. kath. 87, ev, ref. 13, ágo hitv.
ev. 4, izr. 5.

/A nevelés és tanítás eredménye. Magaviselet: példás 20, dics.
o 39, jó 31, szabsz. 11, nem szabsz. 1. Szorgalom: ernyedetlen 24,
kitartó 33, kellő 36, változó 8, semmi 1. Előmenetel: kitünő 2, jeles 32, o

jó 60, elégséges 4, elégtelen 4.
A gyakorlóiskolának egy tanítója van, csupán a négyosztályú elemi

népiskola mintáját adja.
A taníróképesitő vizsgálat rendes lefolyásu volt. Az eredmény

kedvező, mert 29 jelentkező közül 26 jelölt nyert képesítést.

VIlI.

A debreceni ev. ref. tanítóképző-intézet értesítő je
az 19°2-19°3. isk. évről.

Közzéteszi: Orosz István, h. igazgató.

Az értesítő első cikke a megboldogult Kovács Lajos emlékének
van szentelve. Itt találjuk a megboldogult jól talált fénynyomatu arc-
képét is. Az Orosz István által írt életrajzból kivonatolva közlöm a
következőket.

Kovács Lajos. (1845-1903.)

A magyar tanítóképzés egyik legbuzgóbb hivatott munkását, egyik
kiváló oszlopemberét veszítette el Kovács Lajosban. Annál nagyobb a vesz-
teség, mert önnálló tanítóképzésünk még annyira ifju intézmény, megállapo-
dott tradíciókra oly kevéssé támaszkodhatik, hivatott, igazi nemzeti szellem-
től áthatott művelői oly kevés számmal vannak, hogy minden komolywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
munkásnak kettős értéket kell tulajdonítanunk, vezérférfiai pedig szinte
pótolhatlanok. Külsőleg ugyan "sokan vagyunk elhivottak, de kevesen
vannak közöttünk a választottak." Mert amily páratlanul szép és nemes
feladat a pedagógus osztályrésze: annál több tudás, képesség, rátermettség

Magyar Tanltóképz6. 40



kell feladatának betöltéséhez. Kovács Lajos ezekhez a kevesekhez, a
kiválasztottakhoz tartozott, akit tudása, képessége, lelkesedése legjobbjaink
közé emelt.

nUgocsavármegye délnyugati szögletében fekszik egy ős, nemes
fészek, Fertős-Almás. Tiszta magyar, kálvinista népe mind nemes, az
utolsó kanász-gyerekig." Ez a helység volt Kovács Lajos szülőföldje.

Atyja, áldott szelíd-lelkület ú, egészséges világnézetű, derűlt kedélyű,
munkás férfiu, ennek a jó magyar gyülekezetnek lelkipásztora volt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szülőí szeretet és gondos nevelés, az egyszerű értelmes jómagyar
néppel való folytonos érintkezés és a szabad természet éltető hatása
irányozták a gyermek fogékony lelkét, hagyták maradandó nyomot
jelleme fejlődésén.

Szerető szív és vallásos érzület a legbecsesebb ut ra való annak, aki
nevelői pályán akar előre haladni!

Középiskoláit Márarnaros-Szigeten, felsőbb- tanulmányait - mint
theológus - Debrecenben végezté:

A theologiai pálya elvégezése után - az akkori idők szokása,
szerint ~ pár évet mint esküdt Telügyelő és köz tanító működött a
kollégiumban. .Az '1870·ik évben a tanítóképezdei uj tanszékre rendes
tanárul megválasztatott. Tanítóvá lett tehát, igazi' tanítóvá, aki a "mester~
nevet csakhamar kiérdemelte.

Mielőtt tanárságát tényleg megkezdette, Németországban tett Somogyi
Pál tanártársával hosszabb tanulmányutat. Igy képezte magát nagy
szorgalornmal itthon s a külföldön hivatásához; minek természetes
következrnénye lőn, hogy aránylag. rövid idő alatt nagy tudású, tiszta
és széles látkörü, általánosan szeretett és becsült tagja lett a debreceni
kollégium tudós professori karának az ifju tanár. Ehez számítva aztán
páratlan ügybuzgalmát, pályája iránti lelkesedését természetesnek találjuk,
hogy tanítványai rajongó szeretete fogta őt körül, amely szeretet iránta
idővel csak fokozódhatott.

Sikerdús tanári működése mellett irodalmi tevékénységével is nagy
szelgálatot tett a tanügynek.

. Hivatalából közvetlen folyó teendőin kívül tudott időt szakítani
más téren, a társadalmi tevékenység terén is a közszolgálat ok teljesí-
tésére.

A most _ bezárult iskolai évet már gyengült egészséggel kezdette
meg; de azért az első félévet - folyton hanyatló erővel - végig
küzdötte. Kartársainak kellett sürgetni, hogy pihenőt kérjen, A nyert
félévi szabadság azonban már nem hozhatott enyhülést ; erejében fogyva
feltartóztathatatlanul közeledett ránézve a vég, míglen folyó év junius
hó 20 Ik napján nemes szive utolsót dobbant épen akkor, rnikorikartársai
és tanítványai ez isk. esztendő munkáját bevégezték. , .

A veszteség nagyságát mutatta az általánosan megnyilatkozó
részvét. De nemcsak mi éreztük azt, akik oldala mellett működtünk,
vagy vele egy városban éltünk, akik tehát mindennapi személyes
érintkezés folytán kedvelt egyéniségének hatása alatt állottunk, hanem
érzik országszerte mindazok, akik a tanítóképzéssel kapcsolatban vannak.

És mi, kartársai, kik 8Z Ó tudásának kincseit, érzületének gazdag-

~78
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ságát, melegségét közelről éreztük, megtört szivvel zokogjuk a gyászoló
családdal együtt behantolt sírjánál:

Multis ille bonis flebilis occidit:
Nulli flebilior, quam ..• nobis.

Kovács Lajos korán itt hagyta a földi életet; .de mégsem bevége-
zetIen a pálya, amit közöttünk megfutott. Nagy és nemes célok szolgá-
latában állott s azoknak hű, lelkes munkása volt rendületlenül. Elete
s munkássága különösebben tanítóképző intézetünk történetével- van
elválaszthatatlanul egybekapcsolva ; ő azok között.vakik ez intézet rövid,
de bámulatos fejlődésről tanuskodó történetének megalkotásában vele
együtt annyi buzgósággal és odaadással közreműködtek : az első. helyen
állott. .

Ez az élet, amely övéi boldogítása mellett a közügyeknek volt
szentelve, amely lankadatlan buzgalmával egy nagy hivatásu, zsenge
intézmény kifejlesztésében és felvirágqztatásában elsőrangú tényező volt
s amelynek minden téren oly fényes, eredményekben oly, gazdag mult
áll előtte: az az életzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeges» pályát futott és rendeltetését betöltötte.

Kovács Lajos' fedhetlen életével, páratlan munkásszeretetével s
elért sikerei vel másokat is vonza_ni,követésre buzdítani hivatott. Tanítson

. azért ő mindnyájunkat halálában is, ki életben oly kiváló tanítómester volt.
!wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* **
Az értesítőbe Barcsa János székfoglaló értekezést írt a következő

címen: A protestanséorz magyar irodalom.
'Az iskolai év történetében kiemelendő Kovács Lajos.igazgató

halála. Az 1 ső osztály párhuzamossá tétele. "
A tanuló ifjuság Böszörménybe tett tanulmányi utat.
Az intézet igazgatójává a tanári kar Orosz Istvánt ajánlotta. A

tanári kar 10 tagból áll.
Statisztikai adatok. Az év végén volt 220 növ. Vallás szerint : ev.

ref. 227, r. k. 3, izr. 1; nemzetiség szerint 'valamenyi magyar. A
nevelés és tanítás eredménye. Előmenetel szerint: kitünő 24, jeles ,45,
jó 57, elegendő 60, javít 26, ismétel 6; magaviselet szerint: jó 26, szab.
sz. ,4, k. szabsz. 3, nem osztályoztatott 11.

Az ifj. önképzőkör vagyon a 53398 kcrona. Az énekkar vagvona
397'92 korona. A zenekar vagyona 101'73· korona. A segélyegyesület
vagyona 1042 85 korona,

Segélyezés. A tápintézetben volt dij nélküli tanuló 9, 40 koronát
fizető 30, 80 koronát fizető 33, 1-40 koronát fizető 9. Ezen kívü számos
jótétemény, ösztöndíj áll a tanuló ifjuság segélyezésére s· buzditására.

A szeptember és április hóban tartott képesitő vizsgálaton .okléyet
nyert 36 jelölt, a részben tett vizsgálat alapján igazolványt nyert 17 Jelölt.

Az intézetnek van egy négyosztályú osztatlanés egy négyosztályu
osztott, gyakor ló iskolája.'] .

. Sopron. FÖly. köv. Simkd :Endre .

.~) Jegyact. Az eddig ismertetejt értesitőkön kívül kezeimhez jutottak 'akövetkez&
intézetek értesítői : Debrecen tanÍtónőképző, Eperjes coll.. ágo h. ev., Esztergom érseki,
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Egye~ületünk t i s z t e lg é s e d r . B e r z e v ic z y A lb e r tn é l .

, A szárnos testület és egyesület között, amelyek dr. Berzeviczy
Albertnél tisztelegtek miniszterré történt kineveztetése alkalmából, a'
Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete is személyes meg'
jelenéssei fejezte ki affelett való örömét, hogy a legkipróbáltabb s
leghivatottabb kezekbe' került Magyarország közoktatásügyének kormány-
zása. A tisztelgő küldöttséget egyesületünk elnöke, dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács János
vezette. A miniszternek az üdvözletre adott felelete arról tanúskodik,
hogy jól ismeri egyesületunk működését, iránta élénk érdeklődésseI,

meleg.rokonszenvvel s nagyrabecsüléssei viseltetik: De amikor. az egyesület
támogatását különös nyomatékkal hangsulyozta, tisztán észrevehető volt
szavaiból, hogy a tanítóképzés ápolására, fejlesztésére különös gondot
szándékozik fordítani. Ezért az ő szavai a küldöttség tagjaira mély
hatást gyakoroltak s hisszük, hogy olvasva a miniszter válaszát, a lelkes
hangulatban osztozni fognak az összes kartársak.

A tisztelgés riovember íg·én folyt le. A küldöttség : vezetője,
dr. Kovács János, a következő üdvözlő beszédet intézte a miniszterhez.

"Midőn a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos egyesületének
nevében alázatos tiszteletünket bemutat juk, s ügyünk és magunk 'részére
kegyes jóindulatát kérjük, ugy intézzük ezt a kérést Nagyméltóságodhoz,

mint a magyar tanítóképzés régi, pártfogó barátjához. Hódoló üdvözletünk
bemutatása alkalmával- egymás mellett foglal helyet szivünkben a remény

a jövőre és a hála a' multért.
Tanítóképzésünknek egykor zavaros, a haladást nehézkessé' tevő

és relative elmaradt állapota Nagyméltóságodnak első hivatalos működése

alatt kezd~tt rendbe jönni. Az' akkori kezdeményezésektől indíttatva,
tanítóképzésünk azóta az erőteljes fejlődés korszakát élte át, amely

Egri érseki" ..Felsőlövé ag; h. ev., Győr állami tnőkpző, Győr kir. kath., Igló állami,
Kiskunfélegyháza állami tnkpzó, Kalocsa érseki tnókpzó, Kolozsvár áll. tanítónóképző,
Készeg .r, k. tanitőnőképző, Losonc állami, Máramaros-sziget állami, Pápa állami, Pécs
nőzarda,' Pozsony r,' k.· 'tanitőnőképző, Nagykőrös, ev. ref., Nagyenyed ev. ref., Nagy-
szeben'. Sz.· F. rendi; Nagyszeben ágo hitv. ev., Nagyszeben román, Nagyszombat r. kath.
tanitónóképzó, Sárospatak állami, Selmecbánya ágo h. ev., Sopron ágo h .ev., Sopron
Szt. Orsolya r. tanítónőképzók (kézirat), Sepsíszentgyörgy áll. tanítónőképző. Szabad ka
áll. tiulítón6kép'ző, Szarvas ágo h ev., Szeged f. k. tkpzó., Szeged r. k tanitóríőképző,
Znióváralja áll., Veszprém S. M. tanítónóképzó. Ha véletlenül valamelyik intézet értesitője
nem jutott volna eddig kezeírnhez. kérem az illetékes intézet igazgatóságát, méltőztassék
az értesitőj, cirnemre megküldeni. ".' . Simkó.PONMLKJIHGFEDCBA

t
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fejlődés érvényesült ugy iskolánk belső életében, mint ll. tanárság szellem

és anyagi érdekeiben.

~ De e fejlődési folyamat még nincs befejezve, még rninden irányban

betetőzésre vár, És mi örvendő bizalommal látjuk' a betetőzés föladatát '

annak kezében, aki ezt a fejlődési folyamatot kezdeményezte, s akinek

segítő kezét azóta is hálával éreztük mindannyiszor, amikor arra alkalom
és szükség mutatkozott.

A válságosidők aggodalmait most, Nagyméitóságod elhívatása után,

megint a teljes megnyugvás érzete váltotta föl szivünkben. Erős hittel

reméljük, hogy mindazokat a kérdéseket, amelyek a tanító képzés belső

reformjának kiépítésére vagy az ügy munkásainak ~Ietbevágó érdekeire

vonatkozólag még fiiggőben vannak, a Nagyméltóságod akaratereje és

bölcsesége a legkedvezőbb, megoldásra fogja juttatni.

Azért arra kérjük, az istent, hogy Nagyméltóságodnak, mint köz-

oktatásügyünk vezérének munkaerejét, amelyből a magyar kultura olyan

sok jót remél és 'csakis jót .remél, teljes épségében sokáig megtartsa,

és részesítse a siker áldásaiban f"
ErrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABereeuicsy Albert~ vallás- és közoktatásügyi miniszter a

következőleg válaszölt :

"Kó'szó'nó'm ssiues megemlékezésó'ket,HGFEDCBA: l6 1 mondotta szónokuk, hogya

tanítókéjJzIs terén még sok kérdis vár megoldásra , Feladatomnab fOf{om

tartani, l!Ogy e kérdések fftegolddrá t ke~esztülvigyem s ebben a tó'yekvésembén

számítOk a Únítókr/!zó tanara l: egyesületén~k td mogatdsdra , amely s.,zárnos

kiváló szakember tevékenységét rejtz' magában s már eddig is komoly

ls I~ték.esmunkát vlg~ett a tanítóklpzés ügyln~k fejlesztese kifrül.' Örö'mmel

sz4mitok ennek I I nag'Y jö'uőjű egyesiiletnek határkörö'mbenvaló együtt

múkötiéslre ls kérem ö;nö'ket hogy forduljanak hozzám minden ügyükben

biza lommal, eszmét'ket, nézeteiket jfrömmel fogom meghallga tnz"s figyelembe

'/lenni Reminylem, /wgy ebből az ügyre nézve jelentékeny haladás fog

származnt', "aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V E G Y E S E K ; PONMLKJIHGFEDCBA

Választmányi ülés. AtanítÓképző-jntézeti tanárok egyesületének választ-
mánya november. rö-an ülést .tartotr.r-arn elyen a vidékről 'Dezső Lajos (Sáros-
patak) és Beér Ferenc (Eperjes) vettek.-részt.vAa elnöki -jelentések után Sztankó

Béla főtitkár elörerjesztette ",azonk,érdés-sorozatot,,'ámelyet a választmány' a

gyakorló-iskola i, és gyakorla ti kiképz.és; .ügyében lesa-kiküldendö a tanáritéstű-
leteknek. Dez.siJ Lajoselismette, hogy a kérdésekfelölelik a gyakorló-iskola és
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a gyakorlati kiképzés minden részletét, megszerkesztésök gondos; azonban nem

tartja célszeriinek adatok gyüjtésével kötni meg a tanari testületek kezét. Mondja

el minden testület szabadon a saját tapasztalatait és nézetét . Nem kell a köz-
gyülés munkáját megneheziteni. Most amikor a tanterv ki van tadva s a möd-

szeres utasítások készülnek, csak a tanitási gyakorlatok ügyét kell tárgyalni,

mellék kérdések, amilyen a. gyakorló-iskola szervezete, mellözendök,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovdcs-

János' elnök helyesli és tovább is fentartandónak véli azt a mödot, amellyel

a választmánya közgyülési tárgyakat eddig előkészítette; csak igy lehet rend-

szeres és gyakorlati munkat végezni, az érdeklödést fentartani. Sztankó Béla

szerint a gyakorlati kiképzés eléggé kidomborodik a tételekből. A gyakorló-

iskolaról szóló tételeket nem lehet elhagyni, mert ekkor nem volna lehető az

egész ügy egységes megitélése. Nagy Laszlö kivanja, hogy a kisebb kérdésekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fő tételek alá foglaltassanak, előbbiek az utóbbiaknak csak megvilagüö, tájé-

koztató részletei legyenek. Ezután a választmány részletesen tárgyalta a kérdés-

sorozatot s némi módositásokkal elfogadta. A jövő ülésen a tanitóképzö-inté-

zdi tanárképzés és képesités ügyét fogják tárgyalni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a g y a r P e d a g ó g ia i T á r s a s á g ü lé s e . A Magyar Pedagógiai Társaság

Heinrich Gusztd» elnöklete alatt űlést tartott, amelyen először dr. Verédy Károly

székes fővárosi tanfelügyelő ismertette a nyomorék gyermekek iskoldjá t. A, közön-

ség nagy érdeklődéssei hallgatta ennek az uj magyar .jötékouy intézménynek

ismertetését ,és lelkesen megéljenezte a nemeslelkü előadót, akinek első rangu

szerepe van a nyomorék ok ,iskolája megteremtésében. A mozgalom kezdetén

felkarolta az eszmét, sem fáradtságot, sem anyagi áldozatokat nem kimélt, hogy
egy drágakővel ékesítse a magyar társadalom jótékony szellemét. Legyen, áldás

a nemes alkotáson 1

Az űlésnek második, igen érdekes tárgya volt dr. GóOz jözsef előadása,
aki «hangutánzó olvasás- és irástamtó mbdszerét» mutatta be. Ujdonsaganal s az

elöljáró irodalomi vitáimái fogva ezen tárgy iránt is élénken 'érdeklődött a

pedagógus közönség, Amennyiben módunkban volt Göőz József mödszeréröl

könyvei után is képet alkotni, mi azt igen becsesnek tartjuk, azonban nem

éppen mint olvasás- és írástanitó mödszert, hanem inkább' mint iilta /dnos

egyesitö, szemléltető módszert. Amikor a gyermek testmozgasaival utánoztatja az

i, meg a, meg .o, p, X, y stb. betük alakját, - beviszi a cselekvést az iskolaba.

Amikor a betuk alakját különböző tárgyakon, pl. az ó betüt a hordön, órán,

keréken felkeresteti, - összeköti a betűtanítást a szemléltetö okta tássa l_ Amikor

a betükből hullámzó (emelkedő és sülyedő) sorokat alkot, s ezeket énekli és

énekelteti, amikor egyáltalán versikekkel és dalokkal füszerezi az olvasastanítast,

~beleviszi a , költészetet, a versel és 4alt a tanitásába . Amikor mindezt termé-

szetes, könnyed jótékos modorban végzi, -, akkor egészen eltalálja, miként kell

a gyermek. lelkéhez férközni s kedv.essé tenni a legszárazabb foglalkozást, az

olvasás- , és irástanulást. ~ódszere nem uj; annak, egyik-másik vonását már

módszeres magyar müvekben is' feltaláljuk ; de a különböző eljárásokat senki-

,e,lll' tudta oly ügyesen s 'természetesen harmonikus egésszé egyesíte,ni,: mint
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GöőzJózsef. Azonban mint specialis olvasástanító mödszer, aligha fogja a

pálmát Torncsányiné Czukrasz Róza elől elragadni. Tomcsanyiné ott fogja meg

az olvasástanítast, ahol az legnehezebb,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hangok iisszifiizésében, aminek v~gre-

hajtására kézjeleket használ. E jelek használata, amelyeknek hatása lélektanilag

az u. n. együttmozgáson alapul, sok ezer tapasztalat szerint bámulatosan meg-

könnyíti a hangoknak különben sok akadállyal járó összeolvasasat. Göőz József

szintén használ mozgast az összeolvasashoz, amikor egyik hangtói a másikig

huzza a kezét ; tehat csak az' ő keze mozog, ami semmi esetre sem oly hatasos,

mint mikor a gyermek maga végzi a mozgást. De Göőz József nem is a han-

gok összefüzésével Játszik vesződni, hanem egész erővel a betük alakjának

ismertetésére veti magát s ezért az ő mödszere mint betütan!tó módszer a figye-

lemre méltó, Azonban ugy tetszik nekünk, hogy a betu alakjának az elmébe

vésése végett sokkal nagyobb ápparatust mozgat, mint szükséges. De ha eljá-

rását ugy fogjuk fel, mint a szemléltető oktatásnak a betűtanítassal való össze-

füzését, sokkal kedvezőbb itélethez jutunk. Fejtegetésünkből az a nézetünk is

kitünik, hogya Göőz jözsef-féle és a fonomimikai mödszer nem zárják ki

egymást, sőt jól egyesíthetők. Az előadáson a tanítás közben előforduló gyer-

mekdalokat Krén Margit fővárosi tanítönö énekelte. Előadót eleven előadasaért

a közönség zajos tapsa jutalmazta.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n ító k é p z ő - ta n á r o k k é p z é s e a h e s s e n i n a g y h e r c e g s é g b e n . A hesseni

nagyhercegség korrnanya a következő nagyfontosságu rendeletet adta ki: Nép-

iskolai tanítók, kik a tanítóképzők felső tanfolyamát (S-ik osztály) kitünő siker-

rel végezték s a képesítő vizsgálatot kitünő, vagy jeles sikerrel tették le, 5 évi

nyilvános iskolai, sikeres gyakorlat után felvehetők az egyetem bölcsészeti kará-

nak hallga tói közé s ily cimen iratnak be: t:paedagógia i hallga to.» .Egyetemi

tanulmányaikat vizsgála t fejezi be: A vizsgálóbizottság egyetemi tanárokból áll,

meghivhatók egyes kivalö tan férfiak is. A rendelet szerint a vizsgálatnak az a

célja,' hogy kipuhatolja, vajjon képes-e a vizsgázó a tanítókepző intézetekben tudo-

mányos alapon nyu1fVó oéta tdst nyujtani. A vizsgálat irás- és szóbeli, hozzájárul

, egy házi dolgozat, me1yet pótolhat egy az egyetem bölcsészeti kara . által elfo-:

gadott dissertatió. Minden hallgatóra nézve kötelezö a bölcsészet és a paedagö-

gia. Szaktárgyak: német nyelv, francia nyelv, történelem, földrajz, mennyiség-

tan, természettan, vegy tan és természetrajz, A hallgató két tárgyat választ, vagy

az első négy, vagy az utóbbi négy tárgyból. Bizonyára mindenki érdeklődik e

vizsgálatok iránt, azért ideigtatjuk a rendeletnek egy-két tárgya vonatkozó pont-

jait: Bölcsészetből és paedagögiaböl megkivántatik a bölcsészet történelmének

áttekintő ismerete. A hallgatónak valamely nagyobb bölcsésznek művéről ala-

posan be kell tudnia számolni, valamint ismernie kelt' az empirikus lélektan

legfontasabb tényeit és logikus törvényeit. Persze áttekintéssei kell, birnia a

neveléstörténelem s a módszer legfőbb törvényei felett. Mennyiségtanböl meg-

kivantatik : az elemi mennyiségtan alapos és biztos ismerete, az analytikai geo-

metria a sik ban, különösen a kupszeletek főtulajdonságai, valamint a differen-

tial- és integralszamítas / alaptétel ei. Történelemböl : A világtörténeti események-
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nek rendszeres földrajzi és korlani ismereteken nyugvó biztos áttekintése, rész_O
letes és behato ismerete Németország, Poroszország és Hessen történetének a
legujabb időig; Németország és Hessen alkotmányának alapos ismerete valamint
az ujkor s a középkor gazdasági és társadalmi viszonyainak áttekintése. A

szóbeli vizsgálatok nyilvánosak. (Néptanoda.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horoav Ede,
egyes. pénztáros.

Kimutatás
"az 1903.december l-éig befolyt tagsági díjakról.

1903-ra: Peres Sándor, Hoffman Amélie, Pálmai Lenke, Nagy IvánwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Bárány Gyula, Lenhardt Károly, Sztankovics János, Sztankovics Alajos,
Bakos Kálmán, Glünkl Ágost, Bergman"} József, dr. Lázár Gyula, Lázárné
Kasztner Janka, Hollós Károly, Szarka Lajos, Kovács Sándor, Sennyei
József, Tordai Grail Erzsi, Heves György, Krammer József, Dúzs Mária,"
Áll. óvónőképző Hódmező-Vásárhely, Perényi János, Kárpáti Ernő, Thaisz
Lajos, Szarvas Gáborné, Walter Gyula, GaUer Kristóf, Staáb Lénárd,
Silek Károly, Nogely István, Nagy Károly, Lázárics János, Eitner Lud-
milla, Radó VIlmos, Korányi Sarolta, Watzesch Gizella, Forberger Árpád,
Gamauf György, László János, Gondi Sándor, Áll. tanítóképző Modor,
Kuliszeky Ernő, Beyer József, Katonáné Thuránszky Irén, Wagner János,
Győrvidéki Tanítóegylet, Heinrich Józsa, dr. Bilinszky Lajos, Báthori

József (8-8 kor.).
19(,3. II. felévre: Benkő Pál, Bocskay Kristóf, Desics József, Éber

Sándor, Kiss Á. József, Macskásy Sándor, Nagel Sándor, Scherer Sándor,
Menich Antal, Strauch Gyula, Mangesius Mária, Belányi Tivadar, Szente
József, Rónai Sándor, Herczegh Kamilla (4-4 kor.).

1902-re: Forberger Árpád, Hoffmann Amélie,
Folenta Lajos, Újpesti Lőrinc-utcai elemi iskola, Beyer

1902. I. félévre: Békei Józsa (4 kor.).
W04-re: Áll. óvónőképző Hódmező-Vásárhely (8. kor.),

Budapest, 1903. dec. 1.HGFEDCBA
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Glücklich Vilma,
József (8--8 kor ).



A legjobb, legelterjedtebb

képes gyermek heti lapwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZ ÉN UJSÁGOM

• Megjelen minden szombaton .

+ + +

Semmivel sem okozhatunk nagyobb
örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN
UJSÁGOM-mal. Meséivel, elbeszélé-

seiveI, tréfáival, verseivel, képeivel
állandó mulatságot, szőrakozást sze-

rez az apró embereknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 ker,
negyeáévre s mindenkinek rnődjá-

ban van, hogy ezt az örömet meg-
szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók irják ezt a magyar
ujságot, januárban minden előfizető
gyönyörü mesemondő naptárt kap

ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UJSÁ- ""
GOM kiadóhivatalában Budapesten,
VI., Andrássy-ut to. =====

Előfizetési árak: ne~yed~vre 2 kor., félévre 4 kor.,
egesz evre 8 kor. ::.:-====

.• Mutatványszámot tessék kérni: o

II
: .1

~

AZ ÉN UJSÁGOM
• o o o kiadóhivatalától o o o •

Budapest, VI., Andrássy-űt 10•. '

1 _



MAGYAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LÁNYOKwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I -

_ SZERKESZTI=KÉPES HETILAP fiATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o o TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett lap, a kiknek

a legnehezebbszép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók, festők, tanitók,

tanitónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére S alig van magyar iró, ki

nem irna' a MAGYAR LÁNYOl\-ba.

A szépirodalmi részenkivül ismeret-

terjesztő ciikkeivel, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézimun-

kák, női foglalkozások, divat stb.

körébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szolgálatára lapunk a

magyar lányoknak.HGFEDCBAI I I I I I I I I I U U li I I

ELŐfiZETÉSI ÁRA

MUTATVÁNYSZÁM

I\ÉRÉSRE INGYEN.

Egész évre 12 kor .• félévre .. 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

Kiadóhivatal: .BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 10. SZ.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I .4 U N O A R IA K Ő N V Y N V O M O .A BUDAPE~T.


