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Tanítók·épzés.

Tanítóképzésünk .jövője.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . F in d c e y E r n ő , tiszteleti tagunknak , Ta n í tó ké p zé s ű n k jó 'vő je "

cirnű, XII. közgyülésünkön megtartott s a M a g ya r Ta n í tó ké p ző ápr,
számában megjelent előadását, akik hallgatták avagy olvasták, nagyon
különbőz ő reflexiókkal kisérték és más és más módon kommen-
tálták.

A tagok, akik tem e s u d r i - (XI.) Iközgyulésünkön a tanítóképző-
intézet négy évfolyamának ötre való kibővítésére ható mozgalmat
elhatározták, eleinte természetes örömmel' hallgatták az ilIusztris
előadónak ama mesteri érveléseít, amelyek képesek volnának a hall-
gatóban vagy olvasóban akár önkény telen meggyőződést is szugge-
rálni, arra, hogy a tanítóképző-intézet. évfolyamait azonnal ki kell
bővíteni, s annál inkább tették ezt, mert ez a temesvári határozat-
nak mind az erősítésére szolgált. De midőn tiszteleti tagunk a 6
évfolyamra vató kibővítésről szólt s ebben külön választott 4, a
közismereteket-, 2, a pedagógiai szakképzést tárgyaló évfolyam-
ról, - némelyek mintha önnön, temesvári "szavuktól döbbentek volna
vissza." /'

Némelyek mintha a tanítóképző-intézet rohamos fejlesztésének,
amelyben az elszakad a népiskolától, . súlyos aggodalmát érezték •
volna!

Sokan meg úgy gondolkoztak az-előadás 6 éves' tervéről,
hogy az kiszakitaná a magyar tanító képzést a történeti gyökeréből,
amely alapon az - akár 3, akár 4 évig - mindig a tanítói pályára
való tartós ránevelést tartotta föfeladatának.v-c- holott az előadás
szerint, azt intenzive át nem értve, akár pl. az érettségi bizonyít-
ványban kifejezett közismeretekkel s azután' 2 évi., pedagógiai
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képzéssel - minden tartós ránevelés nélkül - meg volna oldva a
tanító képzés.

Kettőben azonban teljesen egységes hatást, sőt hangulatot
keltett a szóban levő előadás a közgyülésen: először - bár szóbeli
előadás volt, a faragott márványszobor szépségével hatott, sRQPONMLKJIHGFEDCBA

y ,

másodszor, hogy érveléseivel teljesen egységes képbe rajzolta mai
didaxisunk sok gyöngéjét.

S végül midőn a 4 évfolyamra kiadott .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j Ta n te r v és U ta s í-

tá s o k egységes megértésére s végrehajtásának módozataira gyűl-

.tünk össze, ennek mint reális ténynek s a 6 évfolyamban elkép-
zelt intézetnek ellentéte, előbbi, mint reális kötelesség, utóbbi,
mint' a mai keretben még nem megülepedett talajról szóló perspek-
tiva, a szóban levő előadásnál szintén egységes háttér gyanánt
-szerepelt.

Ennyiféle tényező elemzése közepette értelmezem d r . F in á c zy

előadását s mivel meggyőződésem, hogy az gondolatkörünkre nézve
élesztő kovász, igyekszem azt' behatóan megérteni, látszólagos
ellentéteit áthidaini s annak hatását minden jó törekvéseinkre tár-
gyilagosan megállapítani.

Tiszteleti tagunk előadásában ~ ügyeinkre való értékesítésében
- élesen' megkülönböztetem az előadás konzekvenciáját. A 4+2 tago-
zattal kontemplált 6 évfolyamú tanítóképző-intézetet és másodszor e
kon.zekvencia megállapítására vonatkozó érvelést., mai didaktikánk
elemzését; az előbbi legyen az érvelések alapján termés, az utóbbiak
legyenek a melléktermékek. Mert e megkülönböztetés nagyban
hozzájárulokoskodásom világos megértéséhez. -,

Előadó zárószavai ezek: "M o s t e g ye lő r e le g s ü r g ő S t? b b te e n d ő n k

a z ú j U ta s í tá s o k s ze l lem é n e k a z é le tb e va ló á tü l te té s e . D e m ig e b b e n

a s zé p e s m é ltó je la d a tb a n b u zg ó lko d u n k, fig ye l jü n k n é h a -n a p já n a

jö vő ze n é jé r e is , C s a k ú g y ~ e n e ke d h e tü n k a z ö 'n e lé g ü l ts é g tő l , m e lye t

m in d e n ü t t , a h o l s ze l lem i é le t va n , a le g n a g yo b b ve s ze d e lem n e k ta r to k ,"

E szavakhoz nem kell kommentár. Dr. Fináczy sem azért
~

-adta elő 6 évre vonatkozó tervét, hogy most, bármely sürgős mun-
kánkat félretéve, főként' ezzel a tervvel kezdjünk foglalkozni. Az ő

felfogása szerint is, legelső feladatunk az U j Ta n te r v és U ta sÚ á s o k

megvalósítása. .Ebben d r . F in á c zy 6 éves tervének alapos meg-
értésével - egy, feltételezetten zavaró körülrnény tisztázása után,
ami egyszeri hallás után ott kevésbé sikerülhetett, ~ nyugodtan
és csendesen elmélkedhetünk és pedig hosszasan - a 6 éves tan-
folyam tervéről. Előadó szavai.: "D e m e g g yő ző d é s em s e e r in t a ké p -
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zé s h e lye s e n m é g is ú g ya la ku lh a tn a , h a a z á l ta lá n o s ké p zé s t , m in d ig

a n é P is ko lá r a va ló vo n a tko zá s a ib a n é s a g ya ko r ló is ko la i ta n í tá s

á l la n d ó m e g fig ye lé s e m e l le t t a z é ve k b izo n yo s s zá m á b ~ n m e g a d n ó k."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E sorok pedig azt bizonyítják, hogy előadó szerint is a tanítói
pályára való tartós ránevelésről van szó. Tehát a tervezet törté-
neti alapon áll.

S e két c i ta tu m a rohamos fejlesztésre vonatkozó aggodal-
makat is eléggé megenyhíti, és így az előadás gerincének kom men-
tálására a világos keretek eléggé fel vannak állítva,ami egyenes
hid tiszteleti tagunk reformgondolatainak megértésére, amire évek

. állanak rendelkezésünkre.
A reformterv megértéséhez és végrehajtásának gondolatához

azonban nagyon hozzá szólanak a ta n í tó i á l lá s , fize té s fejlődésé-
nek kérdései is. Mert a rohamos fejlesztés elsőrendű kerékkötői s
az ezt illető aggodalmak elosz!atói elsősorban bizonyára ezek.

Térjünk át most az előadás melléktermékeire, annál inkább,
mert a Tem e su a r r á i kiindult 5évfolyamhoz is, e tervhez is nagy-
ban hozzáj árult tanítványai nk túlterhelésének ténye s az előadás
u. n. melléktermékei irányt is adhatnak a túlterhelés megszün-

tetésére (jelen keretben) irányuló erőfeszítéseinkben.

Amit előadó a kompendiózus tanulásra mond, az' mind igaz.
Amit ez ellen, néhol talán a keretek nek a lényeg feláldozása nélkül
való szükítésével tehetünk, azt tegyük meg~ Az előadó szerint az
anyagot megfelelő asszociálások utján egyszerüsítsük, s jobban
vigyázzunk a gondolatenergiát tápláló alap-törzsfogalmak tiszta-
ságára. Vigyázzunk, hogy növendékcink az ismereteiket egység-
ben lássák, egymásra tudják vonatkoztatni, magasabb szempontok
alá tudják helyezni. S ez mind nagy és nehéz feladat, de ha csak
ezeket az elveket követjük, az is csak hasznára válik tanítóképzé-
sünknek a mai keretben is. (Az elnökség az idevonatkozó behato
tények kezdetét, és nem csak szavakban emlegetését, az őszre
te r ve zi .)

Megállapíthatjuk tehát, hogy d r . F in d c e y előadása először a
6 éves tanfolyamu tanítóképző-intézet messzi tervévei adott szá-
munkra tartós kérdést, sebben különösen az á l ta lá n o s ir á n yu és
a s za kir á n yu (pedagógiai) kiké p zé s külön választásával, amiben hir-
telen nem tartom célszerűnek vitatkozni, jobb ezután egyet-kettőt
aludni. S másodszor az U j Ta n te r vRQPONMLKJIHGFEDCBA-é s U ta s í tá s o k végrehajtására
vonatkozó munkánkhoz járult - úgy neveztem melléktermékeivel
- igen becses irányításokkal.
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E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszempontokból ítélem meg tiszteleti tagunk előadását s ezt

tartom tárgyilagos kornmentálásának.

Előadónk csak érinti a tanítóképző-intézeti tanárképzést, s ez

ideái napjainkban éppen olyan kevéssé látszanak aktuálisoknak,

mint a 6, é v fo ly a rn ú tanítóképző-intézet. De bár legyen ez is a

jövő zenéje, ehez is hozzá kell szólnom, mert én az egész. tanító-

képzés ügyében s annak okos továbbfejlesztésében a tanárképzést

tartom az első tényezőnek. S ha a tanítóképzés más kérdéseiben is

nagy veszedelem az önelégültség, ebben a kérdésben volna az a

legnagyobb veszedelem. _

A tanítóképző intézeti tanár kiképzésében kettőre van s z ü k -

ség: egyik agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu d o m 6 Í1 zy, a másik a g ya ko r la tz ' k iké p zé s . Az előbbit

az egyetem adja meg, az utóbbit az arra a célra kijelölt elemi

tanítóképző-intézetek. Ám a tanárjelöltek a polg. tanítóképző-inté-

zetek mellé szervezett Apponyi-kollégium tagjai, s mint ilyenek, a

polgári tanitéképző-intézet sajátos levegőjében töltik' azt a két évet,

amely a tudományra és 'az elemi tanítóképző-Intézeti tanári életre elő-

készítő. A mi tanárjelöltjeink végcélja a népiskola tökéletesbülése,

a polgári iskola és tanítóképző-intézete pedig egyre jobban távolod-

nak, amint ,kölcsönösen fejlődnek, a n é p is k o la gondolatától.

Nézzük, mi feladatokat old. meg ma az Apponyi-kollegium?

Az egyetemi tanulmányokhoz szóló korrepetálás? Az egyetemre

való beiratkozás sugalmazása? Avagy az Apponyi-kollegium sze-

mináriurnai ? Az előbbi kettő egy kiválasztott tanárjelölttel könnyen

megoldható, annyival inkább, mert úgyis mind ebben az egyetem

uzusai döntenek. Szeminárium" emellett az egyetemen is van. S a

szeminárium igazi vezetőjének legjobb az lehet,' aki a vonatkozó

elméletet is előadja. .

Nem volna-e célszerübb a mai állapotnál, ha az Ap p o n yi-

ko l le g zú m egy elemi tanítóképző- intézettel kapcsolatban szerveztet-

nék át?! A mult alapján sziyesen akceptálhatjuk, hogy a polg.

tanítóképző-intézet, mely eddig egyedüli utja a képzőt végzett jobb

képességek kiválasztásának és érvényesülésének, amiért mindannyian

hálásak is vagyunk 'iránta, továbbra is kiválasztás alapján nyujtsa

a tanítóképző-intézeti tanárjelölteket, de amint azok tanárjelöltek

lesznek, azonnal telepedjenek át egy elemi tanító képző- intézetbe, s

tanárjelölti éveiket hol az. elemi tanítóképző-intézet pedagógiai,

didaktikai milieu-jében, az itteni iskolai, internátusi életben meg-

felelő tanári szempontokra emelkedve, hol az egyetemi tanulmá-

nyaikkal töltsék el. A tudománynak és gyakorlatnak eszoros



szövetkezése, úgy vélem, sokat érne. Mert a végén is tanárjelöltünk-

nek nem kétféle tudomány kell, t. i. az egyetem é és polg. tanító-
képzőé, Elég neki az előbbi is, s ha az külön nem elég, a polg.

tanítóképzőét már 3gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé vig szívta magába, mint polg. tanítóképző-

intézeti hallgató. S ha ott annyi van, hogy 3 é vig abból a neki

szükségeset egy kiválasztott jelölt nem tudja magába szivni, akkorRQPONMLKJIHGFEDCBA
, . /

minek a mai szervezetben az egyetern. Csupán csak az az érdekes,

hogy ezt senki sem teszi kérdésbe!

Elemi tanítóképző mellett levő Apponyi-kollegiumban a jelölt

nem szakadna el eredeti talajától - tanárjelölt korában, amelyre

készül, Most csak 4 heti hospitálás, melyben . passziv a tanár-

jelölt, és 4 heti folytatólagos tanítás, amelyben alig ismerkedhetik

meg vezetőjével s alig juthat közösen megállapított szempontokig!

Ez a didaktikai gyakorlat! S ha az előbbiek alakulása szerint is

hivatalosan későbbre is csak ennyi maradna a didaktikai gyakorlat,

minthogy tulságba nem is mehetne, úgy is emelkednék egyakorlat

értéke az elemi tanítóképző-intézettel való folytonos érintkezéssel!

S végül, ha az a külön korrepetitorság olyan elmaradhatatlan, nem

lehetne arról egy elemi tanítóképző ben is g o n d o s k o d n i - valamelyes

módon? !

A polgári tanítóképző-intézet mult ja magában is elvezet az

előbbi kérdések feltevéséhez. Az kezdetben ugyanis elemi tanító-

képző-intézet volt, azaz az előbb meglevő elemi tanítóképző magán-

úton szolgáltatta a polgári iskolai tanítókat. Azután polgári tanító-

képző-intézeti rendes kurzusok keletkeztek s meg lett a polgári

tanítóképző-intézet is. Később ez ikrekre rátapadt, ránőtt sok min-

den, köztük a tanítóképző-intézeti tanárképzés is. Ám abban az

időben a polg. iskola" egy magasabb népiskola volt. S ez irányban

nevelt a polgári tanítóképző-intézet is. S m í más ma? S mi más-

nak készül még ezután l Ki tudja? S talán ez az a pont, amely

. örökre éket vert a polgári tanítóképző-intézet és a tanítóképző-

intézeti tanárképzés közé? S ez a kor a polgári tanítóképző-intézet
dicsősége, termelő ereje, mikor annyi szükséges intézménynek

embrióit rejtegette, mert ezzel közoktatásügyünket örökre. leköte-

lezte. De a' mai fejlődések elve a differenciálódás, amint az utóbbi

időkben minden, vele összetapadt más elem lehutlott a polgári

tanitóképzőről '; s amint itt az is ki van jelölve, miként alakuljon

ki végképpen és önállóan az elemi tanítóképző egész folyamá-

nak sodra,
Végül csakis úgy volna megoldható az országos, középponfi,

301
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ta n í tó ké p ző .z·n té ze tz" ta 1 : lá r t ' s zem in á r iu m kérdése, amely kkfélegyházi
közgyülésünkön felvetődött.

Nem kivánom én sem, hogy felvetett gondolataim ezt a kér-

dést fújják fellegaktuálisabb ügyünknek. Legyen ez is a jövő

zenéje. De tartom annyira aktuálisnak a kérdést, amennyire az-a

tanítóképző- intézet évfolyamainak kérdése. Annyi haszon ennek

felvetéséből is származhatik, hogy midőn a szebb jövőt alapozzuk,

madártávlatból minden tényezőt együttesen, párvonalosan vizsgá-

lunk, az pedig a területünkön való uralomhoz vezet. Ebből a helyes

alapszemléletből kiindulva e kérdés megforgatását is .d r . F z'n á c zy

E r n ő , tiszteleti tagunknak köszönhetjük, akit előadásaért e helyen

is melegen üdvözlök.
D r . B a ló : J ó zs e ! ,

elnök.

Tanítóképzői direkt módszerü németnyelv-

tanítás.

(Előadói javaslat a Tanítóképzói Tanárok Országos Egyesületének 1912. április
hav'ában Kiskunfélegyházán tartott szaktanári értekezletén.)

"úgy kell rendezni a tanítást, hogy az első órától kezdve

minden óra meghozza a maga gyümölcsét". Ebben a mondatában

fejezi ki az utasítás mindazt, amit nem lehetett paragrafusokba

szedni, s amiben a szaktanár egyéniségének érvényesülését akarja

biztosítani. Amikor mégis megszabja a tanítás menetének főbb

irányait és formáit, útbaigazítást ad arra, mily mederben mozogjon

a tanítás. Magát ezt a medret azonban nekünk kell megjárnunk és

a biztos haladás útját megalapoznunk.

A fentjelzett általános didaktikai elv talán egyetlen-egy tárgy-

ná], sem valósítható meg nehezebben, mint éppen anémetnyelvi

tanításban, nem tisztán a német nyelvben rejlő nehézségek miatt,

hanem magáért a didaktikai eljárás miatt is, melyet a nyelv gya-

korlati elsajátítása idéz elő. A tömegtanítás más tárgyaknál (az

egyénileg végzett önálló gyakorlatokat kivéve) bizonyos szellemi

kőzösséget teremt tanító és tanítványok között, a kitűzött problemát

az osztály vagy közösén oldja meg, vagy pedig minden egyes

növendék társainak különböző megfejtési eredményét azonnal meg-

érti a nyelv és a gondolatok közössége révén. Az idegennyelvű

tanítás, melynek általános jellege formális, nem teremtheti meg ezt
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a szellemi közösséget tanító és tanítványok között azon egyszerü
oknál fogva, mert nem annyira lelki tartalommal, gondolkodási
elemekkel, vagy legalább is nem a régihez kapcsolódó új tartalom-
mal dolgoznak, hanem csak a formájával. Ennek a nyelvi formá-
nak megtererritése, a vele való bíbelődés, kopottá, unalmassá teheti
a tartalmat, amelyet lényegileg úgyis ismernek már. Éppen ezért
igyekezni kell a német nyelv tanítását is érdekes tartalommal meg-
tölteni. A szellemi közösség megteremtésének nehézsége magában
a direkt módszerü eljárásban rejlik, de csak akkor, ha tömegtanítást
végzünk. A tanár a már elsajátított szókincs köréből kérdést intéz
német nyelven növendékeihez ; időt enged a kérdés megértésére,.
a felelet megfogalmazására; majd felszólít egyet s - mondjuk ~
ennek feleletét megértette a többi is mind; a másikét, aki talán
csak egy-két új szót alkalmazott, már nem érti meg a többi. Eként
tehát, hogy kárba ne vesszen az eljárás és idő, ezt is' meg kell
értetni, minthogy nem lehet megelégednünk azzal, hogy csak az
egyik tudja, miről van szó, a többinek meg elég, ha csak a szót
hallja, de meg nem érti. A szellemi közösség tehát meg van tépve
s várva-várt gyümölcsünk meg nem érik. Megesik, hogy csak a
tanár és a felelő tanítvány érti meg a dolgot, máskor meg öten,
tízen, úgy, hogy a szellemi közösség köre quantitative állandóan
változik.

E változásnak oka természetesen a nyelvkészség és a szellemiRQPONMLKJIHGFEDCBA

tő k e különbözőségében rejlik, amit különösen az idegennyelvü
tanítás érez meg. Ez tehát gyakorlati eljárásunk legnehezebb oldala.
Ezen igyekszik segíteni a tanterv a növendékekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s o p o r to kr a o s ztá -

s d u a l , A másik elv: lehetőleg megteremteni a szellemi közösséget
a tananyag közösségével, igyekezvén a tantervi anyagon belül még
s zo r o s a b b e g ys é g e ke t 'teremteni és végül a tanítás formájának bizo-
nyos tervszerüséget adni a részekre bontott anyag m o d s e e r e s fel-
dolgozásá val.

1. A nö~endékek csoportokra osztása.

A direkt módszerü nyelvtanításnak egyik sarkalatos tétele a
növendékek csoportokra osztása. Ezzel a nyelvkészség foka szerint
a szellemi közösség megteremtése acél.

Az utasítás idevonatkozó része a nyelvtudás fokának meg-
állapítására hármas mértéket jelöl ki: a szókincset, a grammatikai
szerkezet gyakorlati ismeretét és a szóképzetek gyors asszociálását.



304

Ezeknek mértéke szerint osztjagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke zd ő kr e és h a la d ó kr a a tanulókat;
sőt tovább megy, amikor ezen belül n ye lvg ya ko r ló c s o p o r to k alakí-
tását ajánlja.

A csoportokra osztás igen könnyü feladatnak látszik, ha a
nyelvtudás szélső. határairól van szó ; t. i. vagy tud valaki németül,
vagy sem. Am a nyelvtudásnak soha sincsenek kialakított határai,
miként a szellemi tulajdonnak sincsenek. Ezért az első osztályozás
alapjául a p a s s ziv 6s a kt iv tudás vehető, vagy annak hiánya;
passziv nyelvtudásnak nevezvén azt a fokot, amikor a köznapi
beszédet, esetleg a könnyebb irodalmi olvasmányt is m eg é 1 ,t i a
tanuló, aktivnak azt, amikor magát is meg tudja e r te tn » . (A passzi v

nyelvismeretnél figyelembe veendő, hogy az a mi viszonyaink között
• többnyire olvasmányon alapszik, tehát grammatikailag szerzett
ismeret; aki pedig az élő beszédet érti meg, de maga nem beszél,
az talán beszélte valamikor gyermekkorában a nyelvet, de gyakor-
lat híjján elfelejtette). Ez az éles megkülönböztetés azért szükséges,
mert vidékek szerint különböző tipusok kerülnek egy-egy osztályba.

Magának a fejlődő emberi szel1emnek is ez a kialakulási
folyamata: passziv tevékenység figyelés, megismerés által, aktiv
tevékenység alkalmazás által. A feledés is az aktiv tevékenységet
támadja meg először. A fokozatok eszerint: a tanuló

semmit sem é r t

nem beszél, de é r t

m e g é r te t i magát
társalgási készsége van

- (negati.v)RQPONMLKJIHGFEDCBAI k~zdők
- (passziv) \

( - (aktiv) (. haladók

1. A nyelvkészség elbirálásánál eszerint a m a g á tm e g é r te tm

tu d á s t kell alapul venni. A kettős csoport tehát világosan tagolódik.
A passziv csoport nyelvtanulása az élőszó meghal1ásán kezdődik,

itt ú j ké s zs é g megalapozásáról van szó ; még a kezdők csoportján
belül is alakulhat· két csoport, az utasítás h a la _ d o t ta b b a kn a k nevezi
az egyiket.

Az aktiv beszédre alkalmasak teszik a h a la d ó k csoportját, itt
a meglevő készség aprólékesságában való rendezése és teljes ki-
alakítása a feladat.

Másik jellemvonása a két csoport különválásának, hogy míg
a haladóknál a beszédgyakorlatok a társalgás formáját nyerhetik,
amelyben nemcsak kérdés váltakozik felelettel, hanem a szabadabb
elbeszélés, leírás formája is belevegyül, addig a kezdőknél csak a
kérdésre adott felelet a beszédgyakorlat formája.
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2. A kezdőknél a tanár gondolatmenete körül fordul meg a

beszéd, gócpontja tehát agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké r d é s , amennyiben a kérdéssel a tanár

a maga gondolata körül sorakoztat ja a tanulók gondolatmenetét,

természetesen a tanár kérdése mindenkor szigoruan alkalmazkodik

a növendékek megszerzett szókincséhez. A haladóknal megfordul-

hat a viszony, amennyiben az öntevékenység elvén indulva, -a

növendéknek valamely élménye, gondolata körül csoportosul a taná-r

a többi növendékkel együtt. Ebben a formájában válik a beszéd-

gyakorlat társalgássá s érheti el legmagasabb fokát.·

A csoportokra osztás gyakorlati alkalmazása tehát a ké r d é s e n

fordul meg. Ha ll. közélet különböző viszonyaiból merített Kérdésre

a zo n n a l megérteti magát a tanuló s nemcsak igenlő vagy -tagadó
válasszal, akkor haladónak vehető.

3. Az utasítás a II. osztályu kezdők tanításánál figyelembe

veszi, hogy a kezdők 'között is lehetnek h a la d o t ta b b a k. "Célszerü

a tanulókat arra szoktatni, hogy néha egymás között is németül.

beszéljenek. Ha az osztályban többen vannak haladottabbak, akkor

egy-egy haladó vezetésével kis n ye lvg ya ko r ló c s o p o r to ka t alakít-

hatunk. "

Hogyan valésithatók meg ezek a csoportok? Tetszetősnek
látszik ez a gondolat, mert hiszen szépen el lehet gondolni, hogy

mily élénken beszélgetnek németül a hármasával-négyesével alakult

csoportok séta közben, óraközökben, mivelhogy anémet tanítási

órán ez nem lehetséges, mivel sem mód, sem alkalom nincs rá,

s éppen ezért az internátusi élet alkalmatos volta lép előtérbe.

Ámde alkalmas-e az internátusi élet berendezése a gyakori

német társalgás bevezetésére, lehet-e a növendékek idejét úgy be-.

osztani, hogy erre idő jusson? Avagy ez a csoport is éppen csak

a heti két órára való előkészület munkájára szorítkozzék? Ennyit

feltétlenül meg lehetne kivánni, ámde milyen jogon -kivánjuk -a

haladótói idejének feláldozását, holott talán ezt az időt ő a saj,á:t

tanulmányaira (egyéb tárgyakra), melyekre neki több időt kell fur-

dítania, gyümölcsözőbberr használhatja fel! Tehát erre a csoportos

gyakorlásra csakis a növendék szórakozására hagyott szabad idő

fordítható. Már' pedig képzeljünk el olyan' szellemi pihenést, mely-

ben az agynak az emlékezetre szorítkozó működése nem szünetel,

holott a szellem pihentetésének éppen az a ,kritériuma, hogya

tudatban olyan képzetsoroknak engedjünk helyet, rnelyek kifejezet-

ten, készen állanak a lélek rendelkezésére s' ekként azoknak fel- .

idézése szinte önként, megerőltetés nélkül járó folyamat. A kezdők
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német beszédgyakorlata pedig nem tekinthető ilyen szórakozási

mű veletnek.

Feltéve, hogy minden külső körülmény lehetővé teszi ilyen

gyakorló csoportok alakítását, sikeres munkájuk érdekében a tanár-

nak nagy gondot kell fordítania arra, hogy e beszédgyakorlatok

vezetői (rendesen haladók)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j az órán feldolgozott anyagnak köré-

ben mozogjanak; bJ hogy a tanításnál alkalmazott módszeres el-

járás elvei szerint járjanak el. Mert éppen nem mindegy, hogy

azok a csoportok akármiról s akárhogyan beszélgetnek. Jól meg

kell jegyeznünk, hogy itt nem tervszerütlen munkáról, hanem didak-

tikai vezetésről van szó. Az "akármiről és akárhogyan. beszélgetés-

nek" akkor volna helye, ha állandóan, naponkinti nyelvtanulást

tervezhetnénk úgy, miként a gyermek tanulja az idegen nyelvet a

nevelőnőtől. Nekünk figyelembe kell vennünk, hogy nem á l la n d ó a lz

tehetjük ki a növendéket a német sző hatásának, hanem a többi

tárggyal arányosan csak id ő le g e s e n . Ez pedig arra utal bennünket,

hogy a csoportok beszédgyakorlatait a tanítási menettel párhuza-

mosan csak a feldolgozott szókészlet forgalomba hozatalának kor-

látai közé szorítsuk. Ezért elsősorban csak a kezdők csoportjából

való haladottabb lehet a vezető, s csak másodsorban a haladók

csoportjaból.

Az a gondolat, hogy ezeket az internátusi nyelvgyakorló

csoportokat esetleg a nevelő vezesse rendszeresen, nem valósítható

meg, 1. azért, mert négy osztály gyakorlatait fizikailag sem lehet

vezetni, 2. mert a szabályzat értelmében a nevelők hivatása a

növendékeknek minden tanulmányaikban segítségükre lenni. Bizo-

nyos megszorítással a nevelők teendőjének a német nyelvi segítsé-

get illetőleg arra kell. terjedni, hogy csak a leggyengébbekkel fog-

lalkozzanak -. ha azok kevesen vannak, ha a nevelők tudnak

németül. és ha ismerik a tanteremben követett módszeres eljárást.

Mindezekből az következik, hogy a nyelvgyakorló csoporto-

kat sikeres munkájuk érdekében csak nagy körültekintéssel lehet

megalkotni. ,

4. Megfontolást kiván a kezdők és haladók ta n í tá s i id e jé n e k

beosztása. Az utasítás erre vonatkozó intézkedése így szól: "Ott,

ahol nincsen két nérnet nyelvtanár, célszerü az órákat úgy beosz-

tani, hogya kezdők az első órában, a haladók az utolsó órában

tanuljanak". Mivel ugyanabban az időben mindkét csoport jelen

. van a tanítási órán, csak úgy lehet foglalkoztatni mindkét csopor-

tot, hogy az egyik csoport csendes foglalkozást kap. A dolog
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természete szerint mindkét csoport nem haladhat párhuzamosan a
tanítás anyagát illetőleg. De még ha így haladhatna is, a haladók-
nak unalmas a kezdők beszédgyakorlatának hallgatása, a kezdők-
nek megérthetetlen a haladók anyaga úgy beszédgyakorlataikat,

. mint olvasmányaikat illetőleg. A csendes foglalkozás anyaga az
előző óra anyagának irásbeli reprodukálása, fogalmazás stb. Ennek
hátránya a nehéz ellenőrzés.

Ityen beosztás mellett egy-egy csoportra évi 22 óra valóságos
beszédgyakorlat jut, ez összevontan heti 6 órával évi négyhetes'
németnyelvi tanfolyam. De még tovább menve a részletekre: ha
hetenként csak 1-1 óra igazi beszédgyakorlat-jut egy· egy csoportra,
akkor hetenként (átlag 15-15 növendéket számítva egy csoportra)
legfeljebb 2 perc jut egy-egy növendékre, melyet maga tölt ki
beszéddel, mert a többit a tanár foglalja le. Évi 22 órában ez
kitesz kereken 8/4' óra valóságos beszédgyakorlatot egy-egy növen-
dék számára.

Célravezetőbb, ha mindkét heti órát foglaljuk le mindkét cso-
port számára, akként, hogy a csoportok aránya szerint osztjuk be
az egy órai időt. Ezzel kevesebb idő jut ugyan egy-egy csoportra
óránként, de legalább hetenkint kétszer vonjuk be őket az élő
tanítás munkájába s ezzel a modern nyelvtanulás elvének jobban
megfelelünk, mert az aktiv, élő gyakorlat rövidebb időközök alatt,
sürübben foglalkoztatja a növendéket.

II. Az anyag beosztása.

A tanterv megjelölvén a tanítási anyag ot, két elv érvényesi-
tését tűzi ki: az alsó osztályokban a beszédgyakorlatok, aRQPONMLKJIHGFEDCBA. fe ls ő k -

ben az olvasmány legyen a tanítás alapja, ezzel kidomborodik az
az irányzat, hogy a szabad élőbeszéd utján jusson el a növendék
a nyelv irodalmi formájához. Az élőbeszédben sajátítsa el a növen-
dék anémet gondolatkifejezések alapformáit, hogy ezzel irodalmi
olvasmányaiban ne legyen nehézsége.

'1 . A beszédgyakorlatok anyagának összeállításában agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko n c e n t-

r iku s e lv érvényesül folyton szélesbülő körökkel, melyek ~ind a
köznapi, társadalmi érintkezés célját 'szolgálják. Igy az I. oszt-ban
a szükebb iskolai és családi élet, a Il. oszt.-ban a falusi, városi
élet, a Ill. oszt.-ban utazások révén országok ismerete, a IV. oszt.-
ban már irásbeli érintkezés levél utján. Ekként jut el az utasítás
ahhoz az általános tétel hez, melyet a II. osztályu kezdők tanításá-
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hoz való utasításában (a 84. lapon) így fejez ki: "A beszélgetések-
nek ezt a tárgyr körét .a tanterv szerint úgy kell megállapítani, hogy

a négyesztendő alatt lehetőleg rnindaz előforduljon, amire a köz-

napi életben való eligazodás céljából szükség van s ami a, tanító

rnunkájára vonatkozik." S ha .itt ujra felsorolja. ezeket a tárgyi,

\ köröket összeségében, amit a tanterv már felosztott az- egyes

osztályokra, ez ne zavarjon bennünket az =anyag beosztásában,

mindössze figyelmeztessen arra, hogy sok alkalmunk nyilik aRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó -

kincs felujítására a négy évfolyamon belül. - -

,~ 2. Ezek a tárgyi körök agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo g ika i a la p o n va ló s zó g yü j té s t szel-

gálják, ennek alapja 'egyrészt a fogalom ta'rtalm:ának német szávai

való kifejezése, másrészt ezeknek a fogalmaknak német itéletté,

mondattá való.ikapcsolása. Ide tartozik tehát maga a fogalom és

járulékai: tulajdonság, viszony,szám; mint részek, valamint az

egyes fogalmakból alakult' ujak, mint egészek; teszem azt: az

asztal, nagysága, szine, részei, száma; mellette ugyanígy a szék,

pad, tábla s kialakul belőlük a szoba, a .tanterem, mint központi

fogalma a köréje sorakozó tárgyaknak ; a tanteremből az ' iskola,

annak környéke stb. Ekként kapcsolódnak anémet szóképzetek

logikailag egymáshoz.

3. Már most az a fontos, miként foglaljuk nagyobb tárgyi

egységekbe a tantervkijelölte tárgyi köröket. Fontos ez külöáösen

az 1. osztályban, ahol a növendéknek a nyelvi kifejezések elemeit
" \

kell elsajátítania, ezeknek pedig épen az anyag elrendezése adja a

sorrendet. A tanterv hét kört jelöl meg az 1. osztály számára,

ezek: az iskola, szülőí ház, család.. templom, időjárás, idő, emberi

test. Nyilvánvalóan a leghelyesebb körből indul ki s halad végig,

míg végre magára.' az emberi testre tér. Minthogy azonban ezeken

a körökön belül a részletek sorrendjének megtartását nem kivánja,

ezeken változtatást tehetünk.' . .

A tanterv intenciójával egyetértve a fe j lő d ő em b e r i é le te t

tesszük alapjává a tárgyi körök sorrendjének. Eszerint á család- /

dal kezdődnék 'a tárgyalás. Minthogy azonban' a mí' tanításunknak

egyrészt a direkt módszerü nyelvtanítás mintájává kell lennie, s

másrészt a saját növendékeink életéhez is kapcsolódnia kell, az

iskola köre lesz az -első, mint amelyben a tanító életének java

részét- tölti, -ehhez kapcsolódik ~z otthon élete s a vallásos élet

helye, a templom. Ezek azok a h e lye k, .ahol életét tölti' (1. köz-

pont). Ugyanekkor z'd ő b e n is folyik élete. (A hely- és időkategoriák

összetartozandósága nyilvánvaló lévén. a nyelvi- kifejezések fejlő-
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désében is.) Átmenetül szolgál a növendékek csillagászati ísmeretei ,

a nap "helye az égen adja az idő fogalmait; ezek, az évszakoket

stb. Ez tehát az embergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid ő b e l i é le te .RQPONMLKJIHGFEDCBA( I t .központ.) Végül az idő-

beli változás változást idéz elő testünk és lelkünk fejlődésében,

amennyiben a változás maga az élet.' Igy jutunk te s tü n k ism e r te -

té s é r e , a mozgásokra.: (Ill. központ.)

Minthogy ekként az élet alapja .a felosztásnak, természetes,

hogy ez irányít a részek elhelyezésében is: azaz, mindig az élő-

kön kezdjük a szógyüjtést 6s beszédgyakorlatof, már csak azért

is, 'rnert növendékeiriket is az uj viszonyokban az élők érdeklik

legjobban, azok, akiknek körében fogja idejét tölteni,' munkáját

végezni. Ezért az iskola körében a tanítás, a tanulótársakat illeti

meg az első hely,az ezekről való német beszéd hozza meg. az

első örömet. Ezt követi az iskola megismerése. Erre elvezet ben-

nünket a növendék otthonába; megismertet bennünket a családjá-

val, lakásával. Ekként alakul ki részletes tanmenetünk.(Terveze-

tét lásd). ' '

4. Ebben a tanmenetben a n é vs zó kn a k mondatban való gy üj ".

tése a fődolog. AlI. osztály anyagának mind a három. központja

viszons.az ember foglalkozásához füződik; épen ezért ennek a

c s e le kvé s e k kifejezései adják a jelleget; másrészt a foglalkozások

körei a társadalmi -környezetet. Ez természetesen nem jelenti azt,

hogy az 1. osztály anyagában igék,s az azokban v a ló gyakorlás

nem fordul elő, hanem csak névszók és a II. osztály anyagában

megfordítva; de jelenti azt, hogy az 1. osztályban. a névszók

fóalakjainak elsajátítására,' a II. osztályban pedig az' igei alakok

elsajátítására esik.a fősuly; mindkettőt kiegészíti a m , és IV.

osztály olvasmanyi anyagában található nyelvi sajátság. '

A menetet tehát nyelvi nehézségek egymásutánja fogja meg-

adni s ekként a grammatikai elméletből indul' ki a tanár a beszéd-

gyakorlatok vezetésében is. -

5. Behatóbb fígyelmünkre méltó az utasítás be vezető részé-

nek következő bekezdése (a 80. lapon) :

A tanulókat a nyelvtudás foka sz~rint csoportosítva, minden

tanári testületnek meg kell állapítania a tanítás egész menetét. Meg -

kell állapítania a sséklncs körét, m e lye t m z'n d e n e g ye s c SO jo r t ta l m e g

ke l l tq n í t ta tn i s ebben a körben a fokozatos egymásutánt. A szó-
kincs körére nézve meg is jelöli az egyedül lehetséges irányt fővoná-
sokban: t. i. ; hogy az a köznapi' élethez é s a tanítói hivatáshoz.

alkalmazkodjék; csak azt nem mondja meg, hogy ezek a körök

. ·
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mennyibengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü ló " n b ó zze n e k a kezdőknél és haladóknál, milyen legyen

a mennyiségi különbség köztük.

Erre nézve tehát a szak tanárnak kell előterjesztést tennie,

hogy a tanári testület megállapíthassa a szókincs terjedelmét .

. Vajjon m en n yt ' s é g t le g legyen-e a kezdők szókincsköre szükebb,

a haladóké tágasabb, amennyiben a haladóknál ugyanazon tárgyi

körökön belül több szót tanítunk meg, a kezdőknek kevesebbet.

PI. az 1. osztály anyagában a kezdők számára az iskola köréből :

tisztán csak az elemi iskolát, arinak épületét, berendezését véve

alapul, a haladók számára pedig a képzőintézetet a maga külö-

nösebb berendezésével, többoldaluságával. Vagy a család és otthon

köréből : a kezdők számára csak a szükebb családot, a maga egy-

szerü életmódjában, egyszerü lakásában és foglalkozásában, a hala-

dók számára pedig az oldalági rokonságot is, családi szertartásokat,

belső és külső cselédséget, nagyobb szabásu lakást stb.

Avagy ezzel szemben a különbség a szókincs tekintetében

.csak az legyen, hogyakezdőknél csak a köznapi érintkezés főbb

szavait. a haladóknál pedig szinonimákkal, irodalmi kifejezésekkel

is bővítsük ezt a kört.

E kérdés eldöntésénél egyedül csak a kezdők és haladók

közt vont éles különbség irányíthat bennünket. A kezdőknél a

nyelvkészség m eg te r em té s e lévén feladatunk, a haladóknál pedig a

nyelvkészség r e n d e zé s e , . természetes, hogy mindkét csoport nagyjá-

ban ugyanazon tárgyi körök szókincsanyagával dolgozik, a különb-

ség csak a nyelvi szerkezetek egyszerü vagy összetettebb voltán

fordul meg.

Ezen az elven legfeljebb csak az egyes vidékek helyi körül-
ményei változtatnak annyiban, hogy a többségben levő haladók az

ismert köznapi nyelven felülemelkedve olvasmányban tanulják meg

az irodalmi nyelvet s e tekintetben annyira szabad kezet biztosít

az utasítás a tanárnak, hogy klasszikus olvasmányokat lehet a

tanítás tengelyévé tenni. Másrészt vannak vidékek, ahol úgyszól-

ván csupa kezdő van; a szókincs köre azonban mennyiségileg ott

sem szűkithető össze, mert itt is érvényes az utasítás rendelkezése,

hogy "lehetőleg négyesztendő alatt minden előforduljon., .. "

A szókincs köre tehát kezdők és haladók számára nem' változik.
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Ill. A tanítás m6dszere.

Az utasítás értelmében a direkt módszerü eljárás alapelve a
nérnet nyelven való beszélgetés; nemcsak a tanító részéről kell
ezt kivánni, hanem a tanítvány részéről is. S itt mindjárt meg-
állapíthatjuk, hogy még akkor is németül beszéltessük a tanulót,
ha rossz szerkezeteket alkalmaz, sőt, ha olykor egy-két német szót
nem tud, s azt magyar ssóval helyettesíti. A lényeges az eljárásban
t. i. az, hogy ne kényszerítsük a tanulót a beszédnek puszta hallga-
tásával passzivitásra, hanem a maga szellemi erejét is vigye bele
a tanuló a tanár munkájába, A kezdőlépéseket feltétlenül meg kell
tanulnia. Nemcsak a fülnek, de a beszélő szervnek is hozzá kell
szoknia az idegen artíkulécióhoz.

AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm d d s e e r fo r m á ja tehát a b e s zé d g ya ko r la to kb a n alakul ki,
hogy erre a gyakorlatból vett alapra lehessen az irodalmi művek
megértetését építeni. Ehhez csatlakozik a többi forma, az olvas-
mány, irás és a nyelvtani ismeret, mint tudatossági tényező.

Ezuttal különösen az 1. osztály kezdő inek tanításáról szólunk,
minthogy itt jut leginkább érvényre a direkt módszer sennek
alapjára helyezkedik a többi osztály tanítása is.

1 ·
A) A b e s zé d g ya ko r la to k .

MindenekelŐtt a beszédgyakorlatok formáját kell megállapíta-
nunk. Arra az eredményre jutottunk, hogyakezdőknél a ké r d é s

áll központban nemcsak a csoportokra osztás alkalmával, hanem
végig a tanításon egészen a társalgás formájának kezdetéig.

1. A szellemi érintkezésnek kezdetleges formája a kérdes,
olyan ez, mint a szerves életben az ösztön, amely irányítója az
anyagi szükségek kielégítésének. Az emberi szellem kibővülesi

szükségének megnyilatkozási formája a kérdés, mellyel uj tartal-
mat, esetleg csak hézagok kitöltését óhajtja a szellem. S bár anémet
nyelv tanításával nem uj szellemi értékek birtokába akarjuk jut-
tatni a tanulót, csak a már meglevők uj természetű kifejezésére és
kapcsolására, mégsem lehetünk el a kérdés fontossága nélkül, már
csak azért sem, mert a direkt módszerű nyelv tanítás az anyanyelv
megtanulásának alapján áll.

A kérdés tartalmi természete szerint vagy egész uj tények
-megisrnerésére törekszünk (haladék), vagy csak némely kialakuló
itélet teljessé tételére (kezdők).
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A ké r d é s m e g z'n d í tó ja a ta n u ló b e s zé d é n e k, sőt egyenesen alapja,

s kapocs a 'tanító és tanuló szelleme között. Megindul a tanító lel-

kében, amikor a kérdésben megformálja a tanuló szelleméhez mért

itéletet, eleinte épen csak e g y szónak beleillesztését várja a tanuló-

tól. Ekként a tanuló a kérdésben megkapja a gondolatnak német

képét, meghallja a kiejtést s megértés után egyszerüen a kérdőszó

helyére beilleszti a kérdezett szót s mint teljes mondatot maga is

teljes alakjában kimondja. Igy kell kialaktltnia g ya ko r la t u t já n a

szórendi érzéknek, a nemek különbségének stb'. Pl. W e r bin ich?

D e r Lehrer bin ich. W e r bist du? D e r Schüler bist du. IttRQPONMLKJIHGFEDCBAl i kérdő-

szó az ismeretlen x, d e r Lehrer, d e r Schüler az értéke. A szó-
rend a kérdésben és feleletben teljesen azonos. Természetes, hogy

kezdetben nem vesszük figyelembe a wer? és was? különbségét.

A wer ?-ből ki kell éreznie a személyekre s nem a foglalkozásra

való vonatkozást, hogy aztán a was? mögött a tárgyakat ismerje

fel; másrészt a wer? kérdőszó val bevezetőt adunk a hímnemű
névelőhöz a rokon hangzás alapján, valamint ezzel készítjük elő

az e r névmást. Csak azután kerül rá a sor a die, sie, das, es kü-
lönbségére.

A beszédgyakorlatok tehát a n ye lvta n t ' ve zé r fo n á l alapján indul-

nak és haladnak, de grammatikai tárgyalás nélkül; u. i. nem lehet

találomra nyelvtani szerkezeteket alkalmazni, a grammatikai szer-

kezetek fokozatos bonyolultsága vezessen bennünket azok meg-

. tanításában. /

2 .. Az utasítás szerint a tanítás kezdődjék a különböző fel-

szólításokkal, mint a direkt módszer legalkalmasabb eszközeivel.

Ezeknek kiindulási pontul vétele azonban nem fontos, hiszen a

tanításnak oly aprólékosságai ezek, amiket parancs nélkül is meg-

tesz a növendék, pl. ha fel akarok valakit szólítani, ahhoz ma már

nem kell külön parancs, a név megnevezése már magában felszó-

lítás a fel állásra, kezünk intése a leülésre (Setzen !) . A parancsok

ismétlése pedig visszás helyzetet teremt, ha így ismétli: set zen !

holott így kellene cselekvése szerint: " ic h s e te e m ic h " . . : ezzel

pedig sok mindent összekeverünk.

Ellenben helyes, ha mindig a m o n d a to t teszük a beszéd alap'

jává s ebben az igét. E lvü l s zo lg á l jo n . ' a m a g ya r ' kzje je zé s s e l asa-

n o s s ze r ke ze tü ve l ke zd jü k a ta n í tá s t s csak azután térünk áJ a. tőle

eltérő n ém e !e s s e e r é e e e tü e kr e , Ilyeri-a l i t ig é je a jelen egyesszám 1. és
2. személyben mint azonos s a 3 személyben mint eltérő sajátság,

A lét igéjében meg kell éreznie a c o p u ia t iu szerepet a fogalmi szók



között a germán nyelvnek a magyartói eltérő sajátságaként. Ennek
gyakorlására bőven' van alkalmunk, amennyiben' a szókincsRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ü j-

tése többnyire a névszék ~öréből indul, erre pedig a kijelölt tárgyi
körök bő anyagot nyujtanak. Ezek mellett a cselekvés alapján szer-
kesztett igés mondatok nem okoznak nehézséget, amennyiben alak-
tani és mondattani szerepükben a magyarhoz közelebb állanak.

3. A lét igéjével kapcsolt egyszerű mondatokat azonban las-
sankint ki kell bővítenünk. S itt megint azokat a bővítményeket
ken keresnünk, amelyek a magyarral egyeznek s egyelőre nem
változtatnak a lét ige szerepén. Ilyenek a határozószók, első sor-
ban agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh e lyh a tá r o zó s zó k. Ezek nemcsak kibővítik a beszédanyagot,
de szükségesek is anyagbeosztásunk rendszerébe, amennyiben első
részként a tanuló helyhez kötött életét tárgyaljuk. Másrészről a
nyelvfejlődésben is a helyhatározószók első helyen állanak, a leg-
természetesebbek, legkönnyebben megérthetök, sőt szemléltethetők.
Itt jut helye a különböző felszólításoknak s a mozgás főbb
igéinek. \

4. Ezután kerül rá a sor az átható igék fókiegészítőjére: a
tárgyra (wen?) s vele kapcsolatban a birtoklás igéjére (haben) (den,
die. das; ihn, sie, es; mich.. dich ; uns, euch); I

azután a másik kiegészítőjére : a részeshatározóra (wem? stb.),
majd ezeknek többesszámát füzzük a beszédgyakorlatok anyagába.

A családi fogalmakkal kapcsolatban kerül rá a sor a zu e s s e n ?

(d e s , der, d e s , stb.), majd a birtok os névmásra.
Csak az eseteknek (különösen a ven? és 'wem P) jó begya-

korlása után térhetünk át a p r e jJ o zzú ó s h a tá r o .zó k kzfe .fe zé s é r e . Itt is
szem előtt kell tartanunk a sorrendet illetőleg a magyarhoz köze-
lebb esőket, vagyis

a ) először azonos jelentésű határozószókkal vezetjük be a
prepoziciókat, olyanokkal, amelyeknek ,al magyarban névutós hatá-
rozó felel meg; pl. Hier ist. das Haus, d a n e b e n der Garten ! Wo ist
der Garten? N e b e n dem Hause (a ház m e /le t t ) ;

b ) csak ezután használjuk azokat a prepoziciókat, melyeknek
a magyarban a ragos főnév felel meg, miután az' esetvonzátot már
felismerték az előző használatban; pl. n e b e n dem Hause, majd b e i

dem Hause; így következnek egymás után a leggyakoriabbak min- ,
dig a wo? wo hin ? alapján.

5. Közben a tulajdonságok összehasonlítására is jut alkalom
szemléltetés révén s így a m e llé kn é v fo ko zá s á t , mint a magyarnak
megfelelő szerkezetet ism~ri meg a tanuló, bár ezt az utasítás nem

Magyar Tanítóképző.
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tünteti fel, mi rt elvégzendő. anyagot, holott feltétlenül beletartozik

a:-riyelvi szerkezetek elemei be;RQPONMLKJIHGFEDCBA

5 , majd rákerül a sor a melléknévre, mint kiegészítóre, s mint

jelzőre, az utasítás szerint azonban annak csak gyenge ragozású

alakjára.

Ezzel alapot nyer a beszédanyag a névszók körében előfor-

duló legszükségesebb gyakorlati eljárásra.

6. A második kör "anyaga a tanulógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid 9 h ö z kö ' tö ' t t d I e te , ehhez

fűződik természetszerüleg az ig e h a s zn á la t és vele az első kört ki-

egészítő s zá m n é v h a s zn á la ta ,

Az. ige már az első körben is előfordul, de ott tisztán gya-

korlatilag sajátít el a tanuló lehetőleg egyszerű igeidőket. ebben a

második körben már tudatossá lesz ez a használat.

Mi sem természetesebb, hogy az idő fogalmaira is 'a helyi

fogalmak révén jutunk, átmenetüI szolgáljon a nap mozgása, mely

helyével adja az idő fogalmát. A w o ? helyét elfoglalja a zo a n n ?

Itt már nem kell uj szerkezeteket tanulni. .

Az időbeosztással párhuzamosan a számnév és igeidők.

Az évszakok tárgyalásánál már bő alkalom nyilik nemcsak

a főidők begyakorlására, hanem arra is, hogya mult idővel kap-

csolatban az igék különféle időképzéscit elvonjuk.

7. A harmadik kör a te s t i é le t fogalmait adván, a m o zg á s o k

körében a s e z'n és h a b e n használati különbségének feltüntetésére, majd

a p a r a n c s o lá s különböző alakjainak s a s e á r e n d főbb formáinak

ismertetésére jut alkalmunk.

S. Az ö s s zifo g la lá s o kn a k itt is jut helye a szó~incs forga-

lomba hozása érdekében'; ekkor teszünk kisérI etet arra, hogy a

növendékek egymás között beszélgessenek, söt egy-egy· növendék

egy kis csoportot is kérdezhet. I t t van alkalom arra, hogy a szó-
készlet, nyelvi szerkezet minél gyorsabb alkalmazását gyakorolja a

tanuló, sőt a n ye lvta n i s za b á lyo k elvonása is ezek alkalmával tör-

ténik, mert hiszen az induktiv eljárás ekkor táma~zkodhatlk leg-

jobban, olyan mondatanyagra, amit maga a tanuló gyüjt.

1 Az összefoglalások révén kerül a szóképzet minél sűrűbb fel-

ujításra .és ezzel más és más fogalmakkal kapcsolatba, miáltal meg-

indul az a folyamat, mely a szóképzeteket az eredeti logikai kapcso-

latból kiemelve önállólag is használható elemévé teszi anémet

nyelvü kifejezésnek.

9. A szem lé l te té s . A direkt módszer lényege - mint az általános

részben megáIlapítottuk - ~bban áll, hogy ez a nyelvtanítás genetikai
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alapontárgyakhoz,jelenségekhez szereti anémet szóképzetet kapcsolni

s nem a már ismert tárgyaknak. jelenségeknek magyarszóképzetéhez.

A tanítás ll1ódszerének egyik jelentős tényezője tehát a beszédgyakor-

latoknál alkalmazandó szemléltetés. Uralkodó szerepe természetesen

az alsófokú tanításnál lép előtérbe, akkor, amikor a szóképzetet leg-

inkább csak a valóság szemléleteihezköti a lélek. Az I. osztályú kezdők

tanításánálgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z e ls ő h e te kb e n kizá r ó la g a z a ls ó fo kú ta n í tá s z' e l já r á s t

M ve t jü k , s ezzel mutatjuk be a direkt módszert azon a' fokon,

amelyen a magyar nyelvet fogják növendékeink tanítani az idegen-

ajkú iskolákban. S ezzel eleget teszünk a tanterv egyik céljának.

a j A tanítás első köre a legalkalmasabb is erre, amennyiben

a tanító, tanulótársak, tanterem, iskola német neveinek elsajátítása

a va lp s á g szemléletén alapszik, ez a követlen valóság pedig egy-

szerű s a hozzáfüződő beszédgyakorlat is egyszerű. Épen ezért ez

a része tanításunknak alapos munkát kiván. Az eljárás is egyszerű:

a tanító kérdése alkalmával rá is mhtat a tárgyra: ezzel tárgyhoz

köti az uj szóképzetet, a kérdés hangsulyával megérezteti szándékát,

tudni vágyását. a tárgy n e vé t illetőleg, a felelet hangsúlyával pedig

megadja nevét. Igy kapcsolódnak a tárgyak n e ve ih e z a tulajdonság,

szám; így nyerik a cselekvések, helyi viszonyok német neveit.

b ) A szemléltetés másik eszköze az á b r á zo la t . Ez már több

nehézséggel jár, részint azért, mert nem esik oly közös szemlélet

körébe mint a valóság, másrészt mert mutogatással itt nem megyünk

sokra, ha még olyan nagy iskolai szemleltető képünk van is, az

egész osztály nem fogja azt jól látni. A kézi könyvbe kellenek

tehát képek, ezeknek a beszédgyakorlat anyagául való felhaszná-

lása pedig már bizonyos egyöntetü nyelvkészséget feltételez a

tanulók részéről, hogy figyelemmel kisérhessék a tanító minden,

figyelmet irányító szavát. Az ábrázolatok alkalmazása képekben

tehát mint második szemleltető eszköz jöhet figyelembe.

A képeknek a beszédgyakorlatokhoz való felhasználása termé-

szetesen különböző szempontból lehetséges; alkalmasak tárgyak,

tulajdonságok, cselekvések feltüntetésére ; összehasonlításokra.

Fontos dolog az aktiv nyelvkészség fejlesztésére az a körül-RQPONMLKJIHGFEDCBA
. /

mény, hogy egy és ugyanazon tárgykörból ne csak egy fajtáju

képünk legyen, hanem több, még pedig azért, mert egy kép viszo-

nyait annyira kiismerheti, hogy egyéni tevékenysége nem é r vé -

nyesül a beszédben. Olyan képet is adjunk növendékei nk kezébe,

amelyet még nem látott, de amely beletartozik szóismerete' körébe,

s erről kisérelje meg egymaga a beszédet.
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Az évszakok at feltüntető képek nehézséget okoznak, mert

hiszen egy mozzan~tba beleszorítani a változatos tüneményeket

nem lehet.
Alkalmasabbak agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n á r · r a jza i a tá b lá n olyankor, amikor a

szemléltetéssel járó mozgás megbontja a figyelmet; teszem azt:

az iskola épületét, kertjét, a lakóházat, udvart, falut, templomot

stb. nem lehet pusztán a némel szó megismerése' kedveért a való-

ság szemléletében bemutatni, még képekben is bajos. A technikai

nehézségeket nem említve, 'a növendéket' ilyen séta alkalmával

minden egyéb jobban érdekli, mint a látottak német kifejezése,

amit a rendkivüli helyzettel járó hangulatváltozásra lehet vissza-

vezetni; ehhez járul, hogy a szónak, mondatnak táblára való írásaRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

is elmarad, ez pedig a látásos tipusokra való tekintettel feltétlenül

szükséges.

A tanár rajza természetesen nem lehet plasztikus, nem vázol-

hat személyeket, cselekvéseket, de igen is szerkeszthet alaprajzokat

az említett körből : az iskola épülete, berendezése, kert, udvar, lakó-

ház, falu, város környéke mind vázolható alaprajzban a táblára.

Sőt a növendék saját otthonát, faluját is vázolhatja, ami öntevékény-
ségét kelti fel s evvel kapcsolatban az önálló beszédre nyilik alkalma,

a növendék maga rajzol a táblára S egyuttal beszél is."A kert tárgya-

lásánál pl. a virágok, gyümölcsök szines ábrázolatai is megfelelnek.

Mindig a szemléltetett tárgyhoz füzni a német szót.

e j Végül, ahol nem lehetséges a szemléltetés, ott már az

emlékezeti rész kerül .előtérbe, Ilyen körök: az időfogalmak.ra rokon-

sági fogalmak, általában az elvont viszonyokat jelző fogalmak. Sőt,

ha szemléltető képek nem, állanak rendelkezésünkre, ilyenné I válik t

több egyéb' kör is;

Ilyenkor természetesen rávezető német kérdéssel iparkodunk

az illető fogalmat világosan a növendék tudatába hozni s csak
I

ezután a német szót hozzá kapcsolni. Ilyenkor már nem a kérdés

a fő,sokszor elbeszéléssel, leirással kell azt kiegészítenünk, ahol

y ez sem segít célhoz, ott végső esetben alkalmazzuk a magyar szót,

*

Itt, a beszédgyakorlatok kapcsán akarok megemlékezni a~ok-

ról az újabbkeletü hangokról. melyek az idegen nyelvek tanításába

a fonográfot akarják segítő eszközül belevonni. A napokban érte-

kezett erről a tárgyról kitünő magyar fonetikusunk, Balassa József.
, I

a középiskolai tanárok egyik körében. Bizonyítása oda, irányul, hogy
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a fonográf segítségével a fül hozzászokik anémet accentushoz,RQPONMLKJIHGFEDCBAl i

folyó beszédhez és így segítségére van a nyelvtanulásnak ott, ahol

a közvetlen élt> sz9 nem áll mindig rendelkezésre. (

Nyilvánvaló, hogya fonográf, ha tiszta hangokat tud adni

a passziv nyelvtanulást segíti elő s ennélfogva csak a· nyelv

tanulásnak a kezdetén tehet szolgálatot. Ám az is kétséges, mert

a fonográf hangjaiból hiányzik az az elem, ami az idegen nyelv

megtanulásához feltétlenül szükséges : nevezetesen az ajkak moz-

gásának a látása. Ez a mássalhangzók akusztikai elmosódását

pótolja, amit a fonográfból hallott beszédnél nélkülöznie kell. Ezért

a fonográf alkalmazásának értéke a nyelvtanulás kezdeténél két-

ségessé válik.

B )gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz o lo a sm d n y,

1. A beszédgyakorlatoktól az olvasmányhoz átrnenetül szolgál

a tanár s a já t e lb e s zé lé s e , amelyet teljesen a növendékelo felfogásahoz

tud mérni szerkezetileg és a szókincset illetőleg. Ezt maga az uta-

sítás is alkalmas eszközül ajánlja -.Az ilyen elbeszéléseknek, leírások-

nak természetesen egészen a beszédanyaghoz kell alkalmazkodni ok

s kerülni a bonyolult helyzeteket. Legalkalmasabbak erre a növen-

dék életéből vagy- a családi életből vett mindennapi események,

amelyekkel épen az a célunk, hogy így vonjuk bele a mindennapi

élet aprólékesságait. Ezek a rövid, apró elbeszélések érdeklődest

keltenek a növendékben.

2. Ami magát az o lva sm á n yt illeti, ezeknek tárgyalása az

utasítás helyes irányítása szerint nem darabolhatja fel az egészet

kérdésekkel. Első dolog az olvasmány anyagának a maga fővoná-
saiban való rnegértetése. Az olvasmány ta r ta lm i anyaga tehát ne

legyen beszédgyakorlatokkal előkészítve, csupán olyformán kell a

beszédgyakorlatokat vezetni, hogya tárgyalandó olvasmánynak

csupán szókészlete előforduljon a beszédgyakorlatban.

Az olvasmányt a maga egészében olvassuk vagy olvastat juk.

Csak ezután történik a részletezés a megértetés céljából, még akkor

is, ha csak egy növendék van is, aki' nem értette meg egyik vagy másik

részét. Célszerű a növendékeket rászoktatni arra, hogy ilyenkor egy-

egy meg nem értett részt illetőleg maguk intezzenek kérdéseket a-.
tanárhoz, természetesen ném et nyelven. Ezzel némileg a társalgás

is megindul. Ha ilyetén módon az olvasmány minden gondolatát

minden növendék megértette, a tanár nehány kérdéssel meggyőző-
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/ I

dik róla s ezzel befejeződik a .szóbeli tárgyalás. A letárgyalt olvas-
mány már tartalmi anyagát képezheti a jövő órai beszédgyakorlatnak.

Tantervünk az 1. é~ II. osztály fóanyagául a beszédgyakor-
latokat teszi ugyan, s az olvasmányt a felsőbb osztályokba helyezi
a tanítás alapjául, mégsem szabad kevés olvastatással a későbbi
cél elérését nehezebbé tennünk: Már rövid tapasztalat is meggyőz-
hetett bennünket arról, hogy a tanuló életé'hez alkalmazottegyszerű,
rövid elbeszéléseket vagy kisebb költeményeket a maga egészében
megért. A túlságos részletezés helyett tehát didaktikailag is helye-
sebb, ha inkább ujabb olvasmányt mutatunk be. Sőt találunk a
német ujságok napi hirei között is egyszerü, rövid kis jelentéseket,
amiket olykor felolvashatunk tanítványainknak. Ezzel is érdekesebbé
s kivánatosabbá tehetjük a németnyelv tanulását. Ahol pedig épen
kéznél 'van, a német képes gyermekujságok tehetnek jó szolgálatot.
Ezeknek anyaga u. i. a gyermekviJág köréből lévén véve, változatos,
egyszerü nyelvével, karakterisztikus képillusztrációival könnyen utat
talál a növendék nyelvkészségének fejlesztéséhez.

Az olvasmányi anyag gyakorisága magáért az olvasás gyakor-
lásáért is szükséges. Az élőbeszédben csak a kiejtésbeli szót gya-
korolja a növendék, ez pedig tudvalevőleg némileg különbözik az
irott szótó!. Az olvasás gyakorlása azonban csak oly szövegen
történhetik, amit a növendék némileg meg is ért. Elég panaszt
hallottunk már arról, hogy növendékeink magyarul sem igen tud-
nak kifogástalanul olvasni. Mennyivel nehezebb a német szöveg
olvasása; = nemcsak a gót betük szokatlan és kevésbé gyakor-
lott volta, anémet helyesirás, hanem a szöveg érthetósége .is elő-

.idézi, Itt tehát a folyékonyságig sem haladhatni. Má~pedig nyilván-
való, hogy az ebben való technikai készség mily nagy mértékben
járul hozzá a gondolatokba való behatoláshoz. Számítsuk 'ki, mennyi
idő jut átlag' évente egy-egy' növendékre a hangos olvasasban való
ellenőrzött gyakorlásra évi 22 óra mellett (ha együtt tanulnak kez-
dők és haladók) s ha ebből a nagyobbik részt az 1. és II. osztály-
ban a beszédgyakorlatokra fordítjuk.

A költeményeknek 'akcentuált tanulási módja igen alkalmas
eszköz a folyékony német beszéd elsajátítására. '

Eredményként megállapíthatjuk tehát, hogy az olvasmánynak
párhuzamosan kell haladnia a beszédgyakorlatokkal.
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A nyelvtanítási módszernek egyik jelentős ága az írástluÍí-
tása, , amely az olvasmánnyal szemben a produktiv uyelvtudásTcka
akként, mint az élőbeszédben a társalgási képesség. Tehát nem-
csak az olvasással, de a társalgással is szoros összefüggésbe
hozandó.

Az utasítás is l i legfelsőbb képességnekminősíti, midőn annak
gyakoroltatására nagy gondot és következetességet ajánl, s midőn

az írás kezdetének' 'idejét az első beszédgyakorlatok után teszi.
Fokozatait ekként állapitja meg: 1. latin betűkkel, 2. a beszéd-
gyakorlatok anyagából egyszerű mondatok, 3. másolás, 4. tollba-
mondás, ,5. szabad. fogalmazás. Ezek a fokozatok a Iátásra és
hallásra alapított utánzás alapján tanítják .meg a helyesírást.

1. A latin betűkkel váló írást' nem jelzi világosan az utasítás.
Rámutat azonban a magyar és német helyesírás közti különbsé-
gekre es nehézségekre (8J. old. 5. pont). Nemcsak ez, de anémet
nyelvtanításnak kifejezett methodikai célzata is arra utal, hogy a
német írást kezdetben, rövid ideig,' magyar betűs fonetikai írással
kezdjük, vagyis teljesen hangzás szerint írjuk le anémet mondatot.
Ebből térjünk át a latin bet~s német 'helyesirásra.. s csak azután
a gót betűkre. Ez természetesen a módszer kedvéért történik s
azért foglalkozunk csak rövid ideig vele, mert némileg mégis csak
támaszkodnunk kell a növendéknek magával' hozott német ismere-
teire .s erre alapí tanunk az írásban I való haladásunkat.

Ez az átmeneti írás a tanítási órán történik. A többi fokoza-
tot, a, mondatok írását kivéve, nem lehet a tanítási órába beosz-
tani, mert akkor a beszédgyakorlatra nem marad Idő. A tanítási
órán való írásgyakorlat nem szorítkozhatik másra,' mint a) a , ! zó -

je g yzé kr e , illetőleg e r e d m é n ytá r r a és 'b) az iskolai dolgozatra, melyet
nem hávonkint, hanem egy-egy befejezett tárgykör eredményeként
iratunk és javítunk.

2 . A s zó je g yzé k a, beszédgyakorlat mellett szinte főfontosságu
tényezőnek tekintlrétő a direkt módszerű nyelvtanításban. Az uta-
sítás a szójegyzék tekintetében nem utasit bennünket elég világosan.
Az 1. osztályú. kezdők tanításáról szóló' részében (82. 1. 7. pont) ~

, I '

/ő n é v- é s ig e s zó tá r t kiván abcé-rendben, e) pontjában is főnévszó-
tárt említ; a ll. osztályu kezdők tanításáról szóló részben azonban,
azt mondja: »A fő n é vje g yzé k mellett ig e je g yzé kd z's készíttetü~k"
(84. 1. 12. pont.)



I 3 2 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vegyük az I. osztálybeli abcé-rendes szótárt azonos értelmű-

nek a jegyzék szóval, még mindig kétséges, vajjon rnind a két osz-

tályban abcé-rendes főnév- és igeszótárt irassunk-e, wagy pedig az

elsőben inkább főnévszótárt, s a másodikban igejegyzéket, miután

a beszédgyakorlatok anyaga és a nyelvtani rész is erre mutat
(L 12. pont). ' ,

, A "qui bene distinguit, bene docet" elvén állva, áIIapítsu~

meg a két kifejezés fogai mát az utasítás célzata értelmében. A fő-
név- és igeszótárt abcé-rendben óhajtja itatni; nyilvánvaló tehát,
hogya szótár szóval betűrend szerint rendezett szógyüjtefhényt
ért; célja vele kifejezetten is ~z emlékezet támogatása; alapja: a

hallott szónak írással. való rögzítése, tehát aszóképzetnek kétoldalu
. . . \

megerősítése. Ez azonban még nem segíti meg a növendéket a

szóknak emlékezetbe való felidézésében, ha "emlékezete cserben

hagyja", 1. meh a szót mondat alakjában, tehát logikai itéletben

) tanulta. megismerni, s így a tudatban: ez lesz az erősebb asszo-

ciáció, 2. mert ez az abcé-rendű. szótárba való jegyzés ezt a logi-

kai kapcsolatot 'megszakítja akkor, 'amikor keresni akarja a szót,

3. nem is tudja megkeresni, mert csak németül jegyzi be a szót
,(s ez helyes is); már pedig éppen a német szót nem tudja; a

magyar szekép zet lép előtérbe a tudatban, amikor a németre volna

szüksége, ha pedig német olvasmánya révén keresi a szót, meg-

találja ugyan (de azt sem mindjárt, mert csak nem lesz az a szótár

teljesen abcé-rendes), hiányzik \ azonban' mellőle a magyar jelentés.

, A főnév- ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAig e je g yzé kn e k más jelentése van, nevezetesen az,

hogy ebben a szókat nem a betűrend, tehát a nyilvántartási, fel-

keresési rendeltetés tartja össze, hanem a lo g ~ 'ka i ka p c s o la t , ez

pedig a növendék saját tudatának .szemléleti és gondolkodási ered-

, ménye.. Csak hosszabb gyakorlat, 's' az egyes szóképzeteknek a

legváltozatosabb logíkaí vkapcsolatokba hozatala után válnak ön-

állokká az "egyes szóképzetek s ekként éretté a német .beszédben

való gyors s helyes használatra.

Feladatunk tehát világosan r~ndszereződik. Egész szógyiijtése

i l növendéknek a logikai asszóciáción alapul; ezt a 'logikai asszo-

'Ciáti<St kell a s zó /e g yzé kke l ' in e g e r ő s í te n ie , még pedig olyan egymás-

utánban, I amilyenben ezek 'a kapcsolatok természetszerűleg kiala-
kultak; azaz névszók és igék, igék és határozószók egyrnásután ;

Úgy, hogy ezek a szók ilyen sorrendben ismét felújítsák l i. terrné-

szetes asszociációt azoknak átolvasása után, Teszem, \azt: wer?

I ich birt, der Lehrer, de~' Schüler, die Schülerin,: du bist, auch, er

f;
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ist, sie ist stb.; vagy egy későbbi anyagból: hier, der Lehrsaal,
die Tür, das Fenster, vier, die Wand, die Wande, der Tisch, der
Stuhl, die Bank, viel, ein, die Tafel, schwarz, die Kreide, weiss,
wo'? dort, stb. - Ilyen egymásutánban megá1lhatnak ezek a sza-
vak Ó magukban is, magyar jelentés nélkül, Tehát így írja be a
növendék a beszédgyakorlatok eredményeként a szavakat, még
pedig a tanítási órán s csak németül, .s így lesz ez aszójegyzék
a németnyelvi tanításnak eredmény tára, s így fogja az írást is
megtanulni a gyakorlatból, mert látja a tárgyat, ha1lja a szót, ki is
mondja, látja a táblán, s be is írja a jegyzékébe. Ebből természe-
tesen idővel kimaradnak a gyakrabban előforduló szók, amelyekkel
már egészen rendelkezik a' tudat az emlékezet révén, úgy, hogy
lassankint a jegyzékból megy át a szókincs' a szellemi tulaj-
donba.

Erre következik a másik folyamat: a forgalomba hozatala a
szóknak. Amit a növendék az órán gyüjtött, azt otthon fel ke1l
újítania. Semmi egyebet nem tesz a növendék, mint szójegyzéke
alapján egyszerű, értelmes mondatokban szöveget állít össze írás-
ban: megismétli fő vonásokban otthon írásban azt, amit az iskolá-
ban élőszóval hallott vagy mondott. Így megy át az írás gyakor-
latának másik része aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá zi munkára.

Az irásgyakorlatnak fentemlített fokozatait azonban csak a
tanítás kezdetén alkalmazzuk. Mihelyt áttérünk a szójegyzékre,
az irás is mindennapi munkánk lesz. A fokozatok alkalmazása és
összekapcsolása ugy történhetik, hogy az óra végén a feldolgozott
beszédanyagból 3-4 kérdést eleint; felirunk a táblára, ezeket a
növendékek lemásolják, később a kérdéseket tollba mondjuk, a
feleleteket otthon irják meg; majd a kérdést is, feleletet is a tanulóval
otthon fogalmaztatjuk meg, s végül összefüggő szöveget iratunk
velük ugyancsak otthon. Az iskolában kezdődik tehát a feladat,
otthon megfejti a növendék, a rákövetkező órán pedig számot ad
róla, amennyiben nehány növendék felolvassa a maga szövegét,

a főbb, - hallás utján tudomásul vett, - hibákat kijavít juk, a
nehezebb irásu szavak helyesirását megtudakoljuk tőlük s ezzel uj
anyagra térünk. Időnkint beszedjük ezeket aszójegyzékeket.

Ekként bővül ki. a szójegyzék a növendék naplójává, mely
haladásának genetikai menetét is feltünteti. Ezt a naplószerű er ed-

ménytá r t ke1l tehát ta nítá sunk r eá lis a la pjá vá tennünk. Belekerül
ebbe időnkint a vázlatszerű rajz is a szöveg kisérőjeként, sőt az

- induktive szerzett s megszövegezett német nyelvtani szabály is.
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Kiegészítője lesz az olvasókönyv, melynek 'egyes olvasmányait idővel

maga is feldolgozza tartalmilag.

3. A szógyüjtés másik fajtáját-sem szabad mellőznünk, azt,

amelylyel az utasítás abcés követelményének, más értelemben

ugyan, de eleget tehetünk s ez azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetz"mológia i szógyüjtés, a logikai

szójegyzékkel szemben a származási asszociációk gyüjtésérehasz-

nálatos szótár. Ezt már lehet abcérendben szerkeszteni, még pedig

ugy a tárgyi körök . révén gyüjtött szókat, elsősorban az igéket,

betűrendberl beirják .a növendékek egy másik, mind a négy évre

szánt, oldalbetűs füzetbe ésnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAisv: egymás mellé kerülnek a 'közös

alapból származó képzett és' összetett szavak. A némel szóképzés

is nagyobbára igei alapból .indulván ki, egy-egy csoport élére az

ige kerül, a)ája a többi képzett szó : pl. a többi között a D betű

alá. Dienen, der Diener, der Dienst stb.Iabban a sorrendben sakkor,

amikor a tárgyi körökben a szó előfordul. Ez a szógyüjtés már

önállóbbakká teszi a szavakat, s ezeknek olykori felidézése hozzá-

járul a megrögzítéshez. Ezek gyüjtését kezdhetjük már az 1. osz-

tálytól kezdve.

4. A szz'nonz'má k gyüjtését az utasítás a Ill. osztály tól kezdve

tervezi. Ezekre is lehet bizonyos szempontokat alkalmazni: név-

szók, igék, ezeken belül a mozgás, látás, érzés, beszéd stb. igéi,

, azok, amelyek mintegy a pedagógiai olvasmány szókincséhez tar-

toznak. Ez a szógyüjtés talán annyival könnyebb is már, mert az

1. és II. oszt. folyamán gyüjthettek már annyi szót, hogy ilyen

szempontból is csoportosíthatják azokat. I

5. Az ekként minden oldaluan gyakorolt együttes beszéd és

irás alkalmazása az z'skola i dolgoza tir á s. A szejllPontok és foko-

zatok itt is ugyanazok, mint a házi irásgyakorlatoknál. Eleinte itt

is másoltatunk, tollbamondunk, később összekapcsoljuk -ezeket ;

a kérdésr felirjuk a táblára, a növendék lemásolja s az egyszerü

feleletet is megfogalmazza hozzá. Később tollbamondjuk a kérdést

s igy fogalmaztatjuk rá a feleletet. Végül önálló fogalmazási, témát

jelölünk meg valamely feldolgozott tárgykörból. Segítségünkre lehet

itt is a szernléltetés akár valamely kép alakjában, akártigy, hogy

'a tanár a táblára rajzolja, pl. egy lakás, iskola alaprajzát s azt

bebutoroztatja, avagy alI. osztályban cselekvés alakjában, pl. mint

halad a vándor az országuton (a tanár rajzolja az országutat stb.),

elhalad egy árnyas fa mellett, a vándor ott megpihen, tovább halad,

hidra ér, onnan a faluba, mit lát ott? stb. Nagyon alkalmasok erre

az egyszerü viszonyokat feltüntető képes lapok.
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Feltétlenül ragaszkodnunk kell ahhoz,hogy egy-egy már össze-

foglalt szókörből adjunk témát, a különbség csak az, hogy, .dolgo-
zatirás alkalmával uj beállítást alkalmazunk.

6. A dolgozatok [avításaszintén vgondos munkát kiván. Mint-
hogy a nyelvtant csak főbb vonásaiban, tanítjuk; Jgen sok .hibára
van kilátásunk a névelő és prepozició, főnév többese sragozása,
rnelléknév és ige ragozása, szórend ,tekintetében.~AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdia logÚ~u~dol- !

goza tir á s megkönnyíti s egységesebbé .tessi a ht'bá k ja vítta tá sá t Ú.

Ha kérdésre kell felelniök, a közös javítás' és megbeszélés köny-
nyebb lesz, mert a kérdés lehetőleg~ azorlos,;övid feleletet von

/

maga után. A szabad fogalmazás együttes javítása már nehéz
probléma 'elé állítja a tanárt, ennél természetesen csak az
egyénenkint való megbeszélés jöhet számításba. A közös hibák
ilyenkor leginkább a szórendben találhatók. Minden egyéb hiba
más-más birálatot s ijavitást kiván.: A legfontosabb nyilvánvalóan
a helyesirási hibák kiküszöbölé~e. A többit csak a hosszas gyakorr
lat biztosíthatja. Az egyedül lehetséges eljárás az, hogy a növen-
dék először áttanulmányozza a megjelölthibákat s véleményét közli
a tanárral, aki. utbaigazítja ,őket. Erre is természetesen csak. egy
órát fordíthatunk. 1
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D) Nyelvta ni)smeretek.

Az utasítás kifejezetten jelzi, hogy csak indukÚ~é megállapított'
nyelvszabályt lehet tanítani. A beszédgyakorlatok menetének meg-
állapításánál a nyelvi szerkezetek fokozatos nehézségei irányítottak

, bennünket s ezzel kialakult' egyszersmind a nem annyira rend-
szeres nyelvtani, mint : inkább a nyelvi .szerkezetek fokozatossági
menete. Ez a menet az élőbeszéd fokozatos elsajátításának tuda-
tosságát célozván, ahhoz ragaszkodnunk Ikell s óvakodnunk atalá-
lomra összeszedett szabályoktóI, mert a~ok zavartidézhetnek elő
a növendék ismereteiben. Jó szolgálatot tehetnek a rövidre fogott,
sürüen alkalmazott nyelvtani összefoglalások. . I

Az I. osztály anya7a leginkább. a névszókra, a -másodiké az
igékre vonatkozik .. A kiegészítésekre időnkint és . helyen kint fel-
használunk minden alkalmat ugy, hogy mikor rákerül a sor a III.
és IV. osztályban a behatóbb olvasrnányi anyagra; aközönségesebb
nyelvi. szerkezetek ne okozzanak a rJövendékneknehézséget. A
nyelvtantanítás ekként leszorul eddigelé elfoglalt helyéről s helyét
a nyelvtudásnak kell 'elfoglalnia.

,.

, I

*

/
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Ezekben igyekeztem a direkt módszerű német nyelvtanítás -

részleteit. is megvilágítani, s rámutatni.arra, hogya kevésre szabott

heti óraszám mellett miként kell összhangba hozni az Idegen nyelv-

tanítás főbb tényezőit: az élő beszédet az irott beszéddel és a

nyelvtudatossági tényezővel: a nyelvtannal.

Gyakorlati eljárásunk eredménye e tényezők helyes össze-

egyeztetésén alapuiván, módszeres eljárásunk sulypontja a növen-

déknek saját maga alkottaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer e4ménytá r á r a helyeződik,

Javaslatom tehát szintén erre szorítkozik:

Legyen ta nítá su1zk a la pja a z er edménytá r , a zok a na plószerü

\ felJ egyzések, melyekben a nó'vendék a be,szédgya kor la tok szókincsét

gyüjti, a zoka t foga lma zá sá ba n a l*a lma zza s belöle a .nyelvi ssa od-

lr oka tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú megá lla pítja . Ezzel nemcsak az utasítás elveit visszük át

a gyakorlatba, de szerény véleményem szerint a mi viszonyaink

között az elérhető legtöbb eredményre is jutunk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z a k t a n á r i é r t e k e z l e t e k j e g y z ő k ö n y v e i .

J egyzökönyv.

Felvétetett a T. 1. T. O. E. kisérleti pedagógiai szakosztályának 1912. évi április

hó l-én Kiskunfélegyházán tartott értekezletéról.

Jelen vannak Nagy 'László c. igazgató elnöklete mellett a

következő tagok: Amberg József (Temesvár), Dr. Benes Jenő

(Kfélegyháza), Dr. Baló József (Bpest), Barkáts Mária (Szabadka),

Blickling Antal (Bpest), Demjén Ilona (Bp est), Draghincesku György

(Félegyháza), Dékány Mihály (Bpest), Entz Jolán (Bpest), Felméri

Sándor (Nagyenyed), Frank Antal (Léva), Dr. Fináczy Ernő (Bpest),

Guzsvenitz 'Vilm~s (Esztergom), Hamar Gyula (Sopron), Hodossy

Béla (Sárospatak), Dr. Imre Sándor (Bpest), Kovács Ferenc (Bpest),

Kraft József (Pápa), Karácsonyi József (Csiksomlyó), Kárpáti Károly

(Kfélegyháza), Karsay Jolán (Győr), Dr. Katona János (Kfélegy-

háza), Lechnitzky Gyula (Sárospatak), Lados József (Bpest), Maurer

Mihály (Ternesvár), Mészáros Jenő (Bpest), Mohar József (Csurgó),

Nagy Ferenc (Bpest), Obert Ágoston (Esztergom),' Pintér Ráfáel

,(Pozsony), Poszvék Irén (Szatmár), Papp József (Sopron), Petrás-

sevich Pál (Eperjes), Párvy Endre (Stubnyafürdő), Ribiczey Erzsébet

(Hódmezővásárhely), Répay Dániel.(Bpest), Röszler Béla (Ternesvár),

Straub Ferenc (Nagyvárad), Sarudy attó (Kolozsvár), Scherer
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Sándor (Baja), Szmetana József (Bpest), Szarka Lajos (Modor),

Tiefenthaler Etelka (Szatmár), Téger Béla (Baja), Váczy Ferenc

(Szatmárnémethi), Végh Ferenc (Pozsony), Wágner János (Bpest),

Özv. Wlaszaty Ferencné (Győr), Urh egyi Alajos (Bpest).

Ezen kivül számos vendég és a tanítóképző Ill-IV. évfolyama.

Nagy László elnök lelkes, meleg szavakban üdvözli a most

megalakuló kisérleti pedagógiai szakosztályt. Kifejti a kisérleti peda-

gógia nagy jelentőséget a tanítóképző. intézeti oktatásban. Rámutat

a pedagógia koncentráló jellegére. Vázolja a külföld kisérleti peda-

gógiai' munkásságát, kifejti a magyaroknak ez irányban végzett

eredményes kutatásait, melyek joggal terelték a külföld érdeklő-

dését felénk.

Ezzel kapcsolatosan kisérleti pedagógiai szakosztálynak ön-

tudatos, tartalomban gazdag programmot jelöl meg.

'Elnök fölkériponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint József budapesti tanítóképzői tanárt, hogy

előadói javaslatát terjessze elő. . I . \
Quint : J ózsef ismerteti a "Javaslatok és jelentésekv-ben nyom-

tatásban is közölt javaslatának l-ső részletét.
Elnök fölkéri a hozzászólni kivánókat megjegyzéseik meg-

tételére.

Guzsvenz'tz Vilmos (Esztergom) a bemutatott tervezetet nem

tartja eredeti nek, újnak. Eddig is foglalkoztak a lélektann'al kap-

csolatosan etikai és esztétikai értékeléssel. Helyteleníti a szervezettan-

nak szétdarabolását. Szükségesnek tartaná a' tantervvel ellentétben

a szervezettannak a IV. osztályba való visszahelyezését. Kivánatos-

nak tartaná, hogy a neveléstan önálló tárgya legyen a tanító-
képzőnek.

Végh F er enc (Pozsony) hasonlóan nem tartja alkalmasnak a

Ill. osztályt szervezettani kérdések fejtegetésére. A szervezettan a
t

nevelés történetének mai állapotát fejezi ki, tehát csak a IV. osztály-

ban tanítható. Minthogy a nőknek .nincs meg a szükséges jogi

érzékük, a szervezettan anyaga a nőképzőkben redukálandó. . •

Dr . Ka tona J ózsé! (Kiskunfélegyháza) kifejti, hogya szervezet-

tan tanulása föltétlenül föltételezi bizonyos. alkotmánytani alap-

ismeretek tudását, ennélfogva csakis a IV. osztályban tanítható,

ahol a növendékek megismerkednek az alkotmánytani alap fogal-

makkal.

Urhegyi Ala jos (Budapest) a javaslatnak a gyakorlóiskolára I

vonatkozó fejtegetéséveI kapcsolatban indítváriyozza, hogy gyakorló

iskola egyszersmind kisérletezé si iskola legyen, ahol a növendékek
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a legujabb módszerekkel, modern eljárásokkal is megismerkedhes-

senek. Kivánatosnak tartja az alkotó munka érvényesítését s be-

mutatja a VI. kerületi tanítónőképző gyakorló-iskolájának ez irányu

munkásságát, nevezetesen a gyermekeknek a történelem és a termé-

szetrajzzal kapcsolatban készített rajzait.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Moha r J ózSef (Csurgó) nem tudja, mi a célja a javaslatnak.

Az állandó tanmenetek készítését kivánta irányítani, avagy függet-

lenül a jövőt célozza? Alkalmazkodik ugyan a tantervhez, -s azt

mégis megbolygat ja. Ezzel megnehezíti felhasználását. Csatlakozik

Guzsvenitz felszólalóhoz, ami látszólag új a javaslatban, azt a

gyakorlatban eddig is megvalósították, tehát tulajdonképen nem új.

A szervezett an kérdését lényegtelen kérdésnek tartja. A gyakorlo-

iskolának, mint kisérletezési iskolának megvalósítását, megoldhatat-

lannak tartja. Nagy akadálya a gyakorlóiskolai tanítóktói föltéte-

lezett sokoldaluság. Ennek megvalósításához a gyakorlóiskolai

tanítóknak az elméletben is urtöröknek kell lenniök. A közrnűvelt-

ségi tárgyaknak a pedagógiába való fölvételét helyesli.

Kana r a y G iza (Déva) bemutatott javaslatot alkalmasnak tartja

arra, hogy az állandó tanmenetek készítésénél alapúl föl~asználjuk.

Helyesli az előadó azon indítványát, hogy az érzéki érzetek

a második osztály lélektani anyagából kikapcsoltassanak s az

I. oszt-ban az idegrendszer éSI az érzékszervek éléttanával kapcso-

latban dolgoztassanak föl. Nagyon helyesli az etikának és eszthé-

tikának fölvételét, a logikának a módszertannal való kiegészítését,

az iskolai egészségtannak a pedagógiai tárgyak közé való fölvéte-

lét, a szervezettan neveléstörténeti s alkotmánytani alapismereteket

feltételező részeinek a IV. osztályba való vitelét. >

Kra ft : J ózsef (Pápa) nem helyesli", hogya lélektan ból egyes'

részleteket áttegyünk az I. osztályba, sőt kivánatos volna a test-

tan ból egyes részleteket áthelyeznünk a második osztályba.

Lechnz'tzky Gyula (Sáros patak) az előadó nagy érdemének

. tekinti azon rnűködését, hogyatantervben implicite bennefoglalt

értékes gondolatokat világosan kifejezett, kiernelf

Répa y Dániel (Budapest) kisérleti pedagógiai fejtegetéseket várt

s ehelyett a tanterv módosítására haliott megjegyzéseket. A tan-

menetek készítésénél a, tanár önállóságát imperativusokkal meg-

akadályozni nem tartja célszerűnek.

Ka rá csonyi : J ózsef a csiksomlyói tanítóképző igazgatója amel-

lett érvel, hogy az egészségtant tanítsa az intézeti orvos, ki erre a

legilletékesebb s akinek a kezébe adják ennek a tárgynak tanítását



a miniszt. rendeletek is a IV. évfolyamon', Még az I. évfolyamon'
is a test- és egészségtant tanítsa az orvos, mert olyan .helyeken,
ahol a neveléstudományt az igazgató, mint szaktanár tanítja, a test-
és egészségtan óráival, a gyak. kiképzés és hospitálással óráinak
száma hetenként 22-re emelkedik, ami túlterhelést okoz,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P z'nker t Zsz'gmond (Kiskunfélegyháza) szerint a testtan taní-

tására az intézeti orvos a tárgy sajátos természete miatt semmi
körülmények között sem alkalmas, a testant csak a biológiához is
értő pedagógus .tanár taníthat ja eredményesen. Helyesli az érzéki
érzeteknek a testtan körébe való áthelyezését., A testtant és az
egészségtant pedagógiai tárgynak tekinti.

Scher er Sá ndor (Baja) a javaslatot segítő tervezetnek tekinti
a részletes tanmenetek készítéséhez. A tanterv kereteit egészítheti
ki. Uj direktivákat adnia azonban lehetetlen, épen azért helyteleníti
az egyes osztályok anyagának áthelyezését.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA javaslatot mindazon-
által értékesnek tartja, a részletes tanmenet készítésénél figyelembe
veendő. '

P etr á seozcs P á l (Eperjes) kivánatos nak tartja, hogya pszicho-
lógiát már az I-ső osztályban tanítsuk, mert az minden tantárgynak
alapja. A magyar nyelv tanítását az 1. osztályban el sem tudja
képzelni lélektani alapisméret nélkül.

Quint J ózse! előadó válaszol az elhangzott észrevételekre.
Rendkivül örvend, hogy javaslata annál inkább is megvalósítható,
mert hisz egyesek a gyakorlatban eddig is ennek szellemében jár-

.tak el. Ismételten összefoglalja az egyes évfolyam ok anyagának
kiválasztására és elosztására vonatkozó javaslatait.

Nagy Lá szló elnök összefoglalja az elhangzott észrevételeket.
Konstatálja, hogy a bemutatott javaslat alkalmas 'arra, hogy fölötte
tovább is gondolkodjunk, Ami jó, elfogadjuk és a, tanmenetek,
készítése .alkalmával értékesítsük. \

,Elnök fölkéri az előadót, hogy javaslatának második rész-
letér ismertesse. '

Quint J ózsef előadó bemutatja a tanítás módszerére vonat-
kazó a "Javaslatok és jelentések"-ben nyomtatásban közölt javaslatát.

Elnök fölkéri a hozzászólni kivánókat észrevételeik megtételére.
, Réja y Dániel az előadóna,k az olvasmá~yokra s a tanköny-

vekre vonatkozó megjegyzéseivel kapcsolatban helyesli azon gon-
dolatot, hogy országos egyesületünk könyvkiadó vállalatot alapít-
son. Kifejti e vállalat szükségét.

Kandra y Géza indítványozza, hogy Répay Dániel a könyv-

327
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kiadó. vállalatra vonatkozó indítványát a közgyülésen terjessze elő,
mert a, szakosztály e kérdéssel behatóbban nem foglalkozhatik.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy Lá szló elnök az elhangzott elveket általánosságban
helyeseknek tartja. Fölkéri az előadót, hogy' a szakosztály meg-
bizásából a közgyülésen terjessze' eló a könyvkiadó vállalatra
vonatkozó javaslatát. Köszönetet mond az előadónak a tanterv
kereteinek betöltésére és az utasítások szellemének megvalósítására
irányuló értékes munkásságáért. Végül köszönetet mond a szép
számban megjelent tagoknak és a fölszólalóknak, hogy e minden
tekintetben szinvonalon álló, tartalmas értekezlet eredményes meg-
tartását lehetövé tették .. A megkezdett. munka eredményes folyta-
tása reményében elnök a szakosztály értekezletét bezárja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f.

I Kandra y Gé;a .

je~ző.

Nagy Lá szló,
elnök.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Kiskunfélegyházán, 1912. április l-én a Tanítóképzóintézeti Tanárok

Országos Egyesülete XIr. közgyülése alkalmából megtartott német szaktanári

értekezlet alkalmából.

Jelen vannak: Szőllősi István elnök, továbbá Fuchsné Eitner,
Milla, Hamar Gyula, Horvay Ede.. Lux Gyula, dr. Novy Ferenc.
Poszvek ' Irén, Tiefenthaler Etelka, Tóthné Zalai Emma képző-inté-
zeti tanárok.

Elnök üdvözli a megjelenteket s felkéri dr. Novy Ferenc
képzőintézeti tanárt, előadói javaslatának rövid összefoglalására.

Novy dr. szerint a nemet nyelvtanítást újabb időben kiakar-
ták a képzőkből küszöbölni, ezzel szemben az új tanterv még
erősebben megkivánja ennek tanítását. A tanítás módja a középfokú

nyelvtanítás, amelynek kezdete természetesen csak a direkt mód-
szer lehet: A német nyelv tanításánál a súlypont a kérdésre esik.
A kérdés helyes feltevése és megértése a fő, a növendék erre gon-
do~kodva feleletet ad. Fontos a nyelvgyakorló csoportok megala-
kítása is. De vajjon hogy alkossuk meg' ezeket a csoportokat t
Előadó szerint egyedül az internátusban lehetséges az, ahol a
nevelő a növendékkel németül társalog.

Előadó a tananyag-felosztást a nyelvfejlődés szerint javasolja.
A növendéket csak az érdekelheti, ami él, ami körülötte van,
azután az iskolai berendezés, a helyhez kötött éle~, az idő. Nehéz.



probléma a tanterv azon _kivánsága, amely szerint a tantestület

állapítsa meg a növendékek által megsze~zendő szókincset. Előadó

javaslata szerint ezt a kört mindenkor a szaktanár jelöli ki, a

kezdőknek szűkebb, a haladóknak tágabb határokkal. A módszer:

a kérdés és erre a felelet. A növendék a beszédet ne csak hallja,

de gyakorolja is. A kezdő mondatok azonosak legyenek a magyar-

ral. Végül áttérhetünk anémet sajátságára, a lét igéjének harma-

dik személyű copulativ szerepére.

A rajzoltatás is igen jó, különösen a földrajzi fogalmak meg-
szerzésénél, . -

Fontos aszójegyzék és szótár is, de a tárgyalt főnevék és

igék betürendes leiratása szinte lehetetlen. _A tanult uj szókat le-

jegyzi a füzetébe, s ennek alapján kérdéseket kap a tárgyalt anyag-

ból, amely kérdésekre otthon irásban megfelelel. Ide irja be a

növendék az induktive megállapított nyelvszabályokat is s ekként

lesz e füzet eredménytárrá.

Elnök felszólítja a jelenlevőket a javaslat megvitatásához.

-Hozzászólnak : Fuchsné és Tiefenthaler Etelka és Szőllősi

István. - Elnök szerint a rajzolva tanítás igen fontos. A tanítás

könnyüvé tételére az anyagot lehetőleg élménnyé kell változtatni.

Külföldön a rajzolva tanításnál még különböző színű krétát is

használnak, hogy a tanítás minél élénkebb legyen. Arra kell az

ismétléseknél figyelemmel lenni; hogy az óra anyaga megerősödjék.

A fogalmakat variálni kell, alkotó munkát végezterni sa gyakor-

landó szavakat lehetőleg feljegyezni.

Hamar Gyula: a tantervet megnyugvással olvasta, mert ő is

ezen a csapáson haladt már 7 éve. Szerinte a módszer tisztán

direkt már nem lehet, mert a tanterv szerint a főcél: a fordítás,

és pedagógiai részletek német nyelven való tárgyalása. A nyelv-

tanítás 1-2 évig nem tudatos,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII növendék legfeljebb a tervszerű-

séget látja. A tanításnál fő a szemléltetés, vannak azonban abstrakt

fogalmak, amelyeket -szemléltetni csak belső szemléltetéssel, rá-

vezetéssei lehet.

Lux Gyula: 1. javasolja egy német óra képének bemutatá-

sát; 2. az irásbeli dolgozatokról szeretne kérdést tenni; a részletes

tanmenetről. - Novy dr. szerint az óra menete a következő :

1, beszédgyakorlat ; 2. olvasmány vagy a tanár egy elbeszélése;

3. összefoglalás; 4. kérdések leiratása, amelyre a növendék otthon

irásban felel. Irásbeli dolgozatnál a kérdésre felelnek, az előkészítés

természetesen németül történik.

Magyar Tanítóképző.
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az értekezlet elnköe.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~

B. Bra un Angela ,
ért. jegyző.
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Elnök ajánlja a füzetek javításánál azok kicserélését a növen-
dékek között, mert ezzel is anémet nyelvtanításba drámai akciót
vihetünk be. Elnök szerint a tanítás sikerének előmozdítására kivá-

natos lenne, hogy a kezdő és haladó csoport külön két órában
taníttassék.

Hervay E.: nem kezdő és haladó, hanem két csoport taní-
tását .kivánja. "-

Elnök határozatban kimondja, hogy az értekezlet elfogadja
az előadói javaslatot és kéri a' választmányt, terjessze, fel azon
óhajunkat, hogy legalább az' 1. és II. osztályban óratöblettel cso-
porttanítás legyen eszközölhető.

Elnök az ülést bezárja.

K. m.r f.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Kiskunfélegyházán, ,1912. évi április hó l-én, a Tanítóképző-Intézeti

Tanárok Országos Egyesületének XI-I.közgyülésén alakult fizikai szakosztály tanács-
kozásairól.

Elnök: Kovács Béla, áll. tanítónőképző-intézeti tanár.
Előadó: Dékány Mihály, áll. tanitónőképző-intézeti tanár, a

Magyar Tanítóképző szerkesztője.
Jegyző: Kiss A. József, áll, tanítóképzőintézeti tanár.
Jelen vannak: Demjén Anna polg. isk. tanítónő, Imets Irén,

Kiss János, Kövesi Jenő, Macskásy Zoltán, Mihalik József, Ritoók
Piroska, Rupperithal Lajos, Slajchó Mihály, Suciu Valér, Szathmáry
Ákos és Szondi János tanítóképző-intézeti tanárok. ,

Elnök üdvözli az egybegyült kartársakat s őszinte örömének
ad kifejezést,' hogy az értekezleten ily szép számmal jelentek meg
az érdeklődök. Az értekezlet tárgya a képzőintézeti fizikai gyakor-

,Iatok megbeszélése és elvi álláspontok létrehozása. Elnök az érte-
, . kezlet határozatainak elébe vágni a maga véleményével nem akar.

6szinte köszönetet és hálát mond a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter Úr 6 Nagyméltóságának a gyakorlatok kötelező el-
rendeléseért. valamint Neményi Imre miniszteri tanácsos Úr 6 Mél-
tóságának, kinek figyelmét a fizikai órák szaporításának szükséges-

sége tárgyában egy" a Közoktatási Tanácsban elhangzott javaslat
megragadta. A min. tanácsos Úr 6 Méltósága belátta a javaslat
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fontosságát s módját ejtette, hogy

zökben legalább a IV. osztályban,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r •

fordíttassék.

Az utasítás is hangsúlyozza, hogy a szemléItetési módok ban

való jártasságnak behatóbb fizikai ismeretek az alapfeltételei. Szerinte

a gyakorlatokkal nem szabad tulságba menni. Alapos tárgyi ismeret

nélkül akisérletek utánzássá fajulhatnak el. Elnök szerint a fizikai

gyakorlati órák :- tekintettel a kevés heti. 5 órára - egyaránt

álljanak mind a tárgyi tudás, mind a népiskolai tanítói hivatás szol-

gálatában, a két cél egymástól elválaszthatatlan legyen, de a tárgy

tudás szolgálata az elébbre való.

Javaslatok és jelentések, összeallította : Dékány Mihály.

Dékány Mihály: Rendszeres előadást nem kiván tartani, csak

a választmányban tett felolvasás lényegét akarja közölni. Előre is

jelzi, hogy felfogása azóta nem változott. A tanítóképzőkben a

népiskolai tanítói készség minél tökéletesebb kifejlesztése a vég-

cél, ennélfogva a' fizikai gyakorlatok felvételénél és beállításánál ezt

a szempontot kell alapnak tekinteni. De fl. népisk. cél mellett a

tudás biztosabbá tétele! mélyítése és fokozása-is célunk, ezért szük-

séges ama kisérletek végrehajtása és fizikai problémák megfejtése,

amelyek az elméleti tanításhoz fűződnek. Előadó mindig kapcsola.

tot talál az elméleti és népiskolai anyag között. A tanár számoljon

az idővel, hellyel, a növendékek képességéveI. ,

Ezeket előrebocsájtva, átiér a részletekre., Németországban

ilynemű kisérletekkel 1896 óta foglalkozik Frey. Még Németország'

ban sincskíforrott munka. A mi hazai intézeteink még nincsenek

kellőkép fölszerelve .. Tekintve 'a rendelkezésre álló időt, természe-

tes, hogy csak' a legfontosabb és legtipikusabb kisérletek elvégzé-
séről lehet szó, mert valamennyinek a megismétlése és minden föl-

vethető problémának a megoldása a rendelkezésünkre álló heti 1

órában úgy sem lehetséges. Ugyanez áll a népiskolai kisérletek

gyakorlására, valamint az eszközök elkészítésére is. /

. A gyakorlatok eloszrására nézve a következő javaslatot teszi:

Mivel a Ill. osztályban nincs külön óránk a gyakorlatokra, a tani-

tást úgy rendezzük, hogya IV. évfolyam .elején mintegy 2 hóna

pot a IIl. évben tanultaknak az ismétlésévei töltünk el. Ekkor esi-

nálják meg a tanulők a IlL_osztályban tanultaknak az ismétlő

kisérleteit s ugyanezen időben adnók meg a népisk. fizikai taní-

tásnak általános módszeres utasítását, valamint akkor gyakorolják a

már tanult tárgyköröknek megfelelő népiskolai .kisérleteket. A IV.

az áll. tanító- és tanítónókép-

heti 1 óra fizikai gyakorlatokra
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évfolyambeli tananyaghoz tartozó kisérletek megismétlését, a föl-

vethető problémák megoldását, valamint a megfelelő népiskolai

kisérletek gyakorlását mindjárt az elméletet követő órákra kell bele-

illeszteni.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kisérleteket a tanulók részint magányosan, részint csopor-

tokban végzik.' Előadó legjobban ajánlja a 2-2 tanulóból álló

csoportosítást.

A csoportok kétféleképpen fog1alkoztathatók: 1. minden cso-

port más-más gyakorlatot végez és 2 valamennyi csoport ugyanazt

a kisérletet hajtja végre. Ez utóbbi eljárás mindenesetre jobb, de

kivitele a mostani felszerelés tökéletlensége folytán még lehetetlen.

Előadó javasolja, hogy a IV. osztály növendékeit osszuk

2 részre, mert a tanár 8-10 csoportnál többet eredményes en fog-

lalkoztatni képtelen, még az egyféle gyakorlatok végeztetésekor

sem. E megosztást úgy tervezné, hogy a fizikai gyakorlati órákat

kombinálná a szlöjd-órákkal, ami a szlöjd-oktatásnak is csak hasz-

fiára válnék. Az osztály fele fizikai gyakorlatokat, másik fele pedig

szlöjd-gyakorlatokat végezne ugyanabban az órában; a másik

hasonló órában megfordítva. Ez a-tanulókra nézve nem okoz óra-

szaporulatot, csak a fizika és szlöjd tanárának lenne egy-egy óra-

többlete.

Minden gyakorlatot előre meg kell beszélni, a szükséges
utasításokat meg kell adni, szóval elő kell készíteni. Ha egyfélék

a végzendő gyakorlatok, akkor valamennyi csapat egyszerre kapja

meg a szükséges utasításokat, sőt, ha a gyakorlatok végzése alkal-

mával valamelyik csoportnak közbeeső felvilágosításra s utasításra

V9.n szüksége, abból minden csoport okul. A különféle gyakorlatok

mindegyikét külön-külön kell megbeszélni, ami időpazarlással jár,

és az egyik csoportnak adott közbeeeő utasítás a másikra nézve

meddő ..

Az ismétlő gyakorlatokat és problémákat leghelyesebb mind-

járt az elméleti óra végén megbeszélni, a különféle gyakorlatok

megbeszélésére pedig külön órát kell fordítani.

Az első gyakorlatnál a tanár maga állítja fel az eszközöket,

később maguk a növendékek, de a munka megkezdése előtt a

tanár mindig megvizsgálja, hogy jól vannak-e felállítva.

, Munka közben a tanár figyel s megadja a szükséges utba-

igazitásokat.

A kisérletek befejezésekor a tanulók a gondosan megtisztított

eszközöket elrakják. A tanulók kisérletezéséhez külön eszközök
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legyenek s ne azokat használják, amelyeket a tanár a rendes taní-

táshoz. A tanulők szerei külön szekrényben legyenek.

A kisérletek eredményeinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfüzetbe irandók. Ezen eredmények

vagy azonnal, a gyakorlati óra végén, vagy pedig a legközelebbi

órán megbeszélendők.

Hogya fizikai gyakorlatok céljuknak valóban rrrégteleljenek,

szükséges:

1. Megfelelő helyiség és berendezés. Még pedig 2-2 tanuló

részére egy-egy 140 cm. hosszu, 60 cm. széles vízszintes lapú

dolgozó asztal, amely egyuttal a kérnia-ásványtani s biológiai gya-

korlatok céljaira is fog szolgálni. .

, 2. Elegendő eszköz, amelynek beszerzéséről mielőbb gon-

doskodni kell.

3. A növendékek megosztása legalább is 2 részre (1. fentebb,
•

kombinálás a szlöjd-órákkal).

4. A· fizikai gyakorlatok gyüjtőfogalma alatt a következő

négyféle gyakorlat szerepeljen ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j a tanár kisérleteinek ismétlése;

b) fizikai problémák megoldása;

c) népiskolai fizikai gyakorlatok;

dJ népiskolai fizikai eszközök készítése.

Szondi János: A célra vonatkozólag egyetért Dékány Mihály

előadóval, a fontosság teki12.tetében azonban nem. Szerinte a ..

népiskolai kisérletek a legfontosabbak. Szóló a külön gyakorlatok-

nak nem hive. A munkára való nevelés szempontjából itt is érvé-

nyesüljön az önkifejtő rnódszer. Ne legyen külön fizikai gyakorlati

óra, hanem minden fizikai óra legyen gyakorlati óra. Ez kizárja

a 2 részre való osztást.

Szóló olyan eszközt óhajt a tanítónövendékek kezébe adni,

amely olcsó és sokféleképp kiegészíthető legyen. Legyen egy alap,

amely sokféleképp módosítható. A tanítónövendékek önállóan korn-
bináljanak, konstruáljanak. Szükségesnek tartja végül, hogya tanító-

növendékek az eszközök gon<;lozási rnódját is megismerjék.

Ruppenthal Lajos: Csatlakozik Dékány Mihály nézetéhez.

Szerinte az egyes kisérletek .végrehajtásánál hangsulyozzuk, hogy

ezek, vagy amazok a népiskolába valók. Akisérleteket nem kell

korlátoz ni. 'Jó volna kiadni egy egységes kisérletező füzetet.

Slajchó Mihály: Maradjunk meg a kettős célnál: Végeztes-

sünk elemi isk. kisérleteket és végeztessünk olyanokat, amelyek a

képző-intézeti tanítást szolgálják. Ez a két cél elég. A célt sok kisér-

lettel lehet elérni.
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Dékány Mihály Szondi János gondolatait ideálisnak találja:

Szondi a legteljesebb indukciót tartja szem előtt azáltal, hogynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAne
az asztalon mutassunk be' kisérleteket, hanern a növendékekkel

együtt. Kijelenti, hogy .eláll a növendékek szétosztásától, ha oly

felszerelése lesz, mint amilyennel Szondi akarja a tanítóképzőket

felszerelni.

Szondi János: Az értekezlet feladata, hogy célt tüzzön ki a

megoldási módozatokra nézve. Ha acél, az ideál meglesz, akkor

a felé kell törekednünk, A jelen ~setben'azonban nála sincs még meg.

, , Imets Irén: A fizikai gyakorlatok összeállításánál tekintetbe

kell venni 1. a rendelkezésünkre álló időt, 2. a növendékek éret-

lenségét.· A' növendékek kisérleteit okvetlenül válasszuk el a mi

kisérleteinktől, mert sok időpazarlással jár, ha tanítás közben is

kisérleteznek Jl növendékek.' Vegyük külön a gyakorlati és elmé-

leti órákat. .

Dékány Mihály: Jelenleg még úgy van, hogya növendékek

külön gyakorlati órákon foglalkoznak kisérletekkel, a tanár pedig

a növendékek előtt mutatja be kisérleteit, tehát nem egyszerre

végzik ugyanazokat a kisérleteket. De azért a cél mégis az, amit

Szondi emlitett, hogy idővel a növendékek a tanárral egyetem ben

végeznék kisérleteiket.

Szondi János: Az együttes' kisérletek leginkább egy-egy taní-

tási egység kezdetén végeztetnek. A kornplikált kisérleteket később;

a tanár maga mutatja be.

Imets Irén: Az anyagbeosztás ra nézve a következő észre-

vételeket teszi. A nép iskolai kisérleteket legelső helyre kivánja

tenni. Az anyagbeosztásnál a nép iskolai Tantervet és Utasítást

vette figyelembe. A Ill, o. anyagból kiválasztotta a legfontosabb

részeket s azokból egy-egy kisérletet beosztott a IV. 9. anyag

közé. Sokszor a Ill. osztályos anyagból többet lehetett felölelni,

ha pl. a IV. 'osztályban a munka és energiaról volt szó. Itt külön-

ben elvész az egység, itt a gyakorlat a fő.

Dékány Mihály: A jelen viszonyok között szükségét látja,

hogy ~ Ill. osztály anyágához tartozó kisérleteket a IV.' év elején

szeprember és október hónapokban végezzük.

Kovács Béla elnök: ~i nem vehetünk el 2 hónapot a IV.

osztály tóI. Abban a szerenesés helyzetben volt, hogy 3 órája volt

a IV. osztályban és igen szépen tudta felhasználni a 3 órát js.

Szerinte a Ill. osztály anyagának elvégzése után, az év vége felé

az ismétIések alkalmával végezzük a gyakorlatokat.
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Macskásy Zoltán hangsulyozaa," hÓgy mindegyik gyakorlati

órára vegyünk felnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, ,és IV. osztályos anyaget.

A vita befejezése után Kovács Béla elnök .határozatilag a

következőket mondja ki:

A fizikai gyakorlatok célja egyfelől a tudás mélyítése, foko-

zása, biztosabbá tétele, másfelől a .népiskolaí kisérletezéshez szük-

séges szakszerű készségnek kifejlesztése. Kívánatos.vhogy az alap-

- kísérletek az egész osztállyal egyszerre végeztessenek.") A fizikai'
, I

gyakorlatok célja inkább megközelíthető akkor, ha a növendékeket

2 csoportba' osztjuk .. (Kapcsolat a szlöjddel.) /'

Kovács Béla .elnök : A gyakorlati =órákon a tárgyi célt szol-,

gáló kisérletek alkalmával lehetőleg az egész osztályt szeretné
maga 'előtt látni. Csak a népiskolai anyag feldolgozásánál lehetne

különválasztani. A problémák megoldásánál is ott legyen az egész
osztály;' '

, ,
Szondi János a népiskola tanításhoz szükséges eszközökre

nézve a következőket, jegyzi meg. Drág;- eszközöket nem kell besze-"

rezní. A kézimunka-órán igen sok eszköz olcsón éskönnyü szerrel
előállítható. .

Ruppenthal" Lajos. Tanítóképző-intézetekben az egyszerübb

eszközök elkészítése a kézimunka-órán nem okoz különösebb nehéz-

séget, de' tanítónőképző-intézetben már sokkal nehezebb a szemlél-

tető eszközök készíttetése.

Dékány Mihály is hangoztatja, hogy nőképzőkben valóban sok- .

kal rosszabbul állunk az 'egyes eszközök elkészítése dolgában.

Macskásy Zoltán 'a tanítóképzők fizikai felszerelését tartja első

sorban legfontosabbnak. Némely helyen a legszükségesebb erőfor-·

rások sem állnak a tanár rendelkezésére. Szóló szerint ezen érte-

kezletból kellene kiindulni a gondolatnak, hogy mily normát felsze-

relés kell. Addig, amíg felszerelés nincs, minden kisérletezés értéktelen.

Miután még Kovács Béla elnök a-népiskolaífízikai gyakorlatok

helyéül jobb hiányában a szlöjd termet, ahol asztalok vannak ~ a

népiskolai fizikai eszközök is elhelyezhetők lennének, Szondi János,

pedig a fizikai termet ajánlja legalkalmasabbnak, az értekezlet véget ért.

Jegyezte:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kiss A. : ldzsef

tanár. I

Ková cs Béla

'elnök. -

K. m. f.

1) Megfelelő felszerelés feltétele mellett.



336zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Jegyz6könyv

a Tanítóképzőintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1912. évi április hó l-én

Kiskunfélegyházán tartott XII. közgyülésének rajz-szaktanári értekezletéről.

Jelen vannak: Gaal Imre elnök, Amler Antal, Benkóczy Emil,

Bergrnann József, Bocskay István, Csiky István, Czöndör László,
Diviaczky Rezső, Elekes Lajos, Éber Sándor, Fliegl Kálmán, Hidegh

Béla, Hódossy Béla, Juhász Imre, Kárpáti Ernő, Lévay Edéné,
Molnár Mihály, Ritoók Piroska, Szalai Gyula, Szente József, Sennyei

József, Szőke Antal, Vízhányó Károly és 'I'scheik Ernő jegyző.

Gaal Imre elnök melegen üdvözli a jelenlevőket, rámutat a

tanítóképző-intézeti rajztanítás fontosságára, a hivatásos tanítókép-

zés szempontjából. A tanítóképző-rajztanításnak nem lehet célja

művészkedők nevelése, hanem oly t~nítók képzése, akik majd az

elemi iskolában a gondozásukra bizott gyermekeket a népiskolai
tanterv és utasítás szellemében tanítják, akik a rajzolást, mint ki-

fejezésbeli eszközt a többi tárgyak tanítói eljárásában fel tudják

használni. Örömmel udvözli Éber Sándor előadót s didaktikai fel-

olvasását a jelenlevők figyelmébe ajánlja, abban a biztos hitben,

hogya felolvasás értékes gondolatai a hallgatók helyeslésévei talál-

koznak. Ezután megnyitja az ülést és felkéri Éber Sándort felolva-

sása megtartására.

Éber Sándor előadó felolvassa gondolatokban gazdag, mélyre-

ható és tanulságos értekezését, mely egyesületunk lapjában teljes

terjedelmében közzététetik.

Beható megbeszélés után az értekezlet a következő javas-

latokban állapodik meg:

1. A tim terv keresztülvihetése érdekében el nem odázható

kivánság, hogy úgy a IlL, valamint a IV. évfolyam ban a kevésnek

bizonyult 2 óra, 3 órára emelendő fel.

2. Rendelje el a miniszter úr, hogyarajzolásnak két egy-

másután. következő óra jusson egyhuzamban, minden osztályban

és ez az órarendekben be is tartassék. Ez, mint a tárgy termé-

szetéből folyó kivánság, a tantervben nincs elég energikusan kifejezve.

3. A tantervben a IV. évfolyam anyagának legfontosabb/",

része, a módszertan, a tanterv végére került, amiért sokan az év

végén tárgyalják. Figyelmezteteridők a rajztanárok, hogy az anya-

got a IV. év elején végezzék el a gyakorlati tanításokra és elő-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

készítésre szánt időben, hogy ily módon a rajzolási órák tisztán

rajzolásra fordíthatók legyenek.
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4. Felhivandók a kézimunka tanárai, hogy részletes tan-

menetüket a rajzolással szoros kapcsolatba hozzák, hogya növen-

dékek térbeli (kézimunka) tapasztalataik, a síkbeli (rajzi) tanul-

mányokkaI kapcsolódjanak s lehetőleg egyidejüleg tárgyaItassanak.

5. A tanítóképző- intézeti rajztermek, szertárak modernül föl-

szerelendők, valamint a gyakorló iskolák népiskola rajzi fölszerelése

sürgősen létesíttessék; mely célra egy célszerü tanmenetben fel-

sorolt tárgyak bevásárlandók. Erre legalább 300 korona utaltas-
sék ki.

6. A tanítónövendékek rajzi fölszerelései, ép úgy miként a

kézimunka-oktatás anyagai az annyira szükséges rend és egy-

séges munka szempontjából egyszerre, intézetileg szereztessenek

be, amely célra 5 'koronát beiratáskor fizessenek a növendékek.

7. A rajzi szertár gyarapítására szánt 100 korona szigorúan

erre a célra fordítandó.

8. A rajztanárok tisztelettel kérik azon intézkedésnek, mellyel

a hospitálás kötelezettsége alól a zenetanárokkal egyetemben fel-

mentettek, megszüntetését. A rajzolásnak, mint kifejezésbeli eszköz-

nek a reáltárgyak tanítói eljárásába való bevonása. erős kapocs a

rajz és a többi tárgy között és ép azért a rajztanárnak hospitálása

kivánatos.

Szükségesnek tartja továbbá az értekezlet, hogy' a tanító-

képző-tanárok egymásnál is hospitálhassanak, hogyarajztanítás

helyes módszere és tanmenete mielőbb kialakulhasson.

9. Tisztelettel kérjük a miniszter urat, hogya négy évenkint

ismétlődő rajzkongresszusokra esetenkint legalább tíz tanítóképzői
tanárt kiküldeni kegyeskedjék, hogy ily módon váltakozólag vala-

mennyien szinről-színre láthassuk az évről-évre kidomborodó rajz-

tanítási törekvéseket. Azért kérjük ezt hangsúlyozottan mi tanító-

képzői tanárok, mert tudjuk,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy hazánk rajzpedagógiai haladását

biztosítani ugyszólván mi vagyunk hivatottak, de azt is tudjuk,

hogy ez irányban a legtöbb felelősség reánk háramlik.

10. Szakfelügyelői állás szervezése.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni előadó szives fára-
dozását és értékes előadását, köszönetet mond a jelenlevőknek

részvételükért és eszmecseréjükért s bezárja az ülést.

Félegyháza, 1912. április hó l-én.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gaa l imre

a szakértekezlet elnöke.

Tschez'k Ernő

a szakértekezlet jegyzője.
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Felvétetett a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének 1912. évi április
hó l-én Kiskunfélegyházán rendezett közgyülése alkalmával 'tartott kézimunka

(slöjd) szaktanári értekezletén.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J elen volta k: Amier Anta l a sza kér tekezlet einoee, Bergmann

Józse! előa dó, D ivia czky Rezső jegyző. Amberg József, Balogh Kál-
mán, Benkóczy Endre, Bocskay István, Csiky István, Czöndör
Lajos, Dernjén Ilona, dr. Dragincescu György, Elekes Lajos, Éber
Sándor. Fuchsné Eitner Milla, Gaál Imre, Hidegh Béla, Hodossy
Béla, Irtzing Ferenc, Juhász Imre, Kárpáthi Ernő, Kiss György, dr.
Lévay Edéné, Párvy Endre, Petrassevits Pál, Rieszner Ede, Sarudy
Ottó, Sinay Vilmos, Slajchó Mihály, Suciu Valér, Szarka Lajos,
Tscheik Ernő és Vízhányó Károly tanárok.

1. A kézimunka szakértekezlet elnöke Krieck Jenő nem jelen-
vén .meg, 'Bergrnann József javaslatára az értekezlet Amler Antal
képzőintézeti tanárt kéri fel az elnöki tisztség teljesítésére.

2. Elnök üdvözli a 'szép számmal megjelent kartársakat s
megnyitja a szakértekezletet. Fölkéri Bergmann József tanárt elő-

adásának megtartására.

Előadó hivatkozván a "Magyar Tanítóképző" -ben megjelent
cikkeire, szabad előadásában több, a kézimunka tanítására vonat-
koz? elméleti és gyakorlati kérdést fejteget. Konkrét javaslatokat
nem terjeszt a szakértekezlet elé, hanem az értekezlet figyelmét
arra hivja fel, hogy a "Magyar Tanítóképző"-ben minél többen
közöljék tapasztalataikat "pedagógiai séták a kézimunka körül" c.
rovatban, hogya kölcsönös érintkezés meghozza áldásos gyü-
mölcsét. '

Hangsúlyozza minden munkanern alapgyakorlatainak fontos-
ságát, az' okszerüséget, szociális vonatkozásokat s kiemeli, hogy a z

ideá lt's kézimunka ·ta nítá s, a z lesz, amidőn minden ta ná r ta ntá rgyi

ta nítá sá ná l fogja a lka lma zni a kéúmunká t s megszünik külön

tá rgy lenru,

A szakértekezlet általánosságban helyesléssei fogadja Berg-
mann József javaslatát. ..

3. Az előadáshoz részletestm hozzászól Diviaczky Rezső, aki
a következőképen adja elő megjegyzéseit és javaslatait.

Sajnálja, hogy az idő előrehaladottságanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíatt : a lehető leg-
rövjde~bre szabhat ja hozzászólását, kéri a hallgatóság becses türel.
mét. Feleslegesnek tartja olyan kérdések hosszas fejtegetését, ame-
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lyek közismeretü dolgok, de szükségesnek tartja, hogy ~zon tapasz-

talatokról, amellyel a kézimunka oktatás ügyét előbbre visszük,

számot' adjunk. Az esetleges' hiányok pótoltassanak,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa túlzott

követelmények lejjebb; szállíttassanak és a 'jogos é? szükséges kiván-

ságok teljesíttessenek.-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hiva tkosik a r r a , hogy a közgyülés elé ter jesztendő ja va sla tá -
, .

ba n r észletesenkzfejtette a kézimunka -ta nítá s kérdését. Kiemeli,

hogy mivel a ta nítóképző-intézd a cselekvő készségek kr fejlesztésének

ssa kiséola ja , a késimunka is e cé! szolgá la tá ba tt á lljon,- éP pen ezé1t

a kézimunka · a boncentr dcio tá rgya legyen. Ha ngsúlyozza , hogy a

kézimunka ne legyen kizá róla g má soló, de~öná llósá g.ot, ta lá lékonysá -

got fejlesztő; ne gépies, ha nem a lkotó munka . H iva tko.zik kiá llítá sá r a

és a z ott ta r tott előa dá sa ir a , a hol éP pen' nö'vendékei a lkotó ' munká s-

s.á gá t kivá n~a bemuta tni.

Indítvá nyozza , hogya maga s minzszter iumhoz a kö'vetkező kér -

désekr e nézve tiszteletteljes fölter jesztés tétessék, s ezek végr eha jtá sa ,

megva lósítá sa a kézimunka -okta tá s ügye érdekében kör r endeletben r en-

deltessék el.

1 Az 1 és Il. éves nö'vendékek heti 2-2 ór á n, a Ill. és 1V.

éves nó'vendékek két két csopor tr a - osztva hett' 2-? ór á n á t ta nít-

ta ssa na k.

Indokolás: A kézimunka- tanítás óraszáma a tantervben meg

van állapitva osztályonkint heti 2-2 órában. A gyakorlati életben

azonban a következő kivánatos. Az 1. és II. éves növendékek heti

2-2 órán át együtt; a HI. és IV. éves növendékek két cso-

portra osztva heti 2-2 órában taníttassanak. Ez utóbbi beosztás

azért kivánatos, mert 30-35 növendékre a kézimunka terem-nagy-

sága, berendezése' költséges; ilyen nagyszámu növendékkel össze-

tettebb föladatokat kellő sikerrel végeztetni szinte lehetetlen, E cso-

portokra való osztás a növendékekre nézve semmi megterhelést

nem róna, mert a Ill. és IV. éves növendékeknek a tantervben elő-

irt 2-2 óra, összesen 4 órájuk; a tanárnak a IlI-. és IV. osztá-

lyokban heti 8 órája lenne. (Ill. o. A) csoport 2 óra; B) csoport

2 óra--:-4 ór a ; lV. o. A) csoport 2 óra, B) 'csoport 2 óra=4 ór a .

Összesen 8 dr a .)

II. A kézimunka ta 'nítá sa minden intézdnél egy kézben legyen'

es egy-egy 6sztá lyba n két kézimunka ór a ta r ta ssék egy végbe.

Indokolás: A kézimunkát minden tanítóképző-intézetben egy

tanár tanítsa, ne legyen fölmenő rendszer szerint megosztva. A kézi-

munka négy-évfolyemu tananyaga olyan szoros összefüggésben van
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egymással, hogy azt részekre daraboini nem lehet. Az agyag és :
papirosmunka mind a négy évfolyamon, a famunka három évfolya-

mon vonul végig. A kézimunka módszerét a Ill. évesek tanulják s

ugyanakkor fölmenő rendszer szerint a ll. és IV. osztályban más

tanítja a kézimunkát. Nem hagyható figyelemen kivül emiatt a

kézimunkaból a gyakorlati kiképzés ügye körüli akadály sem. -A

kézimunka felszerelés, szertár, szerszámok kezelése és azzal járó

anyagi felelősség két kézben nehézkes.

A kézimunka órák az órarendbe úgy állíttassanak bele, hogy

azok kettős órák legyenek (mint a rajzórák !). Az agyag munka mind

a négy évfolyan:t anyagául van előirva. A nagyobb feladatok egy

órán át nem fejezhetők be,. a .következő órán' nem folytathatók,

mert megszáradnak, megrepednek s külön terem hiányában még

csak nem is kezelhetők, mint az ipariskolákban. Minden óra ele-

jén a. kézimunkaanyag-kiosztással, szerszárnbeszedéssel, annak

ellenőrizésével sok idő eltelik. Kettős órabeosztással időmegtakarí-

tást érünk el.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lll. A kéúmunka ta nter em na gysá g és felszer elés tekinteté.ben

a ta ntervi uta sítá sok előir á sa sser int jól ber endezett legyen. A munka -

a nya gok beszer zésér e mz·nden niivendék fejenként 4-5 koroná t fizessen,

va gy aminúzten·um a nö'vendékek száma seer int (ejenkint 4-5

koroná t uta lvá nyozzon.

Indokolás: Fölösleges bővebben fejtegetni, hogy a tanmenet-

ben megállapított munkasorozatot fennakadás nélkül csak akkor

lehet elkészíttetni, ha van jól berendezett munkaterem és kellő

nyersanyag raktáron. Leghelyesebb, ha minden növendék fejen kint

- 5 koronét fizet a kézimunkaanyagra, mert a készített tárgyak úgy

is a növendékek tulajdonaiba mennek át. EznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszeg sem mond-

ható soknak, mert a legnagyobb körültekintéssel kell az -egyes

anyagokat -beszerezni, hogy kb. 120 növendék" munkája kb. 500

koronából kiteljen. \

IV. Szukséges, hog]1-a maga s minúzter ium külföldi ta nulmány-

utr a : tö 'bb ta ná r t küldjö 'lZ ki, a z uj ir á nyu kézimunka ta nítá s és

munka úkolá k ta nulmányozá sá r a .

Indokolás: Külföldön figyelemre méltók azok a reformmoz-

galmak, melyek az alkotó munkára való nevelés jelszava alatt a

munkaiskolák megteremtesén fáradoznak. Hogy ezen eredményeket

minálunk is átültetni lehessen a nélkül, hogya mi ta nítóképzőink

ha tá rozott céijá t egy pilla na tr a is szem előtt tévesztenők, hogy a

kézimunkaoktatás terén a haladás biztos alapon megindulhasson,
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- s hogy mi ne csak a külföld gazdag irodalmából ismerjük ezen

mozgalmakat - azért szükséges, hogya magas miniszterium több

tanárt küldjön ki külföldre, kik a munkaiskolák óriási hullámokat

vetett nagyszerü fejlődését megismerjék és megismertessék.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Sza kfelügyelet fontossá ga . A szakértekezlet Bergmann József

előadását kiegészítve Diviaczky Rezső jegyző inditványaival elfo-

gadja s azokat a magas miniszteriumhoz fölterjeszteni határozza.

4. Elnök szakértekezlet nevében köszönetét fejezi ki úgy

Bergmann József előadónak, mint a jegyzőnek s megköszön vén a

szép számmal megjelent kartársaknak kitartó érdeklődését, a szak-

értekezletet befejezi.
Kmf.

Amler Anta l,

elnök.

Divt"a czky Rezső,

állami tanítóképző-intézeti tanár, jegyző.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Tanítóképzőintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének f. évi április I-én

Kiskunfélegyházán tartott XII. közgyülés testnevelési szakértekezletéről.

Jelen voltak: Párvy Endre igazgató mint elnök, Berényi Irén,

Szarka Lajos, Kárpáty Károly, Rieszner Ede, Draghincescu György
. és Fuchsné Eitner MiIla.

Elnök üdvözli a jelenlevőket, megnyitja az értekezletet s fel-

kéri Fucnsnét az előadói tisztség betöltésére, minthogy az előze-

tesen beielentett előadó hivatalos elfoglaltsága miatt nem jelent meg.

Nevezett a felszólításnak készséggel tesz eleget. Előadó nagy

vonásokban utal a tornász at ujabb. vivmányaira s kifejti a test-

nevelés nagy fontosságát a családban és az iskolában. Az ember

dualisztikus természete a testi és szellemi erők összhangzatos fej-

lesztését kivánja, ezt bizonyítja a természet történeti fejlődése. Az

ujkori testnevelés eszménye az északi népeknél alakult ki konkrét

rendszerré s most is ezen eszmék hatása alatt állunk. Rendesen

német és svéd rendszert szoktunk -megkülönböztetni, de ezek mel-.

lett ott találjuk a szabadtéri mozgásokat és a sportot propagáló

irányzatot is. Előadó a felsorolt rendszerek előnycit kiemelve, meg-

említi, hogy mi kizárólag egyiket sem fogadhatjuk el, hanem mind-

egyikből azt választ juk ki, a mi viszonyainknak legmegfelelőbb,

s ezekből állítjuk össze az eljárásokat, amelyek ifjuságunk test-

alkatának, temperarnentumának, leendő élethivatásának legjobban
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megfelelnek. Az ide. vonatkozó utasításokat megtaláljuk uj tan.
tervünkben, amely a multhoz képest lényeges haladást jelent test-
nevelésünkben s azt annyini . kimeríti, hogy' ez idő szeriet ujabb
irányító, eszmék vagy átalakító törekvések nem merültek fel. .Mind-
azonáltal vannak még egyes helyi kivánalmak és hiányok, amelyek
testnevelésünk eszméinek az egész vonalon való egyöntetü érvé-
nyesülését ez idő szerint megakasztják. Ezeket azonban az illető
int~zetek igazgatósága ugy is figyelemmel kiséri s orvoslásuk iránt
megteszi a kellő lépéseket. Az említettek alapján a jelenlevők közt

következő eszmecsere. indul.
Elnök az uj tantervben a tornaoktatásra nézve kevés hala-

dást lát, mert erős aránytalanságot mutat : az elméleti órák tetemes
megszaporodása mellett csak 2 tornaóra esik hetenkint. Tehát fel-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1Ül1Ő az elméletí órák túltengése. Ilyen rendszerrel azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAember r é

nevelés eszméje meg nem valósítható. Sulyosbítja a helyzetet, hogy
a két játékdélután a mostani órarend mellett teljesen, illuzórius.
Ezen feltétlenül segíteni. kell. a tanítási időnek reggel 7 órától d-éli
1 óráig leendő beosztásával. Információja alapján a ininiszterium-
bim mar. foglalkoznak is az órarend célszerübb beosztáSával. -
Kifogásolja az' uj tantervben, hogy sokféle és' egészen felesleges
fordulatokat is felvesz. ~ A. szergyakorlat anyagában és üzésében
mérsékletet és óvatosságot ajánl. A párisi testnevelési kongresszuson
előkelő orvosok óva intenek a szergyakorlatok túlzásaitól. - Nézéte
szerint a · tornaórák ne legyenek íárasztók, hanem ügyesitők, fe~-
üdítők.ennélfogva a szabadtéri játékokat tartja a legmegfelelőbbnek.
A tantervben felsorolt gyerek es játékok nem felnőtt ifjaknak valók.
Helyesli a tanterv szerinti reggeli tornát a nevelők vezetése alatt.
A 15 percból 7 perc essék a fiuknál a futásra. Télen a torna li

folyosón végzendő. - A heti 2 tornaórán a tanító növendék a
torna elméletét, módszerét és technikáját. sajátítsa el, az elméleti
oktatás ellensulyozására, az egészség megóvására, a test meg-
edzésére a játékdélutánok szolgáljanak. Kivánatos, hogy minden
képzőintézetnek legyen játszótere.

A jelenlevők; fentieket tudomásul veszik s előadóval eg,yet-
értenek.

Szarka Lajos a gyakorló iskolában tanítandó játékok begyakor-
lását tartja fontosnak.

Kárpáty Károly megemlíti, hogy tapasztalata szerint igen
előnyös az ifjuság reggeli tornászata, amelyet a ta nterv előír s a
nevelők felügyelete alatt végeztetik. Ez a' testmoígás körülbelül
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15 percig tart, nyáron feltétlenül a szabadban gyakorIandó s fele-

rész futásból álljon. A jelenlevők e tapasztalatokat megerősítik s az

indítványhoz hozzájárulnak. •

Fuchsné megemlíti a tornaversenyek ellen, elhangzó érveket
s kérdi a szaktanárok.idevonatkozó véleményét. Elnök a versenyeket

szükségesnek tartja, de ezeket meg kellene reformálni, hogy a ver-

seny ne legyen az egyének mérkőzése, hanem inkább tömegeké.

A mostani rendszer mellett a tanárok' az egyes kiváló növendékek

képzésévei foglalkoznak, a tömeget pedig elh: nyagolják. Fuchsné-

megemlékezik a női tornászat egyik ujabb irányzatáról Delereze és

Claparéde által terjesztetett plasztikai gyakorlatokról, amelyek a

klasszikus füzérek és táncok idealizált rekonstruálásának tekinthetők,

igen kecses mozdulatokból állnak, az izomzatot intenzíven igénybe

veszik: .de tömegtanításra nem igen alkalmasak, minthogy izléses

kivitelük feltétlen egyéni kvalitásokhoz van kötve s igy csak a

tornászok tömegéből kiválasztott mintacsapat állhatja meg a helyét.

Tudomásul szolgál.

Fuchsné felhivjaa jelenlevők figyelmét a f. é. márc. 20-án

kelt 26705. számu magas miniszteri rendeletre, amellyel a nagym.
r

Miniszter Ur képezdei tanárok és tanítónők számára tornatanfolya-

mot szervez.

E tanfolyamot mindannyian mint igen szükséges és tanul-

ságos vivmányt üdvözöljük, ennélfogva fennevezett inditványozza,
hogyaszakosztály keresse meg a választmányt s tolmácsolja az

illetékes köröknek az érdekelt tanárok és tanítónők hálás köszö-

netét. EgyuttaI megemlíti, hogy' speciális viszonyainkra való tekin-

tettel kivánatos lenne, ha e tanfolyam különösen gyakorlati irányu

lenne s egy ut tal felvétetnének nemzeti jellegű ifjusági játékok és

a gyakorló iskolában tanítandó gyermekjátékok.

A képezdei tornatanárok továbbképzése szempontjából igen

értékes eljárás lenne, ha a nagym. Miniszter Ur nehány kartársat

kiküldene Dániába és Svédországba az ottani tornászat tanulmá-

nyozására, e kirándulás értékét növelné az ezidén tartandó olym-

piai versenyek. Az igy ikiküldött szaktanárok aztán irodalmi vagy

gyakorlati uton közölnék kartársaikka!" szerzett tapasztalataikat.

A jelenlevők az indítványokhoz hozzájárulnak. Több tárgy

nem lévén, elnök megköszöni a jelenlevők szives érdeklődését s az

ülést bezárja.
K. m. f. /ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á rvy Endre

mint elnök.

Jegyezte'

F uchsné EZtner Mzila .
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O k ir a t t á r .

A z á l l a m i e l e m i i s k o l a i t a n í t ó . é s t a n í t ó n ő k é p z ő -

in t é z e t e k .ígazg atőiriak, t a n á r a in a k a r a n g s o r a .

Állami tanító- és tanítónéSképiéS-intézeti szakfelügyeléS.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI. fizetést" osztá ly.

Farkas Sándor 6400 korona, Budapest.

Igazgatók.

VI. fizetést' osztá ly.

l.Scherer Sándor 6400 korona, Baja.
2. Baló József dr, 6400 korona, Budapest.
3. Wollmann Elma 6400 korona, Pozsony.
4. Heinrich Józsa 6400 korona, Kolozsvár.
5. Karsay Jolán 6400 korona, Győr.
6. Peth es János 6400 korona, Pápa.
7. Mohar József 6400 korona, Csurgó.
8. Köveskuti Jenő 6400 korona, Léva.
9. Gömöri Sándor 6400 korona, Igló.

VIl. fizeté sz' osztá ly:

1. Horváth Antal 5400 korona, Léva.
2. Dúzs Mária 4800 korona, Eperjes.
3. Ujvári Mihály 4800 korona, Székelykeresztur.
4. Pálmai Lenke 4800 korona, Sepsiszentgyörgy.
5.- Hódossy Béla 4800 korona, Sárospatak.
6. Barkáts Mária 4800 korona, Szabadka.
7. Brunovszky Rezső 4800 korona, Losonc.
8. Amberg József 4800 korona, Temesvár.
9. Geöcze Sarolta 4800 korona, Budapest II. ker.

10. Párvy Endre 4800 korona, Stubnyafürdő.

11. Sarudy Ottó 4800 korona, Kolozsvár.
12. Zrinyi Károly 4800 korona, Csáktornya.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
13. Katona János dr. 4800 korona, Kiskünfélegyháza,

14.. Tanfi Iván 4800 korona, Mc-Sziget.

15. Ribiczey ErzsébeC4800 korona, H.-M.-Vásárhely.
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16. Szarka Lajos 4800 korona, Modor.
17. Barabás Endre 4800 korona, Déva.
18. Wagner János 4800' korona, Budapest VI. ker.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

19. Karoliny Mihály 4800 korona, Arad.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ,

Tanárok.

Vll. fizetési osztá ly.

a)

1. Nagy László 4800 korona, Budapest VI. ker.
2. Miklós Gergely 4800 korona, Budapest.
3. Belányi Tivadar 4800 korona, Pozsony.
4. Pókász Imre 4800 korona, Szabadka.
5. Kovács Béla 4800 korona, Kolozsvár.
6,. Bittenbinder Miklós 4800 korona, Budapest II: ker.
7'1 Balázs Endre 4800 korona, M.-Sziget.
8. Snasei Ferenc, 4800 korona, Budapest.
9. Exner Leó 4800 korona, H.-M.-Vásárhely.

10. Versényi Gábor 4800 korona, Kolozsvár.
11. Krieck Jenő 4'800 korona, Léva.
12. Thaisz Lajos 4800 korona, Temesvár.
13. Horvay Ede 4800 korona, Budapest. '
14. Sztankó Béla 4800 korona, Budapest:
15. Stepankó Albert 4800 korona, Budapest II. ker.
16. Menich Antal 4800 korona, Pozsony.
17. Lubinszky Emilia 4800 korona, Budapest II. ker.
18. Mészáros Jenő 4800 korona, Budapest.
19. Szöllősi István 4800 korona, Arad.
20. Zoltai Mátyás 4800 korona, Arad.
21. Nagy Károly 4800 korona, Arad.
22. Palágyi Lajos 4800 korona, Budapest II. ker.
23. Strauch Gyula 4800 korona, Budapest II. ker.
24. Glünkl Ágoston 4800 korona, Modor.
25. Röszler Béla, 4800 korona, Temesvár.
26. Bellosics Bálint 4800 korona, 'Baja.
27. Huzják Lukács 4800 korona, M.-Sziget.
28. Pataki Vilmos 4800 korona, Budapest II. Ker.
29. Irsa Béla 4800 korona, M.-Sziget.
30. Senyei József 4800 korona, Kiskunfélegyháza.
31. Slajchó Mihály 4800 korona, .Eperjes.

Magyar Tanítóképző. 23
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

3~.
39.
40.

Izsák János 4800 korona, Losonc.
Bergmann József 4800 korona, Modor;
Kötse István 4800 korona, Sáros patak.
Mihalik Lajos 4800 korona, Kolozsvár.
Gaal Imre 4800 korona, Kiskunfélegyháza.
Dékány Mihály 4800 korona, Budapest VI. ker.
Kardhordó László 4800 korona, Sepsiszentgyörgy.
Tömör Boldizsár' 4800 korona; Csáktórnya.
Amler Antal 4800 korona, Baja.

.,

b)

1. Bad Péter 4800 korona, Nagyszeben.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VlI!. fizetési osztá ly.

a)

1. Holczmann Ferenc 4000 korona, Győr.
-" ,

2. Horváth Adolf 4000 korona, Iglo.
3. Elekes Lajos 4000 korona, Déva.
4. Répay Dániel 4000 korona, Budapest II. ker.
5./ Kuzaila Péter 4000 korona, Kolozsvár.
6. Kirchnerné Petrasevich Mária 4000 korona, Budapest

VI. ker.
7. Révfy Géza 4000 korona, Temesvár,
8. Kárpáti Károly 4000 korona, Kiskunfélegyháza.
9. Bobok Karola 3600 korona, Pozsony.

10. Jankó Lászlo 3600 korona, Pápa.
11. Marianné Günther Anna 3600 korona, Pozsony.
12. Kárpáti Ernő 3600 korona, M.-Sziget.
13. Grész Ernő 3600 korona, Csák tornya.
14. Ruppenthal Lajos 3600 korona, Győr.
15. Szerényi Anna 3600 korona, H.-M.-Vásárhely.
16. Rónai Sándor 3600 korona, Csáktornya.
17. Dittert Ferenc 3600 korona, Csurgó. ,
18. Szondi János 3690 korona, Kiskunfélegyhá~a.
19. Kirchmayer Győző 3600 korona, Pápa.
20. Hrabetz Nándor 3600 korona, Budapest.
21._Mangesius ,Mária 3600 korona, Eperjes.
22. Fuchsné Eitner Ludmilla 3600 korona, Budapest II. ker.
23. Juhász Imre 3600 korona, Pápa.
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24. Makai Jenő 3600 korona, Léva.
25. Pasnáry Győző 3600 korona, Székelykeresztur.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·f6. Kraft József 3600 korona, Pápa.
27. Dien~s' Károly 3600 korona, Csáktornya.

,28. Keszler Károly 3600 korona, Arad. '
29. Mandula Aladár 3600 korona, Temesvár.
30. Heves György 3600 korona, Déva.
31. Moyzes Miklós 3600 korona, Eperjes. ,
3,2. Macskásy Zoltán 3600 korona, Arad.
33. Bocskay István 3600 korona, Temesv\ár.
34. Szalatsy Rezső 3600 korona, Déva.
35. Dr, Gerencsérné Szántó Jolán 3600 korona, Kolozsvár .

. 36. Gá!. Ilona 3600 korona, Sepsiszentgyörgy.
37. Urhegyi Alajos 3600 korona, Budapest VI. 'ker.

\
38. Hegedüs Paula 3600 korona, Budapest II. ker.
39~,kiss A. József 3600 kordna, Ba~a.
40. Éber Sándor 3600 korona, Baja.
41. Desits József 3600 -korona, Baja,
42./ Révay Ödön 3600 korona, 'Sárospatak.
43. Diviaczky Rezső 3600 korona, Sárospatak.
44. Zorkóczy Ede 3600 korona, Losonc,
45. Csiszár Sándor 4400 korona, Budapest II. ker.
46. Kún Alajos 4400 korona, Budapest 1. kér.
47. Svarba József 3600 korona, Léva,
48;' Somló Bertala~ 3600 korona, Mi-Sziget.
49. Nyakas József 3600 korona, Baja.
50. Ligárt Mihály 3600 korona, Pápa:.
51. Duschek Ernő 3600 korona, Léva.
52. Szente 'Pál 3600 korona, Budapest II. ker'.
53. Patyi István 3600 korona, Szabadka.
54. özv. Vlaszatyné Kiss Mária 3600 korona, Győr.
55, Éber Rezső 3í?00 korona, Stubnyafürdő.

56, Gerencsér István dr. 3600 korona, Kolozsvár.
57. Barcsai József 3600 korona, Baja.
58. Forberger Árpád 3600 korona, Igló.
59. Wohlmuth István 3600 korona, Baja.
60. Lépesné Baur Irén 3600 korona, Budapest II. ker.
61. Meznericsné Kiss Ilona 3600 korona, Szabadka.
62. Heger Lujza 3600 korona, Budapest II. ker.
63. Sztankovics Alajos 3600 korona, Modor.
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64. Lovass Gyula 3600 korona, Csurgó.

65. Hegyesi Jolán 3600 korona, Győr.

66. Herczegh Kamilla 3600 korona, Pozsony.

67. Urbányi Karotin 3600 korona, Pozsony. '

68. Udvarhelyi Etel ?600 korona, Eperjes.

69. Betle László 3600 korona, Kolozsvár.

b)

1. Glósz Ferenc 3600 korona, Budapest.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. fizetési osztá ly.

1. May Emilia 2900 korona, Kolozsvár.

2. Palotainé Békei Józsa 2900 korona, Budapest II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e r .

3. Patyiné Láng Mária 2909 korona, Szabadka.

4. Kovács Dezső 2900. korona, Sárospatak.

5. Belitzky Gusztáv 2600 korona, Losonc.

6. Mogyoró János 2600 korona, Kiskunfélegyháza.

7. Balogh Kálmán 2600 korona, Sárospatak.

8. Feketéné Hofbauer Izabella 2600 korona, Eperjes.

9. Botos Imre 2600 korona, Székelykeresztur.

10. Kristófcsák Lajos 2600 korona, Stubnyafürdő.

11. Hanvai Gyula 2600 korona, Stubnyafürdő.

12. Szabó Emil dr .. 2600 korona, Székelykeresztur.

13. Entz Jolán 2600 korona, Budapest II. ker.

14. Vörössné Torneskó Stefánia 2600 korona, Eperjes.

15. Németh Sándor 2600 korona, Csurgó.

16. Draghincescu György,\2600 korona, Kiskunfélegyháza.

17. Pinkert Zsigmond 2600 korona, Kiskunfélegyháza,

18. Margittai Antal 2600 korona, Stubnyafürdő.

19. Sághi Tamás 2600 korona, Sepsiszentgyörgy,

,,20. Jankulov Boriszláv dr. 2600 korona, Baja.

21. Radnai Oszkár dr. 2600 korona, Budapest.

22. Folenta Lajos 2600 korona, Csurgó.

23. Fliegl Kálmán 2.600 korona, Csurgó.

24. Balázs Béla 2600 korona, Déva.

25. Jaloveczky Péter 2600 korona, Losonc.

26: Csiki István 2600 korona, Székelykeresztur.

27. Lechnítzky Gyula 2600 korona, Sárospatak.

28. Ludmann Paula 2600 korona, Eperjes.

29. Kollerné Wolszky Emilia 2600 korona, Szabadka.
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30. Méra.y Irén 2600 korona, Kolozsvár.
31. Borszékiné Nagy' Julia 2600 korona, Sepsiszentgyörgy.
32. Demjén Ilona 2600 korona, Budapest VI. ker.
33. Sinczky Julia 2600 korona, Kolozsvár.
34. Schőn István 2600 korona, Temesvár.
35. Lévayné Csukay Lujza! 2600nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 korona, Budapest VI. ker.
36. Dúzs Erz~ébet 2600 korona, Eperjes. r

37. Csipkés Ilona 2600 korona, Kolozsvár.
38. Imets Irén 2600 korona, Szabadka.
39, Gludovácz Emma 2600 korona, H.-M,-Vásárhely.
40, Sebőné Újváry Ilona 2600 korona,Budapest VI. ker.
41. Haus Irma 2600 korona, Budapest VI. ker.
42. Fábián Szilárdka 2600 korona, Sepsiszentgyörgy.
43. Pazár Zoltán 2600 korona, Léva,
44. Novy Ferenc dr. 2600 korona, Budapest VI. ker.
45. Molnár Oszkár 2600 korona, Kolozsvár.
46. Buschmann Gyula 2600 korona, Losonc.

I

47. Zsigmond Ferenc 2600 korona fizetés, Kolozsvár.
48. Puresi János 2600 korona, Csáktornya.
49. Damaszlovszkyné Mészáros Anna 2600 korona, Győr.:
50. Grau Géza 2600 korona, Csáktornya.
51. Urhegyí Jenő 2600 korona, Baja .

. 52. Lovass László 2600 korona, Igló,

53. Kántorné Fekete Mária 2600 korona, Szabadka.
54. Lengyel Gyula 2600 korona, Székelykeresztur.
55. Kárig Emil 2600 korona, Baja.
56. Zoltán Géza 2600 korona, Losonc.
57. Tscheik Ernő 2600 .korona, Igló.,
58. Quint József 2600 korona, Budapest.
59. Kovács Ernő 2600 korona, Déva.
60. Marczélly Kornél 2600 korona, Arad.
61. Leyrer Mátyás 2600 korona, Csurgó.
B2. Hatvani Lajos 2600 korona, Sepsiszentgyörgy.
63. Riszner Ede 2600 korona, Baja.
64. Sárosi István 2600 korona, Csáktornya.
65. Gyémánt Miklós 2600 korona, Pápa.
66. Barcsai Károly 2600 korona, Máramarossziget.
67. Pócza József 2600 korona, Baja.
68. Hidegh Béla 2600 korona, Stubnyafürdő.
69. Schönvizner János 2600 korona, Igló.
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70. D. Veres Julia 2600 korona, Pozsony. •

71. Berényi Irén 2600 korona, Győr.

72. Tabódy Ida 2600 korona, Pozsony.

73. Mihalik József 2600 korona, Székelykeresztur.,

74. Csink Ilona 2600 korona, Szabadka.

75 .. Lehoczky Róza 2600 korona, Budapest II. ker.

76. Bizell Margit 2600 korona, Budapest II. ker;

77. Maurer Mihály 2600 korona, Temesvár.

78. FülöpnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁron dr. 2600 korona, Csurgó ..

79. Kandray Géza 2600 korona, Déva.

80. Nagy Ferenc 2600 korona, Budapest

81. Khin Antal 2600 korona, Stubnyaíűrdő.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. fizetési osztá ly.

1. Benedek Irén 2000 korona, Sspsiszentgyörgy.

2. Tanács Imre 2000 korona, Sáros patak.

3. Szentgyörgyi József 2000 korona, Arad.

4. Csukás Zoltán 2000 korona, Stubnyafürdő.

5. Terpinszky Vilmos 2000 korona, Modor,
6. Kovács Ábel 2000 korona, Baja.

7. Lux Gyula 2000 korona, Kolozsvár.

8. Zala István 2000 korona, Székelykeresztur.

9. Ehrlich Antal 2000 korona, Modor.

10. Révész Györgyike 2000 korona, Sepsíszentgyörgy.:

11. Dr. Ferencné Zakariás Mária 2000 korona, Kolozsvár.

12. Pécs Gyula 2000 korona, Losonc

13. Révffy Gizella 2000 korona, pyőr.

14. Vaskó László 2000 korona, Déva.

15. Málnási Dezső 2000 korona, Máramarossziget.

16. Frank Antal 2000 korona, Léva. /' /'

17. Ehmann Tivadar 2000 korona, Temesvár.

18. Kövesi Jenő 2000 koroqa, Temesvár.

19. Chobodiczki Alajos 2000 korona, Igló.

20. Toder Gyula 2200 korona, Modor.

21. Komáromy Zoltán 2000 korona, Déva.

22. Csada Imre 2000 korona, Modor.

23. Nagy Sándor 2000 korona, Pápa.

24. Kiss János 2000 korona, Székelykeresztur. ,

25. Bokor Irma 2000 korona, Pozsony.
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Xl. fizetési ossidlv,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)

1. Braun Angela 1400 korona, Gyár.
2. Jancsó Gabriella 1400 korona, Budapest II. ker.

b)

1. Mezei József 1800 korona, Stubnyafürdő.

c)

1. Péter Ferenc 2000 korona, Székelykeresztur.
2. Tarján Gyula 1800 korona, Kolozsvár.

d)

1. Bakó lrma 1600 korona, HÓdmezŐvá~árhely.
2. Legányi Ilona 1400 korona, Eperjes .

.Nevelők, nevelönök.

1. Vértesy Lajos 800 'korona, Temesvár.
2. Téger Béla 800 korona, Baja:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

3. Varga Sándor 800 korona, Baja.
4. Lukács Péter 800 korona, Csáktornya.
5. Reisinger Rikárd 800 korona, Stubnyafürdő.
6. Frindt László 800 korona, Máramarossziget.
7. Rajháthy Ilona 800kor()na, Kolozsvár.
8. Hermann Lajos 800 korona, Székelykeresztur.
9. Herkely Julia 800 korona, Pozsony.

10. Baly Rezső 800 korona,' Kolozsvár.
11. Misik Rozália 800 korona, Pozsony.
12. Bányász Berta 800 korona, Budapest II. Ker.
13. Varga Erzsébet 800 korona, Budapest II. ker.
14. Borbáth Lujza 800 korona, Kolozsvár.
15. Szarvas János 800 korona, Kiskunfélegyháza.
16. Ándri~ói György 800 korona, Csurgó.
17. Benes Jenő dr. 800 korona. Kiskunfélegyháza.
18. Kratsmár Schmogrovics Árpád -800 korona, Modor.
19. Balla Gyula 800 korona, Igló.
20. Baker Béla 800 korona, Léya.
21. Györke Ilona 8pO korona, Győr.
~2. Steitz Paulin 800 korona, Győr.
23. Antal Margit 800 korona, Eperjes.
24, Kleiszner Pál 800 korona, Léva.
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E g y e s ü l e t i é l e t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyz6könyv

a T. 1. T. O. E.-nek 1912. május hó 15-én tartott rendes választmányi üléséről.

Jelen vannak dr. Baló József elnöklete mellett Nagy László..
Pataky Vilmos, dr. Katona János, Zrinyi Károly, Dékány Mihály,

dr. Novy Ferenc, 'dr. Harmos Sándor, Wagner János, Somogyi
Géza, Horvay Ede, Mészáros Jenő, Quint JózsefnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és Nagy Ferenc.

Elnök kegyelettel emlékezve megponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF á biá n Ká rol-yné szabadkai
tanítónőképzői tanítónő haláláról, felkéri a főtitkárt jelentéseinek meg-

tételére.
Mészá ros Jenő főtitkár jelenti, hogy egyesületünk szükségle-

teinek fedezésére. a vallás- és közok\at~sügyi miniszterium ez évre"
is 2000 kor. segélyt s közlönyünk Gyak. Iskola rovatára külön
2000 koronát utalványozott. A Gyakor ló iskola cimű rovat f. évi
szeptembertől kezdve jelenik meg. E jelentést a választmány hálával
és örömmel' veszi tudomásul.

Főtitkár bemutatja még Kö'veskuthy Jenőnek a gyakorlati kikép-
zés óradíjai ügyében az egyesülethez intézett kérdését, valamint
P ethes Jánosnak az "U~ió" könyvkiadóvállalat ügyével kapcsolat-
ban felvetett azon eszméjét, hogy vajjon nem csatlakozik-e a T. 1·
T. O. E. a tanítóképzői tankönyvek kiadása céljából az "Unióhoz",
vagy azt külön szervezet alapításával fogja végrehajtani.

Az előbbi kérdésre vonatkozólag az elnök és Dékány Mihály
megjegyzik, hogya gya kor la ti kik~pzés ór á z'na k. dija ea sa szeptem-
ber l-től kezdődik. A könyvkiadó-vállalat ügyében azonban a
választmány még végleges álláspontot nem foglalhat el s épen
ezért ebben döntő lépést csak a jövő iskolaévi tüzetesebb meg-
vitatás után tehet.

, '

Ezek során felolvasásra kerül Wla ssics Gyulá na k, a közigaz-
gatási birósáf elnökének levele, melyben a hátvanadik ,születésnapja
alkalmából kifejezett szerencsekivánatokértegyesületünknek köszö-
netet mond. '

F iná cz-y Ernő ugyancsak levélben köszönte meg 'elnökünknek
a kískunfélegyházaí szereplése alkalmával az iránta általánosan meg-
nyilvánült szives- fogadtatást.

Dr. Nov-y Ferenc pénztáros előterjeszti a kiskunfélegyházai,
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gyülés bevételeit. Ezek: 84 korona jelvényekből, 448 korona 80
fillér a hangversenytől és 200 korona mint a Sebestyén Gyuláné
alapítványa,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Ba ló J ózsef elnök bővebben foglalkozik az intézeteinkre
annyira ránehezült túlterhelés megszüntetésének kérdéseivel. Tizen-
két pontban keresi azokat a mozzanatokat, amelyekben a túlterhe-
lés ellen a küzdelmet meg lehet kisérelni.

1. A túlterhelést igen: lényeges rnértékben okozhatja a tanár
egyénisége is. Egyik tanár, nehezít, a másik könnyít a tanuló mun-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~. '

2. Ne egyforma gonddal foglalkozzunk nagyhatárú dolgok
minden egYfs részletével, hanem nagy óvatoss~ggal válogassuk ,ki "-
a lényeges tanítandókbó! a lényegtelenebbeket. Epen ezért az egyes
tárgyak terén e kiválasztást a nyár folyamán tervszerüen előké-
szítve, már az ősz?n 'meg kellepe kezdeni." .

3. Lényeges az órarend készítése is, melyet az egyes tanárok
kényelmére való tekintet nélkül kellene mintaszerüen összeállítani.
Talán nem volna helytelen,' ha a délelőtti (8-2-ig) órák újból való
beállításával több szabad délutánt biztosítanánk növendékeinknek,

4. IrásbeIi dolgozatok készítésénél egyik tanár vegye figye-
lembe a másik tanárnak esetleg épen ugyanazori időre kiadottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f e l a d a t a i t . J I •

5. Zavarják a rendes tanmenetet a kirándulások, továbbá:
6. Az ünnepélyekre való' készülés ek ; ha azok kellő módon

elő nem készíttetnek.

7. A gyakorlóiskolai fölösleges iratások.
8. A fölösleges írni valók, így a gyakorlóiskolai tanmenetek

másolása és
9. a váratlanul elmaradó órák, melyek előirányzott terveze-

tünket kízökkentik a rendes medréből,

10. Az önképzőkörők általános lirai iránya helyett is más célt,
I ,

elsősorban a didaktikai célt kellene előtérbe helyezni.
)

11. Nevelőinknek nagyobb szerepet kell juttatni a növendékek
tanulmányaiban is, ami különösen a gyengébb képességüekre rend-
kívüli segítség lenne.

12. A kölcsönös hospitá1ásokkal kapcsolatban lehetne ren-
dezni minden hóban összefoglalásokat. amelyek az, eddigi eredmé-
nyek leszegezői volnának s a következő terhek nek megbirására
edzenének, rögzítenének, egyuttal lassan elszoktatná őket a feles-
leges drukkolástól is, ami szintén lényeges energia-veszteség.
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Dr. BatÓ' József elnöknek tetszéssel fogadott előadása utánponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Nagy 'Ldseiá és utána Quz'nt J ózse! grafikon okkal iIlusztrálták' a
tanítóképzői növendékeinkennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégzett fá r a dsá gmérö kisérleteik ' ered-
ményét, 'melyek sok 'meglepő adattal szolgáltak a növendékek
napi munkaképességének az lórák sorrendje szerint való helyes

'megitélésére. I

Nagy Lá szló szerint legértékesebb a munkaképesség és leg-
több a munkakedv a délelőtti 9-ll-ig eső időben s nem 8-9-ig,
mikor ép úgy, mint 11-'-1-ig kevésbé értékes,

Ilyen eredményt tapasztalt Quz'nt is, ki még a gyakorlati tár-
gyak óráj alatt sem konstatált energianyereséget.Isőt egy keményen
fogott tornaóraután a legnagyobbmérvű lankadást állapított meg.

Ez előadások során, melyek mind a túlterheléssei kapcsolat-
ban vetődtek fel, Quint József igen megfelelő kisérletnek találná,
ha' a miniszterium megengedné, hogy pl. egy alkalmasabb tanár
valamelyik osztályban minél több (talán 18) Mát tanítson a maga
tetszése szerint arra megfelelő tárgyakat pusztán gyakorlati úton.
Egy ilyen tanár munkájának eredményét aztán megállapítva, igen

·tanulságos példát nyerhetnénk a jövendő célszerübb munkapro-
grammra nézve.

Wagner J á nos ezt a megoldást helyteleníti, mert ha akad is
nehány kiváló- tanuló, ki ilyen úton szép eredményt mutat fel, ezt
az egész vonalon általánosítani' lehetetlenség, sőt nagy hiba volna.

Déká ny Mihá ly helyesnek tartja, ha a tantery előírását teljes

mértékben kötelesség betartani, de a sor r end szabad beosztása
szerinte a tanár és növendék munkáját egyaránt nagyon meg-

könnyítené. I

Dr . Nov)' F er enc fél, hogya Quint által említett kiválasztott
egy (több órás) tanárnak az osztály előtt vezető szerepe nagyon
megbontana a mai határozottabb egységességet, az egyöntetü hala-
dást. A tananyag megszorítása is könnyen hepehupássá teheti az
egyes tárgyak különben se nagy területét.

Elnök megfelelő kornmentálására a választmány elhatározza,
hogyafelmerült kérdésekből a jövő őszön sorozatos előadást rendez.
E határozat utá~ dr. Baló József elnök boldog megelégedéssel zárja
be a mai tartalmas tanácskozást, az összes tagok nak boldog vakációt
kivánva.

Dr . Ba ló J ozsef,

elnök.

K. m. f. Nagy F er enc,
titkár.
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Vegyese'k.

w'lassics Gyula volt vallás- és közoktatásügyí minisztert

hatvanadik születésnapja alkalmából egyesületünk a félegyházi

gyülésből üdvözölte. Az üdvözletet Wlassics Gyula az egyesület

elnökéhez intézett következő levélben köszönte meg:

Nagyságos Elnök' Úr! . .

A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete" nevé-

ben - hatvanadik születésnapom alkalmából kifejezett szives sze-

rencsekivánatokért fogadja hálás köszönet emet. . ,

Budapest, 1912: április 15. Hazafias üdvözlettel:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wla sÚcs.
I

Diszoklevéllel kitüntetett állami tanítóképző. Folyó évi

április. hó elején két hétig' tartó, országos háziipari, amatőr művé-
szeti és iparművészeti kiállítás volt Miskolcon, Izabella kir. hercegnő

védnöksége alatt. A kiállításnak 1Ofőosztálya volt s ezek közül

a Ill. osztályba tartoztak az ipa rművészeti tá r gya k (fa~, bőr-, fém-

'agyagmunkák, szőnyegek, dísztárgyak, játékszerek és a .szlőid-.

munkák). A pápai állami tanítóképző-intézet ezen a kiállításon egy

283 darabból álló tanmeneti sorozatot állított ki a UI. csoportban

és a biráló-bizottság az ezen főosztály számára létesített két disz-

oklevél közül egyiket a nevezett tanítóképzőnek itélte oda gyö'nyö-"ű,

mély peda gógia i ér zékkel dssseá llitott jpkoza los menetéér t. A kiállítás

ezen csoportjában 52 tanintézet állított ki s a kiállított munkák

rendkivüli magas nivójuak voltak. Annál nagyobb tehát a pápai I

tanítóképző-intézet dicsősége, hogy az 52 tanintézet között a leg-

kiválóbbnak mutatta be magát. A tanítóképzőnek szóló eme' kitün-

tetés természetesen az iskola szaktanárát dicséri elsősorban, mert

csakis az ő pedagógiai érzékének, .mély belátásának és kiváló

tudásának a következrnénye a nagy siker. Kollegiális tisztelettel

és szeretettel adózunk mi is Juhász Imrekartársunknak e kitün-

tetése alkalmából, hogy buzgó szorgalmával és szaktudásával az

állami tanítóképzőknek ezen a téren is elismerést és' dicsőséget
vivott ki. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t ó - á r v á k f e i v é t e l e a M a g y a r o r s z á g i T a n í t ó k Á r v a h á z á b a . A jövő
iskolai év kezdetére nevezett árvaházba néhány uj tanító-árva fog fel-
vétetni. Ezen helyekre Magyarország bármely vidékén müködött kisded-
övö, elemi -nép- és polgári iskolai tanító, képezdei tanár és tanfélügyelő

árvaja palyazhat. Előnyben részesülnek azok az árvák, akik az állami
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tanítói árvaházakba való felvételi jogosultsággal nem birnak és akiknek
szülöik az árvaházi egyesület tagjai voltak és kötelezettségöknek eleget is
tettek. Ha az árva szülöi az árvaházi egyesület tagjai' nem lettek volna,

akkor az árva szülőinek a nevére az 50 koronas tagsági tőkét (örökös
tagsági dijat) az egyesület pénztárába kell a felvételt megelőzőleg befizetni.
A felvétel iránti folyamodványok legkésőbb folyó évi junius ro-ig délelőtt
12 óráigponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAToth J ózsifkir . tanácsos, nyug. pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz,
mint az egyesület elnökéhez (Budapest, 1., Fehérvári-ut 10-12. II. em.'
4. ajtó) küldendők. A folyamodványhoz melléklendök : 1. a felveendő
árva keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi épséget és a meg-

ejtett himlőoltást igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a mult évi iskolai bizonyít-
vány és látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 4. az atyja esetleg
az anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a testvérek számát és azok korát
feltüntető családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizonyítvány,
mely tanuskodik arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és hogy az
özvegy \anya minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát, 7. hivatalos
okirat arról, hogy az özvegy, anya és annak árvái kapnak-e és mennyi
segélypénzt a tanítóí nyugdíj- és gyámalapból vagy bármely más alapból,
8. az atya esetleg az anya tanító voltát igazoló bizonyítvány és 9. az
anyának esetleg a gyámnak két tanu előtt aláirt abbeli nyilatkozata, hogy.
az árva számára a tanítói nyugdijalapból járó nevelési pótlékot és az
általa esetleg é}vezett 'más ösztöndíjat az árva háznak seolgaltatja át. Tóth

. ·J ózsef, egyesületi elnök. Rohn József, árva-atya.

a Tanítóképző-\ntézeti Tanárok Országos Egyesülete SegélyalapjánaknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi \
gyarapodásáról.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u t a t á s

Nagy László igazgató adománya _

ÖF. Sebestyén Gyuláné Stetina Ilonának a félegyházi
kö "1' 1 • • ,ozgyu esen tett a apítványa • -o _

A félegyházi közgyülés alkalmából egyesületi jelvények
eladásáből.... ___

A félegyházi közgyülés hangversenyének tiszta jövedelme
Időkőzi kamatok _ _

Beirat~si díjakkal az eddigi vagyon készpénzben _

összesen
gyümölcsözik készpénzben.

Budapest, 1912. május 15.,

200.~

84.-

448.80 "
7.68 "

629.02 "

1379.50 K

Dr . Novy F er enc,

egyesületi pénztáros.
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Érvényes 1912. május hó I-től.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(
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I
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ONZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: . . a : > OG) O'"

..,ClJ OG).. " 'o ~ ;> ~ "Ill 'o ~ > ~ /

1110 5~ Szv. Balatonflired, Tapolcza 612 1220 I Szv. Arad, Tövis, Msziget
310 550 , Hatvan 1008 1220 , Fiume, Róma, Eszék

302 625 Gyv. Ruttka, Berlin 314 1230
"

Hatvan

22 630 Szv. Bicske 10 1230
"

Szombathely, Wien

8 640 W ie n , Graz , S o p r o n
914 1245

"
Ujvidék, Sarajevo

1502 645 GYv. K a s s a , Csor-ba ' 24a ') 100
GYv.

Bicske

1512 6 5 5 Szv. Kassa, Csorba 1504 .120 Rassa, Popri\d·Felka

{ F iu m e , T o r in o , R 6 m a . 316 .130 Szv , Gödöllő .
1002 700 Gyv. Pécs, Vinkovcze 1304 140 Gyv. Fehring, Graz

602 7 0 5

"
Arad, Brassó 604 200

"
Arad, Bukarest

906 710
"

Belgrad, Softa, Sarajevo 4 2"" "
W ie n , P a r i s

402 720
1stryj, Lemberg 404 2JO

"
1Sátoraljaújhely,

, Máramarossziget Lemberg, Kaasa

1302 725 Fehring, Graz, Triest 916 215 Szv. Kiskőrös

312 730 s ; v . GödöUő 304 220 . Gyv. Ruttkw, Berlin

1Belgrád, Softa, 318 2 2 5 Szv. Hatvan
908 745

" Vinkovcze 320 2·0
"

PéczeI

608 750 Arad, Brassó 26 230
"

Bicske

1102
'
) 8 0 5 GYv. Balatonfüred , Tapolcza 512 2 4 0 Szolnok

1202 2 4 5
l'

Szabadka, Sarajevo406 8JO Szv. Munkács, Lawoczne
Gyv.

508 820 Kolozsvár, Brassó 1902 2 5 5

"
'l'apolcza, ]j]szék

" 320
1~06 8 2 5 'I'apoleza, Eszék, Bród 904

"
Belgrád, Konstantináp~ly

" 512/Il') 325
306 835

"
Ruttka, Berlin 330 s ; v .

Nagykáta

{Márama.roasaíget, 1016 Pak.
!TOO 855

" Stanislau 18 4 2 5

"
Komárom

2 920 Gyv. Wien, Sopron 322 4 2 5 GödÖllő

22a 930 Szv. Torbágy . 606 500 GYv. Arad, Bukarest

15082) 9·5 Gyv. Kassa, Poprád-Felka 410 510 Szv. Miskolcz

918 1000 Szv. Kunszentmiklós-Tass 6 515 Gyv. 1Győr, Sopron,

520 1005
"

Nagykáta Szombathely, Wien ,
24 1155 Bicske 324 5 2 0 Szv. Gödöllő

" 514
5
) I314a 3) 1200 '"

Gödöllő
540

"
Nagyk áta, Szolnok.

308 555
"

Ruttka, Berlin
920 6~ "

Kunszentmiklós, 'I'ass

1004 6 l ! Gyv. {Zágráb, Fiume,
Róma, !'apoli ,

510 615 Szv. Kolozsvár, Brassó-
326 6 2 5

"
PéczeI

1) Junius 1-töl'közlekedik.
328 , 6~1 "

Hatvan

,) Junius 15-től bezárólag szeptember 15-1g 920a 6~ "
Kunszentmiklós-Tass

közlekedik. 28 7~
"

Bicske
3) Vasar- és ünnepnapokon május 16-tól 516 7 1 5 Szolnok

bezárólag szeptember 15-ig \közlekedik. 1- "
4) Csak vasár- és ünnepnapokon közle- 16 7~ "

Győr, Triest

ksdik. ' 322 7!! Hatvan
5) Nagykátáról Szolnokig ésak "szombaton 1006 70!! Gyv. Zágráb, Fiume

közlekedik.
6) Csak szembaten közlekedik. 1708 7!:!, Szv. Msziget, Stanislau

1514 8~ "
Kassa, Osorba

910 8~
"

India, Sarajevo

1908 8 2 5

"
Pécs, Bród

334 - GödöUő8~ "5186) 9~ » Szolnok

1306 9~ "
Györ, Graz

610 9~ "
Arad, Brassó

1506 10~ Gyv. Kassa, Osorba
336 1O.?:;. Szv. PéczeI

912 10~ "
Bród, Belgrad, Softa

1010 1O~ "
Fiume, Tapolcza

(
408 10~ "

Kassa, Csorba,Lemberg

12 tO!! "
Szombathely, Wien

338 11~ Vv. Ruttka, Popr ád-Felk ••

614. 11~ Szv. Arad, Debreczen

422
111~

Vv. Kassa
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Kimutatás
a f. évi március hó ll· től május hó 8-ig befolyt tagsági dijakról.

1911-re: AmJer Antal, Láng Mihály (8 - 8 kor.)
1912-re: Oberth Ágoston, Komáromy Lajos, Haller József,

Slajchó Mihály, Eperjesi kir. gör. kath. tanítóképző, Dr. Lévay
Edéné, Gesell Mihály, Makay Jenő, Dr. Pauler Ákos, Schön István,
Hollós Károly, Molnár Leontin, Zorkóczy Ede, Wollmann Elma,
Barcsai József, Desics József, Éber Sándor, Karig Emil, Kiss A-.
József, Borbély Sámuel, Kolozsvári áll. tanítóképző, Nádas Sándor,
Léderer Ábrahám, Pataki Lajos, Szkalka Lajos, Bráder József
(8-8 kor.), Fuchsné Eitner Ludmilla (1.60 kor.)

1913-ra: Dr. Lévay Edéné (8 kor.).ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Novy F er enc,

egyes. pénztáros.

ri. AMERIKAI COTTAGE-SZIVÓLÉGRENDSZERlJ
• HARMÓNIUMOKAT • VALAMINT EURÓP Al
RENDSZER SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT

P AJKR REZS~ÉS TÁRSA ~UDAPEST,
X.DELEJ-UTCA25.(TISZTVISELÖTELEP.)

Készpénz fl zetésnél bérmentes szál1itás az utolsó vasutl állomáaíg.
PEDÁLOS HARMÖNIUMOK mindkét rendszer szerint és minden nagy-
ságban, pontos orgonaméretekkel templomok, azemínár iumok részére s
mint gyakorló orgonák. Árjegyzék ingyen és bérmentve! Öt évi jótálliís I
Lelkészeknek és tanitóknak külön százalékengedmény ! Részletfizetésre
is. Elismert kitünö árak! Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókr61.

- ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R A 'MM

· f E I W E L · L I P Ó T · U T Ó D A I ·

IB Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám
• aug'. l·Wl X. Rolozsvarí-utoa 13.

~Ii1Hlellnelllü ískolapadok, Iskola-
!!lJ torna- és óvoda-berendezések és

III szabad. gyermekpadok gyártása.

tl!! II EI • Árjeg'yzékkel készséggel
~! szolgálunk Ingyen és bérmentve,
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A haJ kihullásának sokféle oka
lehet. Oka lehet: fertőző beteg-
ség, vérszegénység, idegesség.
Leggyakor-ibboka azonban a fej·
bőr megbetegedése, A fejbőrnek
pedrgkülönösen az a betegsége,
melyet ]wrpázásnak nevezne]r.
A fölszaporodott korpa össze-
nyomja, elsorvasztja a ha.jszála-
kat. A Jcorpás fejbőrön azonfelül
bakteriumok is telepednek meg',
melyek ugyancsak pusztitják a
haj gyö]rerét. Ha tehát a ha.j Icí-
hullásának elejét akarju]r venni,
fejkorpa Jcépzödését kell meg-
akadályoznunk. Ha pedig a már
megindult hajhullást meg akar-
juk állitani, a korpától kell a
fejbőrt megtisztitanunlr. - Leg-
jobbnak btzonyult erre a célra a

PETROL
-GGER

d:1

PetrolEggel' a leg'allralma-
sabb hajápolószer állandó
használatra. Ára 2 korona
40 fillér. Késziti: Dr.Egger
Leó és Eggel' J.gyógyszeré-
szeti és vegyészeti gyára,
BudapestVI.Révay.utca12

Aki rendszeresen használja ezt a hajszeszt, annak soha fejkor-
pájanem Iesz 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 aszesszel és rövidesen el fog tünni fejéről 'a
korpa és el fog állani a hajának a hullása. A Petrol ~gger min-
den más eredeüü hajhullást is megszüntet, mert erösttt, edzi a
fejbőrt és alkalmassá teszi arra, hogy uj hajszálalmt növesszen.



Első magyal' villamos erőre berendeseot Irarigszea-gyáa-

Stowasser János
csász. és ldl'. utlvarf szállitó.

A nl. ldl'. opel'aházi tagok, am. kir. zeneakadéluia, a
budapestt szirrházn.k stb. szállitója, a hangfokozó-

gerenda és a Rákóczi tál'ogató feltalálója.

Főüzlet :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB d t Gyár:' -,
II: Lánehtd-u, 5. II apes Öntőház-utca 3•
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Uj tanitási ág!

Psychologia (lélektan)

tanulmányozásához szükséges
laboratoriumi felszerelések, ki-
sérleti eszközök stb. stb. a legi
előnyösebben szerezhetők be:

'Erdélyés Szabó
laboratoriumi -felszerelések

és tanszorek gyárában
Budapest, VIlI. Baross-utca 21.

•• E szakban l\Iag'yarország I

leg'nag'yobbhang'szergyára.
Ajánlja saját gyárában II:é-
szülr hangszereit ••
ugyszintén hUl'c;>lmtés hangszer alkat-
részeit. Iskolahegertük 4 forinttóI.' Har-
móniumok 35 forinttóI. Áljegyzék kfvá- '
natu-a ingyen és bérmontve.

HUNGARIA KÖNVVNVOMDA BUDAPEST.


