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S e b e s t y é n G y u la . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyar tanító világnak egy kiváló alakja, a magyar
népnevelésnekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés rkulturának elsőrangu művelője dőlt ki

a közelmultban az élők sorából.:" Sebestyén Gyula, az

állami tanítóképző-intézetek szakfelügyelője munkaképes-
ségének-és. munkakedvének.teljességében, hirtelenül. me~-

httlt. ~

, Sebestyén Gyula minden tekintetben érdekes és érté-
kes egyéniség 'volt. <'Tanítóképzésünket halálával szinte

pétolhatatlan veszteség érte.

I 'Mint tanárról lelkesülten, rajongással beszélnek róta
tanítványai.jíz Erzsébet nőiskola volt növendékei, a polgár-

iskolai tanítónői kar jeles gárdája. Áhitattal hallgatták,
I

mohóri szívták magukba és kitörölhetetlenül vésték lel-

kükbe az ő csodálatosan gördülékeny, választékos, meg-

kapó és lelkesítő történelmi előadásait. De nem csoda,

niert e tárgy tanításának ő elsőrendű mestere volt. Igazi

helye egyetemi kathedrán lett volna, ahol kristálytiszta

nemzeti" felfogásával és megdönthetetlen erkölcsi meg-

győződésével az eltévelyedéseket rne:g;~~tolja vala. Habár
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ta,l;l.,~ri pályáról korán elszólíttatott is: a történelem-

I _'.,.'NMLKJIHGFEDCBA'"l>.....

tanítás ~,~t~;-én teremtett iSKoláJ~yal, valamint könnyed,

zamatósó~; magyaros es világos stílusban tankönyveível
mlaradandó eiTIr~ket hagyott hátra,

: Működését az0rszágos =Közoktatásügyi Tanácsba

tette-áf ahova titkárnak -~'ev:eztetett ki. És ő ezen hiv'a-

tales; tekintélyes testület~uhkáss'4~áb~-'''á-~~g"~z~ag tarta-

lomhoz színt es érdekességet tudotti adni" A Tanács. ~
azon munkálatai, amelvek az ő művészi tolla alól kerül-

tefá ki, a magyar paedagogia állandó becsű alkotás~i.

Itt~.rii működése ezen előkelő testŰletnektigy a szak-

eJf1perek, mint általában a tanítóság szemében fokozott
tekintélyt é~;szimpátiát kölcsönzött. Paedagogus volt ő
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lelke mélyéig; nem is tudott a Tanács bürokratikus lég-

körében sokáig megmaradni. De nemcsak kikivánkozott,

hanem ki is nőtt onnét.

Szive vágya a tanítóképzés felé vonzotta, amelyért

kezdettől fogva lelkesedett, melyet egész valójával szere-

tett. De nem is ismerte ezen ügyet "nálánál jobban, nem

is látta a tovafejlődés útjait nálánál világosabban senkise.

És midőn a tanügyi kormányzat kebelében a tanítóképzés
elmaradt és elhagyatott ügye tovafejlesztésénekszándéka

megérett: örömmel fogadta el az állami tanítóképzők
miniszteri biztosává, majd szakfélügyelőjévé történt elhi-

vatását. Jobb választást a miníszter nem is tehetett. '

Sebestyén Gyula e téren érezte magát teljesen' otthon.

Lankadatlan buzgalommal járta be ettől fogva az állami

tanítóképzőket. Egy-egy útja a meglátogatott intézet fejlő-

désében valósággal határkő, fordulópont volt. Működése

nem annyira a felügyelőre és ellenőrre,' mint ci reforrná-

torra vallott. Gondolatait, ideáit oly ékesszólóan' és oly

meggyőzően adta elő,' hogy 'azoknak csaknem' minden

tanárt megnyert. Sebestyén' Gyula' nemcsak a' tollnak,

hanem a szónak is elsőrendű művésze volt. Első 'sorban

az ő működésének tudható he, hogy dacára a tanító kép-
zők szétforgácsolt, megyékre tagolt felügyeletének, az

állami tanítóképzőkben ma már egységes, céljaiban tuda-
tos és .eredményeiben-riszrességes, egyszóval harmonikus

szakmunka folyik.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A" . tanító képzésnek a ' miníszterium
szakosztályában' az ő' belevonásával .megtervezett ' átrefor-
málását a: gyakorlatban keresztülvinni:': ez' .volt az 6
hivatása. És ezt a hivatást ő fényesen Irneg is' oldotta.
Ehhez a munkához ~alóban egy Sebestyén' Gyulára ~olt

szükség; aki" senkivel és 'semmivel meg' nem "álkUdbtt;
aki a jót és érdemet nemcsak fél 'tudta ' rshiérIi· i~'hari'erh

meg 'is <tudta jutalmaztatni ; aki 'a haH~&gságot, 'tartál- ci

rnatlanságot -és 'üres strebérséget nertfdsák~kellő vílcig'f-'é
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tásba tudta helyezni és értékére le tudta szállítani, hanem
szükség esetén meg is tudta toroltatni; aki mindig az
ideális emberszeretet szemüvegén át nézett, de mindent
ügyszeretetéből kifolyólag cselekedett. Ezen szigoru elvei-
ből és ezek szerinti következetes cselekedeteiből kifolyó-
lag őt, mint szakfelügyelőt, talán kevesebben szerettük,
rnindnyájan nagyrabecsültük és határtalanul tiszteltük.

Kötelességtudása és munkakedve példányszerü volt.
Ezeknek lett végül is áldozatává. Munkaközben dült ki.
Halála annál tragikusabb" mivel legszebb és legértéke-
sebb alkotásának, a tanítóképezőí új tantervnek és uta-
sításoknak életbeléptetését nem érhette meg. Valamint
nem olvashatta azon igazán csak nemes és fenkölt lélek-
ből fakadható elismerő sorokat sem, amiket az új tan-
terv kibocsátása alkalmából kultuszrniniszterünk hozzá
intézett. A megboldogult iránt tartozó kegyeletünknek a
fájdalom első pillanatában alig adhatunk méltó bb kifeje-
zést, mint ha ezen elismerő sorokat egész terjedelmük-
ben ide iktat juk. A leirat így szól :

«A tanítóképző-intézeti tanterv és utasítás elkészül-
vén, tanítóképzésünk e két munkálatának életbelépteté-
sévei egy, a magyar közművelődés szempontjából jogo-
san a legszebb reményekkel kecsegtető jövőnek né-z
elébe.

Nagyságod gazdag tapasztalataival, sokoldalú tudá-
sával, az" ügy iránti páratlan szerétetével és ideálisan
magas hivatásérzetével már eddig is felbecsülhetetlenül
értékes szolgálatokat tett hazai tanítóképzésünknek.

Nagy megelégedésemre és megnyugvásomra szolgál,
hogy az új tanterv és utasítás. rnunkálataiból is," Nagy-
ságodra esett az uroszlánrész, és hogy ezen munkála-

tokra Nagyságod mindvégig irányító és vezető befolyást
gyakorolt Ezt a körülrnényt tekintem egyik biztos zálo-

gáúl a szó alatt tevő munkélatok sikerült voltának, :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>.
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Ezen újabb, a hazai tanítóképzés szintájának eme-
lését célzó értékes munkásságáért Nagyságodnak őszinte
köszönetemet fejezem ki.·

Budapest, 1911. junius hó 30.
Zichy»

Sebestyén Gyula mint ember, mint férj és család-
apa is mintaszerü volt. Egyszersmind egyenes ellentéte
a szigoru tanárnak, hivatalnoknak és tudósnak. Jóságos
élénk tekintetével mindenkit lebilincselt ; szerény, egyszerü,
puritán modorával mindenkit megnyert. Soha semmit el nem
fogadott, ünnepeltetésének semmiféle alakban helyt nem
adott. Családja melegítő körében érezte magát legjobban. Jól

tudta, hogy feleségében, Stetina Ilonában, az Erzsébet
nőiskola kiváló tanárában és a Nemzeti Nőnevelés elismert
szerkesztőjében többet bir a gondos és szerető hitvestársn ál,
hogy az neki teljesen megértő munkatársa. Halála családját
mélyen lesujtotta, a legszélesebb körben őszinte meg-
illetődést és mély részvétet keltett. Megindított első sorban
bennünket, a tanítóképzés egyszerü munkásait, akik az
elhúnytban mesterünket tiszteltük.

E soroknak nem lehet hivatásuk Sebestyén Gyula
egyéniségének és munkásságának méltatása, nagy rajza.
Egyesületünk hivatása, hogy tiszteletbeli tagjáról méltó-

képen megemlékezzék, a történetírás majd kijelöli kiváló
művelőjének, a vérbeli paedagogusnak és didaktikusnak
helyét lapjain. Mi szakítsuk meg mindennapi munkánkat
egy pillanatra és tegyük le elismerésünk és részvétünk
gyászos koszorúját Sebestyén Gyula frissen hantolt sír-
jára. Állítsunk neki maradandó emléket szivünkben, mert
ő a mi ügyünknek, a tanítóképzés ügyének halottja.

(Csurgó.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoharXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o z s e f ,
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T a n í t ó k é p z é s .

U j t a n t e r v ü n k . '

Bármely iskolafajnak a tanterve csak akkor felelhet meg rendel-

tetésének, ha benne teljesen és világosan kifejeződik az a cél, amely-

nek a szolgálatában áll; vagyisutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhű tükre. az illető iskola céljának s jel-

legének. A tanítóképzők 1881. illetve 1882. évi miniszteri tantervéről ez

éppen nem volt mondható, amennyiben a tanítóképzői szakszerüséget

aszoros értelemben vett pedagógiai tárgyak önmagukra hagyatva elszi-

getelten képviselték és aközrnűveltségi tárgyakat ugyanúgy s ugyanoly

szempontok szerint, nevezetesen puszta ismeretszerzés szempontjából

kivánta tanítani mint bármely más középfokú iskola, tehát tekintet

nélkül a tanítói szakképzésre. A tanítóképzők tanársága fölismerve

ennek a helytelenségét, arra törekedett, hogyatanítóképzőknek tanító-

képzői szakiskola jellegét minél jobban kidomboritsa s e munkájához

megfelelő alapot, a szakiskolai jelleget minden téren figyelembe vevő

tantervet kivánt. A hosszú, 12 éves küzdelemnek, számtalan egyesü-

leti tanácskozásnak, irodalmi vitának, emlékiratnak s a többinek végre

is eredménye lett, mert 1903. januárjában a magas miniszterium a

20 éves multú s céljának már semmiképpen nem megfelelő tanterv

helyett uj tantervet adott ki, melyben a régiből csak az 1868. évi

népoktatási törvényen alapuló keretek s megmásíthatatlan rendelke-

zések maradtak meg. Az uj tanterv uj eszméket, uj törekvéseket hoz-

ván felszinre, hivatva volt tanítóképzésünk egész oktatási rendszerét

átformálni, a magyar tanítóképzés szakszerüségét erőteljesen kifej-

leszteni és szinvonalát fölemelni. Ezen tanterv szerint a tanítói szak-

képzést már nemcsak a szoros értelemben vett pedagógiai tárgyak s

a tanítási gyakorlatok szolgálják, hanem részt kell abban vennie a

tanítóképzés oktatási rendszerébe fölvett minden tárgynak a. maga

módja szerint. A tanterv rendelkezéseire s üdvös ujítására nem szük-

séges itt bővebben kitérni, ismerjük azokat mindannyian. Ámde e tan"

tervnek a helyes intézkedései mellett is nemcsak hogy meg voltak,

mint minden emberi alkotásnak, a maga hibái és fogyatkozásai, hanem

fontos, lényeges s föltétlen javítást igénylő hibák mutatkoztak benne.

A hibák jórészben onnan származtak, hogy a tanterv hosszú ideig

készült s készítői a kibocsájtást közvetlenül megelőző idők legujabb

eszméit és mozgalmait, valamint a tanítóképző tanárok szakvélemé-

nyeit nem igen vették figyelembe. A hibákra csakhamar rámu-
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tattak a szakemberek s éppen a tanítóképzés egysége és szakszerü-

sége érdekében kivánták azoknak a mielőbbi orvoslását. Kezdetben

részleg es rendelkezésekkel intézkedett a miniszterium a mulaszthatat-

tanok pótlásában és javításában, de minél tovább, annál inkább nyilván-

való lett, hogy itt alapos és egységes rendelkezésre, az egész tanterv

módosítására van szükség. Igy született meg alig 8 évre az 1903-iki

hatalmas tanterv után a folyó év junius hó 30-án 78000 szám alatt

kiadott s most szeptember elsején egész terjedelmében életbe-léptetettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Módosított Tanterv s a hozzá készült Utasítás.

Fontos e tantervmódosításnál az, aminél fogva azután a tan-

tervnek állandósága í s a legjobban van biztosítva, hogy nemcsak az

egyesületi tanácskozásokon s közlönyünkben elhangzott véleménye.

ket vették 'megfontolás alá, hanem a Közoktatási Tanács-nak a tan-

tervmódosítást tárgyaló bizottsági tárgyalásaira is behivtak egyes

kiválóbb tanítóképző tanárokat, hogy élőszóval is adják elő a módo-
sításra és az utasításra vonatkozó szakvéleményüket. Hogy ezek; a

különböző módokon elhangzott szakvélemények mily mértékben vétet-
lek figyelembe, azok itélhetik meg azonnal is a legjobban, akik a

revizió kérdésével behatóbban foglalkoztak, vagy a bizottsági tárgya-

lásokon részt vettek s így összehasonlításokat tehetnek. Ámde ismerve

a megnyilvánult véleményeket és kivánságokat, ehelyütt is meg-

állapíthatjuk, hogyatantervmódosÍtás a tanítóképző tanárság tapasz-

talatainak s ezekből folyólag kialakult véleményének majdnem teljes

értekelésével történt. Méltó párja lett az 1905·ik évi népiskolai tanterv-

nek. Megvannak benne azok a föltételek, amelyek egy tantervnek a

fennálló törvényes keretben állandóságot biztosítanak. Már pedig a

tanterveknek legfőbb kritériumuk az állandóság, mert csakis állandó

tanterv fejleszthet tanítéképzői szellemet, tanítási harmoniát és helyes

módszert arra, hogy egyfelől tanult és művelt embereket, másfelől

pedig olyan tanítókat képezzünk, akik a rájuk bizandó fontos hivatás

lehető tökéletes betöltésére valóban képesek is lesznek.

Épen ezért a magyar tanító képzés minden tényezője mély hálá-

val tartozik gróf Zichy János dr, vallas- és .közoktatásügyi miniszter

urnak a tanítóképzés ügye iránt tanusított azon meleg érdeklódéseért,

amelynél fogva ezt a módositott tantervet aránylag ily rövid idő után

kiadni szives volt. Ezzel megadta a tanító képzés fontos munkájának

azt az indítékot, amely a magyar tanítóképzés teljes szakszerüségé-

nek s a kor színvonalához alkalmazkodó továbbfejlődésének hosszú

időre biztosítja a helyes utat. De teljes elismeréssel és őszinte köszö-
nettel kell adóznunk dr. Nemé1zyi Imre miniszteri tanácsos urnak, a
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tanítóképz5i ügyosztály leikes vezetőjének is, aki mindenre kiterjedö
figyelmével, a tanítóképzés minden mozzanatának tökéletes ismere-
tével és a magyar tanítóképzés ügyének lángoló szeretetétől áthatva
belátta a tanterv módosítás szükségességét, azt napirenden tartotta
s a tanítóképzés legilletékesebb részeseinek, a tanítóképző tanároknak
abevonásával, meghallgatásával és tapasztalatainak a fölhasználá-
sával a megvalósulas elé vitte a revizió ügyét. Szeretettel .és hálás

kegyelettel fog megemlékezni mindenkor a magyar tanítóképzés mun-
kássága boldogultzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén Gyula szakfelügyelő urról, ki a tantervi
munkálatok legnagyobb részét lelkes buzgalommal és nagy ügyszere-
tettel végezte; előadója volt annak a közoktatási tanácsban és széles-
körű tudásával, mély szakértelmével elsősorban járult hozzá a módo-
sításnak helyes keresztülviteléhez.

A módosított tanterv az 1903..:ik évi tantervbe lefektetett alap-
elveknek teljesen megfelelő s mint a miniszteri rendelet is mondja:
"A revizió által tett módosítások legnagyobb részben a tanítás anya-
gának pontosabb meghatározására és célszerűbb csoportosítására,
vagy módszerének helyesbbítésére vonatkoznak." Ennek s a hozzá-
készült Utasitásnak tehát épúgy, mint az 1903. évi tantervnek, leg-
főbb jellemvonása a szakiskolai jellegnek minél nagyobb mérvű kidom-
borítása, ami pedig főképen a tantervbe fölvett tárgykörökben és abban
az eljárásban fejeződik ki, amellyekkel a leendő tanítót jövő hivatá-
sának a betöltésére képesíteni lehet. A tárgyköröket, a szükséges
ismeretanyagot fölsorolja a tanterv s rövid kis utasítást ad, külö-

nösen az egyes tantárgyak céljainak a kitüzésével, ámde részletes
tájékoztatással az Utasítások szolgálnak arra nézve, hogy "a tan-
terv végrehajtásában milyen utakat kövessenek, milyen eszközökkel
éljenek s milyen eszményképek felé törekedjenek a tanári testületek."
A képzőintézetek tanítási rendének mindenkor csak az lehet az ural-
kodó alapgondolata, hogy milyen módokon és milyen eszközökkel
vezesse be a leendő tanítót a népiskolai tanítás módjába és gyakor-
latába. Erre tisztán a szoros értelemben vett pedagógiai tárgyak taní-
tása, valamint a gyakorló-iskolai elfoglaltság és hatás nem elegendő,
miért a tanterv megkivánja a közműveltségi tárgyak minden egyes
tanárától, hogy tanításuk közben állandóan figyelemmel legyenek a
népiskolai vonatkozásokra s hogy szaktárgyuk népiskolai tananyagát
a népiskolai tanterv és Utasítás megismertetésévei kapcsolatban mód-

szerésen is feldolgozzák, azonkivül a növendékek gyakorló-iskolai
tanításain, azoknak az előkészítésén és birálatán is jelen legyenek;
végül pedig ki kell fejeződni a tanítóképző szakiskolai jeUegének a
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tanárok tanítási eljárásában is. Ez utóbbinak a tanítóképző tanári tes-

tületeknek lehető egységes pedagógiai. felfogásában és eljárásában kell

mutatkoznia, hogy így egységes s állandó hatásoknak legyen kitéve

mindenkor.a növendék. Ugyanis a növendékek gyakorló-iskolai elfog-

laltsága csak csekély része egész elfoglaltságuk nak, minélfogva bár-

mily helyes hatással van is rájuk a gyakorló-iskola, föltétlenül zava-

-rólag hatna reájuk az, ha a tanítás többi ideje alatt annyiféle hatásnak

volnának kitéve, ahány a tanár.

A tanításnak az egész vonalon olyan módszer szerint kell tör-

ténnie, hogy összhangban legyen a népiskolai tanítás módjával s mint

az utóbbi, úgy a tanítóképző! tanítás is a tanárnak és az egész osz-

tálynak közös és egységes munkája legyen, amelyben a tanár főkép-

pen csak vezet és irányít. Mert ahogyan tanították a leendő tanítot
a tanítóképző ben, ugyanolyan módon próbál majd ő is tanítani a

maga iskolájában. A tanítóképzők munkásságában a koncentráció
alapjául is mindenkor csak az egységes tanítói szakképzést tekint-

hetjük. Erre vonatkozzék s ide térjen vissza minden munkája a

tanárnak.

Nevezetes észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtgen helyes rendelkezése az utasításnak az, hogy

az összes pedagógz'az' tárgyak tanítását és a tanítási gyakorla tok uese-

lését egy kézbe, még pedzg a módszertan tanárának a kezébe. kivánja

adni, mert csak így lá tja keresztül vihetőnek a helyes pedagógiai kz'kép-

zést a maga egészében s annak a tanítóz' gyakorla tba való beolvasztását.

Körvonalozza az utasítás azt, hogyamódszertanból mi a

pedagógia tanárának s mi a szaktanárnak a dolga. A pedagógia

tanára azokat az elveket tárgyalja, amelyek logikai és lélektani ala-

pon nyugszanak s minden tárgy tanításában egyaránt érvényesül-

nek. Ellenben, mivel a tárgy sajátos természetétől függő speciális

módszeres eljárást az illető tárgy tanára ismerheti a legjobban, a

részletes feldolgozás a szaktanárnak a dolga. Természetes, hogy a

pedagógiai elvekre nézve a szaktanár és a pedagógia tanára között-

egységes megállapodásnak kell lenni.

Fontos rendelkezése a tantervnek az is, hogy ahol csak lehet-

séges, így a magyar nyelv és irodalomnál, a mennyiségtannál és gaz-

dasági gyakorlatoknál is (a történelemnél, földrajznál és természet-

rajznál az előző tanterv szerint is így volt) már a Ill. osztályban kivánja

a módszeres feldolgozást, hogy így a növendékek a IV. osztályban a

tanítási gyakorlatokat már lehető tökéletes előkészültséggel végez-

hessék.

A tantervben nagymértékben érvényesülnek a szociális vonat-



kozások ; nem külön szociológia keretében ugyan, hanern részben

minden egyes tantárgy keretében, ahol arra alkalom adódhat s a tárgy
természetével összhangban van, részben pedig a nemzetgazdaságtan
keretében olyan mértékben, amilyenben arra a népiskolai tanítónak

gyakorlati s társadalmi hivatásánál fogva szüksége van.
Egyébként.az uj tanterv az 1903-ik évitói tárgyait tekintve abban

különbözik, hogy belevétetett az időközben életbeléptetett egészség-
tannak és rajznak a tanterve. továbbá: a tanítónőképzők részére is

fölvétetett a női kézimunka mellett a kézügyességi kézimunka (slöjd)
heti 1-1 órával. Lényeges változáson, illetőleg módosításon ment
keresztül a német nyelvnek a tanterve, amely a régihez képest
egészen ujnak mond ható ; további nagymértékben módosult a ter-
mészetrajznak (a biologiának) a tanterve, és a kézirnunkának (slöjd-

nek) a tanterve, mely utóbbi szintén .teljesen elüt elődjétől. .
Kisebb módosítást szenvedtek a neveléstani tárgyak, a mennyi-

ségtan és a fizika tantervei, melyeknél a tananyag egyes részei
részint más osztályokba helyeztettek át, részben pedig a változott
körülményeknél s a tudomány előhaladásánál fogva bővültek.

A változtatások és módosítások okát, az eképpen elérendő
célt s ezeknek befolyását a tanító képzés szakszerüségére az Utasí.
tások világosítják meg.

Lássuk már most az egyes tantárgyakat külön-külön.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA testi élet ismertetése, mint a pedagógiai tanulmányok

alapja és kiindulója az első osztálynak a tananyagát képezi ezentúl
is,a régi heti. 2 .órában, Itt nemcsak a test egyes részeit kell meg-
ismertetni, hanem azok .életrnűködését és egészségtani gondozásának

a mikéntjét is. A tanítás eredményének annyinak kelJ lenni, hogy
a tanulók a nevelői feladatok sikeres megoldásáhozutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges test-
ápolási és fejlesztési intézkedéseknek okát tudják adni. Eltérés a régi
és uj tanterv között alig van valami. Az uj tantervból kirnaradtak
a gyakoribb gyermek- és ragályos bőrbetegségek, valamint az elter-
jedésüket meggátló egészségtani szabályok; továbbá a vérzések elál-
Jítása, sebfertőzések elkerülése, és azután attétettek az egészség-
tanba. Uj dolgok "a vakok és siketnémák oktatása; idegmunka, túl"
terhelés, gyengetehetségüek és hülyék. "

2. Lélektan, mint a tanítóképzők legfontosabb pedagógiai tanul-
mánya a II-ik osztályban taníttatik heti 3 órában. Célja nem későbbi
filozófiai tanulmányokba való bevezetés, hanem hogy magyarázatát
adja mindama szellemi jelenségeknek, amelyeken a tanítás és nevelés
munkája nyugszik. Különösen azokat a részleteket kelJ behatóbban
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tárgyalni, amelyek a nevelés és tanítás előfeltételeinek és hatásának

a magyarázatául szolgálnak. Foglalkozni kell itt a gyermeki lélek

fejlődésével s a pszichofizika és gyermekpszichologia főbb ered-

ményeivel is, különösebben az összefoglaló áttek intések kapcsán.

Ezen osztály tananyaga bővült a következő neveléstani részletek-

kel. "A családi és iskolai nevelés. Kapcsolat a népiskola és a neve-

lés egyéb tényezői között. A népiskola feladata. Nemzeti szellem a

nevelésben. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A népúkolaz' nevelés- és oktatástan-nak a feladata az, hogy

a népiskolai gyakorlatnak a magyarázatát adja, miért is itt nem

tudományos, hanem csakis azokat a pedagógiai elveket kell meg-

tanítani, amelyek már kiforrottak s a gyakorlat számára szüksé-
gesek. A tanítás a tanuló egyéniségének s a tanulók között gyak-

rabban előforduló testi és lelki abnormitásoknak a megismertetésévei

kezdődik. A nevelés és oktatás elveinek s módszereinek a megtaní-

tásán kivül gondot kell itt is fordítani a helyes pedagógiai és logikai

gondolkodásra való szoktatásra, a gondolatok mélyébe való behato-

lásra, azok fölött való elmélkedés kifejlesztésére, mint amelyekre a

tanítónak mindig szüksége van, nemcsak a tankönyvek megválasz-

tásakor, hanem az ismert módszereknek a tanulók egyéniségei, a

helyi s más körülmények szempontjából való elbirálása, valamint

a felvetődött uj és ujabb tanítási eljárások kritikai értékelése szem-

pontjából is. Szóval törekedni kell bizonyos filozófiai tudás meg-

teremtésére -is, dacára annak, hogy filozófiát a tanítóképző ben nem

tanítunk. Ilyen célt szolgálnak az utasítás szerint, a tanult elveknek

a megerősítésén kivül egyes fölvetett methodikai kérdéseknek a meg-

vitatásai. A föl vethető methodikai kérdésekre egész sor példát közöl

az Utas ítás. Kiegészítik a pedagógiai készültséget egyes nevezetesebb

pedagógiai munkáknak az elolvastatásai.

Uj anyaga a nevelés-oktatástan tantervének : "a magyar nyelv

tanítása a nem magyar tannyelvű népiskolákban, az erre vonatkozó

törvények, miniszteri rendeletek, tanterv és utasítások beható ismer-

tetése", mint amelyek a revizió előtt már külön rendelettel is' föl-

vétettek a tanítandók közé.

A harmadik osztályban tanítjuk a nevelés-oktatástan mellett.

4. A szervezettan-t, melyre a heti 3 órából az iskolai év

második felében mintegy 30-at kiván fordítani az utasítás. A régi

tananyagon kivül most föl van véve a szervezettanba : Az iskolán

kivüli oktatás, a gyermekvédelem, a tanítói könyvtár intézményé-

nek a kellő megismertetése is.
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5. A negyedik osztályban ezután csakiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelés története-t taní-

tunk a régi tantervnek megfelelő, változatlan keretben. Mivel azon-

ban az óraszám, a heti 2 óra megmaradt s az most egészen ennek

a tárgynak a tanítására fordíttatik, jóval behatóbban lehet megismer-

tetni az· egyes nevelési intézmények, nevelési irányok és elméletek

fejlődését. A tárgyalásban nem az életrajzi adatokra kell a súlyt fek-

tetni, hanem az eszmékre és elvekre, amelyek az illető, kiváló peda-

gógus nevéhez füződnek. A pedagógiai olvasmányokat ebben az

osztályban még nagyobb mértékben kell felhasználni, mint az előző

évfolyamokban.

6. A tanítási gyakorla tokra a harmadik osztályban heti 2, a

negyedik osztályba heti 6 óra fordittatik továbbra is olyan módon

és beosztással, ahogyan azt az időszaki rendeletek megállapitották.
Részletes irányítást ad az utasítás az 1. és II. évben végzendő

gyakorló-iskolai látogatások miként jére, valamint a Ill. osztály első-

meg a IV. osztály rendszeres és folytatólagos tanításainak előkészí-

tésére és megbeszélésére, úgy hogy ezek alapján már ezen a téren

is nagyon egységes fog lenni a szakszerű kiképzés.

7. A magyar nyelv és irodalom tanterve s óraszáma semmiféle

változást nem szenvedett.

Nevezetesen az 1. és II. osztályoknak hetiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4-4, a !II-IV. osz-

tályoknak heti 3-3 órája van s az 1. osztályban rendszeres magyar

nyelvtant és stilisztikát, a II. és Ill. osztályokban poetikát és reto-

rikát, a IV. osztályban pedig irodalomtörténetet tanítunk. A nyelvtan

tanításának főfeladata, a nyelvtényeket a tanulókkal megfigyeltetni

és a megfigyelések elvonása s rendszeresítése által öntudatossá tenni

a nyelvhasználatot. Tanítása nem annyira elernző, mint inkább össze-

foglaló s az elemzések alkalmával nem az elméleti, logikai elemzésre

kell a gondot fordítani, ami mindenkor sivárrá teszi a nyelvtan tari-

tását, hanem minden ténye a tanításnak a helyes beszédre, helyes

irásra való szoktatásra s a rejtettebb nyelvtények ismertetésére vonat-

kezzék. Ebből a célból a felsőbb osztályokban is minden meg-

felelő alkalomkor ráirányítja a tanár a figyelmet a nyelvtani

tudnivalókra.

A stilisztika tanítása sastilus sajátsága nem puszta tantételek

közlésével, hanem irodalmi becsü olvasmányok alapján történik.

A poetikai műfajok ismertetését is mindig olvasmányok alapján

végezzük, amikor az olvasásban nem a nyelvi, tárgyi és stilisztikai

rragyarázatok,hanem a művészi alakít ásnak a fölismertetése s a költői

szépségnek az átérzése a fődolog.

.•
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A prózai műfajok ismertetésénél rá kell mutatni a történeti

fejlődésükre is.
A negyedik osztály irodalomtörténeti oktatása az előző évfolya-

mok nyujtotta ebbeli ismereteket rendezi s kiegészíti és pedig nem
rendszeres, történeti fejlődésnek megfelelően, hanem olvasmányok
és életrajzok alapján főképen a nagy korszakok s nagy irók fejlő-
dését, jelentóségét és hatását igyekszik megértetni.

Fontos tájékoztatást nyujt itt az utasítás a tanításuál figye-
lembe veendő főbb szempontokra, valamint anyelvtannak, stilisz-
tikának, poetikának. retorikának s az irodalomtörténetnek tanítása
közben értékesíthető kapcsolataira, továbbá arra nézve, hogya taní-
tási időből az 1. osztályban mennyi fordíttassék a nyelvtanra, mennyi
a stilísztikára, a II-ban és Ill-ban mennyi a poetikára s retorikára
s végül minden osztályban havonként átlag hány óra. jusson az
iskolai olvasásoknak.

A magyar nyelv és irodalom népiskolai tantervének s utasí-
tásainak az ismertetése a Ill. osztálynak a feladata, de azért a nép.
iskolai fogalmazásra, ennek fokozataira, a feladatok megválasztá-

sára, a dolgozatok javítására már az előévek tanításai kapcsán is
álllandóan ki kell már terjeszkedni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é m e t nyelv, dacára egyesek s a tanítóképző tanárok orszá-
gos egyesülete választmánya kivánságának, meghagyatott továbbra is
rendes tantárgynak, tanterve azonban teljesen megváltozott, egészen
uj lett. A fakultativvé tevés kivánsága onnan. eredt, hogy eddig ezenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II téren a tanítás, ugyis majdnem eredménytelen volt. Ámde ma már
a világ minden iskolájában tanítanak valami idegen nyelvet, még
pedig azt, amelyik rájuk nézve a legfontosabb; miért küszöbölnénk
tehát mi ki a német nyelvet, ami reánk. nemcsak geografíailag, hanem
közgazdasági s kulturális szempontból is a legfontosabb, amelyet a
köznapi életben is a leggyakrabban használunk, sőt ilynyelvü ujság-
jaink s könyveink vannak nagyszám mal. A közoktatási tanács s a
magas miniszterium nem is fogadta el a. választmány nak a javaslatát,
amint az 1868. évi közoktatási törvény ennek utját. is, állja, hanem
arra az egyedüli helyes' utra tért, miszerint meg kell javítaní a mód-

szert, hogy így a. tanítóképzőkben. necsak tanítsák, de lehetőleg meg
is tanítsák a német nyelvet, Ebből a célból a rrémet nyelv tanítását
a. tanterv s utasítás: a direkt módseer Il\lapjára helyezi, mint. amely
alapon a tapasztalatok szerint eredmény igérkezik,

A tanulókat nyelv tudásuk szerint k.ezdő és haladó escportek-

ban külön-külön tanítjuk s az. egyes csoportok; a kezdóké' is, nem
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nyelvtannal, olvasással és irással kezdődik, hanern a tanár mind-

járt az első órától kezdve németül beszél a tanulókkal. Külön nyelv-

tani órák nem is lesznek, hanem mindenkor fő a beszédgyakorlás,

amelyet azután olvasással, irással s közbe-közbe adott egyegy

nyelvtani szabállyal tudatosabbá s biztosabbá igyekezünk tenni.

A haladók tanítása abban különbözik a kezdőkétől, hogy ők

többet értenek németül, de rendszerint hibásan beszélnek és irnak,

ennélfogva a tanítás feladata itt a szabatos, hibátlan beszédre való

oktatás és anémet stilus finomabb sajátságaiba valózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbevezetés.

A kezdők tanításában arra kell törekedni, hogy a nl. és IV. osz-

tályokban már együtt legyenek taníthatók a haladó kkal. Ekkor a

haladók tanítása csak annyiban fog eltérni a kezdőkétől, hogy

nehezebb feladatokat, nehezebb olvasmányokat fognak földolgozni.

9. A történelem tanterve 5 elosztása teljes egészében a régi

maradt. Az 1. és Il, osztályokban heti 3-3, a Ill. osztályokban

heti 2 órában. A tanítás középpontjában áll a hazai történelem,

még pedig az 1. és II. osztályban az egyetemes történet keretében,

a lll-ban pedig önállóan. A tanításnak első sorban a társadalmi és

állami élet alapvető intézményeinek és a műveltség nagy áramlatainak

a megismertetésére kell szoritkozni, más egyebet pedig csak annyiban

kell figyelembe venni, amennyiben amazokra hatottak. Ezekben

fejeződik ki a szociális vonatkozásu történettanítás, melynek helyes

keresztülvitelére nagy gondot kiván fordítani az Utasítás. Ebből a

szempontból a tanárnak minden kinálkozó alkalommal rá kell mutatni

az őskori primitiv és tipikus állapotokból kiinduló fokozatos átalaku-

lásokra, épp úgy a keleti népek kasztrendszerére, mint a római

birodalom szertelen vagyoni és hatalmi megoszlására, a középkori

hűbérrendszerre, a mai szabadság és gazdasági szabad versenyre,

sőt ki kell terjeszkednie az uralkodó szociális kérdésekre is óvatosan.

Természetesen a népiskolai érdeket folyton szem előtt kell

tartani rendes tanítások közben is, mig a nl. évfolyam végén

teljessé lesz az a népiskolai történettanítás módszeres feldolgozásával.

10. Az alkotmánytan, mint a magyar törériettanítás kiegészítő

része, a magyar állami élet jogrendje fejlődésének s jelenlegi álla-

potának a megismertetése, a IV. osztályban a régi tartalom és keret

némi .bővülésével heti két 'órában taníttatik továbbra is. Tekintettel

a' heti kevés óraszámra, a történeti fejlődés ismertetésénél főképen

azokról kell tanitani,amelyek az. élőjognak rna is részét képezik,

vagy ennek a magyarázatához föltétlenül szükségesek z a magán-

jogot, büntetőjogot és-peres eljárást pedig kizárólag gyakorlati, szem-
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pontból kell tárgyalni. A szociális érdekeket különösebben az

ujonnan felvett mezőrendőri és ipari törvények, cselédtörvények. a

munkásokrófés rnunkaadókról szóló törvények és fontosabb _ren-

delkezések megismertetése egésziuk ki.

A népiskolai tanításra való előkészítésben elméleti fejtegeté-

sekkel ,szemben legnagyobb szelgálatot akkor teszi a tanár, ha a

népiskolai tananyagból minél több részletnek mutatja be a mód-

szeres földolgozását.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAJóMrajz tananyaga is alig változott. Egyedül a Ill. osz-

tály anyaga bővült Bosznia és Hercegovinának az eddiginél rész-

letesebb ismertetésével. Osztályon kint 2 -2 óra jut e tárgynak ezután

is, és pedig az 1. osztály számára a csillagászati és fizikai földrajzot,

a II-ikra a magyar állam kivételével a többi politikai földrajzot s

a Ill. osztályra a magyar állam földrajz-át irja -elő a tanterv. Igaz,

hogy többször, egyesületi tanácskozásokon is foglalkoztak azzal,

sőt _ javaslatot is terjesztettek elő, hogy az 1. és Ill. osztály tan-

anyagát cseréljék föl; ámde ennek a javaslatnak helyt nem adtak,

főképen azért, hogy Magyarország földrajzát a növendék így

minél érettebb korában összes geografíaí ismereteinek a felhaszná-

lásával minél behatóbban és eredményesebben tanulhassa s végül, hogy

ilyen beosztás mellett a népiskolai módszeres feldolgozás a Ill. év-

folyamban mindjárt Magyarország földrajzához kapcsolódhatik.

Értékes és fontos uj részlete a tantervnek Magyarország óssze-

fogla ló. ismertetese : Magyarország geografiai helyzete, területe, részei,

hegyei, síkságai, vizei; talaja, éghajlata, növényei, állatvilága ; lakos-

ságának létszáma, anyanyelv, vallás és foglalkozás szerint. A szo-

ciális vonatkozásu dolgokból: a népesség sürüsége, kivándorlás; a

városok fontossága; - az ország gazdasági termelése: földmivelés,

állattenyésztés, bányászat, ipar; kereskedelem; a szállítás utjai és

eszközei; az ország nevezetesebb kulturális intézményei, a közok-

tatás, tudomány, irodalom, művészet s végül az emberbaráti es

szociális intézmények.

1 2 . A mennyz'ségta ,n -tanterve az elhangzott kivánságoknak

lehető figyelembe vevés évei előnyöserr megváltozott.

, Először is az L osztály heti 3 órája. 4 óráras a IV. osztály

2 órája 3 órára emeltetett föl, azaz a régi 10 óra - helyett ezután

12 óra fordíttatik e tárgynak' a .tanítására.

A számtannak első osztályn tananyaga maradt a régi, s csak

annyi változás történt, 'hogy előbb kell tanítani a tizedes- .scsak

azután a közönséges törtekről. Ezt. a változást a népiskolai tan-
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anyag beosztásához való alkalmazkodás indokolta. A régi, de még
a mostani uj tanterv sem tesz említést a viszonyokról és arányok-
ról. Mivel pedig ezen ismeretekre a geometriában, de a gyakorlati
számtan ban is állandóan szűkségvan, az utasítás szerint ezeket a
dolgokat az egyenletekkel kapcsolatban, mint azoknak egyik külö-
nös alakját, kell megtanítani. A II. osztály számtani anyaga nem
szenvedett változást, A Ill. osztály eddigi anyagából a kamatsza-
mítás és váltóismertetés átkerült a IV. osztályba s ezek helyett a
Ill-ikba utaltatott a népiskolai módszeres földolgozás. :A IV. osz-
taJy tananyaga a UI-Ból áttetten kivül bővült még a takarékpénztár!
üzletek, a járadék, nyeremény és törlesztéses kölcsönök, sorsjegyek
és a tőzsde ismertetésével. Az ily módon lényegesen bővült tan-

anyag taníttatására emeltetett fel az órák száma eggyel
A geometria tananyagában még nagyobbmérvü a változás.

Eiőször is ezután mind a négy évfolyamban lesz· geometria:. Az
1. és II. osztályokban tanítandó az az anyag, amelyet a régebbi
tanterv a II. és lll. osztályoknak szabott ki. A IV. osztály számára
régebben is megállapított tananyag, a térmértan, ezután is a IV-ik
osztály tananyaga lesz változatlanul. A Ill-ik osztálynak azonban
egészen uj tananyaga van; nevezetesen a derékszögű koordináták
alkalmazásai a pont és egyenes vonat tárgyköreiben. Ebben a körben
kell lehetőleg megtanítani azokat az ismereteket, amelyekre a függ-
vény fogalma felépíthető: mint amelyre a mennyiségtan tanításának
reformjából, különöserr a fizikában és az algebrai. ismeretek felvííá-
gosítása céljából szükség van a tenítóképzőkben is.

A számtani műveleteket 'algebrai alapon kell megértetni és
megvilágitani, miért a számtantanltásaz 1. osztályban az algebrai
műveletek tanításával kezdődik, de természetesen e tanítás azért
folytonosan kapcsolatban marad a: kösönséges száratannai. Mivet
a tanítóképzőkben is lehetőleg gyakorlati mennyíségtant kell taní-

tani, azért az. Uj részletek bevezetése mindenkor gyakorlati példákból
indul ki és a főgond az eljárás megértetésére és készséges atkal;..
mazására esik. A geometriai tanítás a tatlitóképzókben,- tekintett el.
arra, hogy szeraléleti geometriát a megelőző iskolákban már tanultak
a növendékek, rendszer-es geometriai tanítás, melyben különösen
az alapvető tételeket egyszerü, de saígoru bizonyítással ísmertetjük,
Természetesen a tanultak megszilárditására s begyakorlására szer-
kesztő és számító febádatokra is szükség van. HogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt geometriának
az algebráv811és, más tárgYá:kkal v:a:ló kliipcwhttáf. fig:yelmenkiV:Ű11
hagyni' nem szabad, nyilvánvaló ..
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Ugyaszámtannak, mint a mértannak a feladatai lehetőleg

tárgykörök szerint csoportosítva, a gyakorlati életből meríttetnek.

Mert csakis így felelhet meg a mennyiségtan annak a követelmény-

nek, hogya tanulóknak más uton szerzett ismereteit tér- és számbeli

tekintetben megvilágítja, azon kívül bővíti és mélyíti. Olyan feladatok-

nak természetesen, amelyeknek adatai a valóságban nem fordulnak

elő, va~y hosszadalmas számításokra vezetnek, avagy csak rejtett

fordulatokkal oldhatók meg, a tanítóképzőkben szükség nincs.

A mennyiségtan népiskolai tantervének és utasításainak az

ismertetése a Ill. osztálynak a feladata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. A nó'vénytan is álla ttan (biologia) tanítási rendje egészen

megváltozott. A tanterv intenciója az, hogy a tantárgy tanítása és

tanulása minél szorosabban kapcsolódjék az élő természethez és terv-

szerűen vezetett demonstrációkon és gyakorlatokon alapuljon. Ezért

mindkét osztályban az őszi és tavaszi hónapokban növény tant, a

Iéli hónapokban állattant tanítunk, mert így a növények életfolya-

matát, élet jelenségeit magán az élő természeten lehet tanulmányozni.

Az ismeretnyujtás első sorban olyan tipusokhoz kapcsolódik,

amelyek a népiskola természetrajzi tananyagában is benne vannak,

amelyek tehát alakjuknál és szervezetűknél fogva a legjellernzőbbek,

és gazdaságilag is fontosak. A tipusok mellett, hazánk faunájának

és florájának kiváló speciális fajait természetesen mellőzni nem sza-

bad. A tipusok részletes ismertetésekor figyelemmelXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e l l lenni az

ősöktőlörökölt faji és rendszertani sajátságokon felűl a termő hely ,

klima stb. által kifejlesztett jellemvonásokra is. Leghelyesebb eljárás

az, ha az ismerterendő egyedet beállitjuk az ő természetes környe-

zetébe, ahol táplálékát, egyáltalán életföltételeit megtalálja, az életét

védheti, ivadékait felnevelheti stb., szóval, ahol helyét 'a természetben

betölti. A tárgyalás -kizárólag biologiaí-alapon történik, azaz minden

kiválasztott tipus os alakot ökologiai, morfologiai, r~ndszertani, gya-

korlati és egyéb szempontokból egyszerre ismertetünk. Hogy a terv-

szerűen rendezett éselőkészített- kirándulások a természetbe, fontos

részét képezik a biológia tanításának, csak természetes.

A tanterv az állat- és növénytan tanítására osztályonként és

hetenkéntSc-B órát szab meg. Ezekből azonban 1-1 óra kizárólag

a növendékek biologiai gyakorlataira fordítandó,· melyen a növen-

dékek biologiai megfigyeléseket végezn ek az Iskolai akváriumokban,

kertben stb" továbbá megtanulják a kézi nagyítóval és mikro-

szkóppal való bánásmódot s egyes könnyebb s egyszerűbb készít-
rnények előállítását, állatok kitömését. és növényfiziologiai kisérleteket

Magyar Tanítóképző. 31
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stb. A rendes biologiai gyakorlatokon kivül bevonandók a tanulók
a tanítással együtt járó gyakorlatokba is, milyenek: a kirándulások
alkalmával a gyüjtések s a gyüjtött anyagnak a feldolgozása; a
tanár utasítása és felügyelete alatt az előadásokhoz szükséges dol-
gok előkészítése s a gyüjtemények rendben tartása ; a gyakorlo-
iskolai természetrajzi szertárnak a megismerése és a gyakorlati
tanításokra való előkészülés.

A növény- és állattan népiskolai tantervének és utasításának
a megismertetése a Ill. osztályban történik, de ezen ismertetésnek
a tárgyi előkészítése az I. es II. osztálynak a feladata, ugyannyira,
hogyanépiskolai természetrajzi szertárak egybeállítására és keze-
lésére nézve is ezen osztályokban adja meg a szaktanár a pontos
utbaigazításokat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. A kémz'a és ásvány tan tanterve csak annyiban változott
meg, hogy az eddigi változatlan tananyag mellé még hozz
vétetett a cianvegyületek rövid megismertetése is, A tananyag elosz-
tása is a régi: a tanév első két hónapját a kémiai előismeretek nyujtása
tölti ki. Ezt a részt azonban nemcsak mint az ásványtannak -segéd-

tu Iornányát tanítjuk, hanem önmagáért és ama sokféle vonatkozá-
sáért is, amelynél fogva a természettudományok minden más ágában
és a gyakorlati életben is fontos. Az ásvány- és kőzertani rész a
kémiai részhez legközelebb álló, vizben oldható sók ismertetésével
kezdődik s erre az utasítás 4 hónapi időtartamot száno Befejezi e
tárgy tanulmányát a szerves kémia, melynek tárgyalására 2 hónap
fordítható. Különös gondot kell fordítani mindegyik résznél a gya-
korlati alkalmazásokra és az anyagoknak meg a jelenségeknek
valóságos bemutatására.

Kémiai gyakorlatokra nincs külön óra előirva a tantervben, de
azért okvetlenül szükséges, hogy a tanulók az egyszerübb, külö-

nösen ~ népiskolában előjöhető kisérleteket megpróbálják, hogy
ezen a téren legalább a legelemibb ügyességek és fogások isme-
retével hagyják el a tanítóképzőt. Hogy mik legyenek ezek az egy-

szerü gyakorlatok és kisérletek, erre' az utasítás elég részletesen
kiterjeszkedik.

A népiskolai természetrajz és jcémia tanításának', médszeres
.földolgozásakor nemcsak meg kell ismertetni a gyakorlóiskola föl-

.szerelését; hanem igen helyes, ha a szaktanár szertárában is meg
van anépiskolai kémiai fölszerelés egy példánya s ezen gyakorolják

be a tanulók a népiskolai anyag .fontosabb részeinek földolgozását.
" 15. A tanítóképzőben aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf iz ik a tanításának épp úgy, mint a

"c, ,
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kémiának a természeti jelenségek és törvények megismeresen s a

jelenségeknek a törvények alapján való magyarázatán kiyül még

az is a feladata, hogy a leendő tanítót belevezesse a szemléltetés

és kisérletezés módszerébe is, amely nélkül a tanító a maga pályáján

nem boldogulhat.

A fizikát ezen tul is a Ill. és IV. osztályokban tanítjuk; még

pedig a Ill. osztályban heti két órában a mozgások tanát, az erőt,

a rnunkát és energiát, a részletes mechanikát és a melegről szóló

fejezetet, s a IV. osztályra marad a hangtan, fénytan, mágnesség

és elektromos jelenségeknek az ismertetése. E beosztás sokkal helye-

sebb, mint az előző volt, mert a munka és energia fejezet köz-

vetlenül kapcsolódik az erők tanához. A tanítás a tanulók tapasz-

talataiból és ismereteiből indul ki és a fontosabb jelenségek kisérleti

bemutatásával, leirásával és törvényszerűségének a megállapításával

s a tünemény okának a megmagyarázásával fejeződik be. A meg-

állapított törvényszerüséget igen sokszor mennyiségtani alakban is

kifejezzük, némely esetben a könnyebbeket le is vezetjük, de magát

a törvényt mennyiségtani uton csak' a legritkább esetben állapít juk

meg. Ha valamely törvényszérüséget kisérleti uton nem tudunk

megállapítani, a mennyiségtani út pedig az előismeretek hiányában

lehetetlen, akkor a törvényt egyszerüen fölirjuk s azután kisérletileg

igazoljuk.

A IV. osztály fizikai órái heti egy órával szaporodtak, a har-

madik óra azonban rendszeres fizikai gyakorlatok tartására fordí-

tandó, hogy így a tanuló a szemléltető eszközökkel való bánás-

módoan is némi gyakorlatra tegyen szert. Kár, hogy az utasítás

nem ad részletesebb fölvilágosítást a tanulók fizikai gyakorlataira,

mint azt a kémiánál, biologiánál teszi. Bizonyos azonban, hogy

főképen és elsősorban azokat a kisérleteket kell gyakoroItatni, amelyek

a népiskolában is előfordulnak. ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16. Az egészségtan uj ebben a tantervben, de már időközben,

részletes rendelettel bevétetett a tanítóképző tantárgyai közé. A IV.

osztályban heti egy órában taníttatik és pedig legmegfelelőbben. az

intézeti orvos által. Az egészségtan, bár nem tartozik a neveléstani

tárgyak közé, mégis nagyon közelről érinti a néptanító nevelő

hivatását és munkakörét s így méltó helye azok szomszédságában

'van. Ezen tantárgy keretében nyujt juk azokat az ismereteket, ame-

lyek a tanító egészségügyi feladataira vonatkoznak: nevezetesen a

közegészségügyi, iskolaegészségügyi, a, betegségek és betegápolási,

fertöző .betegségek és az első segélynyujtási tudnivaiókat. Az előző



tantervnél ezen ismeretek a testtanba voltak beillesztve, holott ezek

némelyikének tanítására egyedül csak iskolaorvos illetékes.

Az egészségtan tanításmódja kizárólag gyakorlati jellegü.

A tájékoztatást, magyarázatot és utasítást ahhoz kell mérni, hogy

miképen élhet a legmostohább körülmények között is egészséges

életet a tanító, mi módon. valósíthatja meg az egészségtan köve-

telményeit a lehetőség határáig iskolájában, és mennyiben tehet

szolgálatot községének ezen a térenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis. Röviden a fejlettebb higie-

nikus intézmények ismertetését is föl kell venni a tanítandók közé.

Hogya tárgy tanítása leghelyesebben csak úgy történhet, hogy

amit lehet a valóságban, vagy képen, illetőleg kisérleti demonstrációk

utján mutatunk be, természetes, mert a puszta élőszóval adott ismer-

tetésnek a legtöbbször nincs foganatja.

17. A gazdaságtan (háztartástan) tanítására nézve a tanterv

első sorban is azt az ujítást hozza, hogy míg eddig csak a Iv-ik

évfolyam számára volt fölvéve heti két óra, a gazdasági gyakor-

latokra szánt időnek a megállapítását pedig a helyi tantervnek engedte

át, addig most minden évfolyamnak heti 2-2 órát rendel a tanterv.

Még pedig úgy, hogy az első három évfolyamban a gyakorlat áll

előtérben s ezekhez fűződnek a magángazdálkodási elméleti isme-

retek, a IV. évfolyamban ellenkezőleg az elméleti ismeretekre esik

a fósuly s ennek csak a kiegészítésére szolgálnak a minimumra

redukált befejező gyakorlatok -.A IV. évfolyamban a korábbi évfolya-

mok gazdasági gyakorlataiban szerzett elméleti ismeretek összefog-

lalásán kivül még a nemzetgazdasági ismereteket is itt kell nyuj-

tani, különös tekintettel a szociális ismeretekre és a tanító szociális

felad~taira. Fontos ujítása a tantervnek az, hogy minden egyes

évfolyamnak a tananyagát őszi, téli s tavaszi időszakokra beosztva

részJetesen felsorolja s így ezen tantárgy tanításának a rendszeresség

mellett maradandó értékü tudást is biztosít.

Külön tanterve van a tanító- és külön a tanítónőképzőknek.

A tanítóképzők anyaga a mezőgazdaság, gyümölcsfa és szőlőkerté-

szet, valamint az állattenyésztés köréből van merítve, a tanítónőkép-
zőké pedig a konyha-, gyürnölcs-, virágkertészet és háztartás köré-

ből, melyek .között különösen a téli hónapokban a főzés is szerepel.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nemzetgazdaságtan tananyaga . mindkét fajta képzőben egy és

ugyanaz. Itt a tananyag bővült a szociális szükségletekkel, neve-. . . - .
zetesen : a. népesedes tana ; a mezőgazdaság s a többi nyerster-

melési ágak ; az ipar, kereskedelem és közlekedés főintézrnényei ;

a rnunkásügy, a munkásvédelern 'és biztosítás; az egyén, az állam

388
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és a társadalom szociális kötelességei; a szocializmus mint korunk

egyik uralkodó kérdése; a szociliasta mozgalmak; elfajulásaik és

veszedelmeik. Rájuk vonatkozólag a tanító feladata a nép felvilágo-
siásában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18. Az ének is zene tanítására a tanítóképzőkben megmaradt

a heti 4-4 óra, a tanítónőképzőkben azonban minden osztályban

1-1 órával redukálódott, azaz 3-3 óra lesz ezután. Ezen idő

alatt a tanítójelöltek zenei kiképzésének lehetőleg meg kell haladni

azt a mértéket, amennyit a népiskolai énektanítás megkövetel, mert

csakis így felelhet meg a tanító a népiskolán kivüli szociális fel-

adatának, énekkarok alakításának stbnek. Az egyesületi választ-
mánynak a zenei oktatás oly értelmü reviziójára vonatkozólag tett

javaslatának, hogy a képzőintézeli zenetanításnál csak a hegedü

vagy csak a harmonium tanítása legyen kötelező, mint amelyek a

tanítónak a népiskolai ének tanításánál elegendőek, a zongora- és

orgonatanítás pedig fakultativvá tétessék, a tanterv nem teszeteget

már csak annálfogva sem, mert az 1868.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v i népoktatási törvény

a zongorát a kötelező tantárgyak sorába iktatta. Bizonyos tekintetben

azonban ezt a kivánságot honorálja a tanterv legalább annyiban,

hogyazenetanításban a harmoniumot állítja előtérbe olyképen, hogy

mihelyt a tanulók zongora segítségével elsajátították a hangszeres

zene tanulásához szükséges előismereteket s részben legelerriibb

technikai ügyességet, azonnal előveszi a harmoniumot, mint a nép-

iskolai énektanítás egyik legfontosabb eszközét. Ezen a hangszeren

kell elsajátítani a tanulónak mindazon technikai készséget, amely

a népiskolai . tanulók énekének harmonikus kiséretére szükséges.

Akik az iskolai harmonium általánosan kötelezett tanítási anyagát

már sikeresen elvégezték, tanulmányaikat az orgonán folytatják.

A hegedü a tanítóképzőkben kötelező, a tanítónőképzőkben azonban

fakultativ. A tanítóképzőkben az egyházi ének és z,ene fakultativ.

A hangszeres zenei oktatás intenzivebbé tétele szempontjából
kivánatosnak mondja a tanterv a tanulóknak csoportokba való

oszlását.

A karénekekre vonatkozólag a tanterv úgy intézkedik, hogy

ezt a Ill. és IV. osztályokban akár osztályonként, akár alkalom-

szerüleg összevontan a rendes énekórákon kell gyakoro/m·.

19. Rajznak tantervét a revízió előtt külön rendelettel álla-
pították meg s ez megmaradt változatlanul. A tanterv különösen

hangsulyozza a falitáblán való nagyméretü rajzoltatást, mint a

népiskolaiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóra nagyon fontos rajzolási módnak a gyakorlását,
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s a tanítónőképzőkben a népművészeti munkák forrnakinesének a

felhasználását, különös figyelemmel a női kézimunkára.

Az utasítás különös figyelmet kiván fordítani az önálló mun-

kára való serkentésre, amely nélkül a rajztanítás célja el sein érhető.

Részletes utasítást ad a szernlélet és "emlékezet után való raj~olás,

a kézügyesítő gyakorlatok, a. síkformák rajzolásának, testminták,

ipari, művészeti tárgyak rajzolásának, az emberi alak és élő állatok

vázolásának, a testek vetítő ábrázolásának, ecsetgyakorlatoknak,

tervezgetéseknek, a fali táblán való rajzolásnak a tanítására, továbbá

figyelemmel van a test- és kéztartásra, a rajzok kidolgozására, a

segédeszközökkel s anélkül való rajzolásra, a szabadban való raj-

zolásra, vázlatkönyvre, a tanítás anyagának beosztására, a mintá-

zásra, .rnűalkotások ismertetésére, a taneszközökre, a rajzteremre

sannak berendezésére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20. A szépz"rás tanterve is változatlan. Az utasítás ennek a

tárgynak a tanításánál főszempontokul állítja fel az egészségtani

követelményeknek, az olvashatóságnak, egyszerüségnek és a csinos-

ság kellékének az egyetemleges és egyenlő értékü figyelembevevését.

21. A kézz"munka (slöjd) tanterve majdnem egészen uj, mert

lehetőleg alkalmazkodik az uj népiskolai tantervhez és utasítások-

hoz, hogy így a kézimunkának a népiskolában való fontos mód-

szertani és neveléstani feladatára kellőleg előkészüljön a leendő

tanító. Az 1. osztály számára agyag- és papirosmunkákat, a IL osz-

tály számára agyag-, karton- és famunkákat, a Ill. és IV. osztályok

számára agyag- és famunkákat ir elő a tanterv a tanítóképzőkben

heti 2-2 órában. Uj kisérlet a slöjdmunkáknak a bevitele a tanítónó-
képző-intézetek tantervébe, hol heti 1-1 órában az 1. osztályban

csak agyagmunkával, a Il-ikban agyag-és kartonmunkával, a Ill.

és IV. osztályokban agyag- és famunkákkal foglalkoznak a tanulők.

A" tanítás körét és a tanítás menetét úgy állapítja meg a tan-

terv és akképen bővíti, hogy az egyes munkanemek szerint való

foglalkozások a nép iskolai játékszerü munkán kezdve fokozatosan

haladnak ama munkákig, amelyekkel a tanító a legegyszerűbb és

legszükségesebb tanszereket egybeállíthatja és szertárát idegen segít-

ség nélkül is megfelelőerr berendezheti, sőt egyik-másik népipari

rnunka. elsajátítása és terjesztése utján szociális irányban is .hathat.

A tanterv ben pontosan megállapított munkanemekre az 'utasítás

állít össze részletes sorozatokat, melyek természetesen nem azt jelen-

tik, hogy 'mindegyik tárgyat minden növendék elkészítse, hanem

azt, hogy az összeállított sorozat az egész osztályra 'kötelező,

390
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22. A női kézúnunkazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanterve annyiban módosult, hogy az
1. és II. osztályok óráinak a száma eggyelleszálIíttattak s így most

minden évfolyamban heti 2-2 órában szerepel e tárgy. A nemesebb
izlés fejlesztése mellett annyi eredményének kell e tárgy tanításánál
lenni, hogy a leendő tanítónó a népiskolai kézimunka tanítására
képes legyen. A tanulók elfoglaltságára való tekintettel nagyon helyes
a tantervnek azon megjegyzése, hogy a tanulók minde« kézz'mun-

kájukat a tanítás óráin készítik el, házi munkát adni nem szabad.
23. A testgyakorlás és já ték osztályonkint és hetenkint továbbra

is 2-2 órával szerepel a tanítás rendjében. Ezen órákon kivül
mind a négy osztály együttvéve hetenkint legalább két órá~an, az
évszakokhoz mérten a szabadban játszik, a korcsolyázást, az uszást

és a táncot gyakorolja, a tavaszi és őszi időszakban pedig éven-
kint négy félnapi gyalogkirándulást tesz.

Az oktatásnál nem az izmok vastagságára, hanem a jól működő,
jól fejlett szervezetre esik a főtekintet, azaz az egyenes gerincoszlop,
tág mellkas, szilárd vá\lak, rugalmas, erős hasfalak kifejlesztésére
kell törekedni. Természetesen a tanítóképzőkben mindenkire köte-

lező a testgyakorlat, még az ideiglenesell fölmentett tanuló is köteles
a tornaórákon jelen lenni.

A tanterv részletesen fölsorolja az egyes fölveendő gyakor-
latokat, az utasítás pedig bő magyarázattai szolgál a cél elérésére
való törekvés helyes módozataira. A tornaórákat lehetőleg a tanítás
végére kell tenni, hogy így utánuk több tanítás ne legyen.

Áttekintve már most az egész tantervet s röviden az utasí-
tásokat, konstatálhatjuk, hogy ezekben' a lehető legnagyobb gonddal
és körültekintéssel vannak összeállítva mindama követelmények,
amelyek a céltudatos és eredményes szakszerü tanító képzéshez a
mai lehető keretek között elvezethetnek. Ámde az ideális tanítói szak-
képzés megközelítéséhez nem elegendő a jó és helyes tanterv, meg
az eljárást magyarázó utasítás, ide első sorban is tanárok kellenek,
kik a tanterv ideálj ának a megvalósításához tudásuktóI serkentve,
maguk is vizsgálják a kinevelendő egyén sajátságait s keresik ennek
alapján a célhoz vezető legmegfelelőbb utakat s a legjobbutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnód-

szert. Én ilyeneknek ismerem a magyar tanítóképzők mai tanárait,
minélfogva e legujabb s a tanítóképzést hosszu időkre megalapozó
tanterv a magyar népoktatás előbbrevitelének és fölemelésének sikeres
reményével megy nagy utjára.

(Budapest.) Dékány Mihály.
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Kóródy Miklóspécsi tanítóképző tanárnak a kath. tanítók 1911. julius 3-5-én meg-

tartott egyetemes gyülésén előterjesztett előadói javaslata.

Igénytelen előadásom alapgondolatát talán a leghivebben feje-
zem ki akkor, ha Eisenhofer ludwigshafeni tanítónak a bajor tanítók
nagygyülésén a tanítóképzésról mondott szavait idézern : "Pedagógiai
és nemzeti szempontok - ugymond - egyaránt szükségessé teszik
a tanítóképzés javítását. A nagygyülés nem érheti be azzal, hogy
csupán rnost megvalósítható dolgokról tárgyal, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAküzdésl'e érde-

mes ideált kell kitüznz'e."

Valóban én is arra határoztam el magamat, hogya mai napot
és alkalmat felhasználjam küzdésre érdemes ideál kitüzésére. E tekin-
tetben pedig a támaszt képező szellemes megjegyzést a hires német
pedagógus Stoy mondotta ki, amikor megjegyezte, hogy: "Az álla t-

orvostól, akire a paraszt szarvasmarhájá t es lovát bz'zza , sokkal

mélreM, nagyobb, az zgazi gondolkodást jobban fejlesztő előtanul-

mányt ki'l'ánnak, mint a paraszt gyermekeit gondozó tanító tól, kinek
tudásával a mult század 70-es éveiig egyáltalán nem törődtek s
akinek azóta is csak igen soványan, szinte irigy fösvénységgel jut.
tatnak a műveltség anyagából."

Ilyen és még számos más irányú hasonló megjegyzések hang-
zanak fel abban a Németországban, amelynek tanítóképzője a nyolc-

osztályú elemi iskola fölé épül s hat elméleti és két gyakorlati, tehát
összesen nyolc évi kiképzés kivántatik ahhoz, hogyanémet nép-
tanító oklevélhez juthasson. Kerek négy esztendővel kivánnak több
tanulást anémet néptanítótól, mint a magyartóI. Csak egy pillan-
tást kell vetnünk a németországi tanítóképzők óratervére s ez maga
elegendő. annak elbirálására, hogy mennyiben vagyunk mi képesek
csak meg is közelíteni német kollégáinkat.

..

Vallástan nálunk 8 óra, a németeknél 21.

Hazai nyelv
"

14
" "

28.
Idegen

" "
8

" " "
15.

Történelem 8
" " "

12.
Földrajz

"
6

" " "
12.

Mennyiségtan 10
"

26.
Természetismeret" 12

" " "
19.

Amellett rendkivül érdekes, de valójában egészen természetes,
hogya hat évi kiképzés alatt a pedagógiára a németek épp úgy
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kilenc órát fordítanak, mint mi a négy év alatt. Ez egészen világos
és a most megjelent tanterv elaborátum biráiása alkalmával hozzá-
szólásunkban ki is fejtettern, hogy azért olyan gyenge a magyar
képzókben a pedagógiai és didaktikai kiképzés, mert az általános
képzés hézagos és felületes. Midőn ez összehasonlítást bemutatni
szerenesém van, nem tartom érdektelennek a kérdést, ha vajjon a
ném et tanügyi körök s különösen a 130 ezer német néptanító meg
van·e elégedve emez állapotok kal. Feleljen erre a Königsbergben
1904-ben tartott tanitógyülésről szóló tudósítás. A gyűlést meg-

előzőleg 3000 német tanítókör tanácskozott. afölött, hogy: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAátterel-

tessék-e a tanítóképzés részben vagy egészben az egyetemre" sekkor
a nevezetes kérdés a 104.500 tagot számláló nagygyűlés elé bocsáj-

tatott. Előadó a weimári tanítóképző tanár aires Muthesíus volt s a
következő javaslatot terjesztette elő:

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

2. Rendszeres egyetemi tanulmányokat végzett tanító befejező
vizsgálatra bocsájtandó, melynek kiállása tanítóképző tanárságra és
tanfelügyelőségre képesítsen.

A javaslatot a nagygyülés, az illusztris előadó kellő indokolása
dacára elvetette s helyette a következőt fogadta el:

1. Az egyetemek, mint a tudományok művelésének központjai

egyedüli és semmi más intézmény által nem pótolható helyei a
tanítók kz"képzésének.

2. A jövőre nézve kivánják, hogya tanítók kiképzése az
egyetemen történjék.

3. A jelenre nézve azt kivánják, hogy minden tanító elbocsáj-
tási bizonyítványa alapján rendes egyetemi hallgató lehessen.

Vegyük hozzá ezen érdekes határozathoz Rein Vilmos német
tanügyi i-t-óvéleményét, aki azt követeli, hogyatanítóság tervszerű
továbbképzése az egyetemen történjék, sőt engedtessék meg, hogy
a tanító a doktorátus letevésére bocsájtassék s vegyük tudomásul,
hogy Jenában 1843 óta, Lipcsében 1845 óta a tanítóképzés áttere-
lődött bizonyos részben az egyetemre, akkor előttünk áll ama nagy-
szerű gondolat, ami az egész világ művelt nemzetei körében mind-
inkább hódít, hogya tanítók kiképzése az egyetemXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. fe la d a ta .

E tekintetben - ismétlem - a művelt világ összes népei
egyetértenek Svéd-, Norvég-, Dán- és Finnországok tanítói közül

mintegy 7000'en gyültek össze Stockholmban a mult évben, hogy



az ötévenkint tartatni szokott úgynevezett északi kongresszuson az
aktuális kérdéseket megvitassák. Itt a tanítóképzésre nézve a követ-
kezőkép határoztak :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Bizonyos feltételekhez kö"tö"ttmódon meg kell

nyz'tni a tanítók számára az egyetemet sXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ t alkalmat kell nekz·k

adnz~ hogy bizonyos tárgyakban éPpen olyan kz·képzést nyerhessenek,

min: a tö·bbi hallgatók." A kongresszus egyuttal: "örömmel üdvözli
a tényt, hogy 1910!11·re az upszalai egyetemen szervezték a peda-
gógiai tanszéket, mert remélhető, hogya... tanítóképzés ezuton
a kivánt irányba fog terelődni."

Messze vezetne, hogy az angol, francia és schwei zi tanítókép-
zést ismertessem. Csak annyit emelek ki, hogy Franciaországban
az egyetemeken a tanítói továbbképző tanfolyamok egy pillanatig
sem szünetelnek, Schweiznak két egyetemén történik nép tanító kép-
zés, Angliában a tanítók egyetemi fokot szerezhetnek s különösen
Skóciában a néptanítók és kőzépiskolai tanárok kiképzése között
a határvonalak mindinkább elmosódnak.

E tények ismerete indított, hogya mai napot és alkalmat
felhasználjarn arra, miszerint a magyar tanítóképzésnek az egyetem-
hez való viszonyát szóba hozzam s amennyiben igénytelen érvelé-
sem e tekintetben megfelelő lesz, olyan határozati javaslatot ter-
iesszek elé, amely méltó leend anyugateurópai tanítósággal való
kollégiális viszonyhoz, s amely egyuttal a magyar viszonyok mélyé-
ből emelkedik ki. Nem vagyok ugyanis hive az idegenből derüre-
borura átültetett intézményeknek s ha viszonyaink azt meg nem
kivánják, akkor bátran napirendre térhetünk minden idegen kérdés
fölött.

A tanítók egyetemi kiképzésének hazánkban még irodalma is
alig van. Az V. egyetemes tanítógyülés, amely pedig a tanítóképzés
ügyében igen radikális felfogást tanusított, e pontban határozatlannak
mutatta magát. Elfogadott határozata a következő : .

"A tanítóképesítés joga egyedül az államé legyen. A képesítés
pusztán pedagógiai legyen, a következő elvek alapján:

a) Az általános műveltséget a tanító a középiskolábanutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze-

rezze meg;
b) a nevelési tárgyakat a tanítók is ugyanabban a terjedelem-

ben tanulják, mint a középiskolai tanárok; -
e) a tanképesítés csak a neveléstani tárgyakra vonatkozzék ;
d) a tanítói oklevelek, ezek szerint, értékileg a középiskolai

tanárokéval teljesen egyenlők, csupán a tárgyi szakképzettségre
vonatkozólag különböznek."



Ez a határozat bár szeretné," de nem meri kimondani, hogy

á képzés az egyetemen történjék. 'Ennek pedig egyszerű oka az,

hogy el sem tudták képzelni, hogy miképen lehet Magyarország

Összes tanítóit két egyetemen kiképezni. Valamit gondolt ennek a

határozatnak előadója, de nem volt számára talaj, amire rá léphes-

sen, az elvet azonban megmentették, mert azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) pontban az érett-

ségi vizsga, a b) pontban pedig az egyetemi kiképzés kimondatott.

Ez a levegőben lógó elvi kijelentés bizonnyal sok gyakorlati ember-

nek kellemetlenül hangzott. Kerestek valamiféle megoldást s e tekin-

tetben Köveskuti Jenő lévai tanítóképző igazgató ért el legnagyobb

sikert "A tanítók akadémiai kiképzése" cimű dolgozatával, ami sze-

rinte "néma megdöbbenést," felfogásom szerint országos feltünést

és igen értékes sajtómozgalmat eredményezett. Javaslata a következő:

1. A tanítók (-nők) kiképzésére és képesírésére a tanítóképző-

(tanítónőképző-) intézetek fölé két évfolyarnra terjedő pedagógiai

akadémiakat szervez a vallás- és közoktatásügyi miniszter .

. 2. A hivatásuk hoz megkivántató neveléssel és közismeretekkel

az' eddigi fokon és irányban működő tanítóképző középintézetek lát-

ják el a tanítónövendékeket. '

3. A tanítóképző középintéz et elvégzése után tanítói érettségi

vizsgálatot tesznek a növendékek az összes közismereti tárgyak ból

és a pedagógiai előkészítő ismeretekből, melyek : az embertan, lélek-

tan, logika.

4. A tanítói érettségi vizsgálaton a miniszteri kiküldött, illetőleg

a tanítóképző felügyeletére rendelt kormányközeg elnöklete alatt a

tanítóképző-intézet tanárai kérdeznek és osztályoznak.
5. A tanítói érettségi bizonyítvány feljogosít az egyéves önkén-

tességre, a pedagógiumra és a tudományos egyetem bölcsészeti fakul-

tására, de első sorban a pedagógiai akadémiára való beiratkozásra,

6. A pedagógiai akadémia tantárgyai: aj embertan, b) lélek-

tan és logika, e) nevelés- és oktatástan, d) részletes módszertan,

e) neveléstörténet,j) iskolaszervezettan, g) bö!csészettörténet, hj gy a-

korla ti tanítások.

A pedagógiai akadémiára középiskolai érettségi vel is be lehet

lépni, ha az illető a tanítói érettségi tantárgykülönbözetéből . pót-

vizsgálatot tesz.

7. A pedagógiai akadémiai évfolyamok befejeztevel nyomban

tanitóképesítő vizsgálatot tehet a jelölt az akadémia tárgyaiból, mely-:

nek sikeres letevése után tanítói (-női) oklevelet nyer.

8. A tanítóképesítőn a minisztertől kiküldött bizottság műkö-
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dik, melynek tagjai:" szaktudósok, királyi tanfelügyelők és jeles nép-

iskolai tanítók, kiket a miniszter 5-5 évre nevez ki, végül az aka-

démiának s a tanítóképző-intézetnek igazgatója és tanárai.

9. A magán uton való tanulás nincs megengedve, de a régi

rendszer alapján végzett okleveles tanítók, ha akarják, magánuton is

megszerezhetik az akadémiai képesítést.

10. A pedagógiai akadémia mellett két gyakorlóiskola működik,

két tanárral. Az akadémiához tartoznak a tanítóképző középintézet-
nek szaktanárai is, előadván szaktárgyaiknak részletes módszertanát.

11. Az akadémiának pedagógiai szaktanárai (tanárnói) szá-

mára, az átmeneti időre (amennyiben szükséges) a miniszter peda-

gógiai és bölcsészeti tanfolyamokat szervez. E tanfolyamokat vizs-

gálat fejezi be, melynek letevése után a jelöltek pedagógiai tanári

oklevelet nyernek.

Köveskuti ezzel a: javaslattal egyrészt enyhíteni akarta az

V. egyetemes tanítógyülés lábatlan és kezetlen határozatát, más-

részt módot keresett a tanítóképzés szinvonalának emelésére." Ha

akadt volna kormány, aki e javaslatot elfogadja, - pedig Köveskuti

eszméje magyar gondolat - ott lennénk vele, ahol a porosz s általá-

ban anémet képzők vannak, tanítóképzésünk négy év helyett hat

évig tartana s ezzel elérhetnők, amit a németek nagy óraszámjuk

mellett elérnek, az alaposabb középfokú kiképzést, de a felsőbbfokú

tanulmányok, az egyetemies tudományosság, amire az egész

művelt világ tanítói törekszenek, ezzel semmit sem nyerne, sőt tán

hosszabb időre elodáztatnék.

Mohar József csurgóí tanítóképző igazgató ki is érezte a Köves-

kuti-féle akadémiák értékét s egyszerüen rámutat, hogy egyelőre fölös-

leges az ugynevezett akadémia, elegendő a tanítóképzőket egy évvel

megtoldani, hogy a tanítóképző feladatát elvégezhesse. Természetes,

hogy Moharnak eszeágában sincs sem az akadémia, sem holmi eltérő

képesítés, neki még egy esztendő kell, hogy a túlterhelést leküzd-

hesse, a tananyagot is elvégezhesse s a gyakorlati kiképzést is

keresztülvihesse. Sem a Köveskuti, sem a Mohar-féle felfogás nem

jelent gyökeres javítást tanítóképzésünkben. Köveskuti terve szerint

eljutnánk oda, ahol a németek most vannak, de a nagy mozgalmat,

mely NémetországbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítók egyetemi kiképzlJére z"rányu/, egy-

általán nem is érintenők. Kellene 80 tanítói akadémia, mert annyi

képzőnk van. Fel kellene szerelni 80 uj intézetet a magasabb kiképzés

számára, holott a mostani képzök sincsenek felszerelve. Alkalmazni

kellene legalább 400 tudományosan képzett akadémiai tanárt; de
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honnan vennők őket s kellene nekik akadémiai tanári fizetést adni;

de honnan vennők a pénzt? Hiszen csupán a 400 tanár két millió

koronába kerülne I S vajjon ezzel elérnők-e a tudományos nivót?

Vajjon Stubnyaíürdő, Székelykeresztur, sőt Déva, Léva, Keresztúr,

stb. megadnák-e azt a milieu t, aminek környez ni kell a tudományos

intézeteket? A mai viszonyok között, mikor a tudományt gyakorlati

célokra alkalmazzak, tulajdonképen ezen alkalmazott intézmények

teremtik meg a tudományos életet. Azért volna eredménytelen a

tanítók akadémiai kiképzésének a 80 helyre való szétszórás, egyenes

megölője, amiért is ez az álláspont tarthatatlan.

Mohar ezt meg is érezte s ő csupán a túlterhelés ellen hozta

javaslat ba az öt éves tanfolyamot ; de megjelenvén az uj tanterv,

Mohar javaslata ez alkalomra tárgytalanná vált. Mi tehát a közvetlen

gyakorlati szempontokon kissé túl léphetünk. Feladatul vehetjük,

hogy a jövő számára dolgozzunk. Számolhatunk azzal, hogy

Kassa, Debrecen, Szeged, Temesvár, Pécs, Pozsonyegyetemeket

kérnek s így mi beleilleszkedhetünk hazánk mai viszonyaiba azál-

tal, hogy egész erőnkkel kimutat juk, miszerint az uj egyetemek

keretében s ezekkel kapcsolatosan a két régi egyetemen is helyet

kell csinálni a tanítóképzés számára. Ennek a nagygyülésnek tekin-

télye egész sulyával rajta kell lenni, hogyatanítóság tudományos

kiképzésének jövőjét előkészítse. Ez ugyanis a tanítói tekintély eme-

lésének legbiztosabb utja, amiről most a mélyen tisztelt nagygyülés

tárgyal.

Ez okból a következő határozati javaslatot van szerenesém elő-

terjeszteni, azzal, hogy azt továbbiakban indokolom:

1. A tanitó-mő-jképzőkbe való felvételhez a közép- vagy pol~

gári iskola hat osztályáról szóló bizonyitvány kivántatik.

2. A tanító-(nő-)képzők tanfolyama három év.

3. A most folyó tanév végén életbelépett osztályképesítővizs-

gálatokkal a növendékek a tanítóképzőt befejezik s erről végbizonyít-

ványt kapnak. A befejező tanképesítővizsgálat a képzőkben törültetik.

4. Úgy a régi. mint a felállítandó uj egyetemeken egyelőre

egy-, később kétéves tanítóképezdei tanfolyam nyittatik, melyre a

tanítóképezdei végbizonyítvánnyal lehet belépni. Éppen ezért követeli

a mai kongresszus, hogy mielőbb katholikus egyetem állíttassék fel,

hogy a katholikus tanítók katholikus egyetemen képesittessenek.

5. Az egyetemi kurzus elvégzése után a jelölt megfelelő

helyettesi fizetéssel a királyi tanfelügyelők által bejelentett iskolák-

hoz egy gyakorlati évre kiküldetik.
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6. Az így kijelölt iskolák igazgatója és tanítótestülete a kikül-

dött jelölt gyakorlati kiképzésére megfelelő utasítást kap.
7._Tanképesitő vizsgálatra a jelölt csak az egyetemi kurzus és

a próbaév befejezése után jelentkezhetik.
8. Tanképesítőr csak az egyetemen e célból kiküldött bizottság

előtt lehet tenni. E bizottságokban az egyházmegyei főhatóságok

egy· egy megbizottja is helyet foglal.
9. Az egyetemi tanítóképző-kurzus tárgyai: 1. Test- és egész-

ségtan. 2. Lélektan, logika, ethika. 3. Neveléstan. 4. Neveléstörté-
net, bölcselettörténet. 5. Alkotmány tan, tekintettel a magyar köz-

oktatásügy szervezetére. 6. Oktatási módszertan. 7. Szociológia,

8. Nemzetgazdaságtan.
10. A tanítóképzőkben felszabaduló órák főleg mennyiségtani,

természettudományi ismeretekkel, gyakorlatokkal és kézimunkával
(slöjd) töltendők ki.

11. A tanítóképzők épp úgy, mint az egyetemi tanítóképző-

kurzus gyakorlóiskolával állanak kapcsolatban, ahol a növendé-
kek gyakorlati kiképzése történik. A tanítóképzőkben a szükséges

mód szert ani előismereteket a szaktanárok tárgyaik keretében nyujtják.
Javaslatom első pontja a hat középiskolai előképzettség. Ennek

mindenekelőtt való célja, hogy a tanítóképző a mainál jobb ember-
anyag ot kapjon s ezzel az intézkedéssei e cél meg is közelírhető.

De nem kicsinylendő az az előny sem, hogy az általános - tehát
nem szak - képzésben az egyetemi képzettséggel felszerelt közép-

iskolai tanárság két évvel tovább közreműködnék. Amellett egyes
tárgyak: alapvető algebra, természetrajz, kisérleti fizika, földrajz, sőt
a grammatika is a középiskolában befejeztetnének s a három éves
tanítóképző áttérhetne eme tárgyak nak szakirányú tárgyalására, Mert
túlzás az, hogy ma a képző ben a tanítás szakirányú. Egyszerüen
középiskolai tanítás, ám a középiskolai alaposság hijával, mert a
túlterheltség ezt kizárja.") A hat osztályból át lehetne térni a három
éves tanítóképző tanfolyamra. Ugyanis: a művelt államok, de külö-

nösen Anglia s itt is Skócia tanítóképzése arra mutat, hogy a közép-
iskola és a népiskolai tanítóképzés össze nem egyeztethetők. A fel-
sőbb osztályokban szét kell a kettőnek válni s viszonyaink között

e szétválás a hat középiskolára építhető három éves tanítóképző által

1) Általában nem értünk egyet a cikkiróval, ez állítás tárgyilagesságát pedig

egyenesen tagadjuk. K. kartárs nak az a tévedése, hogy előre készítette el a követ-

keztetéseket s azokhoz alakítoÜa a praemissákat. Szerk.
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teremthető meg. Miután pedig javaslatom szerint a negyedik, esetleg
az ötödikXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v az egyetemen folyna le és pedig a nevelés- és tár-
sadalomtudományi ismeretek s a bölcseleti tudományok tanulmá-
nyozása céljából, ezeknél fogva eme tárgyak is szükre volnának
szabhatók a tanítóképzőben. miért is helyüket az egyes tárgyaknak
szakszerű feldolgozása foglalná eJ. Erre talán legjobb példa lenne
éppen az 1911. é v i julius 3 - 23-ig tartott tanítóképezdei tanári
továbbképző tanfolyam. Ez a tanfolyam előtérbe hozta a biológiai
gyakorlatokat a növény- és álláttan tanítását illetőleg. Dr. Mágócsy
Dietz Sándor egyetemi tanár ur növényélettani és dr. Vangel Jenő
pedagógiumi igazgató ur állatélettani gyakorlatokat mutattak be.
A módszer a képezdei tanárok tetszésévei találkozott s azt szivesen
tanultuk s örömmelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégeztük a gyakorlatokat. Ezekhez vehetnők a
fizikai és kéniai laboratoriumi munkát és a kézimunkát (slöjdöt),
amelyek ma a képzőnek harnupipőkéi. Ezáltal helyreáll na az egyen-
suly humániorák és reáliák között s a természettudományok a kor-
szellemnek megfelelő felkarolásban részesüln ének a növendékek túl-
terhelése nélkül, Szükséges emellett a három éves tanítóképző a

tanítási gyakorlatok miatt is, amiket egyenlő intenzivitással már a
második évfolyamon kellene megkezdeni. Módszertani alapot az
említettem gyakorlatok, továbbáutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAZ egyes tárgyaknak már az első
é v fo ly a m b a n való módszeres feldolgozása és a kézimunka adnának.
M e rz éPpen abban látom a tanítóképzö Jzakz"rányát, hogy az elsö

osztá lyban - mondjuk - tanulnának a no·vendékek nyelvtant, de

nem a nyelvtan, hanem a mádsser szempontjábOl ,. tanulnának fo"td.

rafeat, de úgy, hogy sloj"ddel előá/lítanák domborműben a városokat,

vármegyéket s egyéb fotdrajzt" fo g a lm a e a t és í;;y tovább s ezzel

megtanulnák a földrajztanítás gyakorlati módszerét s a módszert a
gyakorlóiskolában ki is próbálnak. Messzire :vezetne, könyvet kel-
lene irni, ha az itt előadható részletekbe akarnánk bocsájtkozni.
Legyen elég ismételnünk, hogya három éves tanítóképző minden
tantárgyat átismételne, ami már a hat középiskolában előfordult, de
mindeníket a módszer szempontjából s csupán azon tárgyak tanit-
tatnának önmagukért, amelyek (elméleti flzika- vegy tan, irodalom-
történet, világtörténet stb.) a középiskola két felső osztályára esnek
s épp ez tenné szükségess é, hogya képző ne két, hanem három
évfolyarnu legyen, mert így a gyakorlati képzés is, az elméleti is
túlterhelés nélkül belé férne.

Ezután következnék az egyetemi kurzus. Egyelőre elég lenne
egy év, de törvénybe lehetne iktatni két évet, hogy a jövőt is
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biztosítsuk. Ennek szükségességét első sorban Amberg József kitünő

cikkévei, amelyben a németek felfogását adja vissza, indokoljuk.
A németek így érvelnek: "A műveltség utáni vágy immár befész-
kelte magát 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 magasabb műveltség kincsei után
áhitoznak. Példa erre a sok közül a népszerű egyetemek virágzása.
Mikor mindenki a legmagasabb után törekszik, akkor a tanító -
maga is a művelődés egyik szolgája - nem maradhat el. A tanító

rakja le a piramisának alapjait, de ezen alapelemeket nem adhatja
helyesen, ha nem ismeri szerepüket az egészben s összefüggesüket
az egésszel. Már pedig összefüggésekról csak filozófiai magaslatú
tanulmányok utján szerézhetünk tudomást. A tanítónak az összes
tudományszakokban ismernie kell az utat a legalsóbb ismerettől a
legmagasabbig. Nagymérvű tárgyi ismeretek mellett beható pszi-
chológiai tudásra van szüksége, hogy a gyermek lelkéhez hozzá
férhessen; ismernie kell a lélek fejlődését s mindenkori működését,
ami a mai előrehaladott 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 óriásilag fontos munkában, melynek fel-
adata a népiskolából kikérült ifjuságot érettebb koráig (katonás:"
kodásáig) tovább gondozni, hogy megszerzett műveltsége el ne
kallódjék s hogy a reá várakozó társadalmi veszélyeknek ellen-
állhasson. Maga Kant megmondotta, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a nevelés a legnagyobb

és a legnehezebb feladat, amit embernde adni lehet." Nos tehát oly
nehéz feladatra csak teljes tudományos készültséggel lehet vállal-
kozni, azonkivül a munkához szükséges külső tekintélyt is meg-
adja. Ilyen készültséget pedig csak az egyetemek adhatnak. Attól
nincs mit félni, hogya műveltség magaslatára emelkedett ilyen
ember a kicsiny falun boldogtalan nak érezze magát; sót inkább
az idealizmussal megtelt lélek jobban ellenáll az esetleges rossz
hatásoknak, mint a félrnűvelt lélek. Az ilyen 'tanító alkalmas kap-
csolat volna a tudomány és a néprétegek, a milliók között. Ter-
mészetes, 'hogy társadalmi rangja és fizetése is - most égő sebei
a tanítóságnak - javulnának. " Ez az érvelés olyan l'reciz, annyira
magaslaton áll, hogy alig lehet valamit hozzátenni s a magyar
viszonyok szempontjából csupán azt lehetne még említeni, hogyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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nálunk, aki egyetemet nem járt, kevésbé jön emberszárnba, mint
aki oda legalább benézett. Nálunk egy ujabb gentriosztály van
kiformálódásban, amely egyetemi képzettségének puszta igazolásával
első helyre kerül. Ezt a helyet kell a magyar néptanítónak meg-
szerezni, ha azt akarjuk, hogy kellő tekintélye legyen.

Hátra van még a gyakorlati év. Álljanak itt erre nézve Krausz
Sándor tanítóképző tanár szavai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egy iskola sem bocsát ki kész gyakorla tz' mcstereket. Minden

pálya "gyakornoksággal" kezdődik. A kó'zépiskolaz' tanárképzésnek is

meg van a maga gyakorló éve, az egyetemeé végzett tanár/eló'lt helyet-

tes tanár lesz eLObb.A küifó'ldz' képzők (1'.0. a porosz képzők) rend-

kivül nagy gondot fordítanak a gyakorla t megszerzésére, és - oklevelet

mégis csak egy-két évi ó'nálló tanítói gyakorla t után adnak.

De nem kell-e örülni, hogy van eszközünk, mellyel a fiatal
tanítót szorít hat juk, hogy kávéházak látogatása vagy más foglal-
kozás helyett pedagógiával, vezérkönyvek olvasásával; szakismere-
tének mélyítésével foglalkozzék? Nem kell-e megragadnunk azt az
eszközt, mellyel a fiatal tanító jellemének kialakulására éppen a
legveszélyesebb időben, pályája kezdetén még mindig erős hatástutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• gyakorolhatunk ? Szomorú volna, ha intézeti képzésünknek az az
eredménye sem volna, hogy a fiatal tanító belássa továbbképzésének
szükségességét!

A gyakorlati évet egyenesen szervezni kell. A szervezést így
képzeljük. Az egyetemi kurzus igazgatósága beküldi a miniszté-
rium tanítóképző osztályába a végzettek névsorát. A királyi tanfel-
ügyelők pedig tankerületeikből kijelölik ama, legalább 4-6 tanítóval
biró községeket, városokat, ahová a gyakorló tanító kiküldhető.
A minisztérium szétosztja a végzetteket s megbizza az illetékes
királyi tanfelügyelőt, továbbá iskolaigazgatót, hogya. kiküldöttnek
gyakorlati kiképzéséről gondoskodjanak. Ha úgy esnék, hogy helyet-
tesre éppen szükség van, a helyettesítés idejére az ösztöndijat az

iskolafentartó fizetné, a többi időre az állam. Nagyobb városok: a
főváros, Szeged, Debrecen stb. számarányuk szerint több ilyen
praktikánst kapnának, ami lényegesen megkönnyítené mindenütt a
felmerült párhuzamos osztályok vagy más helyettesítések ellátását.
Így képzeljük az egyévi gyakorlatot, mely után az egyetemen ala-
kított vizsgálóbizottság előtt a jelölt vizsgálatot tenne s elnyern é
képesítését, hogy néptanító, igazgatótanító, tanfelügyelőségi tollnok
és segedtanfelügyelő ~ egy tan felügyelői szakvizsga letevése után
királyi tanfelügyelő lehessen. Azt hiszem, - mélyen tisztelt kon-

Magyar Tanítóképző. 32



402

. gresszus - hogy ezzel sok vajudó kérdést oldanánk meg, amelyek

ingerlik a társadalmat és szakköröket egyaránt.

Csupán még a kérdés anyagi oldala van hátra. A tanítóképző-

nek egy évet elvennők s ezáltal három tanárral kellene kevesebb.

A zárdai \anítónőképzőket, amelyek a legolcsóbb tanerőkkel dol-

goznak, elhagyva mintegy 60 tanítóképzőt kell figyelembe ven-

nünk, ami 180, kerek számban 200 tanárt tenne fölöslegessé. Egy

tanárt lakbérrel, nyugdijjal, mindennel együtt átlagba számítva 4000
koronába kell évente számítanunk, ami 800.000 korona kevesebb

kiadást jelentene. A növendékek gyakorlati éve, mivel 2000 növen-

déket kell feltételeznünk it 800 koronával, 1,600.000 koronába kerülne,

tehát már a tanárok létszám csökkenése felét visszaadná a gyakor-

lati év költségeinek. Ámde egy év internátus is elesnék s itt körül-

belül 300.000 korona megtakarítás volna elérhető, úgy hogy ha az

iskolafentartók a gyakorIótanítóknak nem is fizetnének semmit, akkor

is 5-600.000 K évi több kiadással megcsinálhatnók ezt a reformot.

Ezért megnyernők a tanítók számára a tudományos fokot, az

alap os gyakorlati kiképzést, a tanítók előhaladásának utját és azt,

hogy oláh, szász, szerb tanítóink egytől-egyig kénytelenek lennénekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•egyetemen befejezni tanulmányaikat. egy évre kénytelenek volnának

odamenni gyakorlatra ahová küldenék, tehát a balázsfalvi Debrecenbe,

a szegedi Balázsfalvára stb. stb., ami okvetlen megérne egy milliót.

Ez az ideál, mélyen tisztelt kongresszus, amelyért Eisenhoffer

szavaival élve érdemes küzdeni, miért is javaslatomat elfogadásra

ajánlom.

(A javaslatot a kongresszus tényleg határozattá emelte.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a h le m i m in t a t a n í t ó k é p z ő é s i s k o lá i .

A "munka általi nevelés", a "munka iskola" jelszava alatt

folyó pedagógiai mozgalom abból a gondolatból indul ki, hogy a

kulturnépek gazdasági versenyében minden nemzet kényszerítve

van arra, hogy a maga küzdő hadseregét az iskola és a nevelés

útján a lehető legtökéletesebben képezze ki. Mert egy nép maga-

sabb gazdasági kifejlődésének lehetősége mindenekfölött abban áll,"

hogy a nevelés és oktatás által az emberben lappangó erőket

kifejtse s minden különös képességeit érvényre juttassa. Mert egy

nemzet kuIturája annál magasabb fokon áll: minél jobban képes

'megbecsülni az emberi" munkát.
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Bármily messzire vagyunk is még a végcéltói, gondolkodá-
sunk, felfogásunk e radikális fordulatának hatását már is érezzük
minden életviszonyunkban ; s nem legutolsó sorban a nevelés terén,
amelynek a gépek századában lényegesen másnak kell lennie mint
volt régen, éppen azért, mert mások a körülmények is, melyek
között a gyermek ma felnő, mint 40-50 év előtt. És hogy külö-

nösen a társadalmi életpályák megválasztásánál mily fontos az,
hogy a pro duk tiv munka nehézségeit és föltételeit legalább ifju
éveink alatt megismerjük, arra igen meggyőző praktikus példát
szolgáltat Németországban azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAah.temi nagy pedagógiai reform-
kisérlet.

Egy már elhalt hannoverai bankár, Mo"itz Simon ugyanis nem
csak akadémikusan foglalkozott ezzel a kérdéssel, hanem a gyakor-
lati téren is igyekezett annak propagandát csinálni. Meggyőződvén

arról, hogy különösen a zsidóság eminens testi és szellemi érdeke,
hogy a kizárólag intellektuális pályákról mind nagyobb számmal
térjen át oly keresetágakra, melyek a testi erő és ügyesség nagyobb
mérvű kifejtését követelik meg s a természettel közvetlenebb kon-
taktusba állitják, egy nagyobbszabásu nép-pedagógia alkotás kez-
deményezését ragadta kezébe, hogya nagyszám mal levő zsidó
charitati v intézmények helyébe a népjóllét munkálását állítsa mint
szociálpolitikai gondolatot.

A kilencvenes évek elején Simon Hannovertól nem messze
megteremtette az "izraelita nevelőintézetet" , a népiskola egy nemét,
jobban mondva egy izraelita tanonc iskolát a kertészkedés oktatá-
sára, tanműhelyekkel az asztalosság, cipész és sütőipar számára.
Később, fölbátorodva az elért sikereken, ki akarta terjeszteni ezt
a nevelói munkát a zsidó tanítóképzés, a kertészet, a kézműves-
ség oktatásának támogatása útján minden zsidó iskolában s végre
a képzett zsidó gazdászok tervszerű kolonizációja útján. Mindezek
az intézmények azt voltak hivatva szolgálni, hogy kiegészítsék s
tovább fejlesszék a meglevő alapokat, amikor 1905-ben közbejött
Simon halála. De a nemesszivü emberbarát nem feledkezett meg
végrendeletében sem kedvenc eszméjétől s több milliós alapítványt

tett élete műve biztosítására, mely alap még 1907.-ben "Simon
Sándor és Fanny-alapítvány" neve alatt királyi jóváhagyást is nyert.

Az alapítvány székhelye Hannover.
Igy jött létre Linden gyárváros mellett Ah/em falu. A nevelő-

intézet háza, mely itt áll, szerény kezdetból hozzáépítések és tol-
dások útján terjedelmes komplexummá nőtte már ki magát. Gazda-
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s egy csöndes zugban egy erdei iskola padjai és asztalai egészítik

ki a főépületet. Meg egy nagyszabásu kertészet, mely nem keve-

sebb mint nyolcvan holdra terjed ki, intenziv kulturával, tancélokra,

benne a kertészkedés minden fajtája, virágok, cserépültetvények,

veteményes kert, bokrok, cserjék, disz- és gyümölcsfák, oktatói

célokra egy kis alpinum. A növendékek csoportokban foglalkoznak

ott, kapálnak, nyesnek, kötöznek, mindannyi 15 és 18 év között

egyforma barna manchester uniformisban. Heinrich Rickert, aki

nemrég meglátogatta Ahlemet, erre a kiáltásra fakadt a fürge erő-

teljes fiuk láttára. "Ezeket a fickókat kellene megmutatni a birodalmi

gyűlés antiszemitáinak." S valóban semmi sem látható rajtok a

ghetto nyomoruságos typusából.

Körülbelől kétszáz kertészt képezett már ki az ahlemi iskola;

S a belszervezet több csoportra oszlik. Egy közönséges népisko-

lában mintegy 30 fiu és 20 leány ül együtt a rendes reál-oktatás-
ban részesítve, de amellett már a gyermekekben felköltik a termé-

szet szeretetét s a kézi foglalkozások iránti kedvet. E célra. két

nagy iskolakert szolgál, ahol minden gyermek számára egy tábla

van kihasitva, hogy becsvágyát azon próbálja ki. Az iskolai taní-

tás után a gyermekeknek meg van engedve eltávozni, de szivesen

veszik, ha mint tanoncole maradnak s a legtöbb ezt meg is teszi.

A leánynevelő intézet, mely Simon későbbi alkotása, har-

minc leánynövendéket képez ki két éves kurzusokon a háztartás-

ban, szabászatban, kertművelésben, baromfitenyésztésben, állatgon-
dozásban. A cél itt az volt, hogy a fiatal zsidó kertészek vagy

földművelők mellé használható élettársakat képezzenek ki. Pedáns

rend, csin és tisztaság mindenütt, minden a legnagyobb mértékben

hygienikus és okszerű.

Az ifjak túlnyomó része a kertészetre adja magát, némelyek

azonban ipari műhelyekbe mennek áto Itt tartózkodásuk ideje három

év. Minden országból fölkeresik Ahlemet s az ott tapasztalható

szellem kitünőségéről fogalmat nyujthat az, hogy létezik egy" volt

Ahlemisták-egyesülete", mely a föld minden részéből számlál maga

közé tagokat, akik később is meleg szószólóivá lesznek az intézet

ügyének.

Bár az oktatás túlnyomóan gyakorlati szellemű, de azért: az

elméletre is "megfelelő súlyt fektetnek. Az intézetnek vannak bőkezű

támogatói, kik biztosítják fennállását, de azonkivül jelentékeny

bevételekre tesz szert Hannoverben piacra vitt áruiból is.
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Simon törekvése az volt, hogy lassanként kiterjessze .~z
ahlerni intézet áldásos hatását szélesebb körre is, anélkül, hogy
magát az intézetet bővíteni kelljen. E célt az alapitványkezelőség

ugy éri el, hogy a kedvező tapasztalatokat, melyeket Ahlemben
szereztek, más irányban is igyekszik haszonra fordítani. Mindenek-
előtt azzal, hogy az iskolákat és nevelőintézeteket serkentik arra,
hogy tankerteket és tanműhelyeket létesítsenek. Igy a Simon-féle
alapitvány az ujabbi évek alatt nem kevesebb mint hatvan zsidó
iskolának nyújtott financiális vagy erkölcsi támogatást, hogy a
növendékeknek a kertészetben és kézimunkában oktatást adhassa-
nak. Ez a legjobb út arra, hogy a jövő nagy pedagógiai problemája
megvalósuljon s a tanuló iskola munkaiskolává fejlődjék ki.

De ez az egész iskolai programm papiron irott jámbor óhaj-
tás maradna csak, ha nem egészítné ki rendszeres tanítóképzőintézet
is, mely megfelelő tanerőket képezzen ki a speciális programm
végrehajtására. Ez a hézag is azonban már 1913·ban be lesz töltve.
Ekkor fog megnyilni ugyanis a praeparandia, melynek céljaira a
porosz földművelésügyi miniszterium Perneban ötven hold jó fiskális
földet bocsátott kedvező feltételek mellett rendelkezésre azzal a
kikötéssel, hogy alkalmas keresztény tanítók is hasznát vehessék
a mintaszerűen szervezett intézetnek, amely azonban az alapitvány
intenciói szerint első sorban zsidó tanítók számára létesül.

Ez a tanítóképző-intézet bizonyára egyetlen lesz a maga
nemében. A tantervet a továbbképző iskolák nagynevű úttörője,
Kerschensteiner maga állapítja meg. A tanfolyam két szemeszteren
át tart s haladók számára szünidei kurzusok is nyittatnak. Kerté-
szeti és gyümölcsészeti oktatáson kivül külön szakoktatást nyujt
az iskola a bőr-, fa- és a fémmunkában, rajzban, természettudo-
mányokban és állampolgársági tanban, azonkivül sulyt fektet arra,
hogy tan eszközeit is maga állítsa elő. Harminc tanítónak lesz meg-
adva az alkalom a továbbképzésre s az alapítványi igazgatóság
gondoskodik arról, hogy vagyontalan tanítóknak is lehetövé tegye
az intézet látogatását. A kert már is kész és be van ültetve s leg-
közelebb már az intézet falai is kiemelkednek a földbő!.

(Budapest.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVárnai Sándor.
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A vallás- és közoktatásügyi kormány az elmult télen négy

tanítóképzőintézeti tanárt (Kandray Gézát, Molnár Oszkárt, Quint

Józsefet, Répay Dánielt) külön tanfolyamon Ranschburg Pál dr. és
Nagy László laboratoriumaiban bevezettetett a pszichologiai és

pedagógiai kisérletezésbe.') A nyári szünetben pedig államsegély-

lyel kiküldte a' fennt nevezett tanárokat Németországba - a kisér-

Ieti pszichologiai és pedagógiai laboratoriumok és vizsgálati mód-

szerek tanulmányozására - és Bruxellesbe a gyermektanulmányi

kongresszusra.

Felettes hatóságaink el rendelik, hogy tanulmányuturikról rész-

letes jelentést irjunk. Midőn e rendelkezésnek megfelelünk, azt

hiszem kötelességünk kollegáinknak is elmondani, mit láttunk s

mit tapasztaItunk. Azon hiszemben, hogy tanártársaim szivesen

meghalJgatnak, elmondok egyet-mást utunkró!.

Először röviden jelzem útirányunkat.

Budapestről Prágán át Dresdenbe jutottunk, ahol az egész-

ségügyi kiállítást tanulmányoztuk.

Leipzigben három hétig időztünk s megismertünk három

nagyon nevezetes laboratoriumot. Wundt Vilmos-ét, mely a kisér-
leti pszichologia bölcsője, Meuman Ernő-ét, melyben a legtermé-

kenyebb kisérleti pedagógus dolgozott") és a leipzigi tanítóegyesü-

let-ét, rnely a tanító szükségleteit s a demonstrációs szempontot

tekinti első' sorban. .

Egy hetet töltöttünk Zimmermann gyárában, ahol az Összes

most használt eszközök szerkezetét alaposan megismertük. Meg-

látogattunk három tanítóképzőt s más iskolákat is.

Halleben a Franeke-féle intézetet s az egyetemi pszichologiai

laboratoriumot néztük meg.

Innen elváltak útjaink s csak Bruxellesben találkoztunk megint.

Jártam a giesseni, frankfurti, bonni egyetemek pszichologiai labo-

ratoriumaiban s Hollandiában.

Bruxellesben részt vettünk a kongresszuson, a kirándulásutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-

kon s különböző irányban indultunk haza. Útközben megnéztem

három svájci és egy osztrák tanítóképzőt.

1) Ezen tanfolyamról s az ott végzett munkáról Répay Dániel kimerítő

ismertetést irt a Magyar Tanítóképaőben.

2) Meuman ősszel Hamburgba megy s új laboratoriumot létesít.
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Uti emlékeimet egyes fejezetekbe foglalom, melyek nem tudo-
mányos értekezések, részletező ismertetések, hanem impressziók s
vázlatok lesznek.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adresdenz" hygzenai kiállítás.

A kiállítás berendezése hasonlít egy jól szerkesztett közegész-
ségtani kézikönyvhöz, melynek egyes fejezetei önálló egészet nyuj-
tanak. Az egyes osztályokban tanulmányozhatjuk ugy a hygiéna
elméleti alapját, mint annak gyakorlati alkalmazását. PI. a táplál-
kozás hygiénájánál első sorban tudományos kémiai elemzéseken s
fiziologiai vizsgálatokon alapuló eredményeket s azok megállapítá-
sának módjait látjuk. Közvetlenül mellette azonban az eredmények
gyakorlati alkalmazásáról értékes egészségügyi és gazdasági vonat-
kozásu statisztikák vannak.

A történelmi osztályban a táplálkozás, lakás, ruha, egészség
ápolása, betegségek ellen való küzdés, gyógyítás látható, amint az
a keltáknál, babyloniaiaknál, egyptomiaknál s más régi népeknél,
görögöknél, rómaiaknál, a középkorban s egészen napjainkigkiala-
kult. Részint eredeti anyagokon, részint utánzatokon s képeken
látható itt az emberiség hygiénai művelődésének története.

A történelmi osztályhoz csatlakozik egy néprajzi osztály,
melyben az indiai, keletázsiai és perui régi kultur népek egészség-
ügyi intézményeit és berendezéseit, továbbá a földmívelő, vadász:
halász és nomád népek, sarklakók és primitiv népek egyszerű
életviszonyait látjuk.

A ragadós betegségek osztályában az emberre is átszármazó
állatbetegségek (lépfene,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtakonykór, tuberkulózis, veszettség, száj-
és körörnfájás), a rák- és a tulajdonképpeni ragadós betegségek
(tuberkulózis, tifusz, himlő, kolera, pestis, bőrbetegségek s bujakór,
lepra, maltaláz, influenza, pneumonia, schariach, difteritisz, nyak-
szirtmerevedés, szárazköhögés, trachoma stb.) vannak feltüntetve.
Mindenütt látjuk a betegség földrajzi elterjedését és gyakoriságát
(számadatokban). Vannak képek, utánzatok és eredeti készítmények,
melyek a betegség okozta külső elváltozásokat mutatják. A beteg-
séget okozó bakteriumokat némely betegségnél mikroszkopi készít-
ményeken, másoknál mikrofotografián, rajzon és bakteriumkulturá-
kon láthatjuk. Az átragadás útjaira' s a védekezésre is minden
betegségnél találunk adatokat. Külön alosztályban van a mikrobio-
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logia, ahol a vizsgálati eszközök (mikroszkop, ultramikroszkóp,
mikrotorn, bakterium tenyésztők stb.) láthatók. Az immunitásban

és védőoltásban, a járványok elleni küzdelernben elért legujabb

eredmények,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj laboratoriumok teljes felszereléssel szintén ki voltak

állítva.

Az ujabb lakásfertőtlénitést forrnaldehiddal, nemcsak a kiállí-

tott eszközökön, hanem a külön e célra oda rendelt dresdeni fer-

tőtlenítő munkások munkáján is tanulmányozhattuk.

Külön osztályban látjuk az eddig többnyire csak hírből ismert

tropikus betegségek' készítményeit. A mal ária, álomkór, texasiláz.

dysenteria, ancylostomiasis, elefantiasisstb. betegségek okozói
mikroszkópi vagy makroszkópi készítményeken, a betegségben fel-

lépő elváltozások képeken, táblázatos kimutatás mindezekrőlJát-

hatók.

A fogbetegségek osztályában az iskolai fogápolásban tett

lépések vannak feltüntetve. Egyes városok kimutatásai pedig iga-

zolják, hogy nem lehetetlen az iskolás gyermekek fogazatának

rendszeres gondozása és orvosi ellenőrzése.

Árvaházak mint községi, javitóíntézetek mint állami, gyógy-

pedagógiai intézetek mint községi és állami gondozásban álló intéz-
mények munkájáról, nevelési ténykedéséről, továbbá a különböző

társadalmi egyesületek emberbaráti intézményeiról kimutatások és

statisztikák láthatók.

A tulajdonképpeni iskola egészségügyi osztályban az iskola

épületére, elhelyezésére, helyiségeinek és mellékhelyiségeinek elren-

dezésére, valamint az iskolák felszerelésére látott minták szomoru-

sággal töltöttek el. Itt láthattuk, hogy az iskola egészségügyi köve-

telményei, mennyire csak jámbor óhaj, mert megvalósításukhoz a

kellő p~nz sem községeknek, sem felekezeteknek, de még az állam-

nak sem áll rendelkezésére.

A tanítás hygieniáját is csak egy oldalról láttam megvilá-

gítva. Az orvosok kivánságait hogy lehetne a mai tantervek kel

összeegyeztetni; ha nem lehet összeegyeztetni, hogy áJIítsuk össze

tanterveinket, hogy ne ütközzenek össze a legelemibb egészség-

ügyi kivánalrnakkal ; erre megoldást a kiállítás sein hozott. De sok

próbálkozás látható, mely e kérdés megoldására törekszik. Ilyen a

zschoppaui (szász) tanítóképző pszichologiai laboratoriumában vég-

zett vizsgálatok összeállítása, melyek főleg az elfáradásra vonat-

koznak, Az elfáradás hatása az érzetküszöbre, különbségi inger-

küszöbre, valamint a térképzetekre stb. Maga a képzőintézeti
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lélektani oktatás ily módszerrel, melynél még a vizsgálatokhoz

szükséges eszközök egy részét is házilag készítették el - azt

mondhatnám hygienikusabb lett, de azonfelül munkájuk oly terü-

letekre vet fényt, ahol a tanítás hygieniájának legsulyosabb hiányai

észlelhetők.

Az iskolaorvos hatáskörét az iskolában világosan körül vona-

-lazva látjuk. '

A növendékek gondozására fürdök, napközi otthonok, leves

s tej kiosztása, iskolai felügyelet berendezése stb. mind terjed a

városi iskolákban. Minta internátusok felszerelése és beosztása lát-

ható, végül a kisegítő iskolák nagy jelentőséget is igazolja a

kiállítás.
(Folyt. köv.)

(Budapest.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint :József.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lm é le t .

A z e m b e r i t e s t n ö v e k e d é s e .

A természetben a fajok nem vesznek ki, legfeljebb átalakul-

nak. A faj az egymásután következő nemzedékekben mindig újjá

születik. Nemzedékek mennek s új nemzedékek jönnek; pusztulás

minden' nemzedék egyéneinek sorsa. De míg egészséges valamely

faj s életképes, addig egyedei csak akkor pusztulnak el, amikor

már a faj fenmaradását biztosították. Minden egyénnek kettős az

életcélja: saját életét s a faj fenmaradását biztosítani. Az egyéni lét

biztosítására az anyagforgalom szolgál s ez - az életre ébredő csira első

életnyilvánulásától annak utolsó pillanatáig, mely a halállal bekö-

vetkezik - folytonos. A faj fenmaradását csak a szaporodó egyé-

nek biztosítjék. Szaporodásra az élő lények csak az élet bizonyos

korszakában képesek, rendszerint akkor, midőn az anyagforgalom

többletének felhalmozásából az egyén szervezete teljesen kialakult.

Miután minden élő lény egyetlen sejtből lesz, idő múlik el, míg a

csirasejtből szaporodóképes egyén lesz; vagyis míg a csirasejt

anyagforgalmának többletéből annyit raktározhatott el, hogy önma-

gához hasonló utódot nemzzen. .

Minden élő lény életcélja, az utódokban való újjászületés által

a faj örök' életét biztosítani. Miután erre csak a kialakult egyén
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képes, hasonlóan erős minden egyénben a kialakulásra való törekvés,

melyet mint megnyilvánuló élet jelenséget növekedésnek mondunk-
Az életnyilvánulások közül alig van tanulságosabb, mint a

növekedés. A biológusok régen foglalkoznak ennek titkaival. A

növények növekedésének törvényszerüségét Sachs alapvető mun-

kálatai óta csaknem 'teljesen ismerjük s szép eredménnyel értéke-

sítjük a gazdaságtan ban s más gyakorlati tudományokban. Hasonló

alapossággal foglalkoznak az állattenyésztők az állatok növekedé-

sének törvényszerüségével. Az ember növekedésének törvényei,

mint sok más életrnűködése is, a legujabb időkig homályban voltak.

Amióta azonban az ember megszünt a tudományos vizsgálódás-

ban "noH me tangere" lenni, e homályban is kezd fény derengeni.

Amennyiben a mai pedagógia csak az ember testének s lelkének

alapos megismerése után állítja fel nevelési normáit, azt hiszem,

nen:c~ak antropológiai, . de pedagógiai szempontból is értékes az

ember növekedésének törvényeit ismerni.

Az ember növekedésének idejét két korszakra oszthatjuk,

melyek határpontja a születés. A születés elötti korban a magzat

az anya testében fejlődik s növekedik. Ezen korszak a megtermé-

kenyítéssei kezdődik s a születéskor (átlag 280 nap mulva) átmegy

a második korszakba, melyben a fejlődő embernek önálló anyag-

forgalma van s mely a születéstől általában a 20 éves korig -

kivételesen tovább is - tart.

Hogy: az ember növekedésének törvényszerüségét minél vilá-

gosabban lássuk, többoldalu méretekre van szükségünk. Tévedés

volna azt hinni, hogy a test hosszuságának rendszeres mérése

elegendő a növekedés törvényének megállapítására. Akik ilyen

méréseket eszközöltek, tapasztalhatták, hogya test megnyulása nem

egyenletes, hanem rohamos nyulás után sokszor szünet következik

be. Aki ebből azt következteti, hogy az észlelt szünetekben a növe-

kedés is szünetel, egyoldaluan ítél. Mérje csak a sulyt is rendsze-

resen s azt fogja tapasztalni, hogy éppen amiker a megnyulás

szünetel, legnagyobb a sulyemelkedés. Természetesen egyoldalu

sulymérések ép oly téves következtetésekre vezetnek, mint egyol-

dalú .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhosszúsági mérések. A kettőnek együttes alkalmazásával azon-

ban a növekedés egy fontos törvényére jutottunk t. i. arra, hogy

az. ember növekedésében nyulási (hosszuság növekedés) és telési

(súlygyarapodás) időszakok váltakoznak. '

Ha figyelmesen összehasonlít juk a csecsemős felnőtt testét;

az egyes testrészek viszonylagos kifejlődésében js különbséget talá-
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lunk, Míg a csecsemő fejhosszusága az egész' test hosszuságának
negyede, addig a felnőtt ember fejhosszusága egész test hosszusá-
gánák kb. nyolcada; vagyis az újszülött feje aránylag kétszer
akkora, mint a felnőtré. Ugyanígy megváltozik a törzs és a vég-
tagok aránylagos hossza is. Ez az aránya növekedés ideje alatt foly-
tonosan változik, de a növekedés ugyanazon idejében mindig állandó
s így a' növekedés időpont jának meghatározásában egyedüli. biztos
támaszunk, mert a hosszúság s a sulya szülők termete, a táplál-

kozási viszonyok, az egészségi állapot s sok más körülmény befo-
lyása alatt ingadoznak s egymagukban nem nyujtanak elég támaszt.
E három szempont, a hosszuság, a suly és a testtagok aránylagos
fejlettsége lesz a növekedés törvényeinek megállapításában a tapasz-
talati támaszunk.

Rövidség kedveért a következő jelzéseket használjuk: hosszu-
ság = H; testsuly = S ; fej hosszusága = F ; törzs hosszusága = T ;
végtagok hosszusága = V.

Lássuk az első korszak növekedésének törvényszerüségét.
Kéthónapos korig a' magzat oly kicsiny s tagjai oly fejletlenek,
hogy méréseket azon nem végezhetnek. Ha a magzatfejlődési
korszak 280 napját 10 egyenlő 28 napos hónapra osztjuk, mond-
hatjuk, hogya második magzathónap végén fejlődik ki a magzat
annyira, hogy megmérhessük. A kéthónapos magzat 4 cm. hosszú,
sulya 4-5 gr. A fej hossza az egész hosszúságnak a felét teszi;
amit úgy jelezhetünk H = 2 F. A felső és alsó végtagok ebben a
korban még egyenlő hosszuak s a fej hosszuságának egy harma-
dát teszik. 3 V = F. A törzs ebben a korban rövidebb a fejnél,
annak körülbelül kétharmadát teszi 3 T = 2. F. A test középpontja
az áll alsó szélére esik. Ha a test egyes részei a növekedés folya-
mán egyenletesen gyarapodnának,' a felnőtt 130 cm.-es embernek
90 cm.-es feje, de csak 30 cm.-es karja meg lába s 60 cm.-es
törzse volna. Vagyisaz ember termete valóban olyan volna, minőnek
azt az élc1apok néha rajzolják.

Kisérjük figyelemmel a test- növekedését a második, magzat-
hónaptól a születésig :

II.hónapH= 4cm.;S= 4·5gr.; H=2F; 3T=2F;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3V= K

III.hónapH= 9cm.;S= 25gr.; H=21/4F .
. IV. hónap H= 16 cm.; S= 120gr.; H=21/2 F.

V.hónapH=25cm.;S= 280gr.; H=3F; 3T=4F; V=F.
Vl.hónapH. 35cm.;S= 700gr.; H=31/iF.

VII. hónap H = 42 cm.; S = 1250 gr.
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VIlI. hónap H = 45 cm.; S = 2000 gr.

IX. hónap H = 48 cm.; S = 2500 gr.

X. hónap H=50cm.; S=3000 gr.; H=4F; 3T=7F; V=11/2F.

Lássuk a H változásait. A VI. hónapig rohamos növekedést

tapasztalunk, amennyiben a hosszuság mindig a hónapok számá-

nak négyzetével egyenlő (II. hónap, H = 22; Ill. h., H = 32; IV.

h, H = 42; V. h., H = 52; VI. h., HutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 62 megközelítőleg). A VII.

hónaptól a születésig a hosszusági növekedés nem olyan rohamos.

Lássuk az S változásait. A VI. hónapig egyenletes sulygyara-

podást észlelünk. A hatodik hónap elején azonban egyszerre tekintve

a hosszusági növekedés lassubb menetét, aránylag nagy sulygyara-

podást tapasztalunk.

Lássuk az arányok változását. A fóarány két hónapos kor-

ban H = 2 F; ez öt hónapos korban már H = 3 F s tíz hóna-

pos korban H = 4 F. Továbbá az is látszik a táblázatból, hogy

az arányok eltolódása legnagyobb a harmadik és hatodik hónap

közti időszakban. Ugyanezt a törvényszerüséget mutatják amellék

arányok is. 3 T = két hónapos korban 2 F, öt hónapos korban

4 F, tíz hónapos korban 7 F. V = két hónapos korbanXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF /3 , öt
hónapos korban F s tíz hónapos korban ll/2 F.

Egybevetve a hosszúság s sulyváltozásokat az arányeltoló-

dásokkal, a magzat fejlődését három korszakra oszthatjuk:

Az 1. korszak a megtermékenyítéstói a harmadik magzathónap

végéig tart. Miután ezen időszakban a hosszusági és a sulygyara-

podás egyenletes, nagyobb fokú arányeltolódások sincsenek, tehát

semmi különös növekedési jellemzéje nincs - k ó 'z ó 'm b ó 's kornak

nevezzük.

. A II. korszak a negyedik magzathónaptól a hetedik magzat-

hónapig tart. Ebben az időszakban rohamos hosszusági növekedést

tapasztalunk, mely az arányok nagyobb változásait vonja maga után;

olyannyira, hogy H = 2 Fvből H = 31/2 F lesz. Azért ezt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegnyulás

korának nevezzük.

A Ill. korszak a hetedik magzathónaptól a születésig tart.

Ezen időben nagy a sulygyarapodás, 700 gr.-ról 3000 gr-ra s

ezen kerban nyeri a magzat teste, gyermeki teltségét, azért ezt a

telés korának nevezzük.

A test középpontja a magzat növekedésében az álltóI a köldök

fölé vándorolt.

A táblázatban felsorolt értékek szárnos mérésnek középérték ei

gyanánt tekintendők. Az újszülött hosszusága 45 cm. és 55 cm.
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között váltakozik, sulya pedig 2500 gr. s 4500 gr. közőtt ingado-

zik.' Csupán az arány egy s ugyanazon időpontra állandó. A mag-'
zat életkorának megállapításában azért a suly es hosszuság mellett
az említett arányok legbiztosabb segédeszközeink.

Mielőtt a születés utáni korszak növekedésénektörvényszerü-

ségét kutatnók, meg kell állapítanunk az életben maradó újszülöttek
középsulyát. Ezt kereken 3500 gr.-ra tehetjük, igaz ugyan, hogy az
újszülöttek középsulya 3000 gr., de itt benne foglaltatnak azon bete-
ges s gyenge gyermekek is, melyek nem maradnak életben s melyek-
nek további fejlődéséről tehát szó sem lehet. Ezek kizárásával a
középsuly 3500 gr.-ra emelkedik.

A második korszak a születéstől a 20-ik életévig tart. Kisér-
jük figyelemmel ezen korban a test növekedését:

Az újszülött H = 50 cm.; S = 3500 gr. ; H = 4 F; 3 T = 7 F;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V = Il/2 F.

Az 1. év végén H = 75 cm.; S = 9 kgr.; H = 41/2 F.

A II. év végén H = 85 cm.; S = 12'5 kgr.; H = 5 F.
A Ill. év végén H = 93 cm.; S = 14 kgr.; H =XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 1 1 4 F.

A IV. év végén H = 97 cm.; S = 16 kgr.; H = 51/2 F.

Az V. év végén H = 103 cm.; S = 17'5 kgr.; H = 53/4 F.
A VI. év végén H = 111 cm.; S:- 19 kgr.; H = 6 F.
A VII. év végén H = 121 cm.; S = 22 kgr.; H = 61/4 F:

A VIlI. év végén H = 125 cm.; S = 24 kgr.; H = 61/4 F.
A IX. év végén H = 128 cm.; S = 26 kgr.; H = 61/4 F.

, 1 {H = ö130 cm.; S = 26'5 kgr.; J H -_ 61/2 F.A X. ev végén)
H = 9130 cm.; S = 27'6 kgr.;

~
H = 6'135 cm.; S = 30.'5 kgr.; } H __ 63/4 F.

A XI. év végén
, H = 9138 cm.; S = 325 kgr.;

{
H = ö140 cm.; S = 3.3. kgr.;} H -_ 7 F.

A XII. év végén
H = 9143 crn.; S = 33 5 kgr.;

A XIII. év végén 5 H = 6'146 cm:; S = 37 kgr.; {H = 71/2 F.
~ H -:- 9155 cm.; S = 40 kgr.; 5

A XIV. év végén 5 H = ~151 cm.; S = 40 kgr.; ~ H = 71/4 F.
~ H = + 158 cm.; S = 46 kgr.; 5

, ,,{ H =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs 160 cm.; S= 47 kgr.;} H 71/ F
A XV. ev vegen H n 160 S 52 k = 2 •= + cm.; = gr.;

1) A tizedik életévtől kezdve a leányok fejlődése s növekedése rohamosabb

a felső sorban d' a fiúk - az alsó sorban 9 a leányok méretei vannak.
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j H = 0162 cm.' S = 55 kgr.; { H = 71/2 F .
~ H =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ162 cm.~ S = 53 kgr.; ~

{
H = 0165 cm.; S = 60 kgr.; l H = 73/4 F.
H = Q163 cm.; S = 55 kgr.; ~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j H = 0170 cm.; S = 64 kgr.; l H = 78/4 F.
l H = Q 165 cm.; S = 56 kgr.; 5
5 H = 0175 cm.; S = 67 kgr.; l H = 8 P .

tH=Q168cm.;S=57 kgr· ;S

5 H = 0180 cm.; S = 70 kgr.; {H = 8 F.;
~ H = Q170 cm.; S = 60 kgr.; 5

{
v. = 4 F.S)

T = 41/2 F. ;2)
V2 = 51/2 F.
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. A XVI. év végén")

A XVII. év végén

A XVIII. év végén

A XIX. év végén

Ezen táblázatban H értéke vonalas mérések eredményeit jelzi,
ha az élő ember .magasságát vesszük, ahol a külőnböző görbületek

megrövidülést jelentenek, a teljesen kifejlett férfi átlag 172 cm., a
nő pedig átlag 162 cm. magas.

Lássuk a H s S változásait. Az első életévben H 50· ról 75-re
növekszik, tehát 50%-kal gyarapodott, de ugyanakkor az S 3'5
kgr.-ról 9 kgr.-ra emelkedik, tehát csaknem 200%-kal növekszik.
Tehát a csecsemőker növekedési jellemzője a sulyemelkedés s ezen
korban a gyermek növekedését legjobban sulyméréssel vizsgálhatjuk.

Kettőtől négy éves korig a H 30%-kal, az S 90%-kal növe-
kedik, ebből következik, hogy ezen korszak növekedési jellemzője
szintén a sulyemelkedés, azért ezt telési korszaknak nevezzük.

Öttól hét. éves korig H 25%·kal, S 300f0-kal emelkedik. Egy
kis meggondolással kideríthetjük, hogy 25%- os vonalas gyarapodás
jobban szembetünik, mint 30%-05 sulyemelkedés, mely mégis a köb-

tartalom növekedésétől függ. S azért ezen korszak növekedési jel-
Iemzóje a megnyúlás.

Nyolctói tiz éves korig H 7%-kaI, S 25%- kal növekedik, amiből
látható, hogy ezen korban a sulygyarapodás a növekedés jellemzője.

Tizenegytől tizenötéves korig H 250f0-kaI, S 75%-kal gyare,
podik, ami ezen tényezők csaknem egyenletes növekedését jelenti,
de tekintetbe véve, hogy ezen időszakban az arányok is annyira

1) A 16-ik életéven túl a férfi növekedésében elhagyja a nőt.

2) Törzs nyakkal együtt értendő.

3) VI a felső, V2 az alsó végtagot jelenti.
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megváltoznak, hogy HutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 61/2 F- ból H = 71/2 F lesz, ez idószak

is a megnyúlásban nyeri jellemzójét.

Tizenhattói husz éves korig H 6%-kal, S 240f0-kal növekedik,

ami tekintetbe véve azon körülményt, hogy az arányok sem nagyon

változnak - H = 71/2 Fvből H = 8 F lesz; 1/15 öd változás -

egyenletes suly és hosszuságnövekedést jelent. Jellemzóje az érés,

állandósulás.

Ha áttekintjük a születés utáni fejlődést, a husz esztendőt öt
korszakra oszthatjuk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Első telés:" korszak; születéstől négy éves korig.

2. Első nyúlás:" korszak; öt éves kortól hét éves korig.

3. Mdsodtk teUst' korszak; hét évestől tiz éves korig.

4. Mdsodz'k nyú/dsz korszak; tizenegytől tizenöt éves korig.

5. Érést' korszak; tizenhattóI husz éves korig, iIIetóleg a teljes

kifejlődésig.

Ha a fóarány változását tekintjük, látjuk hogy az újszülöttnél

H = 4 F, a két éves gyermeknél H = 5 F, a hat éves gyermek-

nél H = 6 F, a tizenkét éves gyermeknél H = 7 F s a teljesen

kifejlődött embernél H = 8 F.

A H = 8 F maximális fokot azonban csak az egészen sza-

bályos, jól fejlett emberi test éri el, igen sok H = 73/4 F, vagy

H = 71/2 F fokon megáll. Primitiv népeknél nem ritka a H = 7 F,

vagy H = 61/2 F arány sem.

A mellék arányok is tetemesen megváltoznak, igy 3 T = 7 F- ból

T = 41/2 F lesz, ami az egyes csigolyák fokozatos növekedésének

s a csigolya közti porcok gyarapodásának eredménye. V = 11/2 F-ből,

Vi = 4 F és V2 = 51/2 F lesz, minek oka az alsó végtagok haszná-

latára (a járni tanulástól kezdve) s mindkét végtag hengeres csont-

jainak hosszanti növekedésében keresendő,

Érdekes a test k özéppontjának sülyedése is. Az újszülöttnél

még a köldök fölött van, két éves korban már a köldök alá kerül,

hat éves korban a 'köldök s fancsont között középen van, tizenkét

éves korban a szeméremdomb felső szélére kerül, a teljesen kifej-

lődött embernél pedig éppen a fancsonton találjuk.

Ha külön tekintjük a két nem növekedését, a táblázat adatai-

ból-láthatjuk, hogy a fiú és leány növekedése a tizedik életévig

teljesen megegyezik. Itt azután a nőnél rohamos' fejlődést tapasz-

tálunk, melynél fogva a fiutóI nagyon eltér. Az eltérés maximumát

a tizenharmadik s tizennegyedik életév körül találjuk. Ebben a kor-

ban mint azt lélektani mérések igazolják, a leány lelki élete is fej-
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lettebb, mint a fiué. Ezen időponttói kezdve autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfíuk fejlődése is
rohamosabb s már a tizenhatodik életévben utolérik a leányokat,
majd elhagyják azokat s a teljes kifejlődés állapotában hosszuság-
ban átlag 10 ern-rel, sulyban átlag 10 kgr-mal túlszárnyalják
azokat, Ugyanez' áll a lelki" fejlődésre is. Ezen keresztező fejlődési
menetet a nemi érésre kelJ visszavezetnünk, mely a nőknél koráb-

ban áll be, mint a fiuknál s így korábban gyakorolja élénkítő
hatását a növekedésre.

Hogy mennyire hat a nemi érés a növekedésre, látni abból
is, hogy déli népeknél, melyeknél korábban jelentkeznek a serdülés
tünetei, rövidebb a növekedési korszak. Erre vonatkozólag össze-
hasonlító adataink még nincsenek, csupán a japánokról tudjuk,
hogy 16-17 éves korukban teljesen kifejlődtek.

Az európaiaknál a korai nemi érés 'nem hat előnyösen a
növekedésre. Általában azt . tapasztaljuk, hogy hosszu egyenletes
növekedés s későbbi nemi érés a test tökéletes s szabályos kiala-
kulásának feltételei. Sokszor tapasztaljuk, hogy korai serdülés túl-

korai rohamos fejlődést s növekedést, majd idóelőtti állandósulást
eredményeztek. Az ilyen korán állandósult emberi test rendes en
valami tökéletlen, gyermeteg benyomást tesz, nem harmonikus,
nem szép. Ugy vagyunk itt is, mint a koránérett lelkeknél, hogy
bizonyos időben messze túlszárnyalják nivójukat, hogy azután
életük későbbi korszakában az elérhető nivónalul maradjanak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Hosszu ifjuság, idején való serdülés a tö'kéletes nö'vekedésnek s

harmonikus állandósulásnak feltételez'.

JBudapést.) Quint Ydzsef,

ArchaízrnusokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n e v e lő i g o n d o lk o d á s b a n é s

e l j á r á s b a n .

Nemde, furcsának találnók, ha valaki 300 vagy akárcsak
40-50 évvel előbbi idők divatja szerint járna, eszközeivel élne,
fegyvereit használná .: jogszokásainak hódolna, művészetről . vallott

nézeteit követné, eszméiértharcolna a mi mai világunkban, amelyi-
ket .rohanó gyorsan változónak szokás nevezni. Igen" mert minden
időknek .mások a szerszámai, közlekedési készségei, szükségletei.
társadalmi intézményei, szokásai, véleménye a művészetről, tudás-

ról,. életről.' Ez örökkön uj-termelt "más" -okhoz kell alkalmazked-
nunk, Az időről időre más életkörülmények közé beleélésünkre és a



417zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

változott életideáloknak magunkba olvasztására kén 'irányulni rnin-
den korok nevelői gondolkodásának és eljárásának.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "ma" uj nézőszögéból óhajtunk alábbiakban rávilágítani a
ntegnap"-ról itt maradt egy-két nevelői szólamra. Ezekre cserkészni,
ezeket a pedagógia fészkeiből kiugratni a 'nevelés sikere érdeké-
ben való.

Az én Jancsi barátomnak a rajztanítója folyvást azt donogta

pedagógiai elvei kifejezésekép : "Ne nézd a másét!" Az édes anyja
és osztály tanítója nem szüntek meg hangoztatni: "Vegyél példát
Józsiról !" Két ellentétes irány közé került Jancsi. De most merre
menjen? 6 ezt kevés fejtöréssel intézte el: az erősebb nyomás
irányában haladt.

Igen, hát melyik a követendő nevelői principium?
Mi szerintünk: nézze a másét! A tanító úr is hányszor, de

hányszor mutatja neki osztálytársa munkáját, figyelmezteti az abban
levő jóra. Miért eltiltani a tanulókat mások, az egymás művének
szemlélésétől! Ha a mások munkáját hasznosítás céljából nézzük,
- pedig ezért nézzük - egészséges ösztön cselekedetet végezünk.
Egészséges, mert fölösleges erőfecséreléstől óv meg. Aki ez ellen
tesz, szélmalomharcot viv. Csak vesződik, csak emészti magát,
csak hiába fárad. S káros hatással. Mert az emberi haladás egész
nagy alkotása mind a közösen elért eredmények átpróbálása, javít-
gatása, továbbfüzése. Mit szólnánk, ha egy magyar röpülőgépes az
aviatika terén eddig alkotottakról erővel nem venne tudomást és
erejét a röpülés ben már közhellyé vált elméletek és tények felta-
lálására fordítaná! Ha valaki a fotografálás egy gyakorlatban levő
eljárásának továbbfejlesztése helyett, feltalálásra pocsékolná energiá-
ját? Ha valaki nem akarná használni a pecsétviaszt s azt mondaná,
majd feltalálom én a pecsétviaszt.

Minden egyesnek dolgoznia kell, de munkálkodásával bele
kell ilIeszkednie a közösség munkálkodásába. Az összességnek a
munkálkodását kell erőkifejtésévei előbb vinQie. Aminthogy az
egyednek magát a köz egy tagjának kell tekintenie ; úgy erejét,
munkálkodását is a közösség munkálkodása egy parányának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAi

egyed van a közért. Mennél tudatosabb, a' köz'érdekébenthunká.

sabb minden egyed,' annál magasabbra emelkedik a köz. Mennél
inkább kapcsolódik az individuum működése a közösségéébe, 'annál

magasabbra emeli':az összesség 'szinvonalát,' annál messzebbrnenésre
képesíti a közt és a munkálkodÓ egyedeket. 'Ahol 'a: tÖm~gek kul-
turhajlamai és képességei alacsonyabb fokon -::vannak ': s mennél

33Magyar Tanítóképző.
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kevesebb a kulturlény, ott annál nagyobb fáradozásba kerül egy-

egy egyed nek erejök kifejtésével számbavehető eredmények produ-

kálása és annál kevesebben lesznek, akik valamit elérnek. Képzel-

jük a kulturát felületnek, mennél magasabban van az egész felület,

~nnál kisebb uttal emelkedhet magasabbra. Mennél számosabb rajta

a kiemelkedés s ha ezektől nincs feneketlen mélységre az alaptalaj,

annál egészségesebb lesz a haladás.

Az egész haladás két tényezőből ered: a tudásanyagból és a

felhasználásra, ujabb eredmények produkálására képes erőből. Fel-

adatuk mennél meszebbmenő tudásanyagot adni és a legkülönbözőbb

körülmények között is élni tudó, mennél sokoldalubb energiát fej-

leszteni a fiatalokban. E tényezők mennél hathatósabb fejlesztése

lehetőségeért nem szabad elzárni a gyermeket mások munkaered -

ményeinek és alkotás működésének a nézésétől, Hanem minden

alkalommal meg kell világítani az adott körülmények között leg-

megfelelőbbet s rávilágitással rávezetni a jövendő esetekben legal-

kalmazandóbb anyagnak és eljárásnak a felismerésére, Munkáját s

a munkát nem szabad izolálni, hanem közössé kell tenni. Minden

órának legyen. meg a feladata, elteltével vegyük számba az ered-

ményeket. Mutassuk meg a legkiválóbbat, a leghelyesebbet mint

követendőt értékeljük. A kűlönböző helyes megoldásokat - az

egyéni megoldásokról szólunk csak s oly nevelői eljárásra gondo-

lunk, amely mellett mind ilyen. Akik a feladatot megcsinálni nem

tudják, azoknál keressük a sikertelenség okát. Elitélés helyett az

eredményre vivő utakat tárjuk fel s így visszük bele apránként az

önálló munkába. Ily gondolkodás mellett a más munkájának nézése

nem a lustaság- és gondolkozásra restség ápolója, hanem kutatója

már elért és tovább fejlesztendő eredményeknek. Az így dolgozó

megszereti a maga -munka dicsős~gét, önérzete tiltani fogja a máso-

lást s minden mondatába, formájába beleviszi egyéni lényét. Ez a

kooperativ munka er~nket fejtve az örökös előbbre haladást oltja

belénk mindenki munkájának becsülésévei s a munkásszolidaritás

érzésével egyben. Gazdaságos is, mert nem használtatja energián-

kat elértekre, hanem azok tökéletesítésére, a körülményekhez alkal-

masabbá tételére. Csak tanítsuk meg a gyermeket a mások mun-

kájának a nézésére, egészséges, a magunk és a köz érdekét előbbre

mozdító, önérzetes nézésére.

"Ne nézd a másét" archaizmushoz hasonló a gyerek véle-

mények merev és feltétlen visszautasítása. A magunk értékelése, az

igazság keresése és érvényesítésére törekvés késztet bennünket
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véleményünk nyilvánítására. No meg, a. fejlődés törvénye, mely a
gyakorláson át vezet. Ezért a vélemények' mérlegelésére, a célhoz
való értékelésére kell tanítania gyerekeket. Ennek pedig nem a
föltétlen elhallgattatás az utja, hanem a meghallgatás, a helyén nem
való indítóokokról, helytelen gondolatfüzésekról meggyőzés. Meg
kell hallgatni a gyermekeket sok, mondanók minden esetben s meg-
világítani felfogásukhoz mérten a szükségeseket. De nem elnémí-
tani. Hogyan vélekednénk arról a mesterről, aki csak akkor engedné
meg tanítványának kulcs készítését, vagy a magyar fiuknak angolul
beszélni, ha perfekt. Addig elvenne keze ügyéból minden szerszá-
mot, nem hallgatná meg, nem mondaná meg hibáját. Mfmnyi
vesződséget hozna ez ránk, a gyermekben meg mennyi kellemetlen
emléket, utóbb nemtörődömséget, elfásuJást szülne, ha nem kifogás-
talan ténykedéseiért mindig leszidnák, vagy meg sem hallgatnák őt.

Jancsi barátom rajztanítója mondta egy alkalommal: "Ne sze-
meteljetek, ne dobjátok a papirost a földre! Ha látogatóba jön
valaki, megró bennünket érte. Azt mondja: "Na ezek szép, rendes
gyerekek!" Jancsi oktatójának teljes igazsága volt. Nem is ez ellen
van észrevételem. Csak az igazság megokolása bánt. Az egész tár-
sadalmi érintkezésünknek hamis, egészségtelen szint ad csak a
mások tetszéséért történő cselekvés. Mellőzzük sokszor önmagun-
kat s a dolgok lényegét. Én ezt erősen hibáztatom. Egészséges
cselekvés csak úgy jön létre, ha a körülmények mellett önmagunk
vagyunk az irányadók, - de nem társadalmi hazugságok. Emellett
mindenben keresnünk kell, hogy mások iránt a legmesszebb menő

tisztelettel legyünk azért, mert azzal a magunk normális fejlettségé-
ről tanuskodunk. Továbbá ennek az elísmerését, hatását látni a
velünk érintkezőknél jól eső érzést szerez. Ha tisztelettel vagyunk

mások iránt, általa kedvessé tesszük, megszerettetjük magunkat
s ez csak előnyünkre válik. Végül gondoljuk magunkat a látoga-
tónk helyzetébe, mennyíre jól esik érezni a tiszteletet, udvariasságot,
szeretetet. Föltétlenül tisztelnünk kell másokat igen erősen s a
látogatás alkalmából való' gondosabb tisztaság és rend -a tisztelet
jele is. De tisztának, rendesnek még sem a vendégek kedvéért kell
lenni. Meg kell magyarázni s minden következő alkalommal - ilyen
sok lesz, mert nem könnyü valamit megszokni ~ -ujra kifejteni hosz-
szabban-rövidebben, hogy akis (annál inkább a nagy) rendetlenségek-
kel csak az önmagunk dolgát szaporít juk. Vagy, ha másokét, akkor
azok neheztelését vonjuk magunkra. A rendetlenség, nem tisztaság
eltüntetése sokutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAboszszantó munkával jár. Jöhet ám be nem jelentetten



is látogató, aki rendetlenségben talál. majd bennünket, ha 'csak ~a

vendégek kedvéért takarttgatunk. Sa talán már másszor észleltrendes-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ségünket leszállítja. értékére, esetleg, előbbi dicséretével felhagy,

rosszabbul érzi magát körünkben, hiszen mi őt itéletének megmásítá-

sára, jól eső nézetének, érzésének rosszabbal fölcserélésére, csalódni

kényszerítjük. Másfelől a folytonos tisztaság) rend kedveltté tesz min-

denki előtt, öntudatlan .szerez nekünk jóhirt és barátokat. Mindenki

szivesen lát bennünket és van velünk. A tisztaság és rend sze-

génynek is elérhető, csak szokás s az egészségnek alapkövetel-

ménye, A. szépet a szépért és önmagunkért kell gyakorolni, de

másokért is.

A föntebbi irányu cserkészés igen szükséges. E cserkészés-

hez legalkalmasabb alkalom a mások eljárásának nézése, ezért igen

üdvösnek találnók, ha a tanítók időnként tanítótársaiknál hosptiál-

nának. Jó elkalom lenne ez az avultak észrevevése és kiküszöbölése

rnellett jó eljárások elsajátítására is. A jó akkor is jó, ha mástól

ered és akkor is élni. kell vele. Ha pedig önérzetünket a szerzői

dicsőség is sarkalja, annál jobb. Igyekezzünk uj, jó eszmék, eljá-

rások termelésére. Ne féltsük munkálkodásunk egyéni izét a mások

művének nézésétől. Ha kevesebb . lesz így valamivel az individualis,

de több lesz a jó munka. A világosság terjedjen mennél messzebbre,

ez mindnyájunk érdeke. Mert ha csak néhány egyed kultura nélküli

pl. valamely testületben, érzi az összesség. Tanuljunk a mások rnun-

káján, legyen a mi tudásunk a másé is, épüljön a mi tudásunka másén

is, mindnyájan vigyük előbbre mindnyájunkat tudásban, önérzetben !

(Budapest.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPataki Béla .
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. '1" rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ü lö n f é lé k .. ' -

•. ' ,: ;ú •.

. Duriarnerrtí t.anulrrráriyí k ir á n d u lá s o k .
.. ,

Vasuti igazolványorn erejére támaszkodva, most öt éve, csalá-

dostul fölkészültem egy dunameuti kirándulásra. De sajnosan tapasz"

~~lt~r:n_ez alkalommal, hogy aM. Á. V, vezérigazgatósága által

kiállítot! arck{pes. nem 'olyan igazolvány, mely Magyarország terü-

I~t§n! vize.tt úgy mint ,vágányon· m~ndenütt egyenlő tekintélyünek

ösmertetnék.vjdíután .pedig sem hazai sem külföldi krőnikákban sehol
1, ~: . , \. .. , .. • .

semmi, emlékezést nem .talá:lhatni· arról; hogy olyas -kirándulás,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" , , " '_ , ; , / , ~ ': 'L ~ , ~ • • ~ . . " • . ~ ~ . - . ', ' . .

w1xr;e ::,vfl~~P'!e~y_,sz~~()s.:.:tagból álló ~s~lád huzamosan, rákészülő-



421zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dött, 'valahazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvzSzammt volna: a D. G.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'f'. egyik személyszállító hajó-
jári ármérséklés nélkül ugyan, de végigélveztük a páratlan tgyd-

nY9rü dunai kirándulást, Részemrőlazonbah ez anyatermészetáma

sajátságos berendezkedése alapján, mely szerint mínden élv'ezett

édes mellé ugyanannak rövidebb-hosszabb -tartarnu vkeserű utoizét
is odacsatolja : képtelen voltam, rá, hogy az említetthez 'hasonló

kirándulást 1906. óta még egyszermegkockáatessak.
Most jelzett kesernyés lelkiállapotomból egy .régi ösmerősöm-

túl-vett utbaigazitás alapján sikerült kikászolődnom :"Látogassel

öreg barátom - szóla ismerősöm '- a József-tér 2. szám atá';

ottan" kopogtass be a titkár úrhoz, kitől nyári üdülő-terveidre

nézve fölvilágosításokat fogsz nyerni:

1. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytár-

saság részéről a következő című tájékoztató bocsáttatott réndelke
zésernre : "A Duna. Kiadja a Magyar Kú'á lyz' Fofyam- ls Tenger-

kajózási Részvénytársaság. Budapest, rorr ," A 138 oldalra terjedő

füzet ~ első borítéklapján egy Duna-részletet dombornyornásban, a
ssöveg között 97 dunamenti látnivalót .meg az állami kezelésben

levő öt gyógyfürdőnek a képét, végül a Duna-vidéknek 2 darab

átnézéti térképvázlatát közli. Ennek az ugynevezhető Dunci.kalau$.

nak, a rendelkezésemre bocsátott (jelen évi) kiadása, mint a titkár

úrtól hallám, T. G. nyug. főigazgató és akadémikus revizióján ment
át és tőle származik benne a magyar történtre meg a római ura-

lom korára vonatkozó részletek teljesebb kidomborítása meg a

székesfőveros fejlődését feltüntető legujabb részletek .bemutatása.

Kérdésemre kinyilatkozjatta a titkár úr továbbá azt is, hogy a

Dunakalauz részemre átbecsátott kiadásának egyes példányait bár-
mely közép- és azzal egyenlő rangu nyilvános Tskolának egyszerii

klrésl'e díjmentesen megküldik s egyúttalszándéka a M. F. T. R.~nak;

hogy kisebb (12 oldalnyi) és: ; ,Magy. Kir, Foly. é$ Tengerh. Rész-
vénytárs. személy- és áruszállító kajók men,etnndje '9Il." című és
az;úkolat kü:ándulásqkról is megemlékező tájékoztatóját minden

közép- stb. iskolának meg fogja küldeni, Eddig, hihetőleg.,' máx

meg, is küldötte ..

2.' A M. F. T. R. üzemfiJtszerdése. Az; 1896. óta üzembe álló

tárSaság az áruszáttításhoz 34 drb 110-600 HP-vel müködővon-.

Hüóg5zössel és26.3 uszályhajóval. ~ személyspállitá jhQz p-edig

250-1000 utast befogadható személyszállitó, tehát összesen 48

gőzöasel . rendelkezik és összesen 22 ügynökség segédkezése melletj
működik, ')



3. Az áruszállító üzem tártama , ls . terjedelme.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKezdődik az

üzem rendesen február végén és tart december közepéig., Kiterjed
az üzemág a Dunán Regensburgtói Galacig (illetőleg Szulináíg};
a. Tisedn Szolnoktól Tiszatorokig ; a Dráván Barcstói Drávatoro-
kig ;_a Száván Sziszektől Száva torokig, végül a Béga-, Ferenc-,

Ferenc :Jó:;:se!-és Boreeg-csatornára , Állomásai összes száma 110.
4. A személyszállító üzem tartama és kiterjedése. Ez üzemág

kezdete május elejére, befejezése szeprember végére tehető, Ez idő-
szerint a következő pontok között van rendszeresítve : a) a Dunán

Budapesten fölül: Szentendre-Leányfalu, Visegrád-Nagymaros-
Dörnös között ; Budapesten alul: Baja-Mohács-Apatin, továbbá
Vukovár- Újvidék, végül Zimony-Orsova és Orsova-Galac között;
b) a Tissdn' Szolnok-Csongrád-Szeged, c) a Száván Bosna-
Raca - Mitrovica-Sabac között.

:Jegyze!: a j. A hajók, az Orsova-Galac közötti folyam sza-

kaszt kivéve, vegyes szolgálatban közlekednek (azaz: árú- és egy-
úttal személyszállítók is). b) A személyszállítással is foglalkozó
áruszállító hajókon csak II. és Ill. osztályra szóló személy jegyek
adatnak ki különösen a, Budapest- Visegrád-Dömös meg a Szel-

nok-Csongrád-Szeged között levő .folyamszakaszokra. cJ Minden
utas 25 kilogramm sulyu podgyászt vihet magával a csekély beiratási
és felügyeleti díj leszámításával egészen díjtalanul.

5.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 0 % árengedmény a személyszállító üzemnél egyes utazók

részére. E kedvezményt élvezheti aj minden katona és minden
olyan egyén, kinek a M. Á. V. vezérigazgatóságától kiállított és kellő
időben érvényesített féláru menetjegy használatára jogosító arcké-
pes igazolványa van; b) élvezhetik az arckép es igazolvány tulaj-
donosának családtagjai, amennyiben az illető igazolvány tulajdonos
családfentartó s ilyen minőségben családja tagjai részére árked-
vezrnényért az illeték es vas uti vagy hajózási igazgatóságnál bélyeg-
mentes iratban kérelmezett.

6. 50%-ot meghaladó árengedmény iskolai kirándulások
alkalmára. "NyilválloS jelleggel fölruházott tanz'ntézetek' tanulót' és

az azokat kúérő tanárok, ha a társaság hajóin tanulmányi kirán-

dulást tesznek,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50% menetdíj kedvezményben reszesülnek .abban az

esetoen, ha a kirándulásban legalább 10./izetö tanuló vesz részt. Emellett

két 10 évm a/uN tanuló egy féljeggyel utazhat es minden 10 fizetö diák

után egy szegénysorsu tanulónak ingyen utazást engedélyezunk" mondja
a Dunakalauz ; "és e kedvezménye/érésére elegendő, ha a kz'rándulás

uesetd]« a beszálló helyen a tam'ntézet igazgatóságának hivata los
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pecsétjével ellá tott igazolványát lo"lmutatja , amelyben az utazás célja ,

a bezaasando utszakasz s az utazó tanárok és tanulók nevez" bent-

fogla lta tnak. "

Jegyzet: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csoportos kirándulásokra nézve most említett
engedményre s különös kedvezményekre vonatkozólag a társaság
csak azt a megszorítást teszi, hogy ha a kirándulás a fővárosból
a Kis-Dunaágra (Visegrád-Nagymaros-Dömös -között) volna ter-
vezve: kivihetóségéről - a fóváros rohamosan szaporodó és több-
nyire csupán ünnepi és vasárnapi üdülésre utalt lakosságára való
tekintetből - csak kóznapokon lehet szó. b) Az Aldunára tervezett
kirándulások esetében ugyegyeseknek, mint csoportok tagjainak,
Seerbiara , Bulgariara , Olaszországra szóló titlevélről kell gondos-
kodniok. ej A 10-10 tanuló után számítandó küló'n kedvezményt

(mint a mult évi kalauznak a mostanival történt összehasonlításá-
ból azonnal kiviláglík) aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . F . T . R . csak a jelen éven kezdve
léptette életbe.

7. Mtirt van az, hogy M. F. T. R. személyszállitó üzem oly

jogyatékosan és oly szakadozottan van rendseeresitue ? A· rövid fele-

letet e kérdésre megint egy szállóigében találom, mely így hangzik:
"A malomban is az kapjá előbb a ssert, aki oda korábban irke-

zett," vagyis hazai viszonyainkra vonatkoztatva aszállóigét : Mikor
nekünk még eszünkágában sem volt, mert egyszerüen nem lehetett,
hogy Közép-Európa legnagyobb - Ulmtól Szulináig - hajózható
folyamán, mely Dévénytól Orsováig - 1000 kilornéter hosszuság-
ban - magyar területen foly végig, egy magyar királyi hajóstár-

saságot szervezzünk: Bécsben két hajógyáros angol kezdésére már
l823-ban egy társaság alakul, mely 15 évre terjedő kizáró-
lagos jogot nyer egy Duna-Gőzhajós- Társaság megalakulására.
E társaság l830-ban Bécs székhellyel megalakul; kizárólagosan
szabadalmazott működését 1831-ben Magyarországra is kiterjeszti;
e szabadalmat 1845-53. között ujból meghosszabbít tatja. Végül az
1 8 5 6 , évi párisi szerződés aDunára nézve megszünteti ugyan a
kizárólagos szabadalmat, a D. G. T. azonban az egész Duna-
vonalra az áruszálJításra nézve Regensburgtói, a személyszállítást
illetőleg a bajor-osztrák határtól (Passau) le Galacig, a rnindkét
üzemre nézve alkalmasnak mutatkozó legtöbb folyam szakaszon tel-
jes otthoniassággal elhelyezkedett és a lefolyt 80 év alatt annyira
megizmosodott, hogy vele szemben a versenyt a siker reményével
fölvenni más vállalatnak napjainkig nem igen sikerülhetett. E tényre
vonatkozólag csak egy-két megfigyelt adatra hivatkozom. Személy-



szállítöés vontató gőzőseit ...:.-miótae kérdéssel foglalkezem - nem

v.ólt időmutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszerbe-számba venni ; de míg a személyszállító üzemnél jóval

[övedelmezőbb áruszállító üzemre nézve a legnagyobb' uszályhajó-

számnak a M. F. T. R.-nál az 569-et találta!?, azt vettem észre, hogy

a D. G. T. hasonló hajóinak száma a 67000-et jóval felülhaladja.

Természetes tehát, hogy 1895. végén alakult és 1896. elején üzembe

indult M. F,. T. R.-unk csak ama folyamszakaszokra volt kényte-

telen szorulni, mélyeket elébb a 4. alatt elősoroltunk.

( A mi magyar hajóstársaságunk azonban támaszkodva magy.

kir, állami vagy állami kezelésben működő vasuthálózatunkra, úgy

állapította meg a maga személyszállító üzemeit, hogy ami tanuló-

ifjll~ágtlnknak alkalma legyen hazánk legkiválóbb történelmi jelentő-

ségű dunarnenti pontjait,' Budapest és vidéke világvárosian lüktető

modern életét, Közép-Európa legnagyobb folyója páratlan termé-

szeti szépségeit kőzvetlen szemtélet alapján rnegösmerni s egyuttal

balkáni szomszédainkkal is néhány rokonszenves pillantást váltani.

Anélkül, hogy Arany szavaival élvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a kénytelenségből erényt

csinálnánk" az.e komoly meggyőződésünk, hogya magyar tanuló-

fjuság duna-tiszarnentí kirándulásait az elébbiekben föltűntetett meg-

szakitottság jóval változatosabbá és tanulságszerzóbbé teszi, mint ha

p. "o. akár a Tiszán Szolnoktól Titelig, akár a Dunán Dévénytől

Orsováig, Galacig és uic« uersa megszakítás nélkül lehetne utaznia.

Egyesek, családok, kiknél a kirándulás nincs előre megjelölt helyhez,

kiszabott időhöz kötve, kiknél az idő is meg a költség is kényel-

meaebben kifutja, kedvük szerint tehetik hajón akár a fölfelé akár

a lefelé irányuló utat és nagyobb társaságok .személyszállitó külön

hajókat is bérelhetnek, sőt mult hó 26· tói kezdve a D. G. T. is

ugy egyes utazök részérel' mint iskolai kirándulások céljára bizto-

sit bizonyos árengedményeket, melyek azonban nem érik el a

M. F. T. R. által biztosított kedvezmény fokozatot. Igy tehát egy/elöl

ae iskola i k~'rándulások idejének a ktmértslgére, "másfelöl a tanulók

átl4.g;ának anyagi viszonyaira való tekintetből, tanulóifjuságunk' "is-

kolaikirándulásainál első helyen a M. F. T. R. személyszállít6

üzemének az igénybevételét ajánljuk.

A föntebbiekben a Dunerneriti nyári -kirándulások kellemes,

tanulságos voltát és lehetőségát óhajtottam föltüntetni s ez-ekre

vonatkozólag némi 'tájékoztatást" nyujtani, tanácsadással' szolgálni

a t. kartársaknak.
:l' " .

y( (Budapest.) Sándor Dqmonkos.

"
-'
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I r o d a lo m . utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
., .,'

Az első magyar Goethe-életrajz, Goethének eddig nem volt

magyar. életrajza, s aki az emberiség ez egyik legnagyobb szellemé-
ről magyarul kivánt olvasni, mind máig Lewes, a maga idejében,

több mint 30 év előtt, kiváló, de ma már teljesen elavult könyvére

volt utalva .. Most jelent meg Goethe első eredeti magyar életrajzaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a ifa b á s Ábel tollából a Kisfaludy-TársaságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöltők e s irók cimű,

gyüjternényében. Barabás Ábel nagyszakismerettel válogatta ki a

rengeteg Goethe-irodalomból a legjellemzőbb adatokat, megtoldotta

a maga önálló kutatásainak eredményével és a magyar vonatkozások

és kapcsolatok feltüntetésével s így siker ült neki a magyar olvasó

tájékoztatására nagyon hasznos könyvet irnia, amelyből minden

érdeklődő megtudhat Goethéről annyit, amennyire szüksége van

s amelyből jeUemzetesen, a maga teljes nagyságában bontakozik ki

Goethe hatalmas egyénisége. A szép könyvet csinos kiállítás ban a

Franklin- Társulat adta ki; ára Goethe arcképévei diszített csinos

karton-kötésben 2 korona 50 fillér.

,A finn ek művészete. Nemcsak a nyelvi rokonságnal fogva

kelJ, hogy érdekeljen bennünkét a finn nép művészete, hanem

annál a hasonlóságnál fogva is, amely helyzete és a mi művésze-

tünké között van. A finn művészet is kicsiny kezdetekből. nagy

küzdelmek között vergődött fel mai szinvonalára, annak a nemzet-

nek csekély számu volta, amelyhez szólni igyekezett, ép úgy, mint

minálunk, erősen korlátozta fejlődésének lehetőségeit, míg aztán

nagy erőfeszítések után európai magaslatra emelkedett. Ezt a küz-

delrnet irja 'Ie a K. Lz'ppz'ch Elék szerkesztésében megjelenő Művé-

szeti Kö'nyvt(Ír legujabb kötetében Öltquz'st János, kiváló finn mű-
. . .

történetiró. Ilyen nagyarányu összefoglalása a finn művészetnek

még egyáltalán nem jelent meg s ezért Öhquistkönyve .forrásrnűve
lesz a. finn műtörténeti kutatásoknak, A legrégibb nyomokon kezdi,

a középkor vallásos' művészetén skülönös érdekességgel mutatja

be a finn régi templomi müeinlékeket,áztán az ujabbkori s főleg

a XVIII: századi művészeti törekvéseket fejtegeti s a könyv leg'

jelentősebb részében a modern finn művészet kialakulásáról szól

nagy szerétettel és a tárgynak beható ismeretével. A könyv nagyon

érdekesen, vonzóari van irva s rendkivül gazdag és jellemző az

illusatráció-anyaga : százötvenhét szövegkép és huszonkét rnűmel-
léklet szemlélteti a finn- művész~t főbb' alkotásait. A nagybecsű és

igen szép kiállításu könyvet a Lampsl R. (Wodianer F. és Fiai) cég

adta ki, ára diszkötésben 12 korona.
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Szakfelügyelőimegbizatás. A vallás- és közoktatás-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ügyi m. kir. miniszter az állami tanító- és tanítónőképző-
intézeti szakfelügyelői állás teendőinek ellátásával, a VI.
fizetési osztályig kiegészített illetményekkel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkas Sán-
dort, a budapesti VI. kerületi állami tanítónőképző-intézet
igazgatóját bizta meg.

Kinevezés. Vallás- és közoktatásügyi miniszterem
előterjesztésére dr. Baló Józse! budapesti I. kerületi
állami elemi iskolai tanítóképző-intézeti igazgatót a
VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Bad-Ischlben,
1911. évi julius hó 26-án. 1. Ferenc József s. k. Gróf
Zichy János s. k.

Kinevezések. A magyar királyi vallas- és közoktatásügyi mimszte-

kinevezte Bertha ilonát, az Erzsébet Nöiskola tanítónőjét ezen intézethez

igazgatöva. - Barabás Endre kolozsvari állami tanítóképző-intézeti

tanárt a dévai állami tanítóképző-intézethez a VII. fizetési osztályba igaz-

gatóva. - Révjfy Gizella győri állami tanítönöképzö-intézeti segédtanítönöt

jelenlegi állomáshelyén való meghagyás a mellett a X. fizetési osztályba

rendes tanítónővé. - Frank Antal tanítóképző-intézeti okleveles tanár-

jelöltet a lévai állami tanítóképző-intézethez segedtanarra. - Málnási Dezső

tképzö-intézeti okleveles tanárt a bajai áll. tképzö-intézethez a X. fizetési osz-

tály 3. fokozataba segedtanarra. - Vaskó Lajos győri ref. elemi is <!lai tanítot

19II. évi szeptember hö r-énkezdödö hatállyal a dévai áll. tképzö-intézethez

a X. fizetési osztály 3. fokozatába gyakorlóiskolai tanít óvá.

Dr. H01'ger Antal áll. fels.Ieanyiskolai és leánygimnáziumi tanárt az

Erzsébet Nöiskola áll. polgári isk. tanítönöképző-intézetéhez a VII. fize-

tési osztályba-rendes tanarra. - Wagner János aradi állami tanítöképzö-

intézeti tanárt a budapesti VI. kerületi állami tanítónóképző-intézethez a

VII. fizetési osztályba igazgatóva. - Mészáros Jenő budapesti I. kerületi

állami tanítóképző-intézeti tanárt a VII. fizetési osztály 3. fokozataba.

- Ligárt Mzhály pápai állami tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai tanítot

a VIlI. fizetési osztályba. - Duschek Ernő lévai állami tanítóképző-inté.

zeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. -', Szente Pál budapesti II. ker.

áll. tanítönöképzö-intéaeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba - Patyi István

szabadkai áll. tanítónőképző intézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. -

Mthalik Józse! székelykereszturi állami elemi iskolai tanítóképző-intézeti
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tanárt a IX. fizetési osztályba rendes tanarra.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsink IloNa szabadkai

állami tanitönöképzö-intézeti tanít6nőt a IX. fizetési osztályba. - Lehoczky

Róza budapesti Il. ker. állami tanítönöképző-intézeti tanítönöt a IX.

fizetési osztályba. - Bieeli Margit budapesti II. ker. állami tanítönö-

képző-intézeti tanítónőt a IX. fizetési osztályba. - Maurer Mihály

temesvári állami tanítóképző-intézeti gyakorlo-iskolai tanítót a IX. fize-

tési osztályba. - Dr. Fülöp Áron csurgöi állami tanítóképző- intézeti

segedtanart a IX. fizetési osztályba rendes tanarra. - Kö'ves Jenő okj.

tanítóképző-intézeti tanárt a losonci áll. tanítöképzö-intézethez seged-

tanarra. - Chobodiczky Alajos okI. tanítöképzö-intézeti tanárt az iglöi

állami tanítöképzö -intézethez a X. fizetési osztályba segéd-tanárrá. -

Ruszlt Gyula okI. rajztanárt a losonci állami tamtöképzö-intéaethez segéd-

tanarra. - Braun Angelát a györi állami tanítönöképzö-intézethez a XI.
fizetési osztályba segéd-tanítönövé, - Ehmann Tivadar okj. tanítöképzö-

intézeti tanárt a temesvári állami tanítóképző-intézethez a X. fizetési osz-

tályba seged-tanarra. - Jancsó Gabriellá t a budapestiNMLKJIHGFEDCBAII. ker. állami

tanítönöképző-intézethez a XI. fizetési osztályba segéd-tanítönövé,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á t h e ly e z é s e k . A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter

Sarudy Ottó dévai állami tanítóképző- intézeti igazgatót jelenlegi minösé-

gében a kolozsvari állami elemi iskolai tanítöképzö-intézethez. - Dr. Novy

Ferenc lévai állami tanítóképző-intézeti tanárt a budapesti VI. kerületi állami

elemi iskolai tan't,ónőképző-intézethez. - Makay Jenő dévai 'áll. elemi

tanítóképző-intézeti tauari a lévai áll. elemi tanítöképzö-intézetlrezv-c-

Kuzaila Péter dévai áll. tanítóképző- intézeti tanárt a kolozsvári áll.

tanítöképzö-intézethez. - Elekes Lajos temesvári áll. tanítóképző-intézeti

tanárt a dévai áll. tanítöképzö-intézethez. - Buschmann Gyula temesvári

áll. tanítóképző-intézeti tanárt a losonci áll. tanítóképző-intézethez.-

Thaiss Lajos losonci áll. tanítóképző-intézeti tanárt a temesvári áll. tanító-

képző-intézethez. - Jaloveczky Péter losonci áll. tanítóképző-intézeti tanárt

a temesvári áll. tanítöképzö-intézethez, - Barcsay Károly temesvári áll.

tanítóképző-intézeti tanárt a máramarosszigeti áll. tanítóképző-intézethez.

- Kovács Ábel máramarosszigeti áll. tanítóképző-intézeti tanárt a temes-

vári állami tanítóképző-intézethez. - Nagy Ferenc iglöi áll. tanítóképző-

intéz~ti tanárt a budapesti 1. ker. áll. tanítóképző-intézethez. - Hrabetz

Nándor modori áll. tanítóképző-intézeti tanárt jelenlegi minöségében a

budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézethez. - Pécs Gyula lasond áll.

tanítóképző-intézeti segéd-tanart a modo ri áll. tanítóképző-intézethez. -

Matskássy Zoltán székelykereszturi áll. tanítóképző-intézeti tanárt az aradi

áll. tanítöképzö-intézethez.

E g y j ó házi szer. A háziszerek közt, amelyek meghüléseknél, csúznál

kiiszvény.nél,csipijáJdalmaknál, mell- és gerincfájásnál stb.fá jdalomc< sillaP itó

és levezető bedörzsölésül alkalmaztatnak, a RichtC1-féle Horgony-Liniment.

caps. comp. (a «Horgony-Pain-Etcpeüer» pótléka) első helyen áll. Ára olcsó,
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K. -:.,...8QtKl '40 és K 2.- üvegenként ; reinden egyes üveg elegáns doboaba

van csomagolva és azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Richter:~ cégutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé~ az ismeretes völ;ös«Hatgonp által

fel ismerhető.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, K it ü n t e t é s . ' A Buenos-Airesben 1910-ben rendezett.orvosi és hygiéniai
I<iállttás juryje az Optische Werke C. Reichert, Wien VJIIj2. 'altal kiallított
görcsöveknek a nagy díjat (Grand Prix) ítélte oda .

. M e n e t r e n d v á U o z á s a hölak-i--nemsö-: ...-lednicrönai helyiérdekű vas-

uton." A hőlak-nemsó-Iednicr6nai helyiérdeká' vasuton az érdekertség
kivansagara a személyszállító vonatok ismét az előző, azaz folyó évi május
hó J -je előtt érvényben volt menetrend szerint fognak közlekedni,

."Ennek 'folytán a délutáni vonat Hőlak- Trencsénteplicröl közvetlen

csatlakozás sat' a Budapest felől odaérkező gyorsvonathoz korabban, azaz
már 12 óra 20 perckor indíttatik ; a délelőtti vonat ellenben Hőlak-
Trencsénteplicról későbben, vagyis délelőtt 9 óra J 2 perckor indul és Így

annak a ZS0lna felől délelőtt 9 óra 3 perckor odaérkező személyvonathoz
lesz csatlakozása.NMLKJIHGFEDCBA

Kimutatás
a f. évi szeptember hó 20-áig befolyt tagsági dijakról.

1911·re Várady Lajos, Zombory Dániel, Svarba József, Rup-
penthat Lajos, D. Veress Julia, Berényi Irén (8-8 kor.).

1911. II. felére: Szirkvashegy gömörrákosi tanítótestület, Fe-
keténé Hoffbauer Izabella, Ehrlich Antal, Tóth Árpádné (4-4 kor.).

191~. 1. felére: Feketéné Hoffbauer Izabella (4 kor.).

A Dr. Kovács...János alapra ujabban adakoztak: Dr. Vángel
Jenő 10 kor., Röszler Béla 5 kor., Ref. Tanitónőképző tanárkara

Szatmár 20 kor., Horváth A. János 3 kor., Orsz. Izr. Tanítóképző
tanárkara Budapest, 10 kor., Ref. Tanítóképző tanárkara Debrecen
6 kor., Svarba József 2 kor. Összesen befolyt ed,dig.' 504 korona

44XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i l lé r .

Budapest, 1911. szeptember "hó 20-án. H o ru a y E d e ,

egyes. pénztáros.,
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mindenféle tudományos vizsgá-
latokhoz. Stativ VI (30) Abbe-
kondensorral és iris-ellenzö. -
Finom mikrometercsavar 900-ra
áttehetö. Revolver két objektiv
részére. Objektivek 3, 7a. Oku-
lárok II, IV. - 40-650-szeres
nagyitás, ára •••••• 185 korona.
Ugyanaz az összeállitás, csak a
kondensor helyett egy forgató-
korong-ellenzö •••150 korona.NMLKJIHGFEDCBA

Lupe k Preparáló gór-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_~~_-_-zesövek, tskotat
vetitö és mikrofotografiai ké-
szülékei.:. Különleges árjegyzé-
kek díjtalanni

R E I O H E R T · K . '
BUDAPEST,VIII.ÜLLŐI-UT12

l\IilHlennemü Iskolapadok. iskola-
torna- és óvoda-berendezések és
szabad. gyermekpadok g'yártasa.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f!.- Árjegyzékkel készséggel
szolgálunk ingyen és bérmentve.

Feiwel Lipót utódai
BUDAPEST, IX. IPAR-UTCA 4.

MAGYAR LÁNYOK
KÉPES HETILAP fiATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

II ·11· ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONA II II
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA IN.GYEN KÜLD A .'.
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 10
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MAGYARORSZÁG TANITÓI

hivjátok fel tanitványaitoknak és
azok szüleinek fig'yelmét

Richter horgony épitőszekrényére
mely a legjobb szórakoztató, oktató, az elmét élesitö

játélo-és foglalkoztató szer
mindenféle koru gyermekek részére.

F. AD. RICHTER ÉS TÁRSA WIEN, XIII/l. ElTEL BER-
GERGASSE 6-14. - K. UDV.ÉS KAMARAI SZÁLLITÓK
ELSŐ OSZTRÁK-MAGYAR ÉPITŐSZEKRÉNY -GYÁR.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Linimentum
Capstei
composttum

Anker-Pain-
Expeller
pótszere

fájdalom csilla pi tó-
szel'; a köszvény és
csúz kifejlődését
megakadályozza.

bevált házi szer
meghülések, ischias
és keresztfájdalmak
eseteiben.

Késziti : Késziti.

DR. RICHTER gyógyszertára az arany oroszlánhoz, Prag
1. Elisabethstrasse 5. - Főlerakat Magyal'ország részére TÖRÖKJ.
gyógyszertáraiban Budapest, VI. Király-utcza 12 és Andrássy-ut 29
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hajhullásNMLKJIHGFEDCBAokaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=
és megakadályozása.

A haj kihullásának sokféle
oka lehet. Oka lehet: fer-
tőző betegség, vérszegény-
ség, idegesség. Leggyako-
ribb oka azonban a fejbőr
megbetegedése. A fejbőr-
nek pedig kűlőnősen az a
betegsége, melyetXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o rp á -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zásnak neveznek. A föl-
szaporodott korpa össze-
nyomja, elsorvasztja a haj-
szálakat. A korpás fejbőrön
azonfelül bakteriumok is
telepednek meg, melyek
ugyancsak pusztitják a haj
gyökerét. Ha tehát a haj
kihullásának elejét akarjuk
venni, fejkorpa képződését

kell megakadályoznunk
Ha pedig a már megindult
hajhullást meg akarjuk ál-

litani, a korpától kell a
fejbőrt megtisztítanunk.
Legjobbnak bizonyult erre
a célra Petrol Egger. Aki
rendszeresen használja ezt
a hajsz eszt, annak soha
fejkorpája nem lesz és igy

nem is fog soha hullani a haja. -Akinek pedig korpás a bőre és
azért hull a haja, az csak dörzsölje be párszor a fejbőrét ezzel
aszeszszel és rövidesen el fog tünni fejéről a korpa és el fog
állani a hajának a hullása. A Peirol Egger minden más eredetü
hajhullást is rnegszűntet, mert erősíti, edzi a fejbőrt és alkal-

massá teszi arra, hogy uj hajszálakat növesszen.

Petrol Egger a legalkalmasabb _hajápolószer állandó használatra,
Ara 2 k o r , 4 0 f i l l .

,-_K_éS_ZI_ti_ :6_YÓ_QY_Sz_ert_ár_a _,,_Ná_dO_r"_"h_OZ_'_B_Ud_ap...,..es_t,_v_,.,_V_á_CI-_kO_'ru_t_17_. _SZ'~

431



432zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elsö mag'yar villamos eröre berendezett hangszergyár

I Stowasser János
csász. és ldl'. udvari szállitó.

A m, ldl'. operaházi tagok, a m, kir. zeneakadémia, a
budapesti szinházak stb, szállitója, a hang'fokozógerenda

. ~s a Rákóczi tárogató feltalálója.

Föüzlet : B d t.. Gyár:
II., Lánehtd-u•.5.,U apes Ontöház-utca3.

'E szakban Magyarország
legn~gyo.bb hangszergyára.

Ajánlja saját gyárában készült

hangszereit
ugys",intén 'hurokat és h.angsze.r alkatrészeit.

Is~olahegedük 4:frttól. Harmorríumok 35 frttól.

Ái'je~yzék kivánatra Ingyon és bér-mentrve.

Magyar kir. tudományegyetem,

Királyi József műegyetem, ta-

nitó- és tanitónöképzök, ,;-ymL

násiumok, reál és })olgári stb.

iskolák állandó szállitói. - Me-

chanil,ai gyár. ŰvegfuvóIllÜhely

Tel'lllészetl'aJzi pi-ep aratoetum,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F iz ik a i

FpJdr:ijz'i
Eémiai
Terlllészetr.ajzi s t b .
Tanszereket. .

elsőréu.dii
ldvitelben
g'yár~_ .. ,':

Képes
ál:jegyzék
ingyen és .
bérmentve

:ErdélyesSzabó
Iabor-atorfuml felszerelések és nansze-
rek g'yára Budapest VIII.Baross-utca 21


