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TANI~OKEPZES.

Gyertyánffy István.

Gyertyánffy István december hóban töltötte be életének hetvenedik

. évét. Ez alkalomból őt volt kartársai, a budai polgári és elemi képző

testületei s tisztelői nagy számmal üdvözölték.

Kitünt ez üdvözlet ekből, hogy habár Gyertyánffy István több mint

öt éve van "nyugalomban" s életét a budapesti gellérthegyi tuskulanu-

mában teljes visszavonultságban tölti, az iránta való szeretet és tisztelet

mitsem veszített erejéből s melegéből.

Nem is csoda!

Gyertyánffy oly mélyen szántott népoktatásunk s különösen tanító-

képzésünk töretlen talajában, hogy őt mindennap nem látnunk, szellemét

szakadatlan nem éreznünk szinte lehetetlen. Hiszen gyakorlati munkánk

közben folyton azon intézményekkel van dolgunk, amelyeket az Ó

Teremtő szelleme létesített; s reformtörekvéseink közben pedig mindun-

talan azon eszmékbe ütközünk, amelyeket ő vetett felszínre.

Tessék csak elolvasni a székelykereszturi "Emlékiratot" az 1871.

évről s "A budapesti elemi és polgári tanítóképző-intézetek multját és

jelenét" az 1885. évről s a Néptanítók Lapja évfolyamait és megtudjuk

ezekből. ha nem tudnók különben, hol van a kezdete a képzők négy

évfolyamra való emelésének s az 1881. és 1882. évi tanterveknek, a

polgáriskolai képző, a tanítóképző-intézeti tanárképző létrejöttének, az

elemi képzök internátusokkal való ellátásának. Megtudjuk ez iratokból,

ki pengette először az igazgató tanácsi intézmény .átalakítását, az állami

tanítóképesítő vizsgáló bizottságok eszméjét, sőt a tanítóképző tanárok

közös tanácskozásainak gondolatát. Abból' az agyból származtak, amely

közel félszázad lázasan alkotó munkája után -most a csendes szemlé-
lődés és munkásság fenséges nyugalmát élvezi.

Magyar Tanítóképző. 1
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Mi, akik Gyertyánffy multját, hagyományait bele-beledobjuk az élet
forgatagába s a folyton fejlődő élet követelményei szerint idomítgatjuk,
kegyelettel gondolunk a nagy úttörőre, a nagy idők élő tanújára. S habár
nem szól, érezzük, hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő a régi gárda vezére s várjuk, hogy meg-
szólal még "Memnon szobra."

Jól esik e pillanatban ll. hagyományok berkébe visszavonulnunk s
áldozati tüzet gyujtanunk. A fölfelé törő lángból egy tisztes ősz alak
int felénk, parancsolván:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunkálkodj s tör j szünetlen előre!

Szivünkből üdvözöljük a hetven éves Gyertyánffy Istvánt s kivá-
nunk neki még hosszu boldog életet.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zh'zen Janka.

1903. december 28-án sulyos csapás érte a hazai nőnevelés és
tanítónőképzés ügyét: Zirzen Janka, az Erzsébet nőiskola nyugalmazott
igazgatója, a budapesti II. ker. tanitónőképző-intézet szervezője s első
igazgatója s egyesü!etünk tiszteletbeli tagja, e napon huny ta le örökre
szemét.

Zirzen Janka halála. általános részvétet keltett országszerte. Benne
korunk legnagyobb női alakjainak s fenkölt gondolkozású és nemesen'
érző egyéniségeinek egyikét vesztettük el. A köznevelés terén működő mai
nemzedékből talán senkit sem környezett életében annyi szeretet és tisztelet,
mint Zirzen Jankát. Kartársai s különösen volt tanítványainak ezrei annyi
rajongó szeretettel s imádatszerü tisztelettel csüngtek rajta, hogy alakja
már életében szinte legendaszerüvé vált. A "Zirzen-intézet", a "Janka-
néni" szó közkeletűvé vált az egész országban; nyugodtan és büszkén
gondolt az a szülő leánya neveltetésére, aki az ő intézetébe, az ő keze
alá adhatta gyermekét

Zirzen Janka való ban »nagy " nevelő volt, aki rendkivüli hatást
tudott növendékeirc gyakorolni. Meg volt áldva mindazon tulajdonokkal,
amelyek valakit jó nevélővé tehetnek: éles megfigyelő képességgel, nagy
gyakorlattal és finom tapintattal az egyénekkel való bánásmódban. De
hatásának titka főképen hófehér lelkületében, a gyermekével rokon naiv
kedélyvilágában s mélyen érző sziveben volt. A szereteten kivül egyéb
fegyelmező eszközt nem ismert s nem használt. De az ő szeretete okos
gyermekszeretet volt, amelyet mindig világos célok s a megfontoltság
vezettek. Tudta szeretetét éreztetni s tudta hatásosan meg is vonni. Megvolt
benne az a gyerrnekszeretet, amely képessé tette őt arra, hogy tanítványai
naiv lelki világának rnélyéíg lehatoljon; de megvoIt a lelki erő, tudatos
akarat is, hogy őket az ő fennen dobogó szivéhez, a jóért lángoló
szelleméhez fölemelje.

Zirzen Janka figyelemre méltó pedagógiai irodalmi munkásságot
nem fejtett ki, de gyakorlati működésével mégis mélyen belevéste nevét
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pedagógiai történelmünkbe. A hazai tanítónőképzés megalapítása és ki-
alakulása az ő nevéhez fűződik. A legelső budai állami tanítónóképző-
intézet igazgatásával őt bizta meg Eötvös József báró. Zirzen Jankának
a semmiből kellett teremtenie s ő oly szerenesés kézzel, annyi tapintattal
oldotta meg feladatát, hogy ezen uj intézményt, amelyet megszületésekor
bizalmatlanság és gúny fogadott, rokonszenvessé tudta tenni. Ezzel
biztosította a többi tanitónőképző-intézetek fejlődésér, sikeres működését
is. És különösen tiszteletet szerzett a tanítónői névnek és bizalmat a
tanítónők működésének. Az ő alapvető, uttörő munkájának is lehet
köszönni, hogy tanítónői intézményünk s a tanítónóképzés ügye hazánk-
ban oly lendületet vett, amit az akkori időkben senki álmodni sem mert.

A polgári és felsőbb leányiskolai tanítónőképzés megalapítása is az
ő nevéhez fűződik ; mert az első ilynemű magasabb képző-intézet, a mai
Erzsébet nőiskola szervezését őreá bizták. Ez intézmény az ő keze alatt
létrejött, sőt megizmosodott s a virágzás tetőfokára emelkedett. Zirzen
Janka azzal, hogy kitünő polgári és felsőbb leányiskolai tanítónőket nevelt
s azzal, hogy a polgári tanítónőképzőt az akadémiai foku tudományos
intézetek sorába emelte, nagy hatással volt a felsőbb nőképzés kialakulására
hazánkban. A polgári és felsőbb leányiskolák felvirágzottak s előkészítették
az utját a nők középiskolai s egyetemi kíképeztetésének.

Arra a frissen fölhantoltqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsírra, amely Zirzen Janka kihült szivét
őrzi, virág eső hull, a tanítványok hálás szivéből fakadó áldó kegyelet
virága. De maga Pannonia is szent kegyelettel hajol a sirra s az örök
érdem. cserkoszorujával fedi be.

Es méltán l Mert sok ezer női lélek és a hazai nőnevelés gyászolja
abban, akit e sirhant fedez, édes anyját.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lakits Vendel.

1841-1904.

A z egész magyar tanitóságot gyászba öltöztette a szomorú hír,
hogy Lakzts· Vendel, székesfővárosi igazgató-tanító, a Magyarországi
Tanítók Országos Bizottságának 21 éven át volt elnöke, jeles pedagógiai
iró. eletének 63-ik évében 1904. december 24 én Budapesten elhunyt.

Es méltán gyászolja őt a magyar tanítóság, mert Lakits Vendel
halála pótolhatatlan veszteséget jelent a tanítói közélet terén. Lakits
Vendel életének javát a tanítói közélet szolgálatának szentelte. Szivéve
összeforrott a tanítóság minden ügye s baja. A tanítók körében senki
sem tette annyira magáévá a tanítóság közérdekeit, mint ő. Annyit nem
fáradozott az érdekekért senki, oly szivvel-lélekkel, odaadó lelkesedéssel
és elszántsággal nem védelmezte ezeket, mint. ő. Lakits Vendel .a
tanítói testületi érdekek nek örökké harcos vezére, rettenthetetlen bajnoka
volt. Nem csoda, ha a mai nemzedék szemében az országos tanítói
testületi szellem és Lakits Vendel egy fogalommá nőtt. Ezért mondjuk,
hogy Lakits Vendel halála egyelőre betölthetetlen hézagot okozott a
tanítói közélet terén.
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Lakits Vendel 1881-ben' lett a tanítóságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezérévé, amikor az
1878-ban tartott lll. egyetemes tanítógyülésből kiküldött "végrehajtó
bizottság" őt elnökévé választotta A legsulyosabb időkben vette át a
vezető szerepet, akkor, amikor a tanítóság szabad mozgalmaíra egyik
halálos csapást mérték a másik után. Trefort miniszter nem erősítette
meg az Országos Tanítói Szövetség alapszabályait, minek következtében
a szövetség választmánya kénytelen volt feloszlani. Ugyanekkor Trefort
összehivta a hivatalos országos tanítói· képviseleti közgyülést, mivel
végleg meg akarta semmisíteni a tanítóság szabad egyetemes gyüléseit;
a végrehajtó bizottság elnöke pedig, reménytelennek látván az ügyet,
lemondott. Ily körülmények .között lépett Lakits Vendel az elnöki székbe.
Hosszú ideig ugyszólván ő maga volt az egész végreha jtó bizottság.
A nagy hadseregből csak páranmara.dtak meg mellette, a vezérkarnak
nehány. embere. De ő nem veszítette el hitét, bizodalmát. Dolgozott,
áradott: s ha csak a legkisebb alkalom kinálkozott, életjelt adott magá-
ról na végrehajtó bizottság." Igy lett Lakits VendelqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1:! bizottság élén a
nyolcvanas években a hetvenes évek hagyományainak, szabad szellerné-
nek fentartója. Kitartását siker koronázra s 1890·ben, amikor alkotmá-
nyosabb szellem kapott lábra, létrejött Lakits Vendel elnöksége alatt a
IV. egyetemes gyülés, majd 1896-ban a tanügyi korigresszussal kapcso-
latosan ugyancsak az ő elnöklete alatt az V-ik, s az elmult -évben a
VI. egyetemes tanítógyülés. De ezt már nem ő vezette, mert a kifáradt
vezér kezéből már ekkor kihullott a kormánypáJca.

Lakits Vendel életének ez a kiragadott mozzanata is mutatja,
hogy az ő jelleme és szelleme nem nélkülözte a nagy vonásokat s
méltán megilleti őt az országos gyász a népoktatás minden munkása,
a tanítóképző tanárok részéről is. Egyesületünk törekvéseinek lelkes
barátja, s választmányának buzgó tagja volt.

Lakits Vendel másfél évig volt beteg. A rendkívüli életkedv, a
hatalmas életerő sokáig küzdött a kórral. S bekövetkezett az, amit mi
elképzelhetetlennek tartottunk: Lakits Vendel nincs többé l-

Most tanítói' mozgalmainkban mélyen érezzük az ő vezető szelle-
mének hiányát. Csak egy a vigasztalásunk. Lakits Vendel mennybe
szállt szelleme tovább is őrködik felettünk!'

N.L.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Katonáné Thuránszky Irén jubileuma.

A budapesti II. ker. 'állami tanítónó- és nevelőnőképző-intézetnek
1904. évi december l Sván nevezetes ünnepe volt. Ekkor ülték meg kor-
társai, volt és jelenlegi tanítványai, a' följebbvaló hatóságok, a szülők
és tisztelők az intézet igazgatójának, . Katonáné Thuránszky Irénnek
huszonöt' éves tanítói működésének évfordulóját.. .

Az ünnep nagyarányú és fényes volt berendezésénél s a részt-
vevők nagy számánáls előkelőségénel fogva. Az ünnepély három tago-
zatból állott. Délelőtt .Ll órakor tartották a hivatalos ünnepet, amelyen
a hatóságok és testületek üdvözölték azünnepeltet. Délután 6 órakor a
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volt tanítványok rendeztek hangversenyt az ünnepelt tiszteletére, amit
este 8 órakor lakoma. követett.

Az előkelő közönség sorából ki kell emelnünk, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABerseuzcsv
A/ber t vallás- és közoktatésügyi miniszter személyes megjelenésével tisz-
telte meg az ünnepeltet. Megjelentek még Molnár Viktor és dr. Axaméthy
Lajos miniszteri tanácsosok, Radeay Rezső dr. osztály tanácsos, Edvi
Illés Zoltán min. fogalmazó, Kovács János dr., a Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Orsz. Egyesületének elnöke, Sztankó Béla, az egyesület főtit-
kára, Kiss Áron dr. kir. tan., pedagógiumi igazgató, Fz'náczy Henrik dr.
egyetemi tanár, a Magyar Paedagogiai _Társaság elnöke, Lázárné Kaszt-
ner Janka, az Erzsébet nőiskola igazgatója, Rarsay Jolán (Győr), Baló
József dr., Peres Sándor, Radó Vilmos tanítóképző-intézeti igazgatók,
Erődz' Béla dr., a budapesti középiskolák főigazgatója, Demeczky Mihály
dr., a Ferenc-József-intézet kormányzója, Szuppán Vilmos kereskedelmi
akadémiai igazgató, Bogyó Samu, ugyanaz intézet tanára, ess» József
dr. és Kozma Gyula polg. isk. igazgatók, Gáljjy Ignác felső keresk.
isk. igazgató Miskolcról, Watzesch Gizella és Janka tanítónőképző-intézeti
tanítónők Győrből, Sza thmáry Györgyné, néhai Szathmáry György min.
tanácsos özvegye, Endrey Sándor festőművész s az elsoroltakon kivül
a kartársak, fővárosi tanítóképző-intézeti tanárok, tanítónők, továbbá a
volt tanítványok a fővárosból és az ország minden részéből nagy szám-
mal; a volt és jelenlegi tanítványok szülői, rokonok, ismerősök, tisztelők,
akik oly nagy számmal jelentek meg, hogy az intézet elsőemeleti disz-
termét zsufolásig megtöltötték, sőt a közönség jórésze a folyosóra s a
szomszéd termek be szorult s onnan szemlélte az ünnep lefolyását.

Az ünnepély méltósággal és közvetlenséggel folyt le. Az előre
megállapított pontokon kivül nem hiányoztak a hangulat pillanatából s
az érzelmek őszinteségébőlqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfolyó rögtönzések sem. Fokozta a hangulat
melegségét s az ünnepély családiasságát az ünnepelt méltóságosan egy-
szerü, természetes s nőiesen finom magatartása.

Az ünnepély kezdete előtt, háromnegyed 11 órakor jelent meg
dr . Hersetncsy Alber t vallás- és közoktatásügyi miniszter, akit a kapu-
bejáratnál a tanári testület s a virágokkal és függönyökkel földiszített
lépcsőházban és emeleti folyosón pedig a fehérbe öltözött növendékek
sorfala fogadott. A miniszter urat az igazgatónő a magánlakásán fogadta,
ahol a miniszter kijelentette, hogy' személyesen óhajtott résztvenni az
ünnepen s kifejezni elismerését, tiszteletét és jókivánatait az ünnepelt
iránt; azonban hivatalos. elfoglaltsága megakadályozta ebben. De gon-
doskodott róla, hogy az' ünnepélyen is képviselve legyen. Ezután sziv-
ből üdvözölte az ünnepeltet s biztosította őszinte ragaszkodásáról, bizalo
máról s elismeréséről. Katonáné Thuránszky Irén mélyen meghatva
mondott köszönetet a miniszternek, "Életem legszebb napjává avatta
a mai napot Nagyméltóságod személyes megjelenése és elismerése" -
mondá megindultan. A miniszter a már gyorsan gyülekező vendégek
sorfala között s harsány éljenzésétől kisérve távozott, hogy ali órakor
kezdődő minisztertanácson résztvehessen. .

Tizenegy órára már szorongásig megtelt az intézet diszterme
közönséggel, akik között Molnár Viktor miniszteri tanácsos ur foglalta



6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el az első helyet, a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében.
Az ünrrepségetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Áron dr., kir. tan., a Paedagogium igazgatója
vezette, akit Verédy Károly dr. székesfővárosi tanfelügyelő ur kért föl
az ünnep vezetésére. Az elnök röviden megnyitván az ünnepséget, föl-
kérte Radó Vilmos tanítóképző-intézeti igazgató és Gáljjy Ignác mis-
kolci felső kereskedelmi iskolai igazgató urakat s Watsesch. Gizella és
Grósz Mária urhölgyeket, hogy Radó Vilmos vezetése alatt kérjék fel
Katonáné Thuránszky Irén urttölgyet az ünnepélyen való megjelenésre.
Szünni nem akaró lelkes éljenzés fogadta az ünnepeltet, aki a számára
kijelölt diszes emelvényen foglalt helyet s nyomban fölhangzott a növen-
dékek énekkara;

Kiss Áron dr. elnök üdvözölte az ünnepeltet s előadta, hogy
Berseuicsy Albert dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur személyesen
fejezte ki üdvözletét az ünnepeltnek, de hivatalos elfoglaltsága miatt
távoznia kellvén, Molnár Viktor miniszteri tanácsos urat bizta meg az
ünnepen való képviseletévei (Eljenzés). Kijelentette továbbá, hogy Verédy
Károly dr. székesfővárosi tanfelügyelő ur súlyos betegsége miatt a leg-
nagyobb sajnálatára nem lehet jelen, azonban levélben üdvözölte az
ünnepelt igazgatónőt ; megbizta őt a levél felolvasásával, Verédy Károly
tanfelügyelő levele a következőleg hangzott:

"Nagyságos Asszonyom! Gyötrelmes betegség foszt meg attól a
lelki örömtől, melyet a kegyelet ünnepe nyujt mindazoknak, akik oly

. szerencsések, hogy 25-éves jubileumán részt vehetnek.

Alulírott ugyan tudja, hogy Nagyságod mindenkor kerülte a külső
ünnepeltetést, mert igazi szerénységében egyedül intézetének felvirágoz-
tatásában kereste és találta fel eddigelé az elismerést, nemes szive azon-
ban attól az impozáns tiszteletnyilvánítástóI nem zárkózhatik el, amely-
lyel e pillanatban ugy hálás tanítványai, valamint áldásos munkásságá-
nak ismerői részéről találkozik s így megengedi nekem is, aki mindenkor
csodáltam nagy munkásságát, előrelátó és bölcs vezetését s azt a pél-
dás szeretetet, mellyel növendékeinek sorsa felett őrködik, hogy mély
tisztelettel üdvözöljem, azzal az igazán átérzett óhajtással, hogy az Egek
Ura mostani állásában az ország s különösen a főváros javára viruló
egészségben sokáig nekünk megtartsa.

Ég áldja, Ég vezérelje Nagyságodat közhasznu, nemes pályáján,
tisztelői igaz örömére, tanítványainak pedig jávára, még igen sokáig".

A gyönyörü levelet a közönség lelkesen megéljenezte.

Utána Nagy László tanítóképző-intézeti igazgató, az intézet tanító-
testülete nevében üdvözölte Katonánét. Vázolta azt a fejlődést, amelyen
a II. kerületi tanítónőképző-intézet éppen a jelenlegi igazgató 14 évi veze-
tése alatt részint az intézeti feladatok megszaporodása, részint a tanító-
képzés országos reformjai miatt keresztül ment. Ezután igy szólt:

"Hogy ez átalakulások intézetünket a virágzás mai fokára emel-
ték; hogy a reformok rázkódtatások nélkül jöttek létre s a tanári tes-
tület harmonikus együttműködését soha egy pillanatra sem zavarták
meg: azt Nagyságod kitünő adminisztrációjának, bölcs, körültekintő
kormányzatának köszönhetjük. De ez a nagyarányu fejlődés tetemesen



7

megnövelte az intézetben a tanító és tanítvány munkáját egyaránt.
A fokozódó munka terhét örömmel vállaltuk magunkra; mert Nagysá-
god járt előttünk jó példával. Nagyságod volt az, aki a munka terhét
szinte a gyenge női erőt meghaladó mértékben első sorban viselte s
végezte vidáman, hánytorgatás nélkü!. A Nagyságod nemes példája
buzdított, lelkesített minket is kitartó tevékenységre. Hogy tehát mi a
munkának nem terhét, hanem örömét éreztük, ezt Nagyságodnak kőszön-
hetjük s ezért mi hálásak vagyunk."

Majd festi az intézet belső' életének családiasságát, amely az inté-
zet minden tagját, tanítványt és tanítót egybefűzi, jó szellemmel és
megnyugtató érzéssel tölti el, sőt a volt tanítványokat is az intézethez
csatolja s igy szól: »Ezért ismét nagyságodnak vagyunk hálásak, mert
az Ön csodálatos objektivitását megaranyozza a mesterkéletlen nőies
gyöngédség, figyelem és tapintat s tanítványt és kartársat egyaránt
magához kapcsol szivének egy természetes, mély érzelmével, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseere-
tetzel !"

A kartársak, a volt és jelenlegi tanitványok oly módon kivánták
közös érzelmüket, hálájokat kifejezni, hogy egy jeles festőművésszel
megfestették az intézet számára az ő arcképét, amelyet bemutatott s
átadott az intézet mindenkori vezetőjének gondozásába.

A kép leleplezése után igy szólt: "Legyen ez a kép maradandó
és gazdagon kamatozó kincse az intézetnek! Buzdítsa e kép szemlélete
az intézet minden lakóját, tanítóját s növendéket nemes tettekre és a
kötelességek magasztos felfogására és teljesítésére! A távozó növendék-
sereg pedig tanulja meg e kép szemléletéből, .hogy köteles magát a
tudományokban mívelni s hivatását, az oktatást és nevelést, a tudomá-'
nyok segitségével végezni, Tanulják meg a kilépő' növendékek, hogy
habár tudásukat .gyarapitaniok kell is, sohase vetkőzzék le a' női bájt,
a közvetlen természetességet. Tanulják meg, hogy a női munka hatá-
sának titka a női erényekben, a gyengédségben. a türelmességben van.
Tanulják meg, hogya tudás birodalma mellett ne veszítsék el a sziv
birodalmát, mert a puszta tudás a gyengeqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI nőre nézve csak kételyt
támasztó szerencsétlenség s a boldogító érzést a maga környezetében
szivének melegévei, a szeretettel árasztja szét l ... u

A közönség nagy érdeklődésset szemlélte a kitünően sikerült, hű
és kifejező képet, mely Endrey Sándor jeles festőrnűvészünk műve.

Ezután Watzesch Janka , a győri állami tanítónőképző-intézet tanító-
nője, a volt tanítványok nevében üdvözölte Katonánét igen szép beszéd-
del. Nagy Irma IV. osztályu tanuló pedig a jelenlegi tanítványok nevé-
ben mondott formás beszédet. Igen kedves jelenete volt az ünnepnek
Koch Mariska elemi iskolai tanuló beszédje, aki a gyakorló elemi iskolás
leánykák nevében beszélt. A közönség megtapsolta s az ünnepelt meg'
ölelte a bátor, értelmes leánykát. . .

Ezután Valkovszky Márt'a , az intézetnek volt növendéke művészi
előadással szavalta el PalágyZ" Lajosnak ez alkalomra irt gyönyörű ver-
sét, A költemény igy hangzik:



Uj ifjuság jött évről-évre,
Amig a régi távozott,
Nemzedék tünt igy nemzedékre.
Isten veled! Isten hozott!
Te fogadád hivő örömmel
Edes hazánk leányait,
S küldéd áldással, bűcsu-könnyel
Világga tanítványaid. .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/
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Ünnepi dal.

Igy szállt el évre év, de ime
Minő káprázat, mily csoda 1
Most itt van - látod szinröl-szinre
Távozott lánya id sora.
A mult emléke mind feltámad
Előtted áll miként jelen,
Körülmosolyg egy negyed század
Ragyog rád ünnepélyesen.

1
S míg hála kél minden kebelben,
Egy kérdést csöndben rejteget:
Te szép, te nemes női szellem,
Vajjon mi ád erőt neked? .
Mily kimeríthetetlen forrás
Fakad szivedben szüntelen?
Hogy annyi jót tudsz tenni folyvást
Es nem merül sz ki sohasem.

Mi ad erőt, hogy mindig ujra
A régi jósággal fogadd
Hű szeretetben megújulva
A gyenge, ifju sarjakat?
Anyai szív szelid türelme
S csodás jósága is vele
Rég kiapadna, kimerülne
Igy osztván lelkét százfele.

Mi ád erőt, hogy mind szeressed,
Oltalmazd, gondozd és tanítsd
A tévelygőt jóhoz vezessed,
A sorsüzöttet gyámolítsd?
Mi tartja fenn véget nem érő
Mindég virasztó gondodat?
Mint lángot, amely örök égő,
Fentart a b~zgó áhitat!

S mi aderöt, hogy elvezéreld
Segítő társ ad táborát
Vezérként nyugodt 'terved érleld
Irányítsd férfiak sorát



9

S amilyet ritka férfi bir el
91y nagy munkát végezz dicsőn
Es hozzá érző női szívvel
Szeliden, gyöngéden, hivőn!?

S mi ád erőt, saját művedtől
Évenkint ah! búcsuzni csak
Kiket neveltél a szívektől
Csak válni, válni ujólag?
Ők repülnek, kirepül nek.
Isten hozott! Isten veled!
Mi ad erőd az anya-szívnek
Töprengni annyi szív felett? lqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,/

E szent erő, e tiszta forrás
Mely soh'sem fogyva, csak telikJIHGFEDCBA
S kiapadhatlan buzog folyvást
Ez lelked legmélyén acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh it.
Nem földi vágy mi abban gerjed
S ahova tör, nem földi út
Azért tud ugy szeretni lelked,
Mert olyan mélyen hinni tud.

A te szived hitét dicsérem
Amelyhez kétely soh'se fér
Bölcsek kutatjak földön, égen
De szilárd hithez vajh' ki ér?
Te néked soh'sern kell keresned
A legdicsőbb ,nagy adományt
Mert az ott lelked mélyén termett,
Te kaptad egi kegy gyanánt.

Ez ama hit a jóban, szépben,
Hogy van e létnek célja, van,
Az igaz nem jár örök éjben
Ez az erény nem hasztalan,
Ki e hazában hűn betölti
Tisztét ezernyi gond között
Jut annak díj, amely nem földi,
Jut annak üdv, amely örök.

'Ezutá~ még a következő testületek üdvözölték Katonánét:
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágos Nő!eéjJző Egyesület nevében Rudnay 7ózsefné alelnök.
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében Kovács

János dr . elnök. .
A Magyar Paedagogz'a i Társaság nevében F tnáczy Ernő dr . egye-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tem i tanár s elnök.
A Magyar Tanítók Otthona nevében Nagy László elnök.
Az Ereseoet-ná iséoia felsőbb leányiskoJája részéről, ahol Katonáné

t iz éven át tanított, Tavassy Mária tanitónő.
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaedagogium. testülete nevében Kiss Áron dr. kir. tan. igazgató.
Az 1. ker . tanítóképző-úztéze( testülete nevében Ba/o József dr.

igazgató.
A Frőbel-féle á llami tanítónőkspző-intézet nevében Peres Sándor

igazgató.
A győri állami tanitónőképző-intézet testülete nevében Karsay

Jolán igazgató.
Az Országos Noképző Egyesület tanítónöképző-intézete részéről Entz

Jolán igazgató.
A volt és jelenlegi tanítványok szülői részéről özv. Sza thmáry

Györgyné.
Részint levélben; részint táviratban kifejeztékszerencsekivánataikat:

Márza ·Dorottya Egyesület, a Budapesti (budaz) Tanítoegyesület, a hazai
állami s több felekezeti tanító- és tanítónőképző-úztézetek testületei;
számos felsőbb leány- és polgár i leányiskola testülete; Zsilz'nszky Mihály
államtitkár, Halász Ferenc min. tanácsos, Neményz' Imre dr. osztály-
tanácsos, akit sulyos családi gyásza akadályozott meg a megjelenésben,
Barcey István dr. és Vaseiieeuecs János dr., fővárosi tanácsnokok és a
notabilitások közül még számo san ; igen sokan üdvözölték a volt tanít-
ványok, azok szülői, a jelenlegi tanítványok szülői, a különböző isko-
lákban működő tanárok, tanítók, tanítónők s a személyes ismerősök;
úgy hogy a beérkezett üdvözlő levelek és táviratok száma félezernél
többet tett ki. .

Az üdvözlések után Katonáné Thuránszky Irén nagy szónoki kész-
séggel, tartalmas an és remek tömörséggel válaszolt. Különösen megkö-
szönte Berzeviczy Albert miniszternek, továbbá Verédy Károly tanfelügyelő-
nek iránta tanusított Jóindulatát, a kartársak, volt és jelenlegi tanítványok
vonzalmát s az összes testületek üdvözleteit. Mikor kartársaihoz. volt
és jelenlegi tanítványaihoz szólott, könnyei gyakran elfojtották szavait.

A lélekemelő, megható ünnepet a növendékek énekkarának magyar
Hymnusa zárta be. '

Este 6 órakor a jubileumi ünnepnek igen megható folytatása volt .
.A volt növendékek azzal örvendeztették meg az ünnepeltet, hogy lzang-
uersenyt rendeztek tiszteleté-e. Ezzel nagy örömet szereztek volt igazgató-
juknak és tanítóiknak, mert bebizonyították, hogy az intézetből kilépve,
nem hagynak fel a komoly munkával, önképzésükre gondot fordítanak.
Lehet-e a tanítónak nagyobb öröme, mint ha látja, hogy tanítványai az
életbe kilépve tovább haladnak, nemes buzgósággal törekesznek azon
az úton, amelyet azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő vezetése jelölt meg számukra? Örömmel tapasz- I

talhatta Katonáné, hogy volt tanítványai közül többen a zenei és szava-
lati előadás terén immár elérték a művészi színvonalat. Az egész ünnepély-
nek legszebb mozzanata s legörvendetesebb tanusága ez voÍt.

A hangversenyen Koch Janka és Tíber Gertrúd úrhölgyek játszot-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tá k két zongorán Mozart "Eszdur-koncertjének L tételét"; Janycsek
Olga úr-nő szavalta "Rákóczynét" Arany Jánostól; Kárpá ti Pia úrnő
(Fiuméból) játszotta hegedűn Hubaynak "Csárdajelenetek" cimü szerze-
ményét, zongorán kisérte SztrakaEdit úrnő; Méhely Mária úrnő éne-
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kelte Griegner "Pickdámáját" és Brahmsnak egy dalát, zongorán kisértezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gonda Gizella úrnő; Gonda Irén úrnő szavalta nagy hatással "A szöke-
vényt" Törnérdektől ; Nagy Gizella úrnő játszotta Liszt .Rapszodíáját":
Kre« Margit úrnő énekelte Major J. Gyula "Itt fekszem" cimü dalát és
Hildachtól a "Tavaszt", zongorán kisérte Héger Lujza úrnő; végül
Bossdnyi Erzsébet úrnő játszotta Chopin "Gis-mol-polonaise"-jét. A kö-
zönség a művészi színvonal on mozgó hangverseny mindenik számát
zajosan megtapsolta s némelyiket meg is ujráztatta.

A hangversenyt vidám lakoma követte, amelyen Kiss Áron dr.
a királyt, Nagy László Berzeviczy minisztert, Radó Vilmos, Gőőz József
és Kozma Gyula Katonánét, Seente Pál Verédy tanfelügyelőt, Palágyi a
volt tanítványokat, And1'éánszky Jenő dr. az egyesületeket és testületeket,
Demeczky Mihály dr. a képző testületet, Haypd: Benő Endrey Sándor
festőt köszöntötték feJ. Az ünnepelt részéről Férje dr. Katona Lajos
egyet. magán tanár mondott szép köszönetet a rendezőknek s a társaság-
nak. Ezután még számos felköszöntő hangzott el. A társaság vidám
hangulattal késő éjfélig együtt mulatott.

Helyesebben s méltóbban nem fejezhetjük be e tudósítást, mint
hogy közöljük Tóth József pestrnegyeí tanfelügyelőnek a jubilánshoz
intézett levelét. '

"Nagyságos asszonyom! A tanítónöképzö-intézetek nevelőinek nemes
szivében föllángoló igaz nevelési erény ma már visszatükröződik e
hazának minden egyes iskolájában s ennek hatása alatt már is látjuk
nőnevelésünknek jótékony átalakulását. E hivatott nevelők közt Nagy-
ságod a legérdemesebb helyek egyikét foglalja eJ. Nagyságod 25 éves
nevelői nemes működése hazánk nőnevelésének történetében valóban:
alkotó tényéző. Volt növendékei szeretettel hirdetik a szivből-szivbe
átültetett nemes eszméket, melyeknek az életbe való átvitele s ilyképen
az "igének testté válása" nemcsak fényessé, de meleggé varázsolják át
iskoláinkat l Es mert jól tudom, hogy mily nagy része volt Nagyságod-
nak ez átalakítás munkájában, 25 éves nemes munkásságának mai for-
duló napján én IS meleg szivvel üdvözölöm Nagyságodat s kivánom:
szálljon fejére annyi áldás, ahány szép eszme fogamzott meg a neve-
lésére bizott növendékek szivében jótékony nevelői működésének áldásos
hatása alatt!"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Molnár Mária jubileuma.

Az eperjesi állami tanitónőképző-intézetnek- 1904. december 18-ika
nagyjelentőségű napja volt, amikor lélekemelő ünnyepélyét tartottuk
Molnár Mária kartársunk áldásos működésének 25 éves fordulóján. Az
intézet nagy tornatermét ez alkalommalqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzsúfolásig megtöltötte Eperjes
társadalmának szine-java. Küldöttségek tekintélyes sorozata üdvözölte az
ünnepeltet és a vallás- és közoktatásügyi minisztertól kezdve az ország
minden részéből egyesületek, testületek s egyesek díszes iratokban, táv-
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iratokban és levelekben emlékeztek meg'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Mária kiváló országos
érdemeiről. " . ' " ' ,

Az ünnepélyt az eperjesi áll. ta~ítónőképzői növendékek által előadott
üdvözlő-ének nyitotta meg.

Ezután Matavovszky Béla kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő szép
,beszéd kiséretében nyujtotta át az ünnepeltnek a nagyméltóságú Bereeoicey
Alber t vallás- és közoktatásügyi miniszter úr következő üdvözlő iratát

"Tudomásomra jutott, hogy Ön a közeli napokban fogja betölteni
óvónői közhasznu szolgálatának 25 éves fotdulóját.
. Örömmel használom fel ezt az alkalmat, arra, hogy Önnek eddigi

buzgó és áldásos működéséért elismerésemet fejezzem ki.
Budapest, 1904. november l l-ikén."
A kir. tanfelügyelő után a tanítónőképző igazgató-tanácsanevében

Tahy J6zsef alispán mondott hatás os beszédet, melynek elhangzása
után Dües Márt'a tanitónóképző-intézeti igazgató gyönyörü szavakban
méltatta Molnár Máriának a kisdednevelés terén kifejtett országos érde-
meivel kapcsolatosan az intézetben teljesített kiváló munkásságát. Ezután
a következő sorrendben üdvözölték még az ünnepeltet : Palenyz'k Margit'
IV. tanítónőjelölt a jelenlegi növendékek, Balpa tak)! Esz/z'ke az óvodai
gyermekek, Kovács Béláné a volt növendékek nevében; továbbá Beér ,
Ferenc tanár a Sárosinegyei Ált. Népnevelő Egyesület, Hartsá r Péter
prépost-plébános a Sárosmegyei r. kath. Nevelő Egyesület, dr . Ra jJay
Ferenc koll. igazgató az ágo h. ev. Kollégium, Draskóczy Lajos ágo h.
ev. lelkész az .ág, h. ev. egyház, Gerbery Sándor igazgató a gör. kath.
tanítóképző' és~-F leischmann Mórné az izr. neo1. iskola képviseletében.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után következett az üdvözlő
iratok és táviratok felolvasása, továbbá a. tanítványok leveleinek bemu-
tatása. '

Ezek közül a miniszteri üdvözlő-irat mellett legdiszesebb a Kisded-
nevelők Országos Egyesületének gyönyörü diszirata, amely szép tokba
helyezett s művésziesen megrajzolt keretben, felül nyitott könyv lapjain
"Bocsássátok hozzám a kisdedeket" jeligével ellátva, a következő meleg-

.hangu üdvözlést tartalmazza:JIHGFEDCBA ,1

"Huszonöt éve, hogy mélyen tisztelt Kartársunk a magyar kisded-
nevelés javára gyakorlatilag és irodalmilag munkálkodik. Lelkes és bölcs
munkássága, mellyel vezetőink között kitünő helyet foglal ej, áldott sike-
rében ott van mindenütt, ahol széles e hazában a kisdedeket szeretet
6s művelt szakértelem neveli s ahol a kisdedek d~rék nevelőit megbe-
csülik. Méltán illeti tehát mélyen tisztelt Kartársunkat a Kisdednevelők
Országos Egyesületének szives üdvözlete s hálás elismerése.

Mély tisztelettel Önre az Isten áldását kérve, vagyunk a Kisded-
nevelők Orsz. Egyesülete nevében:

Budapest, 1904. december 13.

, Fábzd1z Irma ,

titkár.

Gyórgy Aladár ,

alelnök.

Rdser Jánosné,

alelnök."
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Üdvözlő iratot küldtek még a következő egyesületek, testületek,
hatóságok és egyesek: A budapesti óvókör, a Sárosmegyei Jótékony
Nőegylet, a központi Fröbel+nőegyesület óv,ó- és tanítónőképzőjének
tanártestülete, a kolozsvári áll. tanítónóképző tanártestülete, a hódmező-
vásárhelyi áll. óvóképző intézet tanártestülete, az eperjesi kir. kath. fő-
gimnázium igazgatósága, a seirnecbányai ágo h. ev. Lyceum igazgatósága,
a csáktornyai kisdedóvó-egyesület elnöksége, az eperjesi Sancta Maria
nőnevelő-intézet igazgatósága.

Többek között táviratilag üdvözölték az ünnepeltet : szülei,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr ,
Horvá th Ödö'n kir. közigazgatási biró, az országos.óvó-képző tanárkara ;
intézet eik nevében Katonáné Thuránszky Irén, Arányi Anta l, Boga Károly,
Csepreghy Endre, Pá lmai Lenke képző-intézeti igazgatók; továbbá LJúzs
Sándor ny. főgim. tanár, dr . Szlávik Mátyás ágo h. ev. theol. dékán.
a zborói népiskola testülete, Exner Leó tanár és neje, Tóthné Raab
'.luNa , s még nagyon sokan. Ezeken kivül a tanítványok sokasága emlé-
kezett meg ünnepeltünkről.

Az üdvözlő-iratok, levelek és táviratok felolvasása után Molnár
jJ1ár ia költöi lelkületének magasztos hivatását oly szépen visszhangzott
köszönő beszédet mondott. ....

Az ünnepelt mély hatást gyakorolt beszéde után az áll. tanítónő-
képző növendekei a Hyrnnust énekelték. -

Délben Molnár Mária tiszteletére az áll. tanítónőképzőben fényes
ebéd volt, amelven Matavovszky Béla kir. tanácsos, kir. tanfelügyelőn kivül
jelen vollak :JIHGFEDCBAT a h y ')dzse! alispán, KovalzCzkr Kornél g. kath. nagypré-
post, Hartsa r Péter rom. kath. prépost-plébános, mint igazgatótanacsosok ;
Durst Győző ágo h. evang. gyakorló-iskolai hitoktató' és a tanártestület.
Itt az ünnepeltet a tanártestület nevében Beér Ferenc intézeti tanár
köszöntötte fel. -c.

** *
Az ország minden részéből érkezett üdvözletekhez a Magyar

Tanítóképző szerkesztősége is örömmel es lelkesedéssel csatolja a ma-
gáét. Molnár Mária a "Kisdedóvodai beszéd és értelemgyakorla tok" szer-
zője s szám os gyönyörü gyermek vers és mese ihletett irója, a kisded-
óvás munkásai, sőt a hazai pedagógiai irodalom művelőinek sorában az
erdemesek között is az elsők között áll. Mind irodalmi, mind gyakor-
lati működésével a kisdedóvás mezején úttörő munkát végzett eddig is.
Egyike volt az elsőknek, aki a kisdedek foglalkoztatásában a formaj
kiképzés dogmatikus és nemzetközi irányzatával szakított s a kisded-
óvóba a gyermeki élet varázsát s a nemzeti szellemet bevitte s ez irány-
nak apostolává szegődött. A kisdedóvók átalakult pedagógiai szelleme
az ő nevehez is fűződik. Tartsa is meg őt az Ég még sokáig üde
egészségben s munkaerőben intézete; a hazai kisdedóvás ügyének s az
ó rajongva szeretett kisdedeinek javára. Ezt óhajtják a pedagógusok is,
nemcsak az ő aranyos kisdedei.
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A gyermektanulmányozás a tanítóképző- Intézetekben.')

1. A gyermektanulmányozás elé az általános tudományos anthro-
pologai és gyakorlati pedagógiai céloken kivül mely külön cél tüzendó
ki a tanítóképző- intézetekben ?

A gyermektanulmányozásnak a tanítóképző intézetekben minél ki-
fejlettebb alakban való meghonosítása a tanítóképzés szinvonalának emelése
céljából igen nagy fontosságú. Felhasználásával a tanítóképző intenzivebbé
teszi lélektani és neveléstani oktatását, erősíti a tanítóvá képzés gyakorlati
részét, és a szakszerü elméleti és gyakorlati tanítás összeforrasztó kap-
csát találja meg benne.

A tanítóképző 'természetesen a gyermektanulmányozás meghonosítá-
sával első sorban iskolai hivatása teljesirésén akar lendíteni. Azt akarja,
hogya belőle kikerülő ifjakból ezen uj gyakorlati irány alkalmazása
által is minél jobb nevelő-tanítók váljanak. És hogy ezen célja elérésében
a gyermektanulmányozás hathatósan támogatni fogja, az szembeszökően
előrelátható. Emelni 'fogja vele a tanítóképző a népiskolák nevelő hatását,
el fogja vele érni azt, hogyatömegtanításban megkivántatc átlagos
eljárási módot minél jobban eltalálja a tanító, másrészről, hogy minél
nagyobb teret biztosíthasson az egyes gyermek egyéniség éhez illő nevelői
hatásoknak.

A tisztán gyakorlati pedagógiai célon kivül, amelyet első sorban
kell szolgálnia a tanítóképzőben folyó gyermekmegfigyelésnek, a tudo
mányos cél szolgálatába is szegődhetünk. Elvégre is ha gondos, jól
kifejlett alakban történik a gyermekmegfigyelés a tanítóképzőben, ·az
anthropologiai tudomány számára mindenkor fog értékes adatokat szál-
lítani és igya tudományos cél a gyakorlati pedagógiai céllal karöltve
ad irányítást a gyermektanulrnányozásnak, mindig azonban az utóbbi
célé az elsőbbség.

2. Miként vegyen részt a tanítóképző-intézet általában mint iskola
a gyermekek (ifjak) tanulmányozásában?

A tanítóképzőben folyó gyermekmegfielésnek teljesen az iskola
rendes életébe kell beleszövődnie, Nem mint rendkívüli, a tanítónak
pusztán csak kedvtelésből megtehető, vagy meg nem tehető munkálko-
dása legyen az, hanem ugy tűnjék fel az a tanítónövendékek előtt,
mint az iskolai életben folyó rendszeres eljárás, amely nélkül a modern
iskola el sem képzelhető. A tanító kötelességmulasztást követ el, ha a
gyermektanulmányozást nem használja fel. Az előbbiekből következik,
hogy a gyakorló-iskolai tanító mintegy kizárólagosan eszközli a maga
számára a 'gyermekmegfigyelést, amely mellett párhuzamosan folynak

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ba ja i á llami tanítóképző-intézet tanár i kara fogtalkozván a Tanítóképző-Int.
Tanárok Orsz. Egyesületének a gyermektanulmányozás ügyében feltett kérdéseivel, az
itt közölt iratban a Beyer József tanár által készített szövegezéssel ad véleményt arról,
hogy miképen óhajtja meghonosítani a tanítóképzőben a gyermektanulmányozást. E cikket
még az 1904. évi májusi közgyülés előtt kaptuk. Közlése a felhalmozodott aktuális ügyek
miatt késett. Serkesztő.
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azután a tanítónövendékek megfigyelései és a két megfigyelés egybeveté-
sévei emeljük a tanítónövendékek megfigyelő ügyességét.

3. Milyen intézkedések történjenek a tanító növendékek egyéniságé-
nek tanulmányozására.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Belépéskor? (személyi adatok, anthropometrikai mérések.)JIHGFEDCBA
bJ A z iskolai év folyamán? Szerkesztendő-e törzs könyv ?Milyen legyen

a törzs könyv szerkezete? Honnan veendők a törzskönyvbe az adatok?
A tanári gyűléseken tárgyaltassanak-e az adatok?
Felhasználhatók-e a törzskönyvi adatok a fegyelmi célokra?

A tanítónövendék egyéniségének megismerésére természetesen alap-
vető fontossága van annak, hogy a növendékek intézetbe lépésük első
heteiben minél több oldalú vizsgálat alá vétessenek. Evégből a jelent-
kezéskor a törzskönyvbe vezetett- személyi adatokon kivül, a növendékek
előélete, . valamint belépésükkor mutatkozó testi és lelki sajátságai a
törzskönyvben foglaltan megállapíttassanak. Első jelentkezésükkor a sze-
mélyi adatokon kivül előbbi iskoláztatásukra és szüleik társadalmi és
vagyoni állapotára vonatkozó kérdések intéztessenek a növendékhez.
Az iskolai-év elején folyó erőméréseken anthropológiai,a testtan tanára
által pedig anthropometrikai mérések eszközöltessenek, a lélektan tanára
által pedig pszicho-fizikai mérések; ezen mérések évről-évre ismétlődnek.

Ezek az év eleji teendők. A későbbi hónapokban következik a
családi körülmények megismerése, melyre nézve az adatok csak lassan
gyülhetnek. A növendékek saját magukról kötelező élet- és jellemrajzot
készítsenek; az ebben foglalt megbizható adatok felhasználtatnak a törzs-
könyv kiegészítésére. Szükséges, hogy minden tanárnak egy tanitónöven-
dékre vonatkozó tapasztalata összesül jön és evégből a tanári gyűlések
tárgyát a tanítónövendékek egyéniségének a megbeszélése is képezi.

Ha azt akarjuk, hogy a tanítónövendékek megismerésére fordított
munkánk tudományos feldolgozás anyagául szolgáljon s hogy növendé-
keink megismerésére minél alaposabban képesek legyünk, szükséges,'
hogyatanítóképzőben napról-napra vezetett törzskönyv létesüljön'.

E törzskönyv az előbb említett forrásokból nyeri adatait. E források:
év elején bemutatott okiratok alapján és feltett 'kérdések révén felszínre
kerülő körülmények és az anthropologiai, anthropometrikai, pszicho-fizikai
mérések statisztikai táblázatai, a növendékek hitelesített bemondásai és
a tanárkari megbeszélések megállapodásai.

A törzskönyv adatai fegyelmi célokra felhasználhatók.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A törzskönyv beosztása:

1. S~emélyi ada tok.

t. A tanítónövendék neve.
2. Születésének ideje.
3. Vallása.
4. Anyanyelve.
5. Nyelvismerete.
ll. Családi körülmények. Iskolába lépéslt megelőző életéről szóló

ada tok.



16

1. Atyja neve, kora.
2. Atyja társadalmi állása, vagyoni állapota.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Hogyan felel meg hivatásának?JIHGFEDCBA
o } Hivatásán kivül foglalkozik-e még más munkakörben?
c) Ha van vagyona, hogyan jutott hozzá? (Örökség utján, vagy

maga szerezte.)
d) Változtak-e vagyoni körülményei és hogyan P
e) Sok állomása volt-e? Sok helyütt, fordult-e meg?
3. Testi sajátságai.
a) Magassága.
b) Testalkata.
c) Ereje.
d) Arcszine.
e) Testi mozgásainak jellege (taglejtés, arcjáték).
t) Külső megjelenése.
g ) Esetleges testi rendellenessége,
4. Lelkülete, jelleme, érzelmi világa.
a) Vig vagy szomoru kedélyű, társaságba járó-e vagy a társaságot

kerülő?
b) Eleven gondolkozású-e?
ej Politikai pártállása ?
d) Vallásossága.
e) Nemzeti érzülete.
1 ) Ösztönei, hajlamai.
5. Műveltségi állapota.
a j Milyen iskolában meddig járt?
b J Járt-e középfoku vagy magasabb iskolát?
c) Könyvei vannak-e s ha igen, milyenek leginkább?
d) Szokott-e ujságot olvasni?
e) Milyen társalgó?
1 ) Gondolkodásának iránya?
6.. Gyermekei iránti szeretete, b~násmódja.
7. Eletmódja
8. Egyéb .családi, társadalmi és hivatalos vagy foglalkozásbeli

körülmények.
III Csa ládjának multja . Nagy vagyonú, tekintélyű csa lád uolt-e

va lamikor?
IV. Születési Mrülményei.

Átörökölt testi} .. tsé .
lelki saja sagai.

Apjához való hasonlósága:
Atavizmus.
V. Csa ládi életben szerzett sa já tságé :

Hol élte le gyermekkorát?
Nagyvárosban, falun?
Volt-e alkalma a természet megismerésére?
Milyen foglalkozást ismert meg töviről-hegyire?
Mivel szeretett foglalkozni?



Milyen volt a növése?
Milyen betegségeken ment át, ezek utóhatásai?
Mikor kezdett járni és beszélni?
Játszó évei hogyan teltek el?
Kikkel és mit szeretett játszani?
Játszótársai milyen pályára léptek?
Tett e a családi körben apróbb szolgálatokat és milyeneket?
Büntették-e ? Ki, mikor, miért, hogyan?
Jutalmazták-e ? Ki, mikor miért, hogyan?
A családi belső életre vonatkozó adatok.
Mi akart lenni gyermekkorában?
Eddigi iskoláztatásának eredményei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VI. Az intézetben töltött idejére vona tkozó ada tok.
Fiziologiai, anthiopometrikai adatok.
Sulya, nagysága. Testi ereje. Jelenlegi egészségi állapota. Érzék-

szervei állapota. Anthropometrikai adatok. Tagjainak használata.
Ügyessége. .

Pszichológiai adatok.
Vérmérséklete.
Kedélyhangulata.
Hajlandósága, ösztönei.
Erzelemvilága.
Fantaziája.
Akaratereje.
Ertelme.
Bizonyos jellemzőbb szavak ismerete. Szebőség.
Pszicho-fizikai adatok.
Bizonyos irányu lelki működésének megismerésére irányuló kisér-

letek adatai.
Felfogási idő.
Ingerküszöb, ingermagasság, minimum.
Emlékezésének gyorsasága, hűsége, terjedelmessége.
A tanuló testi és lelki sajátságának összefoglaló leirása.

4. Mely intézkedések történjenek a gyakorló-iskolai tanulók egyéni
tulajdonsagainak tanulmányozására?· .

a j Belépéskor? (Személyi adatok. Anthropometrikai mérések. A
tudat-tartalom megvizsgálása.)JIHGFEDCBA

bJ Az iskolai év folyamány? Szerkesztendő-e törzskönyv ? Milyen
legyen a törzskönyv szekezete? Honnan veendők a törzskönyvbe az
adatok? Ki vezesse a gyakorló-iskolai törzskönyvet ?

A gyakorló-iskolai tanulők megfigyelésénél az év eleji adatgyüjtést,
mint eJjárásunk kiindulását, az alapmegadást nagy körültekintéssel kell
intézni.

Mikor a gyermek legelőször iskolába lép, bizonyára sokat leolvashat
a tanító arckifejezéséből, viselkedéséből és szavaiból. Egész egyéniségét
megnyilatkoztatja az iskolába lépés első ünnepies pillanata. A gyermek
forduló pontot érez életében az iskolába lépéssei s hogy miként esik

Magyar T&nítóképző. 2
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át ezen, ennek megfigyeléséből bizonyára értékes adatokra bukkan a gyer-
mek egyéniségét kutató tanító. Miként lép a gyermek az eddig előtte
ismeretlen tanító elébe? A bátortalanság, a félelem, a zavar mutatkozik-e
viselkedésén vagy sok esetben a gyermeket jellemző naiv határozottság
az ismeretlen körülmények között is. Miként felel a tanító kérdéseíre
első alkalomkor? A tanítónak a -háttér sejtését fel nem keltő kérdezőskö-
déssel kell a szülőktől a gyermeket érdeklő körülményeket megtudni. A be-
irás alkalmával ajelenlevő tanítónövendékek feljegyzik a kérdésekre elhangzó
feleletekben foglalt adatokat és a gyermek viselkedéséből megállapítható
gyermeki egyéni vonásokat.

Mindnyájunk közös felfogása az, hogy a 6 éves gyermek egyéni-
ségének megállapításánál első' sorban az ösztönök, hajlamok és az
érzelmek megismerése a fődolog. Mindamellett a tudattartalom megvizs-
gálása az iskolába lépéskor nem mellőzhető, Minden vidék gyermeknép-
ségének tudattartalma más körü és terjedelmü, ugy hogy minden vidék
gyermekeiről, más tudattartalom-átlag állapítható' meg. A tanítás szem-
pontjából természetesen ez igen fontos,

Az isk. év eleji munkáját képezik a gyak.-isk. gyermekek anthropo-
metrika megmérései is. A tanítónövendékek segédkezése mellett történnek
és statisztikai kimutatásokként jegyeztetnek fel.

Az isk. év folyamán a családi körülmények megismerésére fordít
a gyakorló-iskola nagy gondot. Evégből maga a gyakorló-iskolai tanító
látogatásokat tesz tanítványainak szüleinél, hasonlóképpen a tanító-növen-
dékek is. A tapasztaltak feljegyzése megállapított szöveggel történik.

A gyermeki egyéniség megismerésének egyik hatalmas eszközéül
kinálkozik a rajz. A gyermek megfigyelési képességére, gondolatvilágára,
hajlamaira, különösen fantáziájára vet világos fényt a szabadjára hagyott
rajzolás. Mikép rajzol le egy-egy előtte ismeretes állatot vagy növényt,
hogy tűnnek a lerajzolt tárgyak jellemzőbb tulajdonságai elő rajzain,
ezek mind fontos adatok a gyermek egyéniségére vonatkozólag. .

A gyakorló-iskolai tanulókat iskolában tartózkodásukkor minden
alkalommal figyelő szem kiséri: egy-egy tanítónövendék. Játszás közben,
tanítás alatt ejtett megfigyeléseiket a tanítónövendékek jegyzeteikbe irják
fel, E jegyzetek bizonyos időközökben átvizsgáltatnak és a gyakorló-isk.
tanító és a pe.dagógia tanára által megállapított szövegben a vezérkönyvbe
bevezettetnek ..

Törzskönyv tehát vezetendő. Szerkezete főrészeiben a tanítónöven-
dékek egyéniségének megismerésére szolgáló törzskönyvével egyezik'
meg. Ezen főrészek keretén belül a részletes kérdéseket teljesen kimerí-
tőleg kell összeállítani. Ebben a tekintetben elég egyelőre a főszempontok
kijelölése, a részletes kérdéseket minden ' tanítóképző sajátos körülményei-
nek számbavételévei az irodalom megállapításainak felhasznalásával
állíthatja össze ..

Az előzőkben fel van tüntetve az is, hogyatörzskönyv adatai
honnan veendők:

A törzskönyv szerkesztését a gyakorló-iskolai tanító a pedagógia
tanárának hozzájárulásával szerkeszti.
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5. Végezhetők-e tudományos célu vizsgálatok (kisérletek) a tanító-
növendékeken s a gyakorló-iskolai tanulókon? Mily óvó intézkedések
mellett?

Tudományos célu kisérletekre, vizsgálatokra egyelőre' nincs mód-
a tanítóképzőben. A későbbi időkben, ha már a gyermektanulmányozás
megerősödött és kellő alakban kifejlődött a tanitóképzőben, akkor a
képző-tanárok közül mindig fog vállalkozni e célu kisérletek végrehaj-
tására egy ebben akiképzésben részesüIt tanár.

,6. Miként vezeteridők be a tanítónövendékek a gyermekek-tanul-
mányozásába ?

Előkészítendők-e a tanító növendékek elméletileg a gyermekek meg-
figyelésére? Vagy már az intézetbe lépő első éves tanulók is végezze-
nek megfigyeléseket? Általában milyen kapcsolat legyen a lélektani
oktatás és a gyermekmegfigyelések között.

A tanítónövendékek előkészítés és utmutatás nélkül nem foghatnak
bele a gyermekmegfigyelésbe. Az első osztályu növendékek teljes hijával
vannak a lélektani ismereteknek, mégcsak a testtani ismeretek lassankinti
elsajátításában részesülnek. Legfeljebb részleges testtani ismereteikkel ugyan
mire mehetünk? Szükéges az, hogyatanítónövendék legalább 1 éven ke-
resztül átmenjen azon az irányításon, melyet a tanítóképző az I. évfolyamon
éreztet vele; szükséges az, hogy beleélje magát abba a tudatba, hogy
tanítóvá lesz s ezek után még az is szükséges, hogy fokozatosan tör-
ténjék a bevezetés. A gyermekmegfigyelés a második éven is bajosan
eszközölhető növendékeinkkel eredményesen a lélektani ismeretek teljes
elsajátítása nélkü\. A felsőbb osztályok, a Ill. és IV. osztályú riövendé-
keknek van meg az az ismeretkészségük, amelynek alapján eszközölhető
csak a gyermekmegfigyelés. .

Az 1. osztályban folyó testtani és a II. osztályban folyó általános.
lélektani oktatás keretén belül adandók meg a gyermektanulmányozásra
vonatkozó utasítások, gyakorlati ismeretek. Az 1. és II. osztaly növendé-
kei a két felsőbb osztályban rendszeresen folyó gyermektanulmányozás
iránt viseltessenek érdeklődéssei és a IlL és IV. osztályosok megállapított
lélek- és testtani jelenségek mintegy szemléltető példákul használtassanak
fel előttük a testani és a lélektani elméleti órákon tanultak igazolásául.

E szerves összefüggése a gyermekmegfigyelésnek a testtani és lé-
lektani oktatással fokozatosan bevezeti a növendéket a megfigyelési el-
járásba és ha Ill. éves korában a gyakorló iskola növendékei rábizatnak,
bizonytalanság nélkül, találgatás nélkül, tervszerűen tehet eleget kivánal-
mainknak, máskép nem.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'7. Miként viendők keresztül a szabad s alkalomszerü megfigyelések?
Mely évfolyamban ? Miként dolgozandó fel a gyüjtött anyag?

A tanítónövendékek nem csak a számukra megfigyelésre kijelölt
tanulókról, hanem az iskolán kivül megismert gyermekekről szerzett
tapasztalataikat is előadhatják a tanácskozó órákon. E szabad és alka-
lomszerü megfigyelések végzése főleg a gyermekeknek az iskolán kivüli
életének a megismerésére vonatkozzanak. A tanítónövenedékek a sétáiken
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és a kirándulásaikon szemük elé kerülő gyermekek viselkedésének meg-
figyelésére fordítsanak nagy gondot. Minden tanitónövendék közelebbi
ismeretségbe kerülhet valamely gyermekkel, legyen az akár testvére is
és az arról szerzett tapasztalatai mind szóba kerülhetnek a megbeszélő
órákon a kellő tanulságok levonásával. Ha a tanítóképző érzéket és
kedvet fejlesztett ki a növendékekben a gyermekek tulajdonságainak ki-
ismerésére, akkor ilyen szabad és alkalomszerü megfigyelések felhaszná-
lására lépten-nyomon lesz. alkalma. Ezen szabad és alkalomszerü meg-
figyelések dolgoztassanak ki egy-egy gyermek-életrajz vagy egy-egy
általános gyermek-lélektani tétel keretében és az önképzőkör üléseinek
egy-egy pontjaként szerepeljenek,

8. Miként viendő keresztül az egyes gyermekek vagy gyermekcso-
portok állandó megfigyelése? Mely évfolyamban ? Miként dolgozandó
fel a gyüjtött anyag? .

Az egyes gyermekek vagy gyermekcsoportok állandó megfigyelése
a Ill. és IV. osztályon viendő keresztül. Az iskolaév kezdetével a nö-
vendékek megbizatnak a gyakorló-Iskolai tanulők közül egy vagy kettőnek
a megfigyelésével. A gyakorló-iskolai tanító tisztában van az elemi is-
kolai tanítványai egyéniségével, egyéniségük megismerhetésének nehéz-
ségeivel és ezek kijelölésekor ügyel a tanítónövendékek megfigyelő
képességeire. A tanítónövendékek minden alkalmat' kötelesek felhasználni
a rájuk bizott növendékek egyéniségének megismerésére.

A megfigyelések egész éven át folynak a gyak-isk. tanító és a
pedagógiai tanár ellenőrzése mellett. A növendékeknek vezérfonalul
kérdőivek adatnak át. Az egész éven át történő megfigyelések ered-
ményeként a tanítónövendék egy rendszeres irásműbe foglalja vizsgáló-
dásait és azt a neveléstan tanárának átadja. E gyermekrajzokban nyil-
vánulni fog a pedagógiai elméleti tanítás sikerének mértéke s belőle leg-
inkább fog kitetszeni a tanítónövendéknek a tanítói pályára való ráter-
mettsége, hivatottsága s igy ezek a tanítónövendékek szakintelligenciájá-
nak tükre lesznek.

Ezenkivül természetesen mind a Ill. és mind a IV. éves tanító-
növendékek a számukra állandó megfigyelésre kijelölt egy-két gyak-isk.
tanulón kivül a meg figyelés szempontjából szabadon foglalkozhatnak a
gyakorló-iskola minden növendékévei és ebben a tekintetben szerzett
tapasztalataikat a megbeszélő órákon az eddigi feljegyzések esetleges
kiegészítéséül előadhatják. A IV. éves tanítónövendékektói pedig mind-
ezek felett szükséges megkivánni, hogy az iskola egész gyermekseregé-
nek egyéniségével tisztába jőjjenek olyképpen, hogya gyak-isk. tanulők
egyéniségéről összefoglaló átnézérben képet tudjanak adni és ilyenképen
az iskolában nyilvánuló egyéni sajátságok számbavételévei megértse
azt, hogy miképen lehetséges eltalál ni a nevelés és tanítás középutját,

9. Részt vegyenek-e atanítónövendékek a gyakorló-iskolai tanulók
törzskönyvének szerkesztésében? Miként s mely évfolyamban ?

A Ill. és IV. éves tanítónövendékek természetesen részt vesznek
a törzskönyv szerkesztésében is oly módon, hogy a nekik állandó meg-
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figyelésre kijelölt tanulóra előzőleg a neveléstan tanára és a gyakorló-
iskolai tanító megbiráIta 'megjegyzéseket beirják.

10 Bevezettessenek-e a növendékek a gyermekek tudományos célú
tanulmányozásába? Szélesebb vagy kisebb ' körreqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszorítkozzék-e ez a
bevezetés? .

A tanítónövendékek a gyermekek tudományos vizsgálatába' a IV.
évfolyamon volnának bevezetendők, de a nagyobb elfoglaltságot kivánó
tanulmányra a növendékek egyéb. téren való lekötöttségük nem engedi
meg s igya tanítóképző a jelen körülmények között ezt nem eszközölheti.

11. Mely különös intézkedések szükségesek még a gyermekek
tanulmányozása céljából?' .

Szükséges a gyermektanulmányozás érdekében tanfolyamok ren-
dezése. •

Készíttetni kell gyakorlati utmutató könyvet a gyermekmegfigyelés
eszközlésére, amely a tanítónövendékek és tanítók által eredményesen
használhatók legyenek.

Készítendők a tanítónövendékek számára nyomtatott, jegyző füzetek ,
amelyekben a gyermekmegfigyelés főszempontjai és részletei elő legyenek
tüntetve, ahová a megfigyelt eseteket rendszeresen bejegyezhetik.

Baja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B.eyer József.

Néptanító és egyetem.
I

Az e címben <kifejezett probléma uralja mintegy két év óta itt
Németországban a népoktatásüggyel foglalkozó férfiak körében a hely-
zetet. Elég-e a tanítóképzőben nyújtott kiképzés az elemi iskolai tanító-
nak, illetőleg befejeződjék-e a tanító kiképzése a képző-intézetben avagy
áttereltessék a képzés, egészen vagy részben, az egyetemre? E kérdés
állott a napirend homlokterében az utóbbi két évben a német általános
tanító egyesület közel 3000 körének tanácskozásain, e kérdéssel foglal-
koztak állandóan a szakfolyóiratok, mig végűl mult év, május havában
Königsbergben tartott általános tanítógyűlésen a tanítóság kimondotta e
tárgyban határozatát. .

A nevezetes königsbergi gyűlésen a fölkért előadónak, Muthesz'us-
nak (weimari tanítóképző tanár és a Padagogische Blátter szerkesztője)
javaslati tételei ezek voltak (1. Pad. Bl. m. évi 6. számát):

1. Az egyetemek, mint a tudományok művelésének középpontjai,
egyedüli és semmi más intézmény által nem pótolható helyei a tanítók
továbbképzésének,

2. A rendszeres egyetemi tanúlmányokat végzett tanító befejező
vizsgálatra bocsáttassék, melynek kiállása tanítóképző tanárságra és tano.
felügyelőségre képesítsen.

Az előadónak emez okos· mérsékletet tartalmazó javaslatát azonban
a hatalmas egyesület (tagjainak száma közel 104,500) szótöbbséggel le-
szavazta s helyette kimondotta a következő radikális határozátot:
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L -Az egyetemek, mint a tudományok művelésének középpontjai,
egyedüli és semmi más intézmény által nem pótolható helyei a tanítókzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kzképzésének.

2. A jövőre nézve tehát kivánják, hogy a tanítók kiképzése az
egyetemen történjék. '

3. A jelenre nézve egyelőre azt kivánják, hogy minden tanító az
intézeti elbocsátó bizonyítványa (tehát nem oklevele) 1) alapján rendes
(immatrikulált) egyetemi hallgató lehessen.

Látnivaló, hogy e határozat ugyancsak radikális s magában fog-
lalja, szám os messzemenő kővetkezményei között, a tanítóképző-intézetek
eltörlését is (a jövőben).

E határozat már aztán nagyobb hullámokat vert a pedagógus világ-
banqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés-azon kivűl is. Szám os cikk jelent meg mellette és ellene. Maga
a volt előadó keserű szemrehányásokat tett lapjában a tanítóságnak,
hogy a történelmi fejlődést semmibe sem vevő túlzásával diszkreditálja
magát a komolyan gondolkozók előtt; hogy az elérhetetlennek köve-
telésével az elérhetőt is kockáztatja. Szerinte elég munkát adna először
a továbbképzés lehetőségének a kiküzdése, a tisztán egyetemi kz'képzesről,

még nagyon, nagyon sokáig kár beszélni. Viszont a határozat barátai
szebbnél-szebb érvelések kel igyekeznek igazuk at bizonyítani. B. Hofman-
nak sikerűlt 49 egyetemi tanárnak a kérdésre vonatkozó véleményét
kikérni s ezek egy füzetben a Pad. Bl. melléklete gyanánt közzé -is
tétettek. Az egyetemi tanárok nagyobb része jóakaratúlag támogatja a
tanítóság kivánalmát, nehányan keményen támadják, azonban a véle-
mények nagyobb része nagyon általános keretekben mozog, csak kevé-
sen látszik, hogy gazdája teljesen végig is gondolta ezt a dolgot.

Egypárt a főbb érvek közűl, pro és contra, bemutatok. Előbb
azonban tájékozásúl néhány tényt említek meg. A teljes ném et népiskola
nyolc osztályú; akik tovább tanúInak, a harmadik vagy negyedik osztály-
ból mennek (kilenc vagy tízéves korukban) a kilenc osztályú közép-
iskolába. Anémet néptanító társadalmi helyzete nem mondható fényes-
nek; a népiskola nagyobbára az egyház uralma alatt áll s az egyházfi-
szolgálat még sok helyen össze van kötve a tanítósággal ; a közönség
szemében csak az akadémiai (vagyis egyetemi) végzettség kvalifikál,
ehhez képest a szemináriumi végzettség = O. A néptanító számára maga-
sabb intézet, mint amilyen nálunk a polg. isk. tanítóképző, itt nincs;
azonban vizsgálóbizottságok állanak fenn, melyek előtt magán úton
készűlt tanítók polgári iskolákra, felsőbb leányiskólákra s tanítóképző
tanárságra képesítést szerezhetnek. ·A képző-intézeti tanároknak körűl-
belűl 700/0·a elemi iskolai tanítókból (magasabb vizsgával vagy anélkűl)
kerűl ki, a többi theologusokból és középiskolai tanárokból. Az egyetemek
általában zárkózottak, annyiban, hogy kiválóan tudományművelő intézetek-
nek tekintik magukat s a praktikus célokat kizárják; a pedagógiaról nem
sokat tartanak, azt tudománynak venni nem hajlandók. Három országban:
Szászországban, Szász-Weimárban és Hessen-Darmstadtban a tanítók

1) Németországban ugyanis már fennáll a tanítóvizsgálat kettéosztása, alapvizsgálatra
és képesítóvizsgálatra.
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válogatva (első rangú bizonyítvánnyal' bírók), rendes egyetemi hallgatókúl
iratkozhatnak be. .

S most lássuk az érveket, Az egyetem-pártiak legfőbb erósségüket
a tanítói munka-nehézségének és fontosságának teljes értékelésébencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta -

lálják. Ők így érvelnek: A műveltség utáni vágy immár befészkelte ma-
gát a nagy tömegek lelkébe. A társadalom fejlődese az indusztrializmus
felé, a roppant könnyű és gyors közlekedés, a szellemi termékek könnyű
terjedése hatalmas áramlatot hoztak létre, melyben a tömegek a maga-
sabb műveltség kincsei után áhítoznak. Példa erre a sok közűla nép-
szerű egyetemek' virágzása, Mikor mindenki a legmagasabb után törek-
szik, akkor a tanító - maga is a művelődés egyik szolgája - nem
maradhat el. A tanító rakja le a piramisának alapjait, de ezen alap ele-
meket nem adhatja helyesen, ha nem ismeri szerepüket az egészben s
összefüggésüket az egésszel. Már pedig összefüggésekről csak filozófiai
magaslatú tanulmányok utján szerezhetünk tudomást. A' tanítónak az
összes tudományszakokban ismernie kell az utat a legalsóbb ismerettől
a legmagasabbig. Nagymérvű tárgyi ismeretek mellett beható pszichológiai
tudásra van szüksége, hogya gyermek lelkéhez hozzá férhessen; ismer-
nie, kell a lélek fejlődését s ' mindenkori működését, ami a mai- előre
haladott kutatás mellett nagy dolog. De értenie kell ahhoz is, hogy az
ismereteket az erkölcsi nemesbülés szolgálatába állítsa, nehogy a sok
ismeret mellett a lélek legszebb kincse a kedély, elcsenevészedjék. Ott
van továbbá az a fontos szerep, ami a tanítóra vár abban az óriásiIag
fontos munkában, melynek feladata a népiskolából kikerűlt ifjuságot
érettebb koráig (katonáskodásáig) tovább gondozni, hogy megszerzett
műveltsége el ne kallódjék s hogy a reá várakozó társadalmi veszélyek-
nek ellenállhasson. Maga Kant megmondotta, hogy "a nevelés a leg-
nagyobb és a legnehezebb feladat, amit embernek adni lehet." Nos tehát'
oly nehéz feladatra csak teljes tudományos készültséggel lehet vállalkozni,
azonkivül a munkához szükséges külső tekintélyt is!' megadja, Ilyen
készültséget pedig csak az egyetemek adhatnak. Attól nincs mit félni,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hogy a műveltség magaslatára emelkedett ilyen em ber a kicsiny falun
boldogtalannak érezze magát; sőt inkább az ideálizmussal megtelt lélek
jobban ellenáll az esetleges rossz hatásoknak, mint a félművelt lélek.
Az ilyen tanító alkalmas kapcsolat volna a tudomány és a néprétegek,
a milliók között. T.ermészetes, hogy társadalmi rangja és fizetése is
- most égő sebei a tanítóságnak - javúlnának.

Az egyetemi képzés ellenzői szintén elvi és gyakorlati érveket hoz-
nak föl. A népiskolába végűl is szakrendszert behozni sohasem lesz lehet-
séges. A tanításnak ott egységesnek kell lennie;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítónak minden
tá rgy tanításá rá egyformán képesnek kell tennie, holott az' egyetemen
csak bizonyos irányú 'szakképzettséget nyerhetne, Nem nyerhetné meg
pedig azt, amire az elemi iskolai tanítónak különösen szüksége van, a
módszer ügyességét, hacsak az egyetem ily irányú átalakítást nem tenne
önmagán, amire nem mutatkozik hajlandónak, célja a tiszta tudomány-
művelés lévén. Azzal, hogy valaki az. egyetemen önálló tudományos
gondolkodásra, sőt a' tudomány továbbfejlesztésre képesíttetik, mert ez
az egyetemi tanúlmányok célja, elemi tanítói hivatásában nem hogy
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megerősíttetik, hanem attól inkább eltéríttetik. E párt szerint a tanítók
egyetemi kiképzésének kivánsága úgy az egyetem, mint a tanítói hivatás
félreismerésén alapuló utópia.

A terv gyakorlati kivihetősége ellen óriási akadályok emelkednek.
Ha a leendő tanító útja a középiskolán keresztűl vezetne az egyetemre
(amely esetben a tanítóképzők eltünnének a föld szinéről), akkor az
egyetemnek kellene előkelő magaslatáról leszállva tanítóképzéssel foglal- .
koznia, ez - mint tudjuk - nem megy; ha a tanítóképzőn keresztűl
menne az út, akkor ennek kellene a középiskola felé módosúlnia, mert
az egyetem az előképzettség fokából sem enged, már pedig középiskolá-
nak és képzőnek lenni egyszerre, megint igen nehéz dolog volna. Nem
kicsinylendő érv a következő: ha a néptanító képzettsége egyenlő a
középiskolai tanáréval, természetes, hogy a fizetésének is akkorának kell
lennie, ez pedig' pl. Németországban - 120,000 tanítót számítva - évi
180 millió márka fizetéstöbbletet jelentene!

Annyit tárgyilagos meggondolás után konstatálni lehet, hogya'
problema nem könnyű. Mindenesetre elemezni és mérlegelni kellene az
érveket. Nézetem szerint nem lehetetlen, hogy a messze jövőben a nép-
oktatásügy s a tanítóképzés oda fog fejlődni, ahova a német tanítók
(helyesebben többségük) kivánják, de azt is gondolom, hogy
100 vagy talán 200 évre előre terveini nem kötelessége egy generációnak
sem, sőt a fejlődés menetére nézve ekkora extrapolatiót végezni reálisan
nem is lehet. Maradjunk meg a természetes fejlődés útjain s gondoskod-
junk a közelebbi szükségletek kielégítésérőJ. En a kérdés megitélésében
a következő tételből indulok ki: tudományosság és tanítási módszer a
tanítás legalsóbb fokától a legfelsőbbig fordított összefüggés szerint vál-
toznak, vagyis : a kis gyermeknek nagyon csekély tudományt nagyon
sok módszerrel kell adni, fölfelé a tudomány mindig több lesz, a mód-
szereskedés mind kevesebb, végűl az egyetemen a tiszta tudományt
saját módszere szerint, de minden tanítási módszereskedés nélkűl nyujt-
ják. Ez természetes is, mert a műveltség fokain végig ment felnőtt
embernek a tudomány természetes eleme, a kis gyermeknek pedig semmi
sem terrnészetellenesebb, mint az elméleti tanúlás, neki tehát nagy appa-
ratussal segíteni kell. Ennélfogva az elemi isk. tanító képzésében mindig
nagy szerepet fog játszani a módszertani ügyességre való tanítás,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamit

az egyetem, legalább mai alakjában, nem adhat meg.
Végűl még csak egyet jegyzek meg röviden, amit e vitában itt is

mindenki, barát és ellenfél egyaránt kiemelt, hogy t. i. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképzó
tanárnak okvetlenűl a tudományok eredeti forrásaiból kell merítenie, ő
igenis emelkedjék föl tudományszakának csúcspontjára s szerezzen külö-
nösen sok filozófiai ismeretet. Ha e körűlmények jogosúltságát a tanítók ra
vonatkozólag csak félig is be lehetett bizonyítani, akkor a tanítók tanítóira .
nézve bizonyítani nem is szükséges. Nálunk otthon szerencsésen alakúl-
tak a viszonyok, amennyiben a leendő tanító-tanár képzésmenetében
egyfelől fenntartja a kapcsolatot a népisko!áva!, másfelől pedig tanú!-
mányait az egyetemen fejezi be. .

Lipcse. Amberg József
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-E LM E LE T .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelemí iskolai rajzoktatás reformja,
- Második közlemény. -

A~ előkészítő rajzoktatás reform ja az első és második '

osztályban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Első osztá ly.

Ez osztály feladatául csak annyit tüzök ki: a ra jz-elemek (amelyek
betüelemek is) levezetése t~rgyi szemléletekből. Azután részint a valódi,
részint az agyagból formált, öntött modell-tárgyak, vagy azok hosszmetszete
melletti klirülvonása - s amennyihen a fenti rajz- elemeket tevő vonalak
szabad és öntevékeny összekapcsolásából más rajz is sikerül a gyerme-
keknek s a minta-tárgyakat is tán feleslegessé teszi: annyiban szabad
rajzolása azoknak eleinte a grafit-papírral bevont táblákra vagy ha ez
nincs kéznél: a palatáblára. A kézitábláknak azért vagyok feltétlen híve,
mert itt igen-igen sokat kell irka-firkálni és ehhez nem volna elegendő
papirunk e fokon. Később azonban okvetlenül papiron végzendő. Az egyes
minta-tárgyak többször is körülrajzolhatók : ismétlésképen s begyakorlásúl

mindaddig, amíg a tanulók szabadon is meg nem tudják a tárgyat raj-
zolni: akár a való-tárgyat, akár e minta-tárgyat, akár annak rajzát nézve
- vagy végül az eredmény és siker betetőzéseül : emlékezetből is. Ez
utóbbi azonban nem okvetlen feltétele az I. osztály rajzolgatásának,
aminthogy itt egyáltalában cél nem tüzetik ki .:.- ez inkább csak szóra-
koztató, mulattató foglalkozás - a rajzoló- és író-eszközök megszokására,
ügyesitő kezelésére.

A rajzolandó tárgysorozatot az értelem- és beszédgyakorlatok, az
olvasás és írás előgyakorlatai közben felmerült és felhasznált tárgyak,
valamint az olvasókönyv tárgyai, anyaga, tartalma adják. Ezek menete
pedig: a tá rgyak előá llásának és kz'(ejlődésének gmetz'kaz' menete legyen.

Így lehet csak elérni a "könnyebbről a nehezebbre" menő fokozatot is.
A tárgyak tén~leg is meglegyen ek és pedig vagy va ló, vagy, teszem

azt, játékszerű mintaalakokban (it la miniature).") _

1) Teljes kimerító kidolgozásban 1. ezen általános rész után terjedelmessége miatt

csak esetleg közlendő részletes mintaleckéket, illetőleg olvasás- és irástanítási módszerem

megjelenendó utasításait.
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Itt szintén az. értelem- és beszédgyakorlatok. valamint az olvasó-

könyv tartalma adják a rajzolandó tárgyakat, amelyek persze e tantár-

gyak részére is genetikai sorrendben és egymásutánban kellene, hogy

beál1íttassanak. Az eljárás ugyanaz, ami az elsőben : sok-sok tárgy alakját

kell megismerni és kansta tá lnt" az elsőben levezetett s itt a tárgyak alakja

szerint alkalmazott egyenes, görbe, félkör, egészkör, tojásalak, hosszúkás-

kör, kidomborodás, bemélyedés- stb. képzeteit, neveiknek folytonos

mondásával a tárgy vagy hosszmetszeti mintázatának körülrajzolása köz-

ben. Az első és második osztályban tehát a körülrajz?lás közben végzendő

a lakelemzés és begyakorlás a fő. Ez az eljárás meg is egyezik ezen

osztály feladatával: a tárgyak részeire való bontásával és leírásával.

Az első osztály sokféle és összetett alakú tárgyait egyaránt

nehéz megrajzolni és agyagból. szabadon is, meg utánozva. is el-

készíteni. Azért itt bádogból. préselt, belül üres alakok használandók,

amelyekkel a tanuló maga formál agyagból vagy gipszből mintákat s

ezeket rajzolja le. Lehet ily mintatárgyakat két szimmetrikus részból álló

bádog-héj közé tömni, amikor a szikkadás után a két bádog-héjat szét-

nyitván, magát az alakot a napon vagy a kályha melegén kiszárít juk.

De azt is tehetjük, hogy a még puha minta-tárgyat hosszmetszéssei két

részarányos félre osztjuk, amikor két félalakot kapunk; sokkal egysze-

rűbb a hosszmetszet keletkezése módjának egyszeri bemutatása után a

minta-tárgyakat félformába önteni. Ezek az öntések is igen kívánatos és

kedvelt kézi-foglalkozások. Mint ilyenek a kézimunka-órán volnának

végezhetők s az iskola-ottnonoknak is szolgáItathatnának munka-anyagot,

A második osztály minta-tárgyait azonban a gyermek már lehetőleg

szabadon mintázza le természet után agyagból, habár primitiv alakban

is erre a célra kijelölt órában s a féldomború minta-tárgyakat rajzolja

körül szintén külön órában. Azonban ez ne történjék óraemeléssei, hanem

az elsőben az olvasásból és írásból') és a számolásból vétessék el 1-1 óra,

ami könnyen lehetséges a mai javított olvasás-, írás- és számolás-tanítási
módszerek mellett! A második osztályban pedig szintén a magyarnyelvi

9 órából vegyünk ell-et és a számolás heti 5 órájából szintén 1-et.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'1) Tudatosan különböztetem meg az olvasástanítást és írástanítást, mert egyike.

vagyok az elsőknek, aki tántoríthatlanul vallom azt az elvet, hogy előbb tanítandók a

nyomtatott betiik, ugyis, mint eredetiebbek, ugyis, mint egyszerűbb ek az irottakénál -
s ennek következtében az olvasás is elóbb tanítandó az írásnál.
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A többi osztályok rajztananyagát illetőleg a javaslatban kifejtett

alapelvek elfogadása mellett nagyobb eltérések vannak a magam fel-

fogása s a javaslat közt: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra jz-elemek szabatosabb levezetésére és a

rajztananyag összefügőbb, rendszeresebb, természetesebb csoportositasára

nézve. Azaz, amíg a javaslat a rajzolandó tárgyak kivá lasztásában meg-

lehetősen szertelen s vezetőfonál nélküli: én a természett" fejlődés elvét

viszem be rajz-tárgyi sorozatornba.' Igy tehát biztosabb alapon s terrné- ,

szetesebb fokozatossággal haladok.

A harmadik osztá lyban mindenekelőtt vétetnék a már elsajátított

rész-elernzés és alak-megnevezés készsége alapján: a tárgyaknak aránya ik

szer in# szigorúbb figyelése és a meredékesen álló rajztömb-papiron sza-

badon való tudatos rajzolása. Itt is előbb a rajz- elemeket vezetem le

szintén a termesset tá rgya /rol.- de törvényszerüen, mint részecskékből

össze- és egyberakódott testekről.

Az előbbit, t. i. a rajz-elemek levezetését a fővárosi javaslat sem

az első, sem a harmadik osztályban, ahol pedig a tulajdonképeni, a

tudatos rajzolás megkezdődik, nem említi. A fővárosi javaslat csak fel-

tételezett tényekből indul ki s a rajz-elemekkel úgy dolgozik, mintha

biztos volna benne, hogy ezeket már tudják, ismerik. Ám az elemi-

iskolában, különösen kezdetben úgy kell _mindent venni, mintha az a

gyermekek tudatában, felfogásában nem léteznék s a gyermekek előtt

kell keletkeztet~i mindent és még egyszer újból. Így a rajz-elemeket is.

Ezt pedig azért, mert lehetséges ugyan, hogy a gyermekek valamelyes

ilynemű képzetekkel jönnek, sőt legtöbbje jön is; de bizonyos az is,

hogy egyesek nem hoznak magukkal ilyeneket. S amit hoznak, azok

részint hornályosak, részint nem logikusan vannak levezetve és az érte-

lembe beállítva; s így az első osztály módot ad e hiányok pótlására,

sót a mindenkor szükséges rekapitulációra is.

De a harmadik osztályban ezen levezetéseknek ujra elő kell for-

dulniok, részint a fenti rekapituláció, részint a képzetek kiegészítése

céljából. Fontosak e képzetek egész a lso és kózéptanításunk folyamán s

ezeknek nem biztos és tiszta kialakulása később, azok elképzelésében,

alkalmazásba vételében és velük mint elvont képzetekkel való értelmi

műveletekben, ahogy azt a középfokon űzik: sok-sok bajt, sőt megaka-

dást fognak okozni a tanulóknak. .

S hogy e résszel most teljesen végezzek, érintem ez elemeknek

az ó'tódik és ha todik osztá lyban újból való tárgyalását is, ahol azok a

méréstanban még egyszers az elemi fokon utoljára előfordulnak s ahol azután
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azokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeghatdto.zásá t is szoktuk adni, mintegy foga lmakká foglalva a
képzeteket, de épen a harmadik osztályban nyert tapasztalati tények
alapján. Ugyanis a testeket az anyagi részecskékből keletkeztetvén, ezt
a keletkezést itt már a vona ira vonatkoztat juk s a vona la t pontokból

összerakottnak mondjuk. És ez nem olyan lényegtelen, amint első pilla-
natra gondolnók, mert a mértani gondolkozás s a legegyszerűbb szer-
kesztés megértetése, a mértani elvonások csak úgy érthetők meg vala-
melyes módon, ha úgy a teret, mint a vonalat pontokkal népesítjük be,

. sőt a mértan nyelvén is csak ezen feltétel alapján tudunk ér telmesen

beszélni és egymást megértetni. Nem említve pl. hogy mennyire fontos
az elméleti felfogás a mérő és szerkesztő eszközök megértéséhez, a velük
v;ló szerkesztő munkák pontos és tudatos véghezviteléhez.

A harmadik osztályban a rajz-elemek (a pont, a test) levezetése:
a természcttudomán;: i felfogás a lapján tö·r ténzk. Előbb azonban a tér kép-
zete szerkesztendő meg és képzelendő el. . Azután minden tárgynak az
anyja: az anyag vétessék abban észre. Az anyagnak kézművi kezelése
(kézügyesitő, slöjd-gyakorlatok útján) mutassa meg nekik azt, a termé-

szettani gondolkozásra nézve nélkülözhetlen tényt, hogy az anyag (itt a
testek): apró, paránri részecskékből 'á llanak. S a só apró részecskéinek,

. aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó oldatából kiváló s kockává összerakódó test-alakja bizonyítsa előttük,
hogy mz'nden test apró részecskékből rakódzk. össze és hogy azok az Isten

(ez a magasztos fogalom az elemi iskolai nevelés-tanítás köréből ki nem
maradhat: sőt mindent kell hogy áthasson, mint a természeti erők fogla-
latja is) tehát az Isten természeti. erői által miridig szigorúan és pontosan
rakódnak egybe, mint pl. a jégcsapok, az ablakok jégvirágai, a zuzmara,
a hópelyhek s a föld bensejének, üregeinek gyönyörű, ragyogó jegecei !
(Bernutatandók, ha lehet, a szinhelyen is!) Sőt maguk a növényi. és
állati alakok is -ily állandó összerakódáSa i, hogy úgy mondjam: ki-
jegecedései az élő vegyületeknek, melyek mindig szigorú törvényszerűség
szerint történnek. (Lásd a fejlődéstan két részét: az ontologiát és phylo-

gen etikát. )
A harmadik osztály tói kezdve tehát a rajzoktatás anyaga:
1. Az Ú. n. elméleti tantárgyak tananyagának természetra jzi anya-

gához lesz kötve.
2. A' féltünő mindennapi természeti tünemények rajzolása és festése

e tünemények megértetésére használtatik fel; mert legjobb, legtermésze-
tesebb mód a rajzbeli pontocskáról-pontocskára, vonalról-vonalra való
haladást a természeti tünemény, a természeti tárgyelőállása menetében
követni. Ez a rajzolás genetikai útja és módja.

3. A rajzolás az egyes osztályok olvasókö1zyvi anyagának illusztrá-
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lásából is állhat; de ezen anyag azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképzet-geneolo,jia és a természeti vagy
mesterségesen készült tárgy geneologzá jának rendje szerint kell, hogy

egybeállítva legyen.
4. A rajzolás az előbbiek kiegészítéseképen azon egyéb tárgysorból

is állhat, melyet a Györgyi-féle tanterv felölel s amely mintegy szétoszt-
ható és beleilleszthető a fenti természeti rendszernek gyakorlati folyomá-
nyaiul szolgáló részleteibe, amivel a természet-tünemények és tárgyi
jelenségek világa folytonos kapcsolatot nyerne a reális, mindennapi
világunkkal. De hangsulyozom, hogy csakis a genetikai egymásutánban
és tárgyalás szerint illeszthetők ide; sannyiban pótlásokat és kihagyá-

sokat követelnek.
Figyelmeztetem olvasóimat, hogy az elemi rajzoktatást 4lta lánosan

művelő szempontból taglalom, ami már rajzolás előtt a termesset szépsé-

gez'nek megjigyelésével kezdődzk s azután az illető megfigyelt természeti
tünemény és jelenség rajzbeli kifejezése a tanulót a részletekbe való be-
hatolásra: tehát megfigyelésre ösztönzi és vezeti. ,

A természet tüneményeit azért tartom elsősorban alkalmasoknak e
célra, mert többnyire hatásos szinpompa kiséretében nem oly szigorú
határok között jelennek meg: hogy egy kis vagy akár nagyobb arány
és alakbeli eltérés leronthatná a hatást, amennyiben azok a tünemények
folyton változó határok közt folynak le s így okvetlenül áll be oly eset
is, hogy ezt a rajzolt alakulatot is elfoglalják egyszer-másszor. A ter-
mészeti tárgyakat pedig, amelyekben ép az arányok szigorúsága az ural-
kodó, azért tartomqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükségeseknek és alkalmasoknak a rajzolás alapjául.
a kellő fokozat szerint felvenni, mert részint a környező világunkat teszik,
tehát á lta lános érdeküek, másrészt és főleg, mert azok a lsóbb fokú

a lapoktóI ha ladva felfelé, hova tovább fejlettebb a lakokhoz vezetnek. Ezek

során egyszerűkről összetettebbekhez, kialakultabbakhoz jutunk; s e
tárgyak alakbeli felfogása, arány aik megitélése, valamint' a ra jzbelt' kz'1JÜel

nellézségei lassan és fokoza tosan lesznek legyőzhetők, de e tá rgyak a

(okoza tosságban rejlő nagy természet:fejt(fdési tanulságoka t ts kézzelfogha tó

módon znter jJ retá lják. És ezek a növény- és állatvilágban ép úgy érvé-
nyesülnek, mint az utánzataikból s alapgondolataikból -kiinduló, hova-
tovább bonyolultabb szerkezetet mutató mesterséges tárgyakban is. Ez
pedig maga a belenevelés a természet életébe s ha úgy szabad szólanorn,
a természet gondolkozásába!

Nem kivánok itt mélyebben bocsátkozni annak fejtegetésébe. hogy
a rajzoktatásnak aza módja mily látkört nyit a gyermekben a környező
világról; csak azt emelem ki, hogy mily szempontokat, mily alapot fog
ez szolgáltat ni az elemi iskolára következő tanítási fokozatok számára.



30

Az egyik a középiskolai fok, ahol elméletek és nagyobb általánosítások
folynak, anélkül, hogy a gyermekek az el. iskolában az elvonásokhoz és
általánosításokhoz megkivántató anyagot ilyen aprólékosan elementáris inter-
pretálásában kapták volna s mégis ugy kell azt venni, mintha nyerték' volna
ezeket. Elvontan kell nekik dolgozni azzal, amir a reális valóságban
egyszer sem kaptak meg és sohasem dolgoztak még fel. De a közép-
iskolai tanítás mégis feltételezi azokat. Hogy mily intenzivvé válnék a
haladás a középiskolai fokon, ha tényleg megvolnának a fent vázolt
alapfeltételek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazaz a természet vzlágelemúnek nyomán rakódnék egybe

az elemz' z'skola i tanulónak az érzet- és képzetelemekből konstruá lódó lelkz'-

vziága ,' azt könnyen átlátja az, aki tisztában van az érzet-világi és
primítiv pszihikai elemek fontos szerepével a magasabb lelki műveletek-
ben. De a másik fokon az ipariskolain is ezzel a rajzoktatással impul-
zusokat nyernek a motimuvokhoz ésstiIizáJáshoz; mert ez ad anyagot,
szemleleteket hozzájuk.

Mert bizonyos, hogy aki megtanult látni és megtanulta a látnivaló
részleteket felfedezni s aki megkisérIette azokat szabad kézzel és szabad
felfogással kifejezni, csak annál könnyebben lesz az az ipariskolák szak-
rajzbeli, ra jzeszkóió'kkel való kivitel ére rávezethető s bizonnyal a leg-
nagyobb könnyüséggel fogja ezeket a könnyebb feladatokat megoldani,
végrehajtani. Mert aki egy valódi rózsát természeti példány után szaba-
don lerajzol: az bizonyos, hogy stilizált rosettát - s még hozzá segéd-

vonalak közé - könnyen lerajzol éssokszorosít.
De ezen általános an képző természeti felfogás mellett a mesterse-

gesen készített tá rgyak rajzoltatását sem hanyagolom el. Csakhogy eleinte,
a harmadik és negyedik osztályban, nem annyira magok az egyes
készitmények rajzolandók, amelyek a gyakorlati cél szerint legtöbbször
összetettek, bonyolultak, mint inkább maguk a természeti tárgyak. A
mesterséges tárgyak rendesen a törzs alakelemek többszörös és gyakran
a lebonyolultabb változatai és összalaklatai, mig a természeti ek pid. a
'Föld, a csillag, az alma a gó'mbnek, a hegy a kúpnak, a sziklahasadék
sziklái a 'hasábnak prototipikus alakjai. S ezektől leste is el az ember a
törzsalakokat s igy közelfekvő dolog, hogy a gyermeknek is ezekből kell

eltanulni ma zs. Igy tehát a természet tárgyai bizonyos tekintetben,
különösen a szervetlen világból valók: egyszerübbek, könnyebben elemez-
hetők, könnyebben foghatók fel s igy könnyobben is visszaadhatók,

mert ezek adják a látásérzék utján keletkezett u. n. egyszerü képze-
teket, melyek a szem legegyszerübb, fényokozta érzeteiből állanak elő.

Ám, de a való természetben e törzsalakok majdnem mindig eltor-
zúltan, elszabálytalanodva jönnek elő. S ha egyrészt csapongó alak-
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juknál, alig ellenőrizhető .határaiknál fogva a rajzoló részére szabadabb
s igy könnyebb feladatot adnak, nem kötvén őt a pontos, szigo ru alak-

hoz; másrészt ezeken az egyszerü törzsalakú természetes tárgyakon a
gidres-gödrösségükkel egyidejüIeg jelentkező árnyéklativiszonyok, át-

menetek eleinte nehezebben követhetőkké teszik a természetbeli tárgya-
kat. De éppen az a fő elve az én álláspontomnak, hogy:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa '. környezet

tá rgya i nemcsak a lakja ikka l, hanem testúégükkel, domboruságukka l jelen-

nek meg a fény különböző eloszlását idézve elő s a szemben s az érte-
lemben a domboruság továbbá a homoruság, laposság érzetét keltik,
azaz a tárgyak árnyéklataikkal tünnek fel szemeinknek s csakis emiatt
lá tszanak három irányban kiterjedteknek. Tehát ezen látszatuk szerint
rajzolják le azokat a gyermekek. Amint az alakelemek s a testnek a
távlatban való alakulata is fel vannak fogatva, azonnal árnyékoItatni kell
azt ugy, ahogy az, megjelenik, mert csak igy érti meg azokat a gyermek.
De tegyük ezt oly, egymásutánban egy-egy tárgyon, hogy a nehézsége-
ket ne halmozzuk, hanem elemezve: egyenként győzzük le.

De ép azért, mert árnyékoItatni is kell a rajzot, meg hogy a
gidres-gödrös természeti tárgyakon nehéz az árnyék eloszlásá t követni: a
természeti törzsalakokat - a természetben való felkeresés és bemutatás
után - a maguk egyszerű, szabá lyos voltukban, mint golyót, hengert"
kupot, hasábot, tehát mint mértani sima, fehér gipszet mutassuk be.
Sót a kézi foglalkoztatások s a slöjd kapcsán mintázandók is és önten-
dők is előbb a hegy-formák és a test-alakok s csak azután rajzolandók
le ezek mint szabályos testek. És csak' ezeknek utána, ismét a termé-
szet szemlélete alapján mint éggömb (képzeletből, mint félgömb), továbbá
mint hegykupok, mint fatörzs-hengerek a valóság után, már most a
szabálytalanságok lehető tekintetbe vételévei is rajzo~andók, illetőleg
szinnel festendők. _

Ám de a nevezett tö'rzsa lakok a mesterséges-tárgyak - rajzolásának

és festésének is alapjául szolgálnak, mert a mesterséges készítmények, '
mint a természeti alakok és célszerü természeti berendezések utánzatai
ép e törzsalakok egyszerübb vagy bonyolultabb összeszerkesztéséből

állanak. S igy, aki azokat· az elemi törzsalakokat ismeri, az tudja a
mesterséges tárgyakat is alakelemeikre részletezni; s aki tudja a geo-
metriai testeket árnyéklatokkal megrajzolni, az tudja a legkomplikáltabb
mesterséges tárgyat is megrajzolni és árnyékoIni. Persze itt mindig elemi
fokon értjük a szóban levő dolgok keresztülvitelét, ami a magasabb
tanítási fokokon és osztályokban hova-tovább tökéletesedik. A harmadik
osztályban még csak a három kiterjedésü. testiség, a negyedikben azon-
ban már a fokozatos kisebbedés vagy nagyobbodásban mutatkozó s a
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legegyszerübb szempont szerinti távlat alapján; az ötödikben és hato-

dikban pedig már a fénytan .útbaigazitása mellett s annak gyakorlati

interpretálása szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vetttt á rnyék ábrázolás~ is rajzi kifejezést nyer,

habár szóbeli figyelmeztetéseinket eddig sem kerülték ki a tünemények,

Értendők ezen ra jz-munká la tok mz'ndig és folyton tónusos, szines

kivitelben: mert a kornyező. világ súnjJomjJá jáva l és szz'ngazdagságáva l

ragyog folyton és szakada tlanul ko'rülo'ttünk, Azért tehá t seinesen. kéll-mz'nden

felada tot megoldanz·,1)

Hogy ezt mind lehetséges, 3-4 évre terjedő kisérleteim bizonyít-

ják, Hogy tervemnek bizonyos részletei eleinte fogyatékosan és töké-

letlenül sikerültek, az a kezdet nehézségein, a tervnek akkor kiforrat-

lanságán s azonkivül a magam fogyatékosságain is mult. De munka

közben tanítványaimmal együtt sokszor magam is tanultam, sőt oly

dolgokra jöttem rá, amiknek azelőtt sohasem jutottam volt tudomására,

amikor csak rajzoltam a minták, a természet után, de a jelenségek okai

felől magamnak kérdéseket nem tettem volt fel. Ám itt kellett azt tennem,

ha rajzunkba az ébredő élet' vonását akartam belevinniqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Már az eddigiekből lehet látni, hogy oly rajzoktatási anyagot

kerestem és csakis olyan anyag kell nekünk, amely az' á lta lános emberi

képzést is szolgá lja és pedig mind tárgyilag, mind alakilag s amely, mint

már fentebb jeleztern, a legszorosabban kapcsolódik az elemi iskolai

tananyaghoz, sőt a tananyagot a rajzórákon még szabadabban inter-

pretálhatjuk, mint a kis számu s rendesen más célokat.is szolgáló előadási,

tanítási órákon, Az egyes tanítási órák elszigetelt anyaga a' rajzórán

foglalható össze egységes, osszefüggőkéjJ jJé, amilyen maga a világ, az

élet: ahol minden megvan és mindennek megvan a maga helye s

egymáshoz való viszonya. Ha vannak az emberi lélekben érzetek és

érzelmek, egyszerü és összetett képzetek ls vannak kozkéjJek, akkor

vannak a nagyobb összefoglalásu o"sszképek is. És nekünk e lélektani

menet rendjében az érzetek indítása mellett, az azokat kísérő érzelmek

irányítása szerint a rajzolásban is kifejezésre kell juttatni eleinte a szem

színtelen fényérzeteit : a sötétséget, a világosságot; azután a szines fény-

érzeteket, a színsorozatot s az egymásba' való átrneneteket''}; majd o a

1) Hogy ez kivihető legyen, arról gondoskodni kivánok későbbi fejtegetéseimben

és módszeres utbaigazitásaimban, mindig a legegyszerübb utakat és módokat s leg-

kisebb anyagi megerőltetést kivánó eszközöket kutatgatva és alkalmazva, De bizonyos,

hogy ki lehet vinni.
2) Magában is gyönyörű gyakorlat lehet pl. a második osztályban az ásványi

szin anyagokat, porfestékeket készíteni, alkalmazni, higítani, telíteni, átmeneteiket szaba-

don előállítani, agyag- vagy gipsz-alakokat bemázolni.
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szem és tapintás érzeteiből kapcsolt primitívebb, de már mégis össze-

tettebb objektív képeket, azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. n. törzstestek alakjait. Fokozatosan tovább

haladva az összetett képzeteket adó tárgyak rajzolásán s közben az emlé-

kezet. segítségével előállított tárgyi közképeken át eljutunk: egy-egy

reális világdarabot bemutaró összkép hez.

A rajzóra különösen alkalmas a természeti jelenségek közül azok •

felfogatására, amelyeket szemünkkel veszünk észre, szóval amelyekne.k

anyagi megjelenésük van s ez mindig bizonyos megrajzolhatóságban

nyilvánul; sőt világos felfogatásukhoz, megértésükhöz épen rajz, ábra,

kép szükséges. Vagy például a tárgyak fényének, szinén ek megértéséhez

bizonyos fizikai, vegyi ismeretek, kivántatnak, de azokra a tanítás az

illető természettani, vegytani órákon ki nem terjeszkedik, mert ez már

esetleg azon tantárgyak gyakorlati alkalmazásához tartozik. A rajztaní-

tás ezen vonatkozásainál fogva alkalmas lesz ily ismeretek közlésére,
a közlötteknek gyakorlati alkalmazására, amire különben a tanítás fokán

ilyen óra és felfogás nélkül sohasem lett volna alkalom: de amikrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

tá rgyi vzlág helyes felfogása és megértése végett okvetlenül szükség van.

Az elemi-iskolának ugyanis kell, hogy könnyü, népies módon behatol-

jon oly részletekbe; amelyeket eddig az "alacsony fok" cimén hagytak

el; a középfokon pedig, az elemi ben f~ltételezték, vagy ha nem, akkor

a tanuló feltételezett értelmi foka alapján egyszerű elmondással felfog-

hatónak tartották vagy az ottani anyagmennyiség miatt annak feldol-

gozásra a sor nem került.

Ha mi az elemi fokon, ahol még aránylag több időnk van hozzá,

nem alkalmazzuk a fiizikai és chemiai anyagi-összetettség nagy tör-
vényét s ezen összetettséget nem ugy fogat juk fel ismételten és ismé-

telten, mint egy, mindenen uralkodó és folytonosan ható, az anyagi

világot alakító, azt alakok ba kényszerítő vonzó erő eredményét; ha

ezt a törvényt nem vált juk fel mindennap, hogy ugy mondjam "apró

pénzre", vagyis rajzi ábrázolásokban nem tesszük felfoghatóvá s nem

tartjuk folyton ébren a tudatot: akkor a gyermekék felnóve sohasem

fognak ennek mélyére hatni, mert csak röpke széként fogják azontúl

haliani. Pedig enélkűl nem állha t elő a termesset: vzlágrend s ebben az egyén

sa já t .helyzetének és szerepének megérthetése. Enélkül csak botorkálás

az élet, amely sikerülhet is, nem' is, de nincs elvi alapokra fektetve.

Még egy meghatározásról kell szólanom, amely az egyes osztá-

lyok rajzanyagának forrását tüzetesebben jelöli ki. Legcélszerübbnek talá-

lom, hogy a harmadik osztálya harmadzk-körből kütönösen az épületről

vegye mínta-tárgyat. A negyedik osztálynak első sorban a . szabadban

a tá jképi .széprégek és légköú tünemények megfigyelései és festései szol-

Magyar Tanítóképző. 3
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gáljanak főanyagul. Az ötödik osztályban az ásványvilág ragyogózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsein-

tükrözése s a nÖ·7JIHGFEDCBAJényország alak-gazdagsága, színvegyülete és pompája
nyújt kimeríthetlen sorozatot. A hatodik osztály az á lla tvtlág példányait
tartja főleg szem előtt s megközelíti magát az embert is!

De e szigorú rendszeresség mellett is, mely okvetetlenül betartandó
a fokozatos és logikus oktatási menet céijából, engedjünk tért a tanuló
hajlamainak, kedvteléseinek is s ha a tanultak alapján vagy személyes
ügyessége folytán más osztályok területére csap is át: mint magán-
szorgalmi foglalkozás megengedhető ugyan, de követelményül nem szolgál.

Budapest.
Budiizszky Károly.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gazdaságtan tanítása a népískolaban.')

Ige.

Magyarország függetlensége egyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfenséges eszme, melynek utalnia
kell a haza minden egyes polgárának lelkét s szivét egyaránt. Ez eszme
uralkodó hatásának egy pillanatra sem szabad háttérbe szorulnia. Ez
eszme megvalósításáért a haza minden hű fiának tántoríthatatlan erővel,
vasakarattaI, céltudatos tettekben nyilvánuló honszerelemmel kell küzdenie.

Ma Magyarország függetlensége csak eszme. Hogy testet öltsön,
nyelvében s érzelmében magyarra, művelrté s gazdaggá kell tenni a
nemzetet.

A vagyoni önállóság a függetlenség ajtaja.
Hogy gazdaggá legyen e nemzet, tanítsuk okszerű gazdálkodásra

a földmívelő népet. Ezen oktató munkából a tanítóságnak is ki kell
vennie a maga részét.

1) A <Sopronvarmegyei ált. tanítóegyesület s által 50 koronával kitüntetett pálya-
munka. Szerzője a dijat a Sopronban létesÍtendő középiskolai tanulmányokat végző
«Tanítófjak Otthona . javára ajándékozta. Szerk.

A gazdaságtan tanításának célja és haszna .

Célja a gazdasági termelés, főleg a gyümölcsfa tenyésztés munkái-
nak gyakorla t utján va ló megismertetése,. a gazdasagi gyakorlatok alap-
ján szerzett ismeretek elméleti kiegészítése és rövid összefoglalása.

~ gazdaságtani ismereteknek kettős értékük van: u. m. tárgyi
(anyagi) és szellemi (alaki).

A gazdaságtani ismereteknek értékesítése minden háztartásnak,
legyen az szegény napszámosé, avagy uradalmak felett rendelkező dús-
gazdag földbirrokosé, közvetlen anyagi hasznot hajt. Mennél jobban ki
tudja valaki használni földjét, gazdaságát, annál nagyobb a saját köz-
vetlen haszna. Gazdasági ismeretekre szegénynek, gazdagnak egyaránt
szüksége van. -
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A kert beosztása, a veteményes ágyak készítése, az utak kimérése,
a fa nyesése körüli teendők, a kiadás, bevétel, a haszon kiszárnitása
fejlesztik a gondolkozást, értékesítik a számtani s mértani ismereteknek
gyakorlati alkalmazását, fejlesztik a szépérzéket, nemkülönben a szem-
mértéket és a kéziügyességet.

E közvetlen haszon mellett figyelembe veendő, hogy Magyarország
földmívelő állam, földjei kitünőek; de nincsenek kellőképen' kihasználva;
ezért közgazdasági szempontok szükséges, hogyanépiskolák növen-
dékei is szerezenek némi gazdasági ismeretet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanítási elvek.

A gazdaságtan tanítására vonatkozólag a következő elveket tartsuk
szem előtt:

1. Az elmélelz" ismeretek: a lapjá t a gyakorla ti fogla tkozás adja meg.

Evégből a tanító maga foglalkozzék a növendékekkel s foglalkoztassa
azokat az intézeti, vagy a tanítói kertben az e célra kitüzött szabad
délutánokori. A szántást-vetést, trágyakezelést, állattenyésztést figyel-
tesse meg a gazdasági kirándulásokon.

2. A tanító ta r tsa szeme előtt a község gazdasági uissonya it, arról
tanítson, aminek a gyermek hasznát veheti. Igy Árvamegyében a krurnpli
terrnesztéséről, a Hegyalján a szőlőterrnelésről tanítsunk inkább. Selyem-
tenyésztésról csak ott lehet szó, ahol az eperfa jól tenyészik és igy
tovább.

3. Ne akarjunk mindent megtanítani ; vegyünk annyit, amennyit
a helyi viszonyok megkövetelnek, de azt tanítsuk meg jól. Rendszeres
gazdaságtani tanításról szó sem lehet, tehát nem is lehet mindent fel-
ölelni, amit a tanterv elősorol.

4. A természettudományok tanítása kapcsán (állattan, növénytan,
ásvány tan, fizika, kémia)" kiizöljük a lka lomadtán a gazdaságtani z~mere-
teket -is, Az elemi népiskolában a gazdaságtan nem lévén rendszeres
tantárgy, természetrajzi tanításunkat ugy kell alkalmazni, hogy ahol annak
helye van, gazdaságtani ismereteket is közöljünk. Például a ló ismerte-
tésekor a lótenyésztésről, a tehén tanítása kor a szarvasmarhatenyész-
tésről, a tej feldolgozásáról, a tejszövetkezetekről, a sertés ismertetése-
kor a sertéstenyésztésről, a méhnél a méhészetről, stb. közöljünk gazda-
sagi ismereteket.

5. A gazdaságtan tanításában ügyeljünk a helyi zparraJIHGFEDCBAZ "S . Ilyenek:
a fa, a bór, a gyapju, a kender, len stb. feldolgozása.·

6. Gondoljunk a házz' ipa rra is. A földmívelő téli foglalkozásai. A
füzvessző, a gyékény, a szalma, a cirok stb. feldolgozása.

7. A gazdaságtan tanítson gazdá lkudni, mmdent ér tékesíteni: szóva l
egy fil/érből kettőt cs in d ln i, Nincs az a hulladék a háznál, melyet gazda-
ságilag értékesíteni nem lehetne. A rongy, toll, csont, ételhulladék,
elhasznált cipő, ruha, leölt állatok eldobott részeinek értékesítése Az a
jó gazda, aki a gazdaságát csinnal, a szemnek tetszőleg rendezi; de
emellett haszonnal dolgozik.
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A· 3-4. osztályban csak kertészeti gyakorlatok fordulnak elő.
Az 5-6. osztályban tanítunk:
a) A (óldmÍ1JIHGFEDCBAJelésről. A talaj, a talajnemek : vad talaj, termő talaj.

Televényföld, homokos, agyagos, meszes talaj.
A talaj megmivelése, az erre való eszközök A gépek előnye. Gép-

vásárlás társulás utján, közös erővel.
A trágya, természetes s mesterséges trágya. Ló, szarvasmarha,

sertés, baromfi, emberi trágya, korriposzt. Ugar, zöld trágya. Trágya-
készítés, trágyakezelés. Mesterséges trágyák: gipsz, mész, csontliszt.

A vetés előkészítése, módja, ideje.
A váltó gazdaság. Talajjavító, talaj rontó növények. Vetésforgás.

Négyes forgó.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

Kapás
..

Tavaszi Leveles Őszi1. év. noveny

trágyáva l. gabonaféle. takarmány. gabonaféle.

2. év.
Őszi Kapás növény Tavaszi Leveles

gabonaféle. trágyáva l. gabonaféle. takarmány,

•--

3. év.
Leveles Őszi Kapás növény Tavaszi

takarmány. gabonaféle.
I

trágyáva l. gabonaféle.

.

4. év.
Tavaszi Leveles Őszi Kapás növény

gabonaféle. takarmány. gabonaféle. trágyáva l.
40

b) A kerteszetről. A lányok tananyaga a konyhakertészetböl. Azokat
a növényeket termeljük, amelyeket a háznál s a piacon jól értékesít-
hetünk. Vegyük a legjobb fajtáju magvakat. A jó magért kiadott vpénz
bőven meghozza a kamatait. .

A konyhakert célja, fekvése. Az alapos rétegforgatás, nagy, mély
ásás. A konyhakerti eszközök. Melegágy. A gyökérnövények termesz-
tése.Petrezselyem, répa, zeller, retek. Káposztafélék termesztése. A saláta-

félék termesztése. A hagymák. A paszuly, borsó, lencse termesztése.
Az ugorka, tök, dinnye termesztése. A paradicsom s a füszerek termesz-
tése. Magtermelés, magkiválasztás. A málna, földieper, ribizli, köszrnéte
termelése.

A .fiUk tananyaga a gyümólcs-ker tészetből. Csak nemes gyümöl-
csöket termeljünk. Csak olyan fajtakat üItessünk, amelyek a vidék
viszonyai hoz illenek s bőven teremnek. A faiskola. Talajelőkész.ités. A
gyümölcsfák szaporítása. Magszedés, maggyüjtés. Magvetés, A vad

~ csemete gondozása az oltásig. Az oltás, nemesítés. A hasítékba oltás
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rontja a fát. Legjobb a szemzés, párosítás, héj alá oltás,' oldallapozás.
Az oltott fa átültetése és gondozása. A gyümölcs szedése, eltartása,
aszalása. Lekvárfőzés. SzilvapáJinka. A gyümölcsfák betegségei, ellenségei,
védekezés. Oszi, téli munka a gyümölcsös kertben.

Gazdasági fák. A kertek eleven sövénye: akác, eper, galagonya,
krisztustövis (gledicsia). Használható fák utak szélérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArztkán ülteteridők.
Homokos talajba akácfát ; nedves talajba füzfát, agyagos talajba jobb
hogyha eperfát, nyárfát, juhart, kőrist, szilt ültetünk. A fák s az erdők
haszna.

e) Szőlőművelés. A szőlő talaja. A rétegforgatás (rigolozás) fontos-
sága s célszerüsége, bőven termő s hosszu életü szőlőt ad: A szőlő
szaporítása: magról, szál vesszővel, bujtás, dugványozás. A szőlő neme-
sitése : gyökérbe oltás, párosítás. Hazai szőlő, fillokszéra, amerikai szőlő.
Hazai vessző oltása amerikai szőlőre. Uj szőlőtelepítés. Tavaszi, nyári,
őszi, téli munka a szőlőben, A szőlő betegségei, ellenségei, védekezés.
A szüret, a must, a jó bor, a jó pince. a bor gondozása, kezelése.

d) Eperfa termelés, selyemhernyó-tenyésztés, selyemtermelés. Eperfa
nélkül nincs selyemtermelés. Epermaggyüjtés. Ágyások készítése. Eper-
magültetés. AkikeJt eperfákkal való bánásmód, 1-2-3 éven át. Állandó
helyre ültetés. Sövény féltörzsü fa, egész törzsű fa. Levélszedés. Selyem-
beváltóintézetektől jó pete ingyen. Nyomtatott utasítás ingyen. A selyem-
hernyó élete. A selyemhernyó tenyésztése. Kikeltés, vedlés, etetés, gubó-
zás, gubóértékesítés.

e) Méhészet. A méh élete. A méhek nemei: királyné, here, dolgos
méh. Méhlakások. Méhes, kaptárok. Tavaszi munkák a méhesben.
Rajzás. Nyári munka a méhesben. Mézszüret. Viaszkészítés. A méhek
betegségei, ellenségei, védekezés. A méhek teleltetése. Téli munkák a
méhesben.JIHGFEDCBA

f) Házta r tás a leányoknak. A lakás gondozása. Tisztaság. A ruha-
nemű gondozása, Mosás. Cselédtartás. Bánásmód a cselédekkel. A konyha.
Takarékosság. Etelneműek beszerzése, téli eltartása. _

g) Álla ttenyésztés. Leányoknak: baromfitenyésztés. Jó s nagy faj-
tákat tartsunk. A tehén gondozása, a tej .:»feldolgozása. Fiuknak :
szarvasmarhatenyésztés. Jó fajtákat vegyünk. Tejszövetkezetek haszna.
A lótenyésztésnél is a jó fajtaért ne sajnáljuk a pénzt. A sertéshizla-
lásról.

h) Hasiipar a helység viszonyai s a lehetőség szerint : szalma,
gyékény, kosárfüzfonás, cirokseprőkeszités stb.

- Minden iskolában ezt az egész tananyagot elvégezni nem lehet. A
tanító a helyi viszonyok szerint válogatja ki a földrnlvelésen kivül a
legalkalmasabb részeket. \

Az ismétlő iskolában bővítjük az eddig szerzett isme\eteket.

A tanítás módja , menete,

A tanítás módja a természetrajzéval egyeztethető össze.
Az ismereteket a gyürüzetes tanmenet szerint tágítjuk. Az elő-

készítő fokon a beszéd- és értelemgyakorlatok, a természetrajzi olvas-



mányok, a szülőföld, a járás, a megye, az ország földrajzi ismertetésé-
vel kapcsolatosan nyujt juk.

A közelebbiről a távolabbira haladunk.
A gazdaságtan tanítása szemlélet s gyakorlat nélkül holt anyag

volna; azért a szemléltetésre s gyakorlatra kiváló gondot fordítunk.
A gyakorlat mindig előzze meg az elméletet, igy haladjunk a

szernlélhetőről lassan az elvontra.

Tanításunkat alkalmazzuk a természetes sorrendhez. TavasszalqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szemléltessük a szántást, vetést, faültetést. Nyáron az aratást, cséplést.
Ősszel a gyümölcsszedést, értékesítést, szüretelést krumpli, répaszedést,
kukoricatörést, elraktározást. Télen foglaljuk össze az ismereteket. Tanít-
sunk a földmives téli foglalkozásáról.

A gazdaságtan, mint önálló, -külön tantárgy a népiskolában nem
szerepelhet.

Az 1., II., IlL, IV. osztályban részint a beszéd- és értelemgyakor-
latok, természetrajzi olvasmányok, a földrajzi ismeretek kapcsán készít-
tetnek elő a növendékek a gazdaságtani ismeretek tanítására.

Az V~Vl. osztályban sem szerepel oa gazdaságtan mint önálló
tantárgy. E célra külön órákat nem is jelölünk ki órarendünkben, hanem
a természettudományokkal kapcsolato san tanítjuk azt, az ezen tárgyakra
szánt órák keretében. ,

Az ismétlő iskolában is a természettudományok keretében kell a
gazdaságtani ismereteket tovább fejleszteni.

•
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Gazdasági gyakorla tok.

A gazdasági gyakorlatokban a IlL, IV... V., VI. osztály növen-
dékei vesznek részt. Egyszerre egyes csoportok dolgoznak. Az e célra
rendelt óráknak a rendes órarenden kivül kell esniök. A 9, 10, 11, 12
éves gyermekektől nem várhatunk rendszeres munkát. Inkább csak
egy-egy félórás, kellemes szórakozásról lehet itt szó, mintsem rend-
szeres, kitartó munkáról.

A tárgy iránti szeretet, érdeklődés felébresztése a cselekvő szem-
léltetés s a megfigyelni s szemlélni tanítás a fő, ez alapon nyujtandók
az ismeretek.

A gyermekek segédkeznek a tanítónak, aki minden tettét meg-
magyarázza, miért teszi ezt, meg azt igy, vagy ugy. Az ismétlő isko-
lások természetesen önállóan is foglalkozhatnak a kertben.

A gyakorlatilag szerzett ismereteket az V- Vl-ik osztályban s az
ismétlő iskolában elméletileg is rendbeszedeti a tanító növendékei vel,
mert hiszen az elméleti tudásnak itt a gyakorlaton kell felépüíme.

Gazdasági kirándulások.

Amint jó természetrajzi oktatást tervszerűen előkészített kirándulá-
sok nélkül képzelni sem lehet, ugy természetesen a jó gazdaságtani
tanításnak is kelléke a gazdasági kirándulás.
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Önálló gazdasági kirándulásokat nem rendezünk a népiskolában,
hanem összekapcsoljuk azt lJ.. természetrajzi kirándulásokkal, vagy meg-
fordítva.

Szükség van e kirándulásokra már csak azért is, mert a népiskola
nem lehet ugy felszerelve, hogy még a gazdaságtan tanításához szüksé-
ges szemléleteket is mind megadhassa.

Ha a természetrajzi kirándulásokon egy dohány föld, egy kukorica
tábla, egy kenderes, gyümölcsös, szőlőskert, halastó, füzes, fürészmalom
stb. mellett elhaladunk, már amint azt a helyi. viszonyok kinálják, a
szükséges tudnivalókra felhivjuk a növendékek figyelmét, keveset, de jól
megszemléltetünk, azután a pihenő alkalmával számon kérjük a látot-
takat, majd az iskolában feldolgozzuk az arra alkalmas anyagot.

Megtekintünk egy-egy gazdaságot, faiskolát, sajtgyárat, cukorgyá-
rat, sörgyárat, cukorrépa földet, sertéshizlalót, gyapjumósót stb. amint
a helyi viszonyok szolgáltatják az alkalmat.

A gazdaságtan tanításával nem lehet célunk a gazdasági elméle-
tek halmazár felölelni. A kirándulásoknak is egyik célja az érdeklődés
felkeltése, a tárgy iránti szeretet ápolása, a szemlélni tudás tanítása
legyen.

A kirándulások ne legyenek fárasztók, hanem inkább testet-lelket
felüdítő tanulságos séták, játékkal, dallal, egy kis -uzsonafélével össze-
kötendők, ugy, hogy kellemes emlékeket hagyjanak a fogékony gyermeki
lélekben,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mz'nta tanítás.

V- VI. leányosztály.

Tétel: a sa lá ta jélék termelése.

Idő: egy félóra, a szemléletet s gyakorlatot ide nem értve.
I. rész. Szem/élet, gyakorla t. a j A tanító, tanítónő az iskola kert-

jében tavasszal felás, felásat egy jól megtrágyázott kerti ágyat, felpor-
hanyítja a földet, legereblyézi, az 1 cm. mélységü 1 dm. távolságu
árkokat ültető deszka mellett ujjal, avagy ültető kampó hegyével meg-
csinálja. A salátamagvat megmutatja, az árkokban ritkán elszórja s
szóratja, (mintha a kenyérdarabot a két ujiunk közé vett sóval meg-
sóznók) az árkokat óvatosan, gyöngén beterneti, betemetteti, azután per-
meteztetve az ágyat megöntözi,' megöntözteti. Ezután megfigyelteti a
mag kelését, az ágy öntöztetéset mindaddig, mig a palánták az ülte-
tésre kellőleg megnőttek, 4-5 levelet nem .hajtanak.JIHGFEDCBA

b J A kifejlett saláta palántákat egy arra előkészített megásott, jól
felporhanyított, legereblyélt ágyba átü1tetjük.

/: !,tjá t'á s. Nézzétek meg jól ezt a salátás ágyat. A saláta palánták
nagyon sürün nőttek. Ha itt hagynók, egyik palánta a másiktól nem
tudna kifejlődni,' nem kapnánk jó fejes salátát ; pedig csak a fejes' salátá-
nak van értéke. Hogy fejes salátát termelhessünk, a palántákat egyesé-
vel át fogjuk ültetni. Előbb az ültető kampóval megcsináljuk a lyukakat
2 dm. távolságra egymástól. A tanító a lyukakat ültető deszka mellett
megcsinálja s csináltat ja.
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Most a palántákat szedjük ki. Mielőtt ezt tennők, a palántákat jól
megöntözzük, hogya föld megpuhuljon. Az egyes palántákat óvatosan
(hogyahajszálgyökerek le ne szakadjanak) kiemelem. Nézzétek itt a
hosszu főgyökér, ennek a hegyét lec sipern, hogyahajszálgyökerek
fejlődjenek, mert ezek szivják a talaj felső részéből a növekedésre
szükséges táplálékot. Most nézzétek meg jól, a palánta gyökerét be-
dugom a lyukba, a bal kezemmel, az ültető fánál a földet a gyökérhez
nyomkodom, igy ni. Át van ültetve egy palánta. Most átültetek még
egyet, nézzétek meg jól. Most végy ki egy palántát N., csipd le -a.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfó-

gyökerét, ültesd át. A csapat minden tagja vegyen ki sültessen át egy .
pár palántát. Ha az egész ágy be van ültetve, kis kapával megkapáljuk,
elegyengetjük ; azután az egyes palántákat beiszapoljuk, végül az egész
ágyat perrnetezve megöntözzük s öntöztetjük. A salátát minden este
bőven meg kell öntöztetni ; az ágyat tisztán tartani, porhanyító kapával
kapálgatni. .

ll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElméleti ö'sszefogla lás. Gyermekek! Készíttetünk a kertben ágyat,
vettetünk bele saláta magot, megnéztük, hogyan kelnek ki a magvak, a
palántákat átültettük. Itt a jó fejes saláta, nézzétek meg, a szemetek
előtt fejlődött ilyen széppé. Most elmondjátok. hogy kell jó fejes salátát
termeszteni. Feleljetek a következő kérdésekre: milyen földben disztik
a saláta? (Porhanyós, trágyás.) Hogyan kell a saláta ágyat előkészíteni?
(Jól megtrágyázni, mélyen felásni, felporhanyítani, meggereblyézni.) A
magvak számára hogyan készítjük el az árkokat? (Ültető deszka mellett.)
Milyen távolságra kell az árkokat csinálni? (1 dm.) Milyen mélynek kell
lenni az ároknak) (1 cm.) Hogyan kell a magvakat elszórni ? (ritkán,
mintha kenyérdarabot sóznánk.) A magvak elszórása után mit csinálunk
az árkokkal ? (Óvatosan betakarjuk.) Ha az árkokat betakartuk. mit
teszünk az egész ággyal? (Permetezve megöntözzük.) Ha a magvak
kikeltek, mit kell tennünk? (Az ágyat tisztán tartani, gyomlál ni, öntözni.)

Ki tudná az egészet elmondani? Mondd el te is N.! N. 1
Ha a palánták 4, 5 levelet hajtottak, mit kell velük tenni? (Átül-

tetni.) Miért kell a palántákat átültetni) (Hogy fejesedjenek.) Az átül-
tetésre hogyan kell elkészíteni az ágyat? (Felásni, megporhanyítani,
legereblyézni, a lyukakat megcsinálni.) Milyen távolságra kell a saláta-
palántákat ültetni? (2 dm.) Hogyan kell a palántákat felszedni ? (Előbb
jól megöntözni, s óvatosan kihuzni, hogyahajszálgyökerek be ne
szakadjanak.) Az átültetés előtt mit kell tenni a főgyökérrel? (A hegyét
lecsipni.) Miért kell a főgyökér hegyét lecsípni? (Hogy a hajszálgyöke-
rek fejlődjenek, mert ezek 'szivják a táplálékot.) Mire kell ügyelni az
átültetésnél ? (Hogya földet a főgyökérhez szorítsuk.) Ha a földet a
főgyökérhez szorítottuk, mit kell tenni? (Jól megöntözni, beiszapolni.)
Ha az egész ágyat beültettük, mit kell tenni? (Porhanyító kapával meg-
kapálni selegyengetni.) Ezután mit kell tennünk, hogy jó, nagy fejes
s gyenge Ievelü salátát kapjunk? (Minden este langyos vízzel jól meg-
locsolni.)

Mond el egyfolytában, hogyan kell a saláta palántákat átültetni.
N.! N.! N.!

,-
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A saláta haszna. Kellemes vértisztíró étel. Hus mellé, sőt főzelék-
nek is elkészítve kedves eledel. A kertészek s ügyes gazdasszonyok jól
pénzeInek belőle. Mi a saláta haszna?

A salátának ellensége a héjatlan csiga. Ez ellen ugy védekezünk,
hogyacsigákat leszedjük sasalátás ágy földjére fahamut hintünk. A
·hamu a csiga nyálkájával lugot képez, ez a csigát megöli. Mi a salátaJIHGFEDCBAr

legnagyobb ellensége? Hogyan védekezhetünk ellene? ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Összefüggő összefogla lás: a saláta ágy elkészítése, veteményezés,
palántálás, kezelés, haszon, ellenségek, védekezés. •

Felada t. Csendes foglalkozásui a gyermekek a táblára előre felirt
főbb kérdésekre irásban felelnek.')

Sopron. Sz'mkó Endre.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR ODALOM .

Peres Sándor "Neveléstana."

A mult évben a neveléssel foglalkozó nagy mű jelent meg Peres
Sándor neves pedagógusunk tollából, a Lampel-Wodianer féle könyvkeres-
kedés kiadásában.

Mi ezuttal a törzsgyökeres magyarsággal. gördülékenyen, kedvesen
írott, az új eszmék tömegét magába foglaló, magyar nemzeti s vallás-erkölcsi
irányban írott munkának a rendszerét, a beosztásá t ismertetjük, mert ki
kell emelnünk, hogy ez a mű, különösen abban a tekintetben, hogy
önálló filozófiai szellemben (de .szerző szerint "filozófia nélkül") kezeli
a neveléstudományt, a lapvető munka.

A nevelést Peres úgy határozza meg: "A nevelés az az dntudazas
és zeruseerü munka, mely a gyermeket a nemzeti 'társadalom tényező
tagjává a lakítja".

A társadalomnak olyan ténye.ző tagjává, mely testi s lelki erőinek
mindenoldalu kifejlesztésévei s ezen erők használni tudása s akarása
által ura és szolgája önmagának s igazi testvére a nemzeti közösségben
minden felebarátjának, kikkel együtt becsületesen szolgálják a nemzet
érdekeit.

A nevelés a laUtó munka és nem ráhatás, mert utóbbi fogalom
csak egyik, bár igen kiváló neme a, nevelés munkájának, de nem egész
nevelés, mert jól tudjuk, hogy gyakran épp azzal nevelünk, hogy bizo-
nyos ráhatásokat elháritunk; a nevelés sokszor visszafejleszt. sokszor
merő változtatásból áll, tehát alakit. Ha a nevelés merő ráhatás volna,
akkor pr: a -gondozást, ápolást, a szervezést kizárnók annak köréből,

1) A cikkhez mellékelve van még egy mintatanÍtás "a zöld oltásról. " Szerk.
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mint ahogy a két előbbit - az ugynevezett testi nevelést - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAherbar-
tisták ki is rekesztették, a szervezést pedig nem tudják a rendszerbe
beilleszteni.

Az öntuda tos és teruseer i; jelzők erősen jellemzik a nevelést és
élesen megkülönböztetik a társadalom egyetemének öntudatlan és terv-

. szerütlen nevelő hatásától.

Némelyek, mondja Peres, minden hatást, melyet a felnőtt ember.
a fejlődőre gyakorol, nevelésnek tartanak. Ez a meghatározás keveset
mond és sokat markol, mit a nevelésről szóló tudományok szervezet-
lensége legkiáltóbban igazol. Azok, akik a neveléstudományt szervessé,
rendszeressé tették, azzal szoritották meg a nevelés fogaI mát, hogy
csak a tartalmatadó vagy pedig az erényessé, az erkölcsben jellem-
erőssé tevő hatásokat vették be a nevelés körébe. Ezek a megszorítá-
sok tévesek, mert nevelésnek nem az egységes testi és szellemi életnek,
hanem csak utóbbinak alakítását mondják s igyamegbonthatlan egy-
séget széttörik; tévesek, mert a nevelés nemi fogalma, szerintök emberi
ha tás)' s fa ji jegye még sem tisztán emberi hatás, mert hisz a tarta-
lommal való ellátásban s az erényessé levésben az emberi hatásokon
kivül egy hatalmas tényező is vesz részt: a természet s egy nem terv-
szerűen ható, bár emberi tényező is: a tá rsada lom ..

A neveléstudomány tá rgya - a növekedő embernek társadalmi
taggá fejlesztése, alaki tás a, a tá rsada lmítás. A társadalmírást tudo-
mánnya az öntudatosság és tervszerűség emeli és alapjában ama alaku-
lási folyamat ismeretétől függ, melyen át a növekedő ember a tá rsa -
da lom tagjává lesz.

Herbartei: a neveléstudománynak alaptudományt teremtettek s azt
gyakorlati filozófiának kereszteltéle Ez adta meg a nevelés céljá t. A neve-
lés céljának megállapítása nem a neveléstudomány feladata .. A nevelés
célját a természeti tá rsada lom szabja meg s a /ilozóji:z es hittudomány
jó'lismeri. Ezt a célt ismernünk s ehhez a lka lmazkodnunk kell, de ezt a
célt nem a neveléstudomány tárgyalja. Mi el acél? A társadalomban :
ennek tényező tagjává fejlődött, meglett ember. A társadalom, melyben
mi élű nk, erkölcsi alapon áll és a tökéletesedés felé halad, éppen, azért
a hütudomány és jiloJójia követel hetik, hogya növekedő ember a nem-
zeti társadalomnak valláser;<ö1csileg' szilárd jellemű, tényező tagjává
legyen.

Ha a neveléstudománynak tárgya a tá rsáda lmulás (társadalmi
taggá lehetés) és a uirsada lmitds (társadalmi taggá tevés, alakítás), akkor
a neveléstudomány felosztását maga a tárgy eszközli: .

1. A társada tmulástan.
2. A tá rsada lmitástan.
Herbar t-Reinék a neveléstudományt rendszeres és történeti ágra

osztják fel; amazt elméleti és gyakorlati részre, az elméletit céltanra
és módszertanra, a gyakorlatit a nevelés formájáról szóJó tanra és szer-
vezettanra különítik el. A módszerta it f~Josztják tanítástanra és veze-
téstanra.

Ez a felosztás a neveléstudományban szembe állítja a rendszerest
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a történetivel. Vajjon a történeti nem rendszeres és nem minden neve-
léstudomány történeti-é, mert történeti alapon épül föl? Ha igen, akkor
az ilyen felosztásra nincsen semmiféle alap. A történet külön tudo-
mány, melynek egyik ága a neveléstudomány. Ebből következik, hogy
két tudománnyal van dolgunk: a neveléstudománnyal és a neveléstudo-
mány történetével. Ezeket egymás alá rendelni, egymásba szervesen
beleilleszteni nem lehet.

A neveléstudomány gyakorhitira s elméletire sem osztható fel. Az
ugyan bizonyos, hogya nevelés gyakorlata s elmélete két különböző
dolog, mert az egyik cselekvések sorozata, a másik tudomány. Epp
azért, maga a neveléstudomány azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgJ 'akoda tra vona tkozóJIHGFEDCBAe lm e ie » , Az, ami
a neveléstudomány elméletére vonatkozik, nem neveléstudomány. hanem -
filozófia. ,A. neveléstudomány a nevelés mesterségét akarja öntudatossá,
tervszerüvé, rr.űvészetté tenni; céljáná l fogva tehát gyakorlati tudo-
mány; a neveléstudomány a nevelés munkájával foglalkozik, tehát ta r-
gyáná l fogva 'is gyakorlati tudomány. Hcrbarték acéltant s ebben a
"gyakorlati filozófiát" a neveléstudomány szerves részéve akarták tenni,
a filozófia pedig, bármint ékeskedik is a "gyakorlati" jelzővel, az elmé-
letek elmélete. Igazuk tehát e felosztásban csak ugy volna, ha a nevelés
céljának megállapítását a neveléstudományra tartozónak vélnők. De mert
a nevelés céljának megszabása nem a neveléstudomány feladata, maguk
Herbartee szerint is a nevelés célját a gyakorlati filozófia szabja meg,
tehát a filozófia s nem a. neveléstudomány. Hiszen az ő módszertanuk
sem a bölcselkedésnek, vagy a · tudományok rendszerezésének mód-
szereivel foglalkozik, ami nem is tartoznék ide, hanem a nevelésnek,
ennek a •.cselekvésnek, munkának a módjait tekinti át, vizsgálja s rend-
szerezi s igy módszertanuk ugyanaz, - mondja Peres, - amit mi is
annak tartunk; ez a módszertan pedig, célját és tárgyát tekintve, teljesen
gyakorlati.

Igy hát a neveléstudomány elméleti s gyakorlati nem lehet, de a
nevelésnek van elmélete és gyakorla ta ; amaz a neveléstudornány, emez
a nevelésmesterség s utóbbit az előbbi művészete emeli, az előbbit
pedig az utóbbi ellenőrzi, korrigálja s a gyakorlat igazságaival ellátja
és haladásra serkenti.

Peres a társadalmulástanban a nevelendő gyermekkel fozlatkozik,
amennyiben ez öntuda tos és tervszerü a lakító munka nélkül fejlődik és
alakul. - Herbarték is foglalkoznak a nevelendő gyermekkel, akiben azon-
ban csak a lelket látták; a lélektant a módszertan ama főrészének tekin-
tik, melyre a nevelés szabályait, a módszert ráépítik. Az elméleti neve-
léstudomány felosztását a módszerianon alul lélektani alapon végezik
s ettől csak akkor térnek el, mikor a kormányzást a (rendtartást) is föl- .
veszik a vezetéstanba, noha ennek alapjául a lelki élet egyetlen ágát
sem jelölik meg. Reznhoz, aki már a gyermek testi életét is figyelembe
veszi, tárgyilag közelebb áll Peres, mint Heroarthoe, de igen nagy
különbségek vannak köztük, Nevezetesen: ők neveléstanilag is elválaszt-
hatónak tartják a test- és lélektant egymástól. Peres neveléstani szem-
pontból a testi és lelki természetes fejlődést vizsgálja ugy, ahogy ez az
egyénben együttesen s egymást föltételezve történik. Ők "elméleti neve-



44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

léstudományukat" - a céltant kivéve - merő en lélektani alapon rend-
szerezték s ezzel egyoldaluságba estek; a neveléstudományt elméletire .
és gyakorlatira vágták szét, amivel a szervezeti kérdéseket az "elmé-
leti neveléstudományból" kirekesztették s a szervezettant csak lógóssá
tették. Lélektani alapon nem voltak képesek a neveléstudományba beil-
leszteni az iskolák szervezettanát, tehát csináltak ebből a neveléstan
mellé egy "gyakorlati neveléstudományt" . Ők a gyermek társadalmi
alakulásával egyáltalán nem gondoltak, amennyiben foglalkoznak vele,
már a nevelés körében teszik azt.

Peres azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá rsada lmulástant két részre osztja azon az alapon, hogy
a gyermek fejlődése és alakulása a természet és a társadalom együt-
tes hatásának eredménye. A társadalmulástan tehát feloszlik :

1. Fejlődéstanra .
2. Alabuidszanra ,

Megjegyzi, hogy neveléstani szempontból ez a fölosztás is fölös-
leges, ha a test és lélektan és társadalomtan már oly fejlődött, hogy
az ember-egyén fejlődését egységesen tárgyalni, föltételeit és törvényeit
egységesen megállapítani képes.

A tá rsada lmítástant nem osztja fel ezen az alapon, t. L, hogy
a gyermek növekedésében természetes fejlődést és társadalmi alakulást
különböztetünk meg. Nem, mert a nevelés munkájával az egységes
egyént s nem ennek egyes részeit, szerveit alakítják; nem, mert a tár-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sadalmítás mint csakis az embernek öntudatos s tervszerű munkája,
már lényegében más, mint a társadalmulás, a fejlődés és alakulás, a ter-
mészet s társadalom ez öntudatlan s tervszerűtlen hatása.

•A társadalmitás maga a tulajdonképeni nevelés, a munka. E munka
föltételeihez tartoznak a dl, a tényezők, amelyek a munkát teljesítik;
az eszközök, amelyekkel a munkát végrehajt juk és a tá rgy: a neve-
lésnél a gyermek, akire a munka alakítólag hat. Ezektől a föltételektói
függ a munka égrehajtásának lehetősége és mó dja, azért a módszer-
tan, melynek tárgya magának a munkának a végrehajtása, a módja,
nem foglalhatja magában a nevelés föltételeit is, de igen, a nevelés
munkájának fajtáit, az ugynevezett : gyakorlatot. A nevelés föltételeivel
azonban foglalkoznia kell a neveléstudománynak, mert hisz ezek a gya-
korlatok a nevelés munkájának a módját megszabják.

Hogy niiért osztotta hát Peres neveléstudományát két részre
s miért nem többre, aszerint, amint a föltételek számát megállapí-
totta, erre azzal felel, hogy a társadalmulást, a gyermek fejlődését. ala-
kulását, tehát a gyermeket, akire a' nevelés vonatkozik, a nevelés fó-

. s alapföltételéül ismerjük mindnyájan, akik neveléssel foglalkozunk és
hogy a társadalmulás nevelői beavatkozás nélkül történik, mig a többi
elsorolt föltétel csakis a nevelői beavatkozás tényenél és tárgyalásánál
lép föl és követeli meg teljes figyelmünket.

A tényezőket, eszközöket és módokat azért nem foglalta be P. a
módszertan keretébe, mert a módszertan a nevelés végrehajtásának
hogyanját állapítja meg 's igy átlépné körét, ha a tényezőkkel és esz-'
közökkel a módszertani szempontokon kivül is foglalkoznék. A ténye-
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zők s eszközök az alakitás végrehajtói. Hogy mennyire belevalók a
kormányzás s -mennyire nem tartoznak csupán a módszertan körébe,
leginkább bizonyítjákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHerbartek, akik a módszertant főfogalommá téve,
a tényezőket: a műveltség anyagát, a természeti s emberi alkotásokat,
melyek az alakító hatást fokozzák s részben az eszközöket: a nevelő
munkát végrehajtó egyéneket, intézményeket s a nevelés munkájához
szükséges szerszárnokat sem tudták elhelyezni.

A tá rsada lmítástant azon az alapon, mik kellenek a megadott tár-
sadalmuláson kívül a nevelő munkához, felosztja Peres:

1. Bevezető rész.
Il. A nevelés végrehajtóival, eszközeivel foglalkozó seerueeettanra ,
Ill. A nevelő műveltségi anyaggal és az anyag feldolgozásának,

- a szerszámok alkalmazásának módjával foglalkozó -rnódszertanra .

. A sserueeettan keretében foglalkozik Peres Sándor a családdal, az
egyházzal, a közösség életével s az ifjusági egyesületekkel.

A_módszer tant két főbb csoportra osztja:
1. Tervezettanra.
2. Alkalmazástanra.
A tervezettanban szól: 1. az ápolás, 2. az oktatás, 3. a szok-

tatás tervezettanáról és tényezőiról.

Az alkalmazástanban tárgyalja: 1. az ápolást, 2. az oktatás mód-
szerét. Utóbbiban foglalkozik az oktatás tartalmi salaki mozzanataival,
az oktatás alakjával s az oktatás eszközeivel.

A társadalmítástan IV. része szól a szoktatás módszeréről :
a j a szoktatás közvetlen céljairól;JIHGFEDCBA
b ) a szoktatás munkáiról: példaadás, utasítás, gyakorlás, felügye-

let, igazságszolgáltatás;
- e) a szoktatás alakjairól;

d ) aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszektatás eszközeiról.

*

Ami a filozófia köréből a neveléstudomány körébe tartozik, a gyer-
mek természetes fejlödését és szellemi képessegeinek alakulását Peres
neveléstudárnányában tárgyalja. Mindenesetre érdekes és hasznos lenne
az az eszrneharc, mely tisztázná, meanyiben lehet a nevelés munkájá-
ban segítő eszköz a filozófia.

Ajánljuk Peres Sándor értékes, érde kes, eredeti gondolkozásra
késztő nagy művét, mely szerzőjét a világirodalom nevesebb pedagó-
gusai köre be emeli, olvasóink becses figyel mébe, -

Vajda Péter .
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N e m é n y i A m b ru s . December hö közepén hunyt el élete delén közelétünknek

egyik kiváló alakja, Nernényi Ambrus országgyülési képviselő, jeles közgazdasági

irónk s publicistánk. Sulyos veszteséget jelent hazánkra nézve eme kiváló szellemű

férfiú s lelkes hazafi halála, akinek vas szorgalmától, tudományától s mélyen járó
elméjétő! még sok hasznos munkát várhattunk. Az elhunytban Nemenyi Imre dr.

miniszteri osztály tanácsos, a tanítóképzési ügyosztály vezetője, imádásig szeretett

bátyját veszítette el. Adja az ég, hogy a fájdalomtól mélyen~ujtott testvér meg-
nyugvást találjon az isteni akaratban, amelynek utait véges elménk fel nem foghatja.

A k ö z o k ta tá s ü g y i m in is z té r iu m u j ü g y b e o s z tá s a . Alább közöljükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABerzeviczy

Albert dr. vallas- és közoktatásügyi miniszter rendelerét a minisztérium uj ügy-

beosztásáról. Az uj beosztással különös en a tanítóképzési VI/c. osztály ügyköre

bövült meg. Ebbe osztatott be egy nagy fontosságú közérdekü közügy, az a lkoho-

lismus elleni védekezés, amelynek mind társadalmi, mind orvosi és pedagógiai

. vonatkozásai igen elagazök. Evvel közelebb jutottunk egy lépéssei ahhoz, hogy
a tanítöképzési, mint . «pedagógiai osztály» teljesen megfeleljen jellegének. t. i.
hogy az összes általános pedagógiai szak kérdéseket felölelje és intézze. Még

közelebbről érint minket azon intézkedés, hogyapolgáriskolai tanítóképző-
intézetek és az Erzsébet nőiskola ügyei s velük együtt a tanítóképző-intézeti tanár-

képzés is az elnöki ügyosztályból visszahelyeztettek a tanító képzési ügyosztályba.
Mi ugyan méltönak és természetesnek azt talalnök, hogy az intézetek oda osz-

tatnának be, ahova a tanárképzés többi intézményei, a középiskola tanárképző-
intézet, . az Eötvös-collégium kerültek, t. i. az egyetemi osztályba. Ez felelne meg

leginkább azon. elvi törekvésünk nek, hogy a tanitöképzöintézeti tanár képzés

sulypontja az egyetemre kerüljön s az. egyetemen dirigaltassék. Azonban addig,

mig ez keresztülvihető lesz, szerenesés megoldásnak s a tanítóképzé? ügyére

nézve nagyfontosságú intézkedésnek tartjuk, hogf a polgári képzök s velük
együtt a tanítóképző-intézeti tanárképzés az elnöki osztály helyett a tanító-

képző-intézeti osztályban intéztessék. Igy talán elérhetjük azt, hágy a feleke-
zetek polgári iskolai tanítönöképzése mai szomorú állapotai rendeztetnek.

S remélhetjük azt, hogya tanító- (különösen a tanítönö-) képző-intézeti tanár-
képzés fejlesztetni fog, főleg hogy e tanarképzö-intézeteknek az elemi képzökhöz

való kapcsolata jobban kiépül s a gyakorlati kiképzésnek az elemi képzökre

való vonatkozásai rendezettebbekké s bensőbbekké lesznek. A beosztást a Magyar
.Tanügy 1S. száma ekkép közli:

Az 1905. évi január r -töl számítandó hatállyal: 1. Az Erzsébet nöiskola
es az r. ker. áll. polg. iskolai tanítóképző-intézet ügyeit, mint amelyek a

tanítóképzés ügyeivel szervi kapcsolatban vallnak, az elnökségból a VI/c. ügy-

osztályba tette áto 2. A szerzöi Jogi Szakértői Bizottsagra, a Magyar Tudományos

Akadémia és a Kisfaludy-tarsasagra, a Földrajzi, Földtani, Természettudományi
és Néprajzi társaságra es a nemzetközi földmérésre vonatkozó ügyeket a IV.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügy-

osztályból az elnökséghez utalta át, ahol jelenleg is a többi ezekhez hasonló
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természétü ügyek tárgyaltatnak. 3. Az izr. siketnéma-intézet ügyeit akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. ügy-

osztályból az összes emberbaráti intézményeket kezelő VII. ügyosztályba tette áto

4. A középiskolai tanárképző-intézetek és tanarvizsgalö-bizottsagok, valamint az

Eötvös-kellegium ügyeit az V. ügyosztály ból a IV. ügyosztályba helyezte áto

Megjegyzi a miniszter, hogy ez intézkedése is csak abban a fentemlitett elvben

birja okát, melynél fogva kiyánatosnak találja, hogy e pontban idézett ügyek,

melyek az egyetem bölcsészeti karának tevékenységévei kapcsolatosak, - az e

részben régebben fennállott állapotnak megfelelően - az egyetemek ügyeit intéző

ügyosztály keretébe helyeztessenek vissza. Magától értetődik azonban, hogy ez

-ügyosztály a középiskolai érdekü dolgokra nézve az V. ügyosztályt esetről-esetre-

meghallgatni tartozik. S. A szellemi hygiéne kérdése a modern közoktatásügy

elsörendü tényezőjévé válván, felhivta a tanügyi osztályokat, hogy e körülmény -

figyelembevételével a VII. ügyosztály véleményét kikérjék mindeu olyan esetben,

midön ezen osztály hozzászólását,' illetőleg az ezen osztály ügykörével kapcsolat-

ban álló szakférfiak meghallgatását szükségesnek tartják. 6. Az alkoholismus

elleni védekezésre vonatkozó ügyeket, bármelyik osztály ,ügykörét érintsék is

azok, a feltétlenül szükséges egyöntetü eljárás' minél hatályosabb biztosítása

érdekében egy kézben kivánván összpontosítani, a miniszter azoknak elnöki ügy-

számok alatt leendő intézését a VI/c. osztályba utalta áto Ez ügyek kezelése

természetesen teljesen az elnöki iroda feladata leend.

A polgári iskolák és a tanítóképzők szakfelügyelete. A Budapesti Hirlapban

olvastuk a következő hírt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABereeuicev Albert kultuszminiszter valamennyi tan-

felügyehöz körrendeletet intézett, amellyel életbe léptette a polgári iskolák

tanulmányi Jzak.felügyeletét.A kirá lyi tanjelügyelőkre amugy is nagy fiilada tot ró

az elemi népokta tás vezetése; ezért a kultuszminiszter a polgári iskolák felügye-

letére külön megbizást adott, egyelőre tizennégy szakférfiunak, kiknek' kineve-

zését legközelebb közli majd a hivat~los lap. Már néhány évelőtt nagyon föl-

lendült a polgári iskolák ügye, amikor a gondnokságok és iskolaszékek la ikus veze-

tése a lól szabadultak. A mostani rendelet tanuimányi szempontból is hasznára

lesz a polgár i iskoláknak.

Ime, a polgári iskolák megkapták' a maguk külön tanulmányi «szak,

felügyelőiket.» A tanítóképző-intézetek pedig, mint a polgári iskoláknál maga-

sabb fokú és szakintézetek az új törvényjavaslat szerint továbbra is megma-

radnak 'az elemi népiskolák tanfelügyelőinek tanulmányi felügyelete alatt. Pedig

minden elfogula tlan szakember előtt napnál világosabb, hogya megyei tan-

felügyelők a tanítóképzők tanulmányi felügyeletére képtelenek. A szakfelügyeletet

mi kértük most és megadtá-k - a polgári iskolák nak ugyanazzal az indoko-

lással, amellyel mi kértük. Mi más ez, mint a képzőintézeti oktatás lekicsiny-

lése. Ez az intézkedés a bekoronazasa annak a. mellőzésnek és szerencsétlen

szerepnek, amelyet országos egyesületünk a népoktatási törvényjavaslat meg-

alkotásában vitt.
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Kimutatás

a f. évi január hó 9-éig befizetett tagsági dijakról.

190 l-re : Mocsáry Gerő (2 korona).
1902 re: Mocsáry Gerő (8 korona).
1902. II. félévre: Békei Józsa (4 korona).
1903-ra: Mocsáry Gerő (6 korona), Szente Pál (2 korona 20 fillér).
1903. II. félévre: Békei Józsa (4 korona).
1904-re: GÖr. keleti tanítóképző Balázsfalván, Watzesch Janka,

Watzesch Gizella, Diviaczki Rezső, Botos Imre, Litschauer Teréz, Huz-
ják Lukács, Rónai Sándor, Heinrich Józsa, Kerezsi György, Breuer
József, Petrovácz József, dr. Lázár Gyula, dr. Lázár Gyuláné Kasztner
Janka, dr. Wolafka Nándor, Exner Leó, Jankó László, Nieerensee
József, Balázs Endre, Kárpáti Károly, Gokler Antal, dr. Baló József,
Kurucz Ernő, Kiss György, Kapi Gyula (Sopron), Miklós Gergely, Rohn
József, Makai Jenő, Zayzon Dénes, Dittert Ferenc, Faluv.égi Albert,
Tömör Boldizsár, Horváth A János, Kolbai Arnoldné, Szente Pál (8-8
korona). '

1904. I. félévre: Heves György, özv. Fábián Károlyné (4-4
korona).

1904. II félévre: Belányi Tivadar, Grész Ernő (4-4 korona).
1905-·re: Dr. Weszely Ödönné Balajthy Ilona, dr. Koch Ferenc,

Áll. tanítóképző Léván, Polyák Mátyás, Dr. Szem an János, Fazakas József,
Áll. tanítóképző Kolozsvárt, Karsay Jolán, Áll. tanítónőképző Győrött, dr.
Bilinszky Lajos, Urbányi Karolina, Szt. Domonkos-rendi apácák Kősze-
gen, Bellosits Bálint, Beyer József, Desics József, Eber Sándor, Huzják
Lukács, Kiss Á. József, Kovács Dezső, Mihalitska István, Scherer
Sándor, Wohlmuth István, Horvay Ede, Áll. elemi tanítóképző Buda-
pesten, Áll. polg. isk. tanítóképző Budapesten, dr. Pauler Ákos, Ág. ev.
tanítóképző Sopronban (8-8 korona).

1906-ra: Schreder Izabella (8 korona)

Kérelem.

Lapunk jelen számához postautalványt mellékeltem; kérem a t.

tagtársakat, hogy azt tagsági dijaik beküldésére mielőbb igénybe venni
sziveskedjenek.

Budapest, 1905. január 9-én.
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J \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzöknak való ez a nagy gonddal

fl s szeretettel szerkesztett lap, a

kiknek a legnehezebb szép és [ó olvas-

mányt adni, t. i. a fiatal magyar lány-

nak. A legjelesebb irók, tanitók, tanltó-

nők irnak a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül felette

becses és tanulságos részei alapnak

az ismeretterjesztő czikkek, továbbá

a' háztartás, kertész et, konyha, kézi-

munkák, női foglalkozások, divat stb.

=körébe vágó rovatok.=

E L Ő fiZ E T É S I RRR
Egész évre. . . . 12 kor.

Fél évre . . • •. 6 kor.

Negyedévre. . .. 3 kor.
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P Ó S R L A J O S .

MEGJELEN MINDEN 5Z0MBATON.

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
emmivel nem okozhatunk nagyobb örömet a

gyermeknek, mint AZ ÉN UJSÁGOM-mal. Meséi-

vel, elbeszéléseivel, tréfáival, verseivel, képeivel

állandó mulatságot, szőrakozást szerez az apró

embereknek. Csak 2 korona negyed évre. Január-

ban minden előfizető gyönyörü mesemondó nap-

tárt kap ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UjSÁGOM

kiadóhivatalában, Budapest, VI., Andrássy-út 10. sz.

== ELŐflZETÉ51 ARAK ==
Negyedévre ..••. 2 korona

fél évre 4 korona

Egész évre . . . . . 8 korona

Mutatványszámot ingyen.
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