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T a n í t ó k é p z é s .

A s z a k t a n á r m u n k a k ö r e .

Közlönyünk mult évi december havi számában két cikk is
foglalkozott a szaktanár kérdésével: Keszler Károly a gyakorlati
tanítások előkészítésének, felülvizsgálatának és birálatának mikénti
sorrendjében látja kifejezetten a szaktanári mUnka alapvető körét,
a tárgyismeretnek . a methodikai ismeretek felett való elsőbbsé-
gének súlyos érvére helyezve álláspontját, amennyiben a szak-
tárgyban rejlő sajátosságok adják meg e tárgy népiskolai methó-
dusának felépítésért Quint József. a szaktanárt igen sajátos világí-
tásban mutatva be annak az elemi iskolai tanításban való gyakor-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.<

latiasságát sürgeti, ettől remélvén a képző beli tanítás módszerének
fejlődését s erre kisérletként valamely ajánlkozó intézet gyakorló-
iskolájának ketté oszlását s annak felső tagozatában (V. VI. oszt.)
a szaktanári rendszert ajánlja bevezetendőnek. Mindkét fejtegetés
a szaktanártól, a szaktárgyban rejlő .erőtől várja a módszer kiala- ,.
kulását.

Erre helyezkednek az utasítások is (Népisk; nev. és okt. 3.
pontja). Ezeknek rendelkezései a szaktanároknak a gyakorlati
tanításokba való befolyását illetőleg, továbbá a meg-megújúló kér-
dések és viták a gyak. tanításoknak mikénti megalapozására nézve
(1912. évi vita a pedagógusok tanfolyama alkalmából) s ebben a
szaktanár alapos, beható bevonásának óhaja, kétségkívül annak
bizonyítéka,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh á g y gyakorlati kiképzésünk még nem találta meg.
biztos medrét, illetőleg a szaktanárok még nem helyezkedtek bele
a rendeltetésüket megillető körbe. Avagy pedig ennek tagadásával:
valami olyan vágy él bennünk ebben a - mint mondani szok-
tuk - forrongó korszakban, mely még nem enged bennünket
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megállapodásra jutnunk, mely akadályozza szilárd nézetek kiala-

kulását.

Mi az oka annak, hogy az egyik szaktanár a maga szaktár-

gyának elsőbbségeért száll síkra abban a methodikai triumvirá-
tusban, az egyik pedagógus pedig még jobban óhajtja a szakta-

nárt a saját elméleti munkakörébe vonni, hol szelid vállveregetés-

sel (" ... a mintatanítások alkalmával az egyéniségek megbecsül-

hetetlen intuitív megnyilatkozását észlelhettem, melyek gyakorlati-

lag kiművelve: művészi kvalitásokká fejlődhetnének"), hol pedig

sarkára állva véleményének önzetlen kimondásában, a szaktaná-

roktól bebizonyítását vagy kimondását kivánja annak, hogy mun-

kájukat a gyakorlóiskolai szempontok nélkül is elvégezhetik sakkor

a módszertan tanítását kell .másként szerveznünk s talán megta-

láljuk a helyes útat,

A tétel ilyetén való felállítása - úgy vélem - nem helyes

s nem alkalmas - hacsak nem üres didaktikai ellenbizonyításra -

már csak a tétel alapigazságánál fogva sem, mely a tanító képzés

gyakorlatiassága elvén nyugszik. Alkalmassá válik azonban Quint

azon kijelentése alapján, hogy akik biráini óhajtjáke gondolatokat,

ne a részleteket nézzék, hanem az eszmét.

Itt, az eszménél akarom én is a kérdést megfogni, s meg-

tompítva a követelt bizonyitásnak élét, rá akarok mutatni alapgon-

dolatára s keresni ennek forrását: miért nincs Q. (s talán vele

együtt más pedagógus is) megelégedve sem a' szaktanár munká-
jával, sem a gyakorlóiskolai tanító dolgával, amiért is a gyakorlo-

iskolát jelen alakjában ketté kellene osztanunk.

Nem akarok itt sem a gyakorlóisk. tanító, sem a pedagógia

tanárának kérdésével részletesen foglalkozni, csupán a szak tanár

munkakörének beállítását kisérlem meg a tanítójelöltek kiképzési

egységének szempontjából, természetesen a tanító képzés eszméjé-

nek világánál, melyhez a hátteret a középfokú szakirányú kép-

zés adja.

Anélkül, hogy részletesebben rá kellene mutatnom a cikkek

egyes helyeire, megállapítható, hogy a megvitatandó eszme, az

alapgondolat, melyből a részletek kisarjadoznak, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejlődés gondo-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la ta , ez a mindannyiunk lelkében élő vágy, hogy tanítóképzé-

sünk ügyét minél előbbre vigvük. Előbb azonban az a kérdés

tisztázandó, hogyatanítóképzés tekintetében ez a fejlődés milyen

körre terjedjen. A methodikának arra a szűkebb területére-é, mely

a megadott elvek keretén belül részletek kialakulására irányul,
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avagy maguknak a methodikai elveknek tudatos fejlesztési mun-

kájára, .nagyobbára gyakorlati s egyéni készségek fejlesztésére-c,
avagy tudományos kutatások szintere legyen-e a modern tanító-
képző?

AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítóképző sza kjellegének milyetén felfogása eldönti, ille-

tőleg csak megrögzíti az álláspontot, melyek a további fejtegetések'

alapját adják.

Az egyik felfogás szűkebb álláspontját reánk nézve ma köte-

lezően eldöntötte már a Tanterv és Utasítás, mikor megállapítja

sza kjellegének gya kor la tia s ir á nyza tá t. ("Sohase tévesszük szem

elől, hogy célunk nem más, mint az, hogy az ifjút a gyakorlatra

előkészítsük. " 66. 1. - "A gyakorlóiskola nagy feladatának sike-

res megoldása mindazáltal a módszer ta n ta ná r á na k és a gya -

kor loiskola ta nító já na k a vá llá n nyugszik. /1 • Ut. A. 10. p.)

A másik felfogás tágabb állásponja, az, hogy a tanítóképző

szakjellegét a népiskola i módszer tud 'Jmá nyos és gya kor la ti ir á -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ty Ú fejlesztése adja meg a képzői tanítás minden lehető eszkö-

zével.

Érveinket mindkét álláspont vizsgálatából merítem sannak

eldöntésére csoportosítom, vajjon melyik álláspont helyes, jogosult

a tanító képzés jövendő fejlesztése érdekében, ebből önként a nép-

iskolai szakrendszer birálata fog leszűródni.

1.

A sza k ta ná r munka kör e a ma i gya kor la tia s' sza kjellegű ta nító-

képzőben.

Kötelező tan tervünk és utasításaink megszabják az irányt,

kitűzik a célt, mely felé a tanítóképzésben haladnunk és magun-

kat tökéletesítenünk kell, -azaz k6zépjokú jelleget adnak a tanító-
képzésnek á lta lá ba n, amennyiben nemcsak az egyes közművelt-

ségi tárgyak anyagát és módszerét szabják meg, hanem, ezen

megadott középfokú jellegénél fogva, r eszletesen is megszabják

szakjellegét -a .pedagógiai elmélet és a methodikai gyakorlat miként-

jére nézve, amennyiben megá lla podott peda gógia i elvek tanítását

ír ja elő a gya kor la t ma gya r á za tá ul. E megállapodott pedagógiai

elveket viszont a népisk. tanterv és utasítás nemcsak tartalmazza,

hanern m é d s z e re s feldolgozásukra nézve is megállapítja a kerete-

ket. A népiskolai tanterv és utasításnák, mint megállapodott methodikai

elvek foglalatjának kötelező voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az
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~gyes tárgyak befejezéseként azoknak kötelező ismertetése a szak-
tanár részéről, A tanítóképző feladata tehát e keretek betöltésének.

részletmunkájába bevezetni a tanítójelöltet. VégeredményébenedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez
interpretáló munka, melynek gyakorlóiskolai sikeres megoldásáért,
a pedagógia é!?gyakorlóiskola tanárára hárul a felelősség. (Ut. A.

10. pont.) E felelősségükból következik a kiképzés rendjének meg-
állapítása (bár ezt is. a felsőbb hatóság' egységesítette valamennyi
állami tanítóképző számára), megmarad tehát a gyakorlati tanítá"
sok szűkebb részletkérdéseinek megállapítása, illetőleg a népisko-'
lai utasítások mintaszerű megvalósítása .. E felelősségből.rszármazó.

vezetés annyival is indokoltabb, mert a hat; más-más egyéniségű
- szaktanár befolyásának mértéke Ő, rajta. fordul meg, ők 'képviselik
aigyakorlóban meghonosodott, s .mindenekfelett. álló egységet.

Igy következik ebből a felelősségből térmészetszerűleg a szak-
tanárokgyakorlóiskolaí munkájának bizonyos tekintetben való kor-
látozása is, ami fr teljes részletekbe hatoló szakszerűség előrenyo-
mulását van hivatva tompítani. A szaktárgy apró részleteibe való-
behatolás népiskolai fokon már a szaktanítas jellegét mutatjá,
ennek pedig ellentmond a hármas vezetés, ami ma érvényesül a
népisk. felső osztályaiban. . . .

A gyakorlati tanítások ezen. fentemlített hármas vezetése
. mellett van még egy, ezt megelőző kettős vezetés is a tanítóképző.
I l l. osztályában. Itt a szaktanár helyét a pedagógia tanára foglalja.
el: ő maga a szaktanár, a beszéd- és értelemgyakorlatok, olyasás-
írás és számtan l- I I I . népisk. osztályok megalapozásánál; a pe-
dagógia tanárá maga is tart mintatanításokat e tárgyakból. A fel~'
sőbb osztályokban már a szaktanárok is közreműködríek, mert

jobban ismerik szaktárgyuk tanításának sajátosságait, mint a gya-
korlóiskolai tanító és a pedagógiai tanára, - de nem ismerik
akként a népiskola. légkörét, a' vonatkozásokat stb., mint amazok •.
I~t a felfogások ütközőpontja. Azértkellene - .nernde ? - .a szak-
tanároknak szakjuk tanítását árvenniök a gyak.-iskola felső tago-
zatában, mert ezzel megismerik a növendékeket, az előző és kö-
vetkező szaktárgyakban .otthonosak lennének, s mintatanításaik is.
mintaszerübbekké. válnának. Ez volna a főok, hogy akként tudjon.
mozogni a szaktanár a gyakorlóban, mint a gyakorlóisk. tanitója;

" " '. . .

hogy esetleges kisérleteket . tárgyilag ügyesebben, szakszerűbben ,
t~q bemutatni, mint a gyak.-iskola tanítója? (Hol mar~dóak a tár-

gY!lk kö~ti vonatkozások?) Vagy hogy ezzel a túlterhelt gyak.-.i*. .tanítóján segi~spnk, neki csak a könyvek, iratok vezetését .
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hagyván meg? 'Azt hiszem, ebből a szempontból ezt mindannyiunk

szívesen megtennők, ha ezzel meg nem bontanók a népisk. taní-
tás egységének az elvét. A két tanító rendszeresítése a hatóságon

múlik. A néptanítás egységének elve pedig ez. alapon úgy fes-

tene : tanítójelöltjeink a tanítóképző gyakorlójának felső tagozata-

ban szaktanítást látnának (1. Q. táblázatát), széles e hazában pedig

mindenütt az egytanítós rendszert, amilyenek maguk is lesznek.

Vajjon miben fejeződik ki leginkább aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é p is k . ta n ítá sqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy-

sége? Nyilvánvalóan az értelmi s nemzeterkölcsi . nevelés egységé-

ben, amely a maga főanyagát a vallás, humán és reáltantárgyak

eredményeiből veszi: a gyakorlati s művészi készségek tárgyai

'ezeknek segítői, ,kisérői. E felfogás szerint nem bontja meg' a 'nép-
isk. tanítás egységét, ha a rajzot, éneket, kézügyességet. tornát

szakszerűleg tanítják szakemberek (a fővárosi elemi iskoláknál ez

igy is Van l), de már megbontja a közműveltségi tárgyak szak-

rendszerű tanítása ezt az egységet.') .

Felfogása szerint a szak tanár - átvéve-a felső tagozatban á

szakszerű tanitást - jobb népiskolai tanító lesz. Ezt a kivánságát
nem lehet helytelénítení. De igazolni lehet a szaktanárt azzal, hogy

egy-két mintatanítása kedvéért legyen' a népiskolában szakszerű

tanítás? Vajjon mily veszély háramlik abból a gyakorl~ti kiképzés

rendjére, ha 11 tanítójelőltek meggyőződnek a tanáruk mintatanítá-

saiból arról az igazságról, hogy csak a gyakorlat teszi a mestert,

ha emellett azonban azok a m in fa ta n ítá s o k mádszer es felépiiésid>

b e n v a ló b a n m in fa s z e rű e k ? ! E másodrendű kérdésért nem áldoz-

ható fel az ennél fontosabb egység elve.

A népiskola felső tagozatának (V. VI. o.), szakszerű tanítási

elve mellett felvonultat ja Quint a polgári és középiskolák szak-

rendszerének elvét, igazoiván azt a tanulők korával s azzal, hogy

a fejlődés egyik principiuma a differenciálódás tudományban és
tanitásban egyaránt.

Mindez igaz, a valóság mellette bizonyít. c s a k a dolognak

mélye más s a megtévesztés onnan származik, hogy az elem

iskola V: VI. osztálya és a polg. iskolák, 1. II. osztálya a tanulók

ugyanarra a korára esik, sőt még tovább menve, a tananyag is

1) Quint , eszerint a rajz és ének szakszerű tanításából, melynek szép

fejlődését tapasztalatból ismeri, általáriosított saszakrendszert a közműveltségi

tárgyak népisk. tanítására is alkalmazni akarja. (Talán a Rein-féle g~akor1óra

gondolva ?)
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- majdnem - azonos. A különbség épen a differenciálódó szak-

irányú tanításban, tehát lényegesen más nevelési és methodikai

célzatban van, amely épen az érintkező korhatárnál ezért más a

népiskolában, más a polgári iskolában. A népiskola a 12. életévvel

(V. VI., o.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbefejezi ezt az egész művelésí ágakból merített rend-

szerét, mellyel alapját adja az életben boldogulásnak s mely aztán

esetleg újabb cél és rendszer szerint folytatódik, de már többnyire

szakszerűen a gazdasági ismétlő, illetőleg az iparos tanonciskolá-

ban, a középfokú polgári iskola ellenben a 10. életévvel kezdi a

maga sajátos céljai szerint alakított s szélesebb alapfokon nyugvó

rendszerét, amely épen a növendékeinek magasabb kora (10-14,
ill. 10-16 év) miatt helyezkedik szélesebb alapra s mélyül el a

szakrendszerű t,anítással. A népiskoláknak épen ez a szűkebb

alapja biztosíthatja a nagyon is fontos, - egységes - nevelői

hatást (v. ö, népiskoláinkban mindinkább terjedő felvezető rend-

szert 1); ezért nem lehet felső tagozatában szakrendszert alkalmazni,

melr épen abban az időben differenciálódik methodikailag, mikor

az egy tanító betetőzi a nevelő képzést, az ismereteknek összhan-

gosításával s egy halvány világnézet megalapozásával.

Végül magának a tanítójelöltnek is érdeke, hogy ily egysé-

gesítő tanítást figyelj en meg hospitálásai alkalmával, amikor sem

szak tanár, . sem a pedagógia tanára nincs jelen s figyelje meg ezt

épen a befejező fokon.

Fejtegetésűnk eddigi eredménye tehát: a népiskola i ta nítá s

egységének elve nem engedi meg a gyakorlóiskola V. VI. osztá-

lyában a minden tárgyra átvitt szakrendszerű tanítást; kevésbé

akkor, ha a cél tisztán a szaktanárnak otthonossá tétele a gyakorlo-

ban a mintatanítások miatt.

Más elbirálás alá esik e másodrendű kérdésból vont ama

következtetés, hogy ezek a gyakorlóiskolai szakrendszerű tanítá-

sok visszaható erejűek a szaktárgy ta nítóképzőbeli módszer ének

kia la kítá sá r a ,

A szak tanár munkájának ezek szerint a gyakorlóiskola

munkájának ismeretéből kell kiindulnia. vagy ami egyre megy:

végcélnak a gyakorlóiskolát kell tekintenie. S itt újból le kellene

szegeznünk, hogy nem külsőségeiben, de methodikai oldaláról kell

a szaktanárnak ezt a kérdést kezelnie.

Miként alakuljon ki tehát a mai lehetőségek közt a sza kta -

ná r na k a gya kor lóiskolá r a uona tkozó munká ja ?

E kérdés részletezésénél természetszerűleg az utasítás alap-
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jara kell helyezkednünk, ami elvégre is időszerű dolog, amennyi-

ben ezeknek valóra válása, a már megszerkesztett részletes tan-

menetek alapján sincs feltétlenül helyesen biztosítva. Másrészt ez

a részletezés azokat a nehézségeket is felszínre fogja vetni, melyek

a részletes tanmenetekben . a címek mögött szépen elrejtve ma-
radnak. . ,

Bár nem vagyok hive az utasítás azon - nyilván csak kény-

szerűségből elfoglalt ~ álláspontjának, mely a tárgyi ismeretek

szerzéséhez egyidejűleg kapcsolja a methodikai ismeretek megszer-

zését (fiIius cum patre), a kérdés gerincét mégis az utasítás

jelezteqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdemonstr á ciók kellő kihásználásában kell látnom. A demon-

strációk, a szaktanár népiskolai rendszerű tanításai a gyakorló-

iskola megfelelő osztályai előtt, nem magának agyakorlónak

keretében, hanem attól helyileg különváltan a képző osztályában,

szaktárgya órarendjébe beillesztve, a ped. és gyakorló iskola taná-

fának szükségeIt közbenjötte, vagy jelenléte nélkül. Céljuk a tanító-

jelöltek részére: gyakorlati megfigyelése a képzői tanításban csak

imént elsajátított szaktárgy anyagának népiskolai feldolgozása,

mennyiség és minőség tekintetében s ezzel az anyag válogatás és

módszer elemeivel való megismertetés a népisk. tanterv és utasítás

előkészítéseként, a szaktanár részére: a népiskolai kapcsolatba való

szükségképeni beleilleszkedés a módszer ta nnlmá ny és gya kor la ti

eljá r á s tekintetében.

Ez utóbbinak helyes s lelkiismeretes megvalósításában rejlik

- meggyőződésem szerint ~ a népiskolai kapcsolat egész kér-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. \

désének a jelenlegi körülmények között lehetséges megoldása. 'E

felfogás indokoló megvilágításában a mai képzőbeli . tanítás irány-

zatának elemzéséből kell kiindulnunk.

Ez .a kontemplált irányzat kétségkívűl kettős, egymással'

összefonódó természetÍí: a szaktárgyban kellő jártasság s vele

egyidőben annak népiskolai . methodikai kezelésében való jártass.ág

megszerzése, mindkettő egyforma fontosságú s épen ezért interi-

zitásáb~n is egyenlő rangú. Km a mai képesitővizegálati rendszer-

ben, a munka eredményszerű összeállításában ez a kettős irány- '

zatú elv nem kapcsolódik egybe, hariem teljesen szétválva, két

részre oszlik: egy kizárólag pedagógiai oldalú vizsgálatra szintén

kettős ágazattal, gyakorlati tanítással és elméleti pedagógiával,

másrészt egy kizárólag szaktárgyi vizsgálati részre, melynek célja

tisztán a szaktárgyakban való kellő jártasság megvizsgálása. Bizo-

nyító erejű erre nézve nemcsak a képesítővizsgálati szabályzat,
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.hanern az évről-évre szerzett tapasztalat, különösen akkor, ha,
középiskolai milieuből .kerül ki a miniszteri biztos. Érvényesül-e a
vizsgálaton a szaktárgy mellett egyenrangúan annak .népiskolai
methodikai oldala? Hallottunk-é sűrűn a szaktárgy tételéveI kap-
csolatban oly kérdéseket felmerűlni, melyek annak methqdikai ol-
dalára vonatkoznak, mint pl. feldolgozza-e ezt a kérdést a nép-
iskolában, ha igen, milyen elvek alapján, mit válogat ki ebből az
anyagból a népiskola számára, meg tudná-e főbb vonásaiban fogal-
mazni ennek tervezetét stb. ~ Nemde. megállapítható, hogy a
képesitővizsgálat a szaktárgyaknak ilyen methodikai oldalával nem
foglalkozik. A vizsgálatnak ez a része teljesen azonos a közép-
iskolai érettségi vizsgálattal. - Azt mondhatnók erre, hogy ilyen
methodikai oldalú vizsgálatra nincs is szükség a szaktárgyak vizs-
gálatánál, mert 'hiszen maga a jelölt ténylegesen tanít önállóan
elkészített tervezete alapján, másrészt minden egyes szaktárgy .
módszere a módszertan tárgy körében kerül vizsgálatra. Ámde
egészen világos, hogy mindeme vizsgáJatok csak részlegesek : a
próba tanítás csupán a' jelölt gyakorlati készségének vizsgálata;
minthogy nem bizonyos, vajjon methodikai konstrukturája a taní-
tásnak a jelölt énjének megnyilatkozása-e: az oktatás és mód-

szertan keretében az egyes tárgyak általános methodikai elveiről

van szó. Már pedig a gyakorlati irányzatú tanítóképzés szignatu-
rája csak az lehet, hogy miként tud. a jelölt népiskolai szempontból

a szaktárgyak kal bánni. Ez elvnek már csak azért is ervényesülnie
kell a képesítővizsgálaton, mert a vizsgálat célja minden irányban
a tanítói egyéniség vizsgálata azon, az alapon, amelyet a képzés
adott a jelölteknek. Képzésünk összekapcsolja (vagy legalább is
szorosan össze kellene, hogy kapcsolja) a szakismeretet a metho-
'dikaival már az egyes tantárgyak tanítása alkalmával, a vizsgálat
azonban nem terjeszkedik erre a kettős irányzatára a tanítókép-

zésnek. Miért nem? Talán azért, mert csak 8 perc van egy-egy
jelöltre szánva tantárgyankint s ezen időn belül jó,ha a jelölt tárgyi
tájékozottságáról szerez tudomást a vizsgáló-bizottság, avagy mert
nem kivánhat juk meg a jelölttől, hogy ennyire világosan tagolódjék
lelkében a szaktárgyi tudás ·a methodikaitól, mert abban a lelki-
állapotában nyugodt indokoló értékelésre nem számíthatunk ? Már
pedig kétségtelen, hogyha mi szaktanárok megtanít juk a szakismeret
mellett a methodikai kezelésére is a szaktárgyunknak, ebbeli mun-
kánk eredményét a vizsgálaton is fel kell mutatnunk. A szaktárgy-
beli vizsgálatnak tehát o'da kellene alakulnia, hogy annak nép-
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iskolai vonatkozású .részletei is felszínre kerüljenek. Teszem azt,

Mátyás királyról lévén a jelölt tétele, necsak a képző beli anyagot

firtassuk a jelölttől, hanem azt is, Mátyásról mit tanít a nép-

iskolában, miért nemcsak azt, amit most elmondott, hanem más

anyagot is stb., szóval akként, ahogyan azt a .szaktanár annak

idején a demoristráoiók alkalmával feldolgozta, sőt olyan témákról

is, amiket ekként fel nem dolgozott. Ily természetű vizsgálat való-

ban a tanítóképző keret.ébe vágó, mely szorosan kapcsolódik a

szaktanár tanitóképzői munkásságához.

A" vizsgálati rendszernek ilyetén methodikai oldalról való

kibővítése az első lépés arra, hogy a szaktanári munkát mínd-
inkább, ilyen irányba terelje. Mert ne áltassuk magunkat azzal,

hogyaszaktanár . ezt a kétségtelen súlyosabb megterheJtetéssel

járó munkát a mai viszonyok között ideális célzattal magára vál-

lalja úgy,' ahogy kellene. A sok ok közül az első, hogya' vizsgá-

laton ily methodikai irányú oldalát a tanításnak nem kutat ják, csak

.a szaktudást. Már csak természetes, hogyaszaktanár minden

igyekezetével azon van,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y ezt .e szaktudást minél jobb vizs-

gálati eredményre vezesse -s ekként keveset törődik tárgyának

népiskolai methodikai oldalával. Már csak azért sem, mert ha

szaktárgyával szorosan egybekapcsolja a népiskolai methodikai

oldalát, akkor időben {is sokat veszít, a tárgyi összefoglalások

helyének egy részét a methodikai megbeszélések foglalják eJ.

Már pedig a képesítő vizsgálatnak ez irányú kiegészítése a

szaktanárt kényszeríteni fogja, hogy -míndenj leleményével bele

helyezze a népiskolai módszerbe való bevezetést tanítása keretébe.

Ennek következménye eleinte az lesz ugyan, hogy növendékei a

szaktárgyban nem fogják azt a biztosságot elérni, amit a tárgy

népiskolai methodikai kezelése megkíván, de a szaktanárnak is

szüntelenül keresnie kell tárgya képzőbeli tanításának. olyatén mód-

ját, amely amellett, hogyaszaktárgyban való kellő tájékozottsá-

got biztosítja, egyúttal az népiskolai módszer bemutatásának és

megbeszélésének is alapjául szolgálhat. Hiszen jól tudjuk, hogya

szak tárgy anyagának kétféle kereteit kell a jelöltnek időben ~gy-

más mellett, vagy egymáson belül megtanulnia : Egy külső alap-

keretet a tudomány felfogásában rendszerezett anyagtartalommal azért,

hogy uralkodni tudjon tárgya felett s egy belső, amannak alap-

igazságaiból kicsinyített s épen azért amannak csak vázáit feltün-

tető keretet a gyermeki lélek fejlődési törvényei' szerint rendezett

anyagtartalommal azért, hogy azt majdan a jelölt tanítani is
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tudja. Ugyanazon tárgy kétféle nagyítású tanítása s a növendékek

részéről ezeknek világosan elhatároló megkülönböztetése kétség-
kivül a szaktanári munka próbaköre, de egyúttal a képzőbeli mód-

szer kialakulásának csírája is a szaktanár beható módszer tanul-
mánya révén. c

. A legfőbb gátló körülmény e célok elérésében a mai viszo-
nyok között az, hogya szaktanárnak órarendje keretében fizikailag
ideje is csak kevés jut e tanulmánya értékesítésére; nem jut ele-
gendő ideje a népiskolai tankönyvek és vezérkönyvek ismertetésére,
mert ez a munka tanár és tanítvány részéről egyaránt bemé-
Iyedést igényel,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i tanítványok, részéről pedig már bizonyos fokú
methodikai nézetkialakulást.

Ha tehát a szaktanárnak a gyakorlati kiképzésbe való hat-
hatósabb belevonását a ka r juk elér ni, ki kell bővítenünk a ta nító-

képesító vizsgá la toka tWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sza kszer űség je lle g é u e l a sza ktá r gya kba n is,

de számolnunk kell egyúttal azzal is, hogy ezzel a szakismeret
pzőbeli szintája a népiskolai felé fog gravitálni.

(Foly tat juk.)SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S c h u lz e és a l ip c s e i t a n í t ó e g y e s ü l e t á l t a l

f e n n t a r t o t t p e d a g ó g ia i s p s z i c h o ló g ia i in t é z e t .

(Részlet kiilföldi tanulmányutamból.)

Mult, 1912. évi nyári tanulmányutamon minden kinálkozó
alkalmat felhasználtam arra, hogy behatóan tanulmányozzam a
tanítóképzéssel kapcsolatos külföldi intézeteket és intézményeket,

s mivel a temesvári képző ben ez idő szerint az összes pedagógiai
tárgyakat én tanítom: a tanítóképzés ügyének véltem szolgálatot
tenni, amidőn tanulmányaimat a tanító- és tanítónőképzés teljes

munka kör ér e kiterjesztettem.
Gyüjtött tapasztalataimról ama városok neve alatt fogok be-

számolni, ahol valamely intézetet meglátogattam. -
Legtöbb időt -:- csaknem 10 napot - I. Lipcsében töltöt-

tem, ahol Rudolf Schulze-val ismerkedtérn meg s a lipcsei tanító-
egyesület által alapított és fenntartott kisérleti pszichologiai intézet
(Institut) az E. Zimmermann-féle műszergyárat s a. tudomány-
egyetemi u. n. ~ Wundt-féle laboratóriumot is tanulmányoztarn.

Továbbá meglátogattam: II. Bécsben : az áll. tanító- ~ és tanítónó-
képzőt, Ill. Prágában: a német tannyelvű áll. tanitónő- és a cseh
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tannyelvű áll. tanítóképzőt, IV. Salzburgban az áll. tanitóképzőt,
V. Halleban a Franeke-féle intézeteket, VI. Zürichben: a Pestaloz-

zianumot s az U. n,' Limmatschule-t, VII. Küsnachtban (Zürichi-

kanton) és VIlI. Rorschachban (Szt. Galleni-kanton) a kantoni ve-

gyes képzőket és IX. München mellett Pasingban a bajor kir. róm.

kath. jellegű tanítóképsőt.

1.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipcse. Tiz .napi lipcsei tartózkodásom programmjából 4

pontot emelhetek ki. Ezek: A) Megismerkedés és eszmecserék

Rudolf Schulze-val ; B) az "Institut" tanulmányozása; C) Zimmer-

mann műszerész gyárának, műszerkészletének és szerelőintézetének

a tanulmányozása és D) a Wundt-féle laboratórium megtekintése.

Hogya felsoroltakon kivül Lipcse kulturintézményei, köz-

gazdasági és műalkotásai, valamint egyéb nevezetességei közül is

minél többet igyekeztem megismerni, az csak természetes. Igy töb-

bek között megtekintettem : a Grassi-rnuzeumot;' a városi muzeu-

mot, Schiller lakását Gohlisban, egy községi elemi iskolát (Bezirks-

schule), egy községi polgári iskolát, a könyvészeti állandó kiállí-
tást(Buchgewerbehaus),edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i "népek csatája" szinhelyén emelt és f .

évi okt. hóban felavatandó kolosszális emlékművet (Völkerschlachts-

DenkmaI), a repülőteret és próbarepülés eket, a maga nemében

páratlan új központi pályaudvart, a híres állatkertet, pálmakertet

és egyéb ligeteket, templomokat, szinházakat, a főtemetót, amely- .

ben monumentális krematorium épült stb.

A) Rudolf Schulze. Mivel idehaza már sokat forgattam és
valószinűleg ezután is sokat fogom még forgatni Rudolf Schulze:

"Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie und Pada-

gogik" (A kisérleti pszichológia és pedagógia műhelyébőI) cimű

művét, csak természetes dolog, hogya mű szerzője iránt is érdek-

lódtem s mivel tudtam, hogy Schulze lipcsei tanító, megérkezés em

után siettem, hogy nála tiszteletemet tegyem.

Egy vasárnap (jul. 21.) déltájban tettem nála (Lakik: Leip-

zig, Süden, Arndtstrasse No 35.) bemutató látogatásomat és

Schulze nem remélt. rnelegséggel fogadott, Amidőn őt látogatásom

célja felől tájékoztattam, rögtön felajánlotta teljes támogatását.

Sajnálatomra legfőbb óhajomat, hogy az, ő vezetése, vagy leg-

alább az ő dispoziciója szerint pszichológiai, kisérleteket végezhes-

sek, kettős okból nem teljesíthette. Először azért nem, mivel leg-

kedvesebb alkotásátói, a lipcsei tanítóegyesület által alapított és

fenntartott kisérleti pedagógiai és pszichológiai intézettől (Institut

für experimentelle Padagogik und Psychologie), amelyet ezentúl
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rövidség kedvéért "Inslitut"-nak fogok csak nevezni, megrendült

egészségi állapota miatt orvosi tanácsra vissza kellett vonulnia és

egyelőre itt, úgy mint eddigelé, tanfolyamokat nem Jog vezetni;

másodszor azért nem, mivel akkor már csaknem összes műsze-
reit leszereltette vagy szétszedte, minthogy Brombergbe készült,

ahol aug. ő-étől kezdve egy hétig tartó előadássorozatot készült

tartani. De kijelentette, hogy egyéb tekintetben szívesen fog ke-

zemre. járni.

Megvallom, hogy ily nagyfokú előzékenységre nem voltam

elkészülve. De elragadtatásom még fokozódott. Amidőn ugyanis

- tekintettel arra, hogy már dél volt - néhány percnyi tartóz-

kodás után távozni akartam s csak még arra akartam kérni, hogy

velem szabadon rendelkezve - további találkozásaink időpontjait

teljesen saját belátá~a és körülményei szerint tűzze ki: nem eresz-

tett el, hanem - .azzal a kijelentéssel,' hogy talán most azonnal

is végezhetnénk valamit - egy óránál is hosszabb ideig magánál

ott marasztott. Olyan lekötelezően szivélyes és megnyerő volt

Schulze modora, hogy mindjárt első együttlétünk alkalmával mély

elragadtatás és nagy bizalom támadt bennem ő iránta. Az ő kez-

deményezése folytán aztán a mi további érintkezésünk úgy alakult,

hogy csakhamar lehullott közöttünk minden korlát, megszünt

minden formaság .és csak a nagytudású pedagógus állott előttem.

Mindjárt beszélgetésünk kezdetén meleg érdeklődéssol tuda-

kozódott aziránt, hogy hazánkban a kisérleti pedagógia általában

ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA# különösen a kisérleti pszichológia jelenleg milyen állapotban

van; Nagy elismeréssel 'emelte ki' főképen dr. Ranschburg Pál

egyetemi m. tariár és Nagy László tanítóképző-intézeti igazgató ez

irányú munkálkodásának nagy értékét . és nagy elragadtatással

méltányolta a magyar közoktatásügyi kormány finom kulturérzé-

két és anyagi áldozatkészséget, amellyel egyelőre legalább az ál-
lami- tanítóképzőkben készül a kisérleti pszichológiát meghonosítani.

Ez a tény szinte páratlanul áll, mert egyetlen egy. állam sem lé- .

tesített még pedagógiai célból kisérleti pszichológiai laboratóriumo-
kat, sőt még csak nem is szubvencionált ilyeneket, ahol rnagáno-
sok vagy testületek (példa rá az Institut) ilyent létesitettek. Az ő

tudomása szerint sehol, semmiféle képzőben sincs Magyarországon

kivül kisérleti pszichológiai laboratórium (Rorschachban néhány

pszichológiai műszer van csupán, de laboratórium ott sincs), még

Németországban sincs, pedig .a kisérleti pedagógia ügye német

tudósok és ezek között elsősorban a lipcsei -W undt nevéhez fűző-
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dik, De épen azért, mivel így állanak a dolgok, a kisérleti pszi-
chológia hívei és művelői e téren sokat várnak Magyarországtól.

Németországban élénk érdeklődéasel kisérnek minden lépést,

amelyet Magyarország e téren tesz. Némileg ez magyarázza meg,
hogy ott az illetékes tényezők s ezek között Schulze is --.: a leg-

illetékesebbek egyike --'- a magyarországi pszcihológusokat miért
fogadják szivesen. Itt a tudomány érdeke a vezérszempont, nem a
magánérdek.

Schulze nagyon lekötelezett engem, amidőn önként felaján-
lotta, amire én kérni akartam: szíves támogatását és nagyon meg-
örvendeztetett, amidőn kifejezte azt a reményét, hogy új, magyar
munkatársai őt is támogatni fogják és úgy ő vele,. valamint az
Instituttal és anémet szakirodalomrnal is .élénk összeköttetést fog-
nak keresni és fenntartani.

Élénken érdeklődött azután' a temesvári képzőbenfelállítandó

pszichológiai laboratórium berendezése és fölszerelése iránt' is ;
amire én megmutattam neki a temesvári láborátórium részére be-

szerzendő műszereknek magammal vitt jegyzékét, Schulze szerint.:
instrumentáriumot. Schulze a jegyzéket pontról-pontra átnézte,

minden tételt megvizsgált s aztán pontról-pontra megtette az ő
észrevételeit. Megjelölte 'azokat a műszereket, amelyek szerinte -
kezdetben legalább .,- nélkülözhetők,· az elavult tipusúak helyett
újabb modeJleket és végül olyan műszereket is ajánlott, amelyek a
jegyzékbe nem voltak fölvéve.

Rögtön beláttam és Schulze előtt azt a nézetemet ki is fejez-
tem, hogy az ő részletes felvilágosításai és értékes útmutatásai
következtében a magammal vitt felszerelési jegyzék gyökeres át-
dolgozása válik majd szükségessé,' amire ő megigérte, hogy a
legújabb tipusú műszereket, amennyiben az Institutban megvolná-
nak, ott fogja bemutatni, a többiekre nézve pedig Zimmerman és
Petzold lipcsei műszerészeknél fog közbenjárni, hogy nekem

bemutassák.
Schulzenak eme kilátásba helyezett támogatása nagyon meg- ,

örvendeztetett és hálára kötelezett, mivel most már nyugodt voltam·
afelől, hogy - habár az első beszerzések céljára kisebb összeget
engedélyezett csak a közoktatásügyi kormány - mégis mindjárt

(edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

kezdetben, sikerülni fog hasznavehető, komplet fölszerelésre szert I

tenni.

Ezzel megindult lipcsei 'tE~vékenységemnek egyik és talán nem
legjelentéktelenebb része - mert ,hiszen a kisérletezésben a cél-

•
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szerű felszerelés nem a legutolsó feltétel - és folyt lip~sei tartóz-

kodásom utolsó napjáig. Addig gyúrtuk, formáltuk a műszerek

jegyzékét - később Zimmerrnannék is támogattak e munkában -

.amíg végtére sikerült ezt a kérdést úgy ~egoldani, hogy az

engedélyezett összeget se léptük túl és mégis sokirányú kisérlete-

.zésre "alkalmas fölszerelest sikerült összeállítanunk. De erről később

még részletesebben fogok beszámolni.

. Schulze mindegyre újabb, többek között tan ügy-politikai és

iskolaszervezeti kérdések iránt is érdeklődött és déli egy óra már

rég elmult, amikor végre elbocsátott, de előbb meg kellett igérnem,

hogy a délutánt együtt fogjuk eltölteni. (Megjegyzem, hogy Schulze

legényernber.)

Jól tudtam, hogy Schulze ezt az áldozatot nem az' szemé-

lyem kedvéért, hanem inkább az én személyernben képviselt fon-

-tos ügy érdekében hozza meg. Hiába szabadkoztam, hogy ekkora

áldozatot nem fogadhatok el, hogy a világért sem akarom őt vasár-

napi délutánjától megfosztani, hogy az én dolgom nem nagyon sür-

gős, hisz énnálam nem tesz különbséget, hogyha esetleg egy-két nap-

pal tovább kell Lipcsében maradnom: azt viszonozta; hogy neki

együttlétünk szórakozás lesz, hogy nagyon örvend, amikor kül-

földiek, különösen magyarok keresik föl és végül, hogy ezt a

délutánt is föl kell használnunk, mivel neki brombergi útja előtt,

ahol öt estén készül kisérleti pszichológiai előadásokat tartani,

még nagyon sok teendéje lesz. Egész kis könyvtárt kell még

.átböngésznie, műszereket becsomagolni stb.

Valóban nagy önfeláldozás és ritka, önzetlen tudományszere-

tet 'kell ahhoz, hogy egy olyan súlyos egyéniség, mint Schulze,

egy előtte tulajdonképen teljesen idegen és rá nézve közömbös

külföldi ember iránt ennyi készséget és szívességet tanúsítson .

.Megvallom őszintén, hogy bizonyos elfogultsággal és aggodalom-

mal jelentem meg bemutatkozásom alkalmával Schulze előtt, mert

személyi tulajdonságai felől teljesen tájékozatlan voltam. Képzel-

hető tehát, hogy a Schulze részéről tapasztalt meleg, szivélyes és

kitünő fogadtatás után, ha még hozzáteszem azt, hogy mindjárt

.. -első alkalommal az ő személyiségében rejlő sajátos melegség

hatása alatt érintkezésünk bizalmas jelleget öltött: minő emelkedett

kedélyállapotban búcsuztam el tőle és mennyire igyekeztem, hogy

'.a d. u. 3 órára, kitűzött találkozóról egy perccel se késsem el.

Schulze 'd. u. már várt reám és már készen tartott egy

rakás könyvet és folyóiratot, a pszichológiai szakirodalom leg-
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újabb kiadványait, régibbqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművek - amennyiben itt regiségről

egyáltalában beszélni lehet - újabb kiadásait, hogy azokat nekem

rövid kommentár kiséretében bemutassa és tanulmányozásukat

ajánlja.

E' művek közül csak azokat fogom itt felsorolni, amelyek

első sorban kezdő, de gyakorlottabb kisérletező pszichológusnak

is biztos vezérül és támaszul szolgálhatnak. E művek a követ-

kezők:

L Az Institutban folyó munkálatok és tudományos búvár-

látok eredményeit ismertető kiadványok. (Veröffentlichungen des

Instituts für experimentelle Padagogik und Psychologie des Leip-

ziger Lehrervereins. Leipzig. Alfred Hahn.) Eddig 3 kötet jelent

meg: 1910-11-12.

2. Kezdőknek különösen ajánlható és szinte nélkülözhetetlen

Meumann következő műve: Vorlesungen zur Einführung in die

experimentelle Padagogik, 1. Band, Wilh. Engelmari.

Meumann jelenleg a hamburgi egyetemen a pszichológia

tanára. Tudományos- hírnevét a lipcsei egyetemen szerezte, ahonnan

az elmult tanév elején Hamburg meghívásának engedve Jcöltözött el.

3. Einführung in die Psychologie. WHh. Wundt. Voigtlii.~der.

1912.

A felsorolt 3 mű ismerete nélkül egy lépést se tegyen a

kezdő kisérletező pszichológus.

4. Legújabb és rendkivül értékes jelenség a pedagógiai iroda-

lom terén, mert mindig a legmodernebb kutatások és búvárlatok

eredményeit hozza: a "Neue Bahnen" (Ú j ösvények) c. folyóirat.

Kiadja a "Padagogisch-Literarische Gesellschaft." Szerkesztik:

Theodor Lindemann és Rudolf Schulze.

Ez havi folyóirat, amellyel évenként 4 kötet könyvilletmény

is jár. Előfizetési ára egész évr e 6 M.

Schulze az instrumentáriumot, amelyet én ebéd után az ő

<iéielőtti észrevételei' értelmében hamarosan átdolgoztam, újból reví-

deálta és azután elvezetett az Institutba.

B) Az Institu t .. Az Institut a lipcsei tanító egyesület saját

házában (Lehrervereinshaus, Kramerstrasse 4) van elhelyezve.

Az Institut tulajdonképeni alapítója Rudolf Schulze, mert

az alapítási munkálatok Schulze fölhívása folytán indultak meg,

a m e ly a "Leipziger Lehrerzeitung"-nak 190B. évi márc. 14-iki

számában jelent meg.

E fölhívásban Schulze többek között ezeket irt a : "A modern .
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kisérleti pszichológia bölcsője Leipzig, m. p. Wundt laboratóriuma,

és Wundt pszichológiája meghódította a világot.

A tanítóság eb~en a munkában alig vett részt, aminek az

volt az oka, hogyatanítóképzés ügyét még nem sikerüIt köz-

megelégedésre megoldani. •

Valamely tudományágba csak az tud elmélyedni, aki az illető

tudományág módszerével saját munkája árán ismerkedik meg.

Erre a tanítóképző-intézetben nem nyílik elég alkalom sez magya-

rázza meg azt a tényt, hogyamíg a kisérleti pszichológia roha-

mosan fejlődött, addig alig akadt valaki, aki eredményeit és mód-

szerejt a pedagógiára is alkalmazta volna.

Az egyetemeknek ez nem lehetett feladatuk és tulajdonképen

nincs is Németországban kisérleti pedagógiai egyetemi tanszék és
egyhamar nem is lesz.

Hogy pedig a kisérleti módszer pedagógiai problémák meg-

világítására alkalmas, az ma már nem vitás, azt pozitiv eredrné-
nyek igazolják. Csak az volt .eddig a hiba, hogy minden kutató

magára volt hagyatva, mivelhogy kisérleti pedagógiai intézet Nérpet-

országban sehol se volt.

A kisérletí : pedagógia művelésére első sorban a tanítóság

lenne' hivatva, csakhogy itt az a nehézség merül föl, hogy a

szerény anyagi körülmények között élő tanító képtelen drága

műszereket és egyebeket beszerezni. De amire az egyes ember

képtelen, azt megvalósíthatja az egyesület. A lipcsei tanítóegyesület

úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben elég erős, hogy a kisérleti

pedagógia művelésére szolgáló intézetet szervezzen és fenntartson,

sőt a legfontosabb kellék: a helyiség az egyesület saját házában

már meg is van,' tehát csak felszerelésről és szakavatott, vezetésről

kell gondoskodni."

A kérdés akkor már annyira meg volt érve, hogy az Institut

még ugyanabban az évben megalakult és tudományos vezetői,e,

aki még jelenleg is az . intézet élén áll; Dr. Max Brahn, asszisz-

tense Dr. Gustav Deuchler, elnöke pedig Rudolf Schulze lett.

Az Institut célja, hogy tagjait a kisérleti pedagógiába és pszí-
chológiába bevezesse. önálló tudományosedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ú v á r la to k ra alkalmat

szolgáltasson és mindkét tudományág iránt széles körökben. érdek-

lődést keltsen. E célok elérésére szolgálnak:

1. Rendszeres tanfolyamok kezdők számára,

2. tagok önállómunkálkodásai,

3. szünidei tanfolyamok nemtagok számára,
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4. az Institutban folyó munkálatokról szóló közlemények
[Verőffentlichungen stb.) kiadása és

5. tudományos szakkönyvtár.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ,

A lipcsei tanító egyesület háza, a Lehrervereinshaus, amelyben
az Institut is el) van helyezve, tula:jdonk~pen kettős épület. Az
egyesület jelertleg csak az egyik épületet használja saját céljaira, a
másik bérbe vari adva. De ha a fejlődés érdeke úgy fogja kivá~ni
- s ez az időpont már nagyori közel van - akkor a szomszédos
- hogy úgy szóljak ~ "testvérépületből a válaszfal áttörése

utá~ annyi helyiséget kapcsolhatnak a mostaniakhoz, amennyire
épen szükség lesz.

Az egyesületi házban irodai, irattári stb., szóval adminisztrá-
ciós helyiségeken kivül van egy nagy díszterem, egy nagy előadó- '
terem 100 s egy kisebb 50 hallgató részére, 5 .norrnális dolgozó-
szoba, egy' sötétkamra optikai kisérletek számára, szertárak és
könyvtár, Minden ,dolgozóhelyiségbe kétféle villamos vezeték, visz
(az egyik erős, a másik gyenge áramok szám ára) világítási, vetí-
tési és kisérletezési célokra: Egy központi kapcsolótábla segítsé-
gével {etszéssz~rinti két helyiséget lehet összekapcsolni, miáltal
el lehet érni ~ ami igen sok esetben, pl. reakciós kisérleteknél
eléggé m ~ g ',nem becsülhető előny - hogy 'a kisérletező és a
megfigyelő' személy a kisérl et alkalmával más-más helyiségben
tartózkodhiltik.·" ,

A nagy díszteremben üléseit és rendes heti összejöveteleit,
u. n. vitaestélyeit tartja az egyesület. Ilyen vitaestélyeken rend-
szerint ,egy pedagógiai kapacitás tart' előadást, amelyet' azután a
jelenlevők megvitatnak. Az értékesebb és közérdekű előadásokat

közreadják, (Elsőrendű kapacitások közül az utóbbi években, elő- :
adást tartott pl. Wundt, Ostwald, Meumann: stb.)

A hagy előadóterem berendezése az előadótermek megszokott
berendezésétől a különleges célnak megfelelően több tekintetben
eltér. Mivel az előadónak (kisérletezőnek) rendsze'rint hosszú
demonstráló asztalra 'lan szüksége s mivel 'a hallgatók, (nézők)
akkor szemlélhetik csak elég pontosan' a kisérleteket, hogyha a
demonstráló asztalhoz minél közelebb és - hogy a kilátást egy-:
más elől el ne zárják - legfeljebb csak két sorban helyezhetők
el: azért az .előadó asztala a terem hosszában, m. p. az ablakok-
kal szemben lévő fal előtt van elhelyezve, amivel azt is (el leh~t
érni, hogy az ablakokon. beáradó világosság a bemutatandó készü-
lékeket 'elülről, tehát a nézők felőli oldalon és egyenletese~' vilá-

Magyar Tanítóképző. 18

. ,
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. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gítsa meg. A hallgatók asztalai az előadó asztalának három oldala

körül széÍes U alakban,' két sorban vannak el~elyezve, tehát elő-

adás közben kényelmesen lehet jegyezni,' rajzolni stb.

A terem vetítófelülettel, három falán. nagy, fekete, táblákkal
van .ellátva, elsötétíthető stb.

Miután Schulze az Institut teljes berendezését és fölszerelését

megmutatta és elmagyarázta, figyelmemet két érdekes új készülékre

hívta fels ezeknek a kezelését az ő útmutatása és ellenőrzése

mellett ott azonnal el is sajátítottam. Egyik készülék a rugós

kimografion, a másik a Deuchler-féle tachisztoszkop,'

A budapesti tanfolyamon Nagy László laboratóriumában még

a pajittyás kimografionnal végeztünk reakciós kisérleteket és min-

denki tapasztalhatta, hogyaparittyaszerkezet kissé bonyolúlt

szerkezetű, kissé nehézkesen kezélhető s nem egészen megbizható,

amiért is a kisérletezőnek, hogyha csak némileg is megbízható

eredményeket akar elérni, érdemleges kisérletek végzése előtt meg-

felelő gyakorlással kellő készségre kell, szert tennie.

, A r.ugós kimografionnál e hibák és, nehézségek úgyszólván

teljesen ki vannak küszöbölve. A .dobot gummiszalag helyett meg-

bizható acél rugó hozza forgásba, Az' acélrugót nyolcféle feszült-

ségre lehet beállítani, ami által a dobnak nyolcféle 'sebességet lehet

adni.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt a parittyás szerkezetnél nem volt lehetséges. A hajtó-,
mondhatnók hajítószerkezetet egy szorítócsavar segítségével a dob

fölé, a kimografíon állványának felső karjára lehet szerelni, ahol

minden részéhez könnyen lehet hozzáférni. Egy rugalmas emel-

tyűnek - amelynek egy bevágasában a, dob tengelyének felső

szárára szerelt csapot lehet rögzíteni s amely csaphoz a hajító

rugót feszítettük - a megnyomása után a hajító rugó felszabadult

a csapot meglöki, minek ,következteben a dob egy fordulatot végez,

amely után a csap az említett kivágásban ismét fennakad s ezzel

a dob ismét rögzítve van. A dob tengelyének alsó szárára .szerelt

csapocska az állvány talpára szerelt villamos kontaktust a forgás

_ kezdetén zárja, amire az áramkörbe kapcsolt hanginger-készülék,

pl.' egy Wundt-féle hanginger-kalapács ütése erős hangingert ébreszt.
Ebben a pillanatban a kalapács nyelére szerelt villamos kontaktus

rézdrót pólusai 'kénesőbe merűlnek s egy áramot zárnak, amelybe

egy jelzómágnes és egy reakciótaszter van kapcsolva. A kimo-

grafion mellé állított állványra szerelt jelzőmágnes a hanginger pilla-

natában irni kezd és mindaddig ir, azaz, jelez, amíg a reakció be

nem következik. A re akció abban áll, hogy a kisérleti személy a
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jelzőmágnes áramkörébe kapc~olt tasztert,amelyet a kisérlet elején

lenyomott, elereszti. A re akció pillanatában a jelzőmágnes áram-

köre - épen. a taszter eleresztése következtében - nyitódik, a

jelzőmágnes tolla a dobról visszapattan, tehát már nem ir többé s

az időjelző görbéjéről - föltéve, hogy ,,100 rezgés{{elektromág~

neses hangvi1lát alkalmalztunk - a reakció ideje század-másod-

percekben leolvasható.

Nagyon szellemesen konstruált készülék a Deuchler-féle inga-

tachisztoszkopJs. .' .

Ez a kés~ülék 'Iényegileg egy finom inga és egy kettős vetítő- .
, .

készülék kombinációja, Deuchler és mások is felfogási, olvasási,

reakciós és egyéb kisérletek~t is- végezn ek vele. . .

Mindkét vetítőkészülék' ,egy vászonernyőnek _ ugyanarra a

helyére úgy' állítandó be, hogy azt a helyet .:.- habár fényforrásuk
, . I

különböző erősségű is. :- egyenlően világítsák meg. Az erősebb fény-
forrással ellátott felső készülékbe teendő a vetítendő tárgy, az optikai

inger; pl. egy fekete kartonlap, amelyből pontok vannak. kivágva,

vagy megfordítv~: egy átlátszó lap, amelyre fekete pontok,betűk,

szók stb. vannak nyomtatva, irva vagy rajzolva. Az alsó vetítő-
készülék csupáncsak világít. ,

E rövid leirás alapján is könnyű belátni, hogy az alsó fény-

forrás azért lehet gyengébb s az ernyőn _m~gjelölt helyet' mégis •

ugyanakkora erővel világítja meg, mint a felső, mivel a felső

fényforrás fényének a vetítendő tárgyon (papíroson) kell keresztül-

hatolnia, tehát ;. fényelnyelés törvényénél fogva veszít az erejéből.

A fényerősségeket próbálgatással keIÍ összehangolni. ,. '

A két vetitőkészülékből nem' szimultán, nem egyidejűleg,

hanem szukcesszive. esik a' fény a vászonernyőre, m. p.' három

fázisban, de úgy, hogy a megfígyelő : kisérleti személy ezt nem

veszi észre, mivel a szukcessziv fényingerek teljesen egymásba

olvadnak.' Az inger exponálása előtt és után az-alsó, az exponálás

alkalmával pedig a felső fényforrás". i1ágítja meg azernyőn az
. . ,-- • .

inger mezejét.
(

A kétféle .fényforrásból 'eredő fénynek azért kell összeol-

vadnia, más szóval az ingerrnező megvilágításának azért kell

folytonosbak lennie, mert az inger hatásában előálló, minden meg-

szakítás a figyelmet zavarná és nem kapnánk megbízható ered-

ménye~et.N;eÍn szorul ugyanis külön bizonyításra, hogy mínél

tökéletesebb en sikerül valamely kisérletből a zavaró körülményeket,

mint zajt, idegen fényhatásokat, más személyek [elenlétét stb.

\
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kiküszöbölni s a figyelmet kizárólag az épen lefolyó és megfigye-

lendő jelenségre koncentrálni, annál értékesebb eredményeket

fogunk kapni.

A tulajdonképeni ingert megelőző megvilágítás arra szolgál,

hogy a megfigyelő a figyelmét beállítsa, a megfigyelésre mintegy

előkészüljön, hogy. ne lepje meg az inger, az ingert követő meg-

világítás pedig zavaró utóhatások, utóérzetek, utóképele keletkezését

akadályozza meg. _

Az exponálás időtartam ának a szabályozására s a kétféle fény-

. hatás egybeolvasztására szolgál az inga, amely a vetítőkészülék

elé van szerelve ..

Az inga szára a .felfüggesztési ponton felül is Iolytatódik s a

szár felső részére egy aluminiumból készült, körcikk. alakú,

csúcsával lefelé fordított és két rés seI ellátott lap van szerelve. A

két rés oly távol van egyrnától, mint az egymás alatt lévő két

vetítőkészülék lencsenyilásai. A felső rés a körcikk alakú lap' felső,

szélének a közepén van és keskeny, az alsó ellenben, amely tulaj-

donképen egy bal- és egy jobboldali részból áll, hosszabb. A rések

nyílása toló lappal szabályozható s a nyílás nagysága az exponálás

időtartamával egyenes arányban áll.

Az inga szárának. alsó végére fel- és letolható súly van sze-

relve, amelynek a nagysága is változtatható.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE berendezés folytán

két határ között tetszésszerinti sebességre állíthatjuk be az ingát

és az exponálás idejét így is szabályozhatjuk.

Az inga. alatt, a lengés pályájával párhuzamosan, egy jobb-

és egy baloldali erős és fokokra osztott vasabroncs van. Mind-

egyik abroncsra ide-oda tolható s a fokbeosztás segítségével szim-

metrikusan beállítható erős elektromágnes van szerelvé, Ezek az

elektromágnesek áramuk zárásakor az ingát fogva tartják, nyítá-
sakor meg eIeresztik. A készülék úgy van szerelve, hogy az inga

mindig csak egy féllengést, azaz csak egy periodust végezhet.
, .

Az ingának egy perlodusa alatt folyik le az előbb említett 3

megvilágítási fázis, m. p. a következő módon: Amikor a kisérlet-

vezető az elektromágnesek áramkörébe kapcsolt taszter lenyomá-

sával az áramot nyitja, és erre az inga lengeni kezd, tehát a perio-

dus első felében, akkor az egyik, mondjuk a baloldali alsó résen

keresztül esik az alsó fényforrás tiszta fénynyalábja az ernyő re,

majd az egyensúlyi helyzet táján a felső résen keresztül az inger

fénynyalábja és a periódus. második felében a jobboldali alsó résen

keresztül ismét az alsó 'fényforrás tiszta fénynyalábja. Közben a



tasztert el kell ereszteni, akkor az áram ismét záródik s amikor

az inga az egyensúlyi helyzetéri túlment, akkor már a másik elek-

tromágnes vonzza és végül meg is fogja. Ha azután a tasztert

ismét lenyomjuk, akkor az inga a második .periodust fogja elvé-

gezni, amely, azonban a figyelőre ugyanolyan hatással lesz, mint

az első.

A megfigyelő a kisérlet alatt az ernyő előtt a rendes látás

távolságában ül és sem a készüléket, sem a kisérletezőt nem látja,

mert az ernyő mindent eltakar.

Talán felesleges megjegyeznem, hogy az inger idejét alkalmas

berendezés segíts,égével egész pontosan meg lehet mérni s hogy

úgy a vetítőkészülékeket, mint az' ingát is külön-külön is egyéb

célokra is lehet használni, ami gazdasági szempontból fontos

körülmény.

Schulze az 1911. évaug. és dec. 'hava közötti . időben 30

elemi iskolai tanulóval 40 napon 160 alkalommal a Kraepelin-féle,

de általa módosított folytatólagos számolási módszer szerint fáradt-

ságrnéréseket végzett. Az Institutban ezt az anyagot is megmutatta

nekem, amely egy milliónál több esetet ölel fe] s amelynek a papir-

anyaga az egyes kisérleti személyek munkaanyagát magába fog-

laló fedőtok árával együtt több mint 1600 márkába került. Schulze '

az én látogatásom idején az anyag tudományos feldolgozásával

~ár egy félév óta foglalkozott s úgy vélekedett, / hogy talán más-

fél év mulva fog elkészülni, de még ez sem bizonyos.

A munka nyers költségeit az Institut fedezi, de a feldolgozást

.Schulze díjtalanul végzi. Mekkora tudományszeretet és lelkesedés

is kell ehhez!

Az Institut a szász kormány felhívása folytán az 1911. évi

brüsszeli világkiállításon szintén résztvett (a kiállított anyagot is

megmutatta nekem Schulze) s épen az én látogatásom idején

érkeztek meg a Leipziger Lehrerverein, az Institut és Schulze disz-

oklevelei.

Az Institutban j-ulius hóban az intézet jelenlegi asszisz-

tense: Johannis Handrick vezetése mellett egy berlini nődoktor,

egy portugál, egy svéd és egy orosz tanár dolgozott.

Este 8 órakor távoztunk, az Institutból s mivel még egészen '.

világos volt, még egy kis körsétát végeztünk. E séta közben meg-

mutatta nekem Schulze az 'egyetemi épületnek ama szárnyát, az

u. n. Paulinumot, amelyben Wundt osztálya van, hogy adandó

alkalommal azonnal odataláljak,' Azután a központi pedagógiai, vagyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.• . . . '
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u .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl. Comenius-könyvtárba sétáltunk ki és útközben is engem

kőzelről érdeklő kérdésekről csevegtünk. Igy többek kőzött arról,

hogy magyar pszichológusok részére, akik esetleg az Institutban
óhajtanának dolgozni, Schulze szerint ilyen nyári tanfolyamot

. nagyobb nehézségek nélkül lehetne rendezni, de a résztvevőknek,

hacsak némi készségre akarnak is szert tenni, napi 8 órás elfog-

lattság mellett legalább is 3, de inkább 4: hétig kellene dolgozniok.

6 azonban ~ nyári szünidő helyett a szorgalmi időt több fontos

okból alkalmasabbnak találná, mert ekkor pl. elég kisérleti anyag

(tanulók) állana, rendelkezésre, a tanfolyam vezetője is üdébb

. még stb.

Egy ilyen tanfolyamnak a díja legalább 400 M, de mivel ezt

az összeget a résztvevők együtt fizetik, azért abban az esetben,

hogyha legalább négyen vennének benne részt, 'égy-egy személyre

100 M jutna csak.

De az ilyen tanfolyam sZe~vezését a megtartása -előtt leg-

alább egy' fél évvel kellene már megkezdeni, mivel az Institut nem

állhat akármikor rendelkezésre. Sokan sokfelől, m. p. nemcsak

Európából, hanem pl. Japánból és ,Amerikából is jelentkeznek,

tehát az Institutnakhosszabb időre terjedő munkaprogrammot kell

kidolgoznia.

Schulze maga jelenleg ilyen kurzus vezetésére nem vállal-

kozhatnék, mivel mindenekelőtt megrongált egészségi állapotát

kell helyreállítania, de egy év mulva ennek a lehetősége sincs

kizárva .

. Akik tehát ily kurzusban részt óhajtariának venni, azok már

idehaza kezdjék meg a 'szervezkedést, azután vagy az Institutnál,

vagy Schulzenál - aki szívesen közbenjár '- jelentkezzenek,

amire a közelebbi körülményekről majd értesítik őket és egyúttal

kész munkaprogrammot is küldenek, hogy, idehaza megfelelő elő.

tanulmányokat végezhessenek és ennélfogva a, kurzust annál job-

ban kiaknázhassák.

A magyarokat Lipcsében nagyon szívesen látják, tehát a

jelentkezőknek esetleges különös óhajait is a lehetőség szerint

figyelembe vennék. ,

Nem hallgathatom el, hogy ilyen kurzusra nemcsak, szelle-

, mileg, hanem anyagilag is jól fel kell készülni" mert az oda- és
visszautazás, 4 heti' lipcsei tartózkodás költségeire, tandíj ra, rend-

kivüli kiadásokra és némi szórakozásra legalább 600 K lenne

szükséges.
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Schulze több izben is hangoztatta, mennyire fontos és üdvös

lenne, hogyha a magyarországi laboratóriumok az Instituttal , és

esetleg ő vele is összeköttetést keresnének és tartanának fönn,

munkálkodásukról, az elért eredményekről és egyáltalában a pszi-

chológiai kisérletek ügyének állapotáról és fejlődéséről közlés végett

.időnkint ismertetéseket küldenének be. Mert ő a magyarországi

tanítóképzők ez irányú tevékenységétől sokat vár annál is inkább,

mivel azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ő tudomása szerint tanítóképzőkben edddigelé még sehol

se tanítják kisérleti alapon a pszichológiát, még kevésbbé találhatók
a képzök mellett pszichológiai laboratóriumok. Magyarország e

tekintetben páratlanúl áll.

Amidőn fel említettem, hogy kormányrendelet folytán a kővet-

kező tan évtől kezdve nálunk az állami tanítóképzőkben az órarend

készítésénél a kisérleti pszichológia terén, elért némely eredmények

már figyelembe fognak vétetni, nagyon örült, mert erről és ilyen-

fajta rendelétről még általában nem volt tudomása, de azért óva-
tosságot is ajánlott e tekintetben, amidőn azt a nézetér is nyilvá-

nította, hogy nem kell minden látszólagos eredményt megmásít-

hatatlan ténynek tekinteni, mert tévedni könnyű és e, téren minden

botlás, bármily jóhiszeműen történt is meg, fegyvert adna eme új

irányzat . nem csekélyszámú ellenzőinek a kezébe, akiknek egy

része amúgy is dilettantizmüssal : vádolja a kisérleti pszichológia-

val foglalkozók táborát, pedig egyWundt áll e modern pedagó-

gusok élén.

Schulze szerint a kisérleti pszichológia főfeladata még igen

sokáig az adatgyűjtés lesz, a pedagógiában pedig ez idő szeriet

igazán még nem lehet más feladatá, mint a,pszichológia tanítását

érdekessé, elevenné, meggyőzövé tenni, hogy e tantárgy a növen-

dékek előtt vonzó legyen s ne támadjon bennük, mint ezelőtt nem

ritkán, irtózat a pszichológiai óra és tanulmányok ellen.

Maradjon tehát a kisérleti pszichológia a tanítóképzőkben

egyelőre a pedagógiának csupán egyik segédeszköze.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

Temesvár.

. . . .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARöszler Béla .

-,
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A l é l e k t a n t a n í t á s a a s z á s z tanítöképzőkben.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . G a udig és Scheibner utá n.

A lélekta n. ta nítá sá na k célja .

A lélektan tanításának az a célja, hogya tanítójelölteket meg-

ismertesse mindazon elvekkel és módszerekkel, amelyek a pedagó-
giai elméletben és gyakorlatban egyaránt fontosak. Egyik főfeladata
a lélektannak, hogy az emberi tudatra vonatk~zó ujabb tapasztalati
ismereteket, kisérleti eredményeket teljes rendszerbe foglalva közölje
a növendékekkel; vezesse be őket a lélektani megfigyelésbe és
gondolkodásba; vesse meg alapját a pedagógiai kiképzésnek ; képe-
sítse őket a mások és a maguk lelki életének mélyebb fölfogására
és ébresszen bennök kedvet arra, hogyalélektannak a pedagó-
giára nagyjelentőségű uj ágaiban, kisérleteiben és eredményeiben

tovább képezzék magokat és készítse elő őket az önálló tudomá-
nyos továbbképzésre.

A lélektan anyaga a szász tanítóképzőkben.

Első fokon:

Általános lélektan rendszeres előadásban az ujabb kutatások
eredményei alapján, Ezeknek az eredményeknek elsajátítását az
iskolában végzett lélektani kisérletekre kell alapítani.

Második fokon:

Pedagógiai lélektan. Ez különös figyelmet fordít a o,gyermek
életének kibontakozására, az emberek lelki életében tapasztalható
egyéni különbségekre és az iskolai tanító- és nevelő-munka lélek-

tanára.

Harmadik fokon:

Az émbernek, mint a tanítás tárgyának, testi és lelki mivolta.
Az élettani, embertani és lélektani ismeretek fölujítása, ismétlése
után a test és lélek egymásra hatásának, viszonyának tárgyalása.
A lélek mivoltára vonatkozó vélemények. Az ember testi és lelki
életének kifejlődése. A lelki folyamatoknak és hajlandóságoknak
belső összefüggése. Az '"én" és a személyiség tudata. Aolelki élet
különböző területei és irányai. A társasélet lélektana. A vallásos



élet lélektana. A tudományos megismerés és művészi alkotás lélek-

tana. A szépben való gyönyörködés lélektana. A hivatásnak és

foglalkozásnak lélektana.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mádszer es tudniva lók.

Az emberi tudat jelenségeit az iskolai szaktanulmányokban

'Sokszor helytelenül fogják föl és rosszul értelmezik. Ezzel szem-

ben szükséges, hogy a lélektani oktatás kimondottan tudományos

alapon épüljön föl, a szigoruan tapasztalati lélektan keretei közt

maradjon és mindenütt vegye tekintetbe az ujabb vizsgálódás biz-

tos eredményeit és a munkában követett eljárása módjait.

Ebben az értelemben a tanítást a tudat azon tüneményeinek

leirására és megvilágítására kell alapítani, amelynek lehetőleg ön-

álló megfigyelésére és fejtegetésére a tanitójelölteknek valahogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

alkalma nyilt. A szaktudomány-teremtette műnyelv használatával

~s támogatásával lépésről-lépésre biztosan 'halad a lélektani oktatás

a jól fölfogott tényálladékoktól a lélektani alapfogalmak és törvé-

nyek leszármaztatásáig és szakadatlanul a földolgozott és jól át-

értett ismereteknek szoros rendszeres összefüzésére és a megszer-

zett tudásnak sokoldalu alkalmazására és értékesítésére törekszik.

Az elméleti tárgyalásoknál a legnagyobb határozottsággal rá kell

mutatni arra a küszöbre, ahol a hipothézis a tudományos kuta-

tás eredményétől eltér és szembe kell szállni azzal a veszedelem-

mel, hogy a tanítás terméketlen metafizikai okoskodásba vesszék.

ElIenben ne térjünk ki tulságos aggodalomból a' fölmerülő filozó-

fiai .kérdések tárgyhoz szabott fejtegetése elől, amennyiben azok a

növendékek fölfogása és megértése körén belül esnek.

A tananyag kiválasztásánál, aminek a leglényegesebbre kell

szorítkoznia, minden fokon a lelki élet olyan jelenségeire kell külö-

nös ,figyelmet fordítani, amelyek a pedagógiai elmélet alapjának

megvetésére s a tanítói és nevelői tevékenység gyakorlati kivitelére

fontosak. Nevezetesen a tanítás fokozatos haladása közben a tanító-

jelölteknek lassanként világos, tiszta képet kell kapniok a gyer-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

meki elme működéséről, valamint' annak szerkezetéről és fejlődésé-

ről. A jellem kialakulásának tanából, az ugynevezett kharaktero-

lógiából s az egyéniség lélektanából is föl kell dolgoznunk már

kezdettől fogva a tanítói és nevelői eljáráshoz szükséges isme-

reteket. Az összefoglaló szellemi működések tárgyalásánál a k ü -

lönböző tanítási szakoktóI követelt szellemi műveleteket Kell első

helyen elemeznünk. Azonban vigyáznunk kell, hogy el ne tér-

2 6 f)
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jünk a vizsgálódásnak szigoruan lélektani módszerétől ,tisztán

pedagógiai gondolátmenetre s óvakodjunk attól, hogyalélektant a

tanítás és nevelés tényálladékaira a látsz at kedvéért idő előtt al-

kalmazzuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A }élekta nt minden ir á nyba ,n kölcsönös eleven ooxa tkoiá sba :

kell hoznunk a többi 'ta nsza kka l.

Ez egyrészt ugy történik, hogy a lélektan a másutt szerzett

is~ereteket a saját céljaira 'átveszl, 'igy például az érzetek tárgya-

lásánál ; másrészt ugy, hogy a lélektan mindazon tudományszakok-

nak~ amelyeknek az ember lelki életének jelenségeivel kell, foglal-

kozniok, tervszerűen élőkészíti az utját. Kevesebb bécsvággyal ken

növendékeínk tudásának teljességére törekednünk, mint inkább

arra, hogy ismereteiknek 'lehetőleg öntevékenység utján való meg'

szerzéséveledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . lélektani megfigyelésben és gondolkodásban jó isko-

lázottságra ~tegyenek szert. Ezért a lélektan tanítása szigoruan

didaktikai formát öltsön, amely a legnagyobb mértékben szabad

teret nyisson a növendékek önálló munkásságának.' '

, Az önmegfigyelés gyakorlása, esetfejtésre 'való anyag 'gyüj-

tése és földolgozása, megfigyelési föladatok megfejtése, kisérletek

kivitele, ezenfelül kisebb irodalmi tanulmányok a legfontosabbak

az e célra kinálkozó didaktikai eljárások közül.

Az a la jvetés és kivitel módja i.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 'tÁmbár a lélektan -eredetileg a pedagógi. melléktudománya-

képpen foglalt eÍ olyan tekintélyes tért a taní' képzök tantervében,

azért ez' ci körülmény mégsem vethet elég, alapot annak a véle-

ménynek, hogy a tanító személyiségének kiképzésére a' pedagógia-

ban alkalmazott lélektannak -ága elegendő, amelynek sajátos föl-

adata és munkaköre abban áll, hogy a' pedagógiai elméletet és

gyakorlatot lélektanilag megvilágítsa .. Sokkal inkább szükséges,

mint a tudatról szóló általános tannak .atapépltménye t . függetlenül

a pedagógiai célok minden -vonatkozásától. Mert egészen számítá-

son kivül hagyva azt, hogya pedagógiai lélektan, (amely egyéb-

, ként tudományos kiépítésén ek csa k' kezdetén áll) szükségképpen

föltételezi a "tiszta " lélektan ismeretét, ebben az utóbbiban' egész

sor nagy érték lakik, amelyekről az igazi tanítóképző oktatás. te-

.kintettel ugy az általános, mint a .hivatásszerü képzésre károsodás
I , . . '

nélkül nem mondhat le. A lelki jelenségekről' SZÓló általános isme-

.retekkel együtt hiányzanék a/jövendőbeli tanítók szellemi képzett-

/
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ségének egész szerkezetéből egy alkotórész, amelynek az egységes

világnézet és életfölfogás kialakulásánál, mint a természeti és szel-

lemi világot összekapcsoló tagnak, nagyjelentőségű szerep jut;

hiányoznek a kiképzésnek egy lényeges alkotórésze, amely a tanu-

lás munkáját csaknem rninden tantárgyban, de különösen a vallás-

tanban, a történetben, az irodalmi tanulmányokban és a természet-

tudományokban egészen lényegesen mélyebbé teszi; hiányoznék

továbbá aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"tiszta " lélektan mellőzésével az a tárgy, amely a tariíró-

növendékek fejlődésében levő és öntevékenységet kifejtő szernélyi-

ségének maganevelésére és gyakorlati életmódjára döntő befolyást

gyakorolhat; hiányoznék az a tárgy, amelyen végül a növendékek

(1. i. Scheibner professzor tanítványai) rendszerint szeretettel csün-

genek. De különben stilellenes volna \Il tanítóképzők tantervének

architekturáján, ha a lélektani oktatás a pedagógiai vonatkozáso-

kat egyáltalában elejtené. Sőt in~ább, kétszeresen kell a tanító-

képzők hivatásszerü képzésének a lélektani oktatás kialakulására

hatnia; a lélektani tanmenet körén belül a pedagógia nagy fontos-

ságot -nyer az anyag kiválasztásában és a pedagógiai lélektan, mint

magában véve lehetőleg zárt egység, az általános lélektan re~d-

szerére lesz ráépítve, még pedig ~elyes számítás szerint ott, ahol'

az elméleti pedagógiai oktatás és a tanítási gyakorlat egyidejüleg

ráilleszti: - Azonban nem jó szolgálatot tesz a pedagógiának -

ezt már itt nyomatékosan kiemeljük ...".. az aszámos tankönyvből

ismert darabos eljárás, amely egy lélektani tétel _tárgyalása után,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 _

ehhez szabályszerint pedagógiai használati utasítást füz. Csak

egyetedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Nemcsak az a baj, hogya lélektan ezen idegen környéken

való elkalandozással időt és erőt veszteget el a: saját területének

művelése helyett, hanem azonfölül az elsietett pedagógiai elmél-

kedés következtében előáll a lélektannak az a veszedelmes didak-

tikai túlhajtása, amely a tanítóképzés munkáját a legnagyobb mér-

tékben egyoldalulag csak a lélektani folyamatok' és lélektani menet

szerint szabályozza. I

Az a körülmény, hogy minden tanítási szak és mindenek-

előtt egész életfolyamatunk szüntelenül lélektani Jelenségekre buk-

kan s azokat megfejteni törekszik, a lélektan tanítására nézve azt

a veszedelmet rejti magában, hogy, az ekkép köznépi lélektanná

lapulhat el. Ezzel szemben eleitől fo g v a szigoruan tudományos

alapvonást kell a lélektannak szilárdul megőriznie tartalmában,

terminológiájában, munkálkodása módjában és rendszerének kiala-

kításában. Természetesen emellett éppen a népiskolában való mun-
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kálkodásérdekében szükséges, hogy a tariítás a tudományos lélek-
tanban szakadatlanul szeme előtt tartsa és megfejtse a laikus
nézeteit, "aminthogy ez könnyü szerrel meg is történhetik, midőn az
'oktatás alkalmilag vagy átcsap a népies fölfogásról a kritikai vizs-
gálódásba, vagy a gyakorlati eljárás és alkalmazás' közben végül
odajut.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Ha azt akarjuk, hogy a lélektan tanítása a tőle várt ered-
ményt - kiváltkép a pedagógia megtermékenyítését - elérje,
akkor semmi esetre sem ,szabad elkalandozó spekulativ lélektani
eljárást üznie, amely levezető (deduktiv) uton a lélek metafízikai
fogaimából indul ki. és halad tovább, hanem' a maga területét, rnint
szigoruan tapasztalati tudományt,' kell művelnie és igy a maga el-
méletét megfigyelt tudatjelenségeknek leírására és megfejtésére kell
fölépíteni. Azonban a dogmaelvü spekulativ lélektan ezen mellőzé-

sével éppen nem összeegyeztethetetlen az, hogy a tanítás' szükség
esetén egy-egy tekintetet vet a világnézet kérdéseire és Jiogy olyan
problémákat, mint aminő a test és lélek egymáshoz való viszonya

I

vagy a lelki causalitas és a többi, részletesebben fejteget, amint
hogya lélektani oktatás általában mindig magasan föléje emelked-
jék a lelki élet tisztán természettudományi fölfogásának, amellett
mindenütt világosan kimutatva a határt hit és tudás, föltevés és .
tapasztalat között.

Az a nagy szolgálat, amelyet Herbart lélektanánk köszönünk
a tudományos pedagógia megalapításaért és kiépítéseért, . a mi ko-

.runkat már nem kötelezheti arra, hogy a tanítóképzők tanulmányi
rendjében' továbbra is ezt fr meghaladott tant nyujtsuk. amely a
tapasztalásra, metafizikára és mathematikára van alapítva:' Mert
kimondott intellektualizmusával (értelemelviségével) alapnézetében
tarthatatlanná, vált és képtelennek bizonyul arra, hogy az ujabb
kutaiások eredményeit azzal összhangba h.ozza. Helyébe olyan 'tim-

nak kell lépnie, amely a jelenkori tudás szinvonalát megüti és~ , .

amely egyuttal ki tudja állni a mi korunk erős pedagógiai reform-
mozgaimát. Éppen errevalónak látszik Wu~dt rendszere. Vegyük

.Iontolóra, hogy igy a szigoruan tapasztalati lélektan követelményé-
nek eleget teszünk, hogy Wundt voluntarizrnusa '(akaratelvisége)
összehangzik a cselekvésen és a személyiség kiképzésén alapuló
pedagógia ujabbkori követelésévei ugy,' hogy ez a rendszer alkal-, .

mat nyujt a tudattünemények szerves és csodálatos fölépítésére;
vegyük fontolóra továbbá, hogy megteremtőjének (t. i. Wundtnak)
nagyszerü egyetemes tudásánál fogva 'az ismereteknek. és a gya-



korlati életnek csaknem minden területén a legbensőbb vonatkozá-

sokat tartalmazza, hogy végre abban találtak kiindulópontot nem

csekélyszámu lélektani rendszerünk fölépítéséhez az ujabb kutatók,

.akik Wundtra, mint a modern lélektan atyamesterére támaszkod-

nak. Ha Wundt lélektani elméletét egészen föltünően kevésbbé

alkalmazzák is a pedagógiai gyakorlatban, azért nem szabad atle-

lől tévedésbe esnünk, hogy a ráépített gyakorlat valósággal rend-

kivül megtermékenyítő )módon keresztülvihető, amint azt már tág-

körü irodalom mutatja. Természetesen ajánlatosnak látszik erre a

célra, hogy Wundtnak gyakran merev és önfejüterminológiáját a

pedagógiai alkalmazás kedve ért hol itt, holott hajlékonyabbá vál-
toztassuk.

Azonban semmi esetre sem szabad Herbart lélektanát a tanító-

képzőben egészen és végkép figyelmen kivül hagynunk, mert kü-
lönben Herbárt követőinek még életben levő és erős pedagógiai

iskolája, amely igen értékes és nem mellőzhető irodalomban

építette ki a nevelés és oktatás tudományát, tanítványainknak

érthetetlen lenne. Amennyire e célból a Herbart lélektani alapné-

zeteibe való rövid bevezetés kivánatos, ez megtörténhetik a lélek-
/

tani órákon összehasonlító elmélkedések alkalmáva~, továbbá. a

pedagógia elméletében, mikor ez Herbart követőinek jellemző föl-

fogásába ütközik és végre a pedagógia történetében, amelynek

mindenképpen részletetebben kell méltatnia Herbartot, a filozófust

és pedagógust, történeti helye és érdemei miatt. Azonban mégis

sürgősen kell óvnunk mindenkit néhány modern tankönynek azza!

a nagy naivsággal megkockáztatott kisérletétől, hogy Herbart el-

avult nézeteibe 'mesterségesen uj életerőt csepegtesen olyképpen,

hogy azokat külsőleg fölcicomázza a modern lélektani kutatás

néhány fölkapott, lazán betoldott eredményével. Két, lényegében

teljesen különböző alapfölfogásnak ez az összekeverése okvetlenül

a gondolkodás veszedelmes zürzavarára és elviselhetetlen zagyva-

ságára visz; Ilyen eljárás a fiatal tanítónövendékek fejében, akik az

efféle összehasonlító elmélkedésre még nem lehetnek eléggé érettek,

csak kárt okoz, ha egy korábban megszeretett eljárás után vala-

mely lélektani tételről a gondolkodók egész seregének eltérő tudo-

mányos véleményét előadják nekik. Szükséges, -hogy a tanítás

mindenekelőtt egyszerre csak, egy tan épületében tegye őket ott-

honossá.
(Folytatása következik.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a tyi Istvá n.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"
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A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArajztariitás.

A "Tanítóképző-intezeti Tanárok Országos Egysületé"-nek 1912, évi április 1-én

Kiskúnfélegyházán tartott XII. rendesközgyülésén felolvasott)'

rajzi szakelőadói értekezes.

Valarnennyien visszaemlékezünk még arra a "csendes, boldog

időre", amidőn a ra jz ta n ítá s ;,hivatott művelői"-nek minden rajz-

pedagógiai munkássága abban merült ki, hogy kellőképp csoporto-

sítván a "tehetséges és kevésbbé tehetséges" tanulókat" képességük-

nek megfelelő rajzminfákkal látták el. Hosszabb időre biztosította

eme gondos eljárás nyugalmunkat, csak arra kellett még éber

figyelemmel őrködni, hogy visszaélések ne történjenek, se kopirozás,

se mintalap-hiba ne legyen. Mindenki e mértékkel tisztelte is a

rajzoktatást. Azt hiszem, álomrrak is merész lett volna elképzelni,

hogy közeljövőbeli hivatalutódok komoly gondokkal terhelve, táro

gyuk fontosságának tudatában, tárgyuk tanításának nehézségeiről

tanakodjanak. Azt hiszem, ily álom után való ébredés kellemesen

esett volna sok avult rajzpedagógusnak.

De ime kevés idők leforgása uj perspektiva mezőit tárja elénk

rajzoktatásunk ügyében. Szerenesés pedagógiai világmozgalom pszi-

chológiai eredménye: hogy a rajzolás általános értékű, az ember-

képzés kitünő eszköze, hogy [ó tanítás ,el nem képzelhető illusztrá-

ció, szemléItetés és rajzolás nélkül, hogy immár a rajzolás nem

azért van az órarendben, hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"kézügyességi" tárgyakból is ,legyen

valami.

Megtörtént te~át a nagy alakulás, ami, ha csak' érdeklődés

és megértése a raj~ fontosságának is: már nagyon előbbre vitte

s az oktatás céljaira alkalmatosabbá tette a rajzolást. A legnagyobb

fordulat a népiskolai rajztanításban állott elő s így természetesen

a tanítóképző-intézeti rajzoktatásnak is elsősorban fontos átalakulását

eredményezte. ,

Ez simán, döccenés nélkül nem mehetett. Egy emberöltő kell

még ahhoz, hogy teljesen átmenjen a világ tudatába tárgyunk

sokféleképpen képző hatása, hogy az iskolai ,oktatás teljesen kihasz-

nálja általános céljaira a tanítás minden fokán.

i Ennék a ~agy átalakulásnak mi volnánk a tulajdonképpeni

rendezői. Tőlünk' várja a népiskola a tennivalóit, utasításait és

kikérülő tanítóinkban azt a készültséget, hogy minden ta ntá r gy

ta nitá sá ná l szükséges szemléltetési eljá r á ssa l ügyes, gyor s illusztr á -

lá ssa l megelevenítse a z iskola i okta tá st.
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Nem öncél a népiskola i r a jzokfa tá s!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABár magasabb lelki fino-
modás is jár nyomában, mégis elsősorban nem művészi eredmé-
nyekért dolgozunk, hanem az életre.

ÁmbáredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI az uj népiskolai tanterv és egyidejűleg a tanítóképző-
intézetirajztantervek kitünő direktivául tekinthetők, mégis a nagy
zökkenés veszedelme fenyegeti oktatásunk .ez ágát. A nagy keretek
megvan nak, ámde a részletes feladatok kitűzése a mi gondunk.
Sok a félr eér tés, a meg nem ér iés és mondjuk ki: ta níta ni nem

tudunk. Hol is tanultunk volna? Tradicionális bázisunk nincs. Most
kell kiépíteni ez utat. A régmult tanítás nem mondbatóépületesnek,
belőle csak azt tanulhatjuk meg, hogya n nem kell ta níta ni.

Mi azonban, akik jóindulatú szeretettel akarunk tanítani: nem
félünk a nehézségektől. Mi ismerjük a népiskolát, tudjuk, hogy
annak a feladata is nehéz és ismerjük a módszereit. Állapítsuk
meg tehát, hogy rajzolni úgy kell tanítani, miként a népiskolában

kell tanítani. S ime a rajztanítás első célja: a helyes lá tá s-ta nulá s.

Mi ennek a módszere: a kér dezve kijejtő eljá r á s.

Mi a mi munkánk végcélja :WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM in d e n k i; megta níta ni lá tni és

r a jzolni. Hogy visszük keresztül? tomégtawa á ssa l, . fo k o z a to s a nya g- .

beosztá ssa l, jó szemlélietéssel, szer eiettel és 'ua sa ka r a ita l. A legyő-
zendő nehézségek valóban nagyok és azáltal fokozódottabbak, mert
még nem alakult ki bizonyos formakörök- és tanulmányokra vala-
mely biztos módszer, vagy nem ismerjük azokat, mert még a
kisérletezéssel küzdünk, És itt legnagyobb a baj. A kisérletezések
mindig bizonytalan eredrnényüek. Ámde kitartás itt is csak ered-
ményez okulást és kiformálódik előbb- utóbb valamely gyakorlati,
célszerű eljárás. Mindenesetre mindez az iskola kárára és hosszu
idő mulva.

I

Vessünk egy pillantást a tanítóképző-intézeti rajztanítás jele-
nére és munkánk'ra. .

Ta nter vünk minden ízében művészi ér tékű és valóban korszerű
követelményeket támaszt, honnét van mégis az, hogy munkánkkal

meg nem elégedhetünk, hogy kikerülö ifjaink még nem azok a
készséges illusztrátorok, szernléltetni tudó, jó rajzoló tanítók, hogy
az iskolában könnyű szerrel illusztrálnák oktatásukat s ne félnének
a krétától.

Mindenesetre keressük elsősorban
állapítsuk meg azért a hiányzó egyéb
lyekre feltétlenül szükségünk van.

Legnagyobb hiba, hogy a mi rajztanításunk még mindig nem

az okokat magunkban, de
fontos tényezőket is, ame-

'f
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az életre, az iskola számára dolgozik, hanem ha bizonyos alaki.

látszati tanulmányok elérésében munkáját bevégezte s ha végig-

vezettük növendékeinket a 4 évfolyamon át, befejezettnek vesszük

munkánkat, Ámde azt, hogyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe ls z iu á d o t i-e a qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a jzolá st, illusztr á la si

készség és ér zés a ta nítónövendék uér ébe, valóban visz-e értékes

. erőt iskolájába, felhasználja-e tudását,' avagy inkább a kényelme-

sebb oldalát fogja fel a tanításnak: ezzel kevésbbé törődünk.

Miképpen valósítja meg a növendék gyakorlati tanításában,

tanítási tervezetében .az illusztrativ oktatás eszméjét? Alkalmazzák-e
a táblai rajzolásta azillusztrációt egyebütt is, mint a rajztanítás-

ban ? Kapcsolódását, segítő,. értelem fejlesztő hatását észrevette-e

már a gyakorlóiskola, észrevették-e más tantárgyak tanárai, juttat-

nak-e tanításuk keretében helyet a rajzolásnak, mint szemléltetési

eljárásnak rnindenütt ?

Ehhez hasonló kérdések tolulnak lelkemből elém. Sajnos, e

tekintetben / igen sok a kivánni való.

Az a z egy bizonyos, hogy most még kevésbbé- tiszta r a jzokta tá s-

ügyünk helyzete a ta nítókepzőben. Mi, rajztanárok sokszoredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű v é s z i

rajzokra törekszünky Testetünk csendéletszerű, berámázni való

rajzokat, 8-10 órán keresztül készült iparművészeti tervezeteket ~

s csak helyileg lett jobb a rajztanítás eredménye: magában. a

rajztanításban ; de annyira nem emelkedett oktatásunk színtája,

hogy abból az iskolai tanítás kellő eredménnyel értékesítsen. Nem,

ennyire nem valósult meg az uj tantervbe öntött idea, hogy taní-

tóink a krétátóI, a táblától, a gyors illusztrálástól ne félnének. Még

nagyon kevés krétát fogyasztanak el tanítóink. .

Mondjuk meg őszintén, nem is láthatnak ez irányban egyéb

helyrőÍ törekvést, mint amit esetleg a rajztanár beléjük szuggerál.

A gyakorlóiskola, a mintaiskola, ha belátja is ennek szükségét és

fontosságát, még sem meri alkalmazni más tanítási leckékben. Ezt

nem is lehet csodálni. Más helyről, a tanártársak katedrájáról csak-

ugyan ritkán esik szó illusztrativ oktatásról. Természetesen a rajz-

tanárnak. nem sikerül megteremteni egyedül az eredményt. A

koncentráció elvéről annyit hallottunk már papiron, de csak nem

vesszük komolyan.

Oda kell ha tni igen tisztelt kartársaim, hogy ez a r a jzta nítá s

közös ügye legyen a ta nítóképző-intézeti ta nítá sna k, olya n tudá s,

amelyr e minden sza kta ná r számítson, amit sür gessen, amit sa já t

ta nítá sa felfr issítésér e követeljen meg a r a jzokta tá stól.

S vajjon a pedagógia tanárai sürgetik-e eréllyel a rajzolást.



Legjobb szeretném látni e tárgy ápolását az ő részükről. - Mind-
ezekről nem beszélhetünk. Miután a rajz-tantervet ujra,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o d e rn ü l

átépítve, pár óratöbblettel szaporítva megedzették, aztán átadták
. .

sorsának. Az, hogy benne megvan az a követelmény, hogy a rajz-
oktatás népiskolai tananyaga módszertanilag feldolgoztassék, még
nem a rajztanítás célja s ha ilyen módon az uj népiskolai rajz-
oktatás némileg helyesebb irányba terelődik is, ez csakqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkevés

eredménye az alig fél évtizede olyan nagyon felbecsüIt rajztanítási
törekvéseknek. Népiskolai oktatásunk ügye ezzel a kis eredménnyel
nem sokat nyert a tanítás azempontjából. Igazuk van, akik azt
mondják, hogy azelőtt is tanítottunk és neveltünk eredményesen
s most legfeljebb a rajzolás ban is érünk' el némi eredményt.

Ámde nem ez az igazi célja a népiskolai rajztanítási törekvé-
seknek. J obb lett-e ta nítá sunk a számolá s, a beszéd-ér telemgya kor -

la /ok kozlésében, vari-e lá tha tó er edménye a földr a jz, természetr a jz;

természetta n okta tá sá ná l? Tényleg segítség-e a r a jztudá s mindenütt?

Könnyebben szemlélteiienk-e, megrögzítjük-e beszédünket, élvezeteseb-

bek-e ta nitá sa ink, kevesebbet kell-e memor izá lta tni, jobb-e a ta nítá si

figyelem, fegyelem, szóva l,' impr egná lva ua n-e minden a z illa sztr a -

tiv r a jzi készségtől? E ljutottunk-e oda , hogy illusztr á ció nélkül

képtelenek va gyunk okta tni? Mert uraim, amig ezt el nem érjük,
csak félmunkát végzünk.

Ámde nem válnánk-e nevetségesekké, ha azt hinnők, hogy

mi rajztanárok minderre egyedül képesek vagyunk? A~t hiszem, igen.
Lássuk, mely tényezőkre kell okvetlenül számítanunk, a mí

komoly munkánkon kivül,

Ezek,' Külsők. 1. ,Kézimunka -okta tá sunk ka pcsolódá sa . 2 .

Gya kor lóiskola . 3. P eda gógium ra jzokta tá sa . 4. Tová bbképz.ő , tisz-
\

tá n r a jzi ta nfolyamok ta nítók számá r a .

Belső tényezők. 1. Több r a jzi á r a szám. 2. Ra jzszer tá r a inkWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fe ls z e re lé s e . 3. P ontos és szigor ua n ker esztülvihető r észletes ta n-

menet.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü ls ö t é n y e z ö k :

1. Kézimunka -okta tá sunk ka pcsolá désa .

Valódi térbeliségévei, a minden irányban érzékelhető dimen-
zióival igen könnyen elérhető s rögtön értékesíthető eredményeket
mutat fel: A növendék nagy kedvvel és szeretettel gyúr, formáz,
farag, az eredmény közelsége iarnbicionálja; gondolatát testbe önt .•
heti és ily módon .aránylag kevés lelki fáradsággal ugyanazon idő

19Magyar Tanitókép~ö.
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alatt sokkal nagyobb eredményt mutat fel, mint a rajzolásban. Ez
tény. Rövid idő alatt megmintáz az az I. éves és kipoliroz egy
agyag kockát; de minő nagy lesz az ellentét, ha e kockát nyom-
ban lerajzoltatjuk. Még a IV-ik évben se tud viszonylagosan olyan
jól rajzolni, aminő jól 1. éves korában mintázott. Etapasztalat
azután egy immár teljesen véleménnyé .alakuló nézetet váltott kiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .
és amit azelőtt mindenki a rajztudás, szóval az alaki képzés eszkö-
zéül tekintett: a kézimunkát,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nna k ma egyedül üdvözítő voltá t

emlegetik és mint külön célt kultivá ljá k és ha llga ta gonWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa komoly és

nehéz pr oblemá jú r a jzta nítá s fölé helyezik. Egyszóva l, ami minden

idők ta núsá ga szer int lépcsőzete. volt egy ma ga sa bb lelki er edmény

elér ésében a ' ha la dóna k, a zt most végcélul tűzik ki. Nagy értékét s
közelfekvő eredményét nagyon kiemelendőnek tartom magam is s
a gyakorlatban felhasználhatóságát nagyon sürgetem, csakhogy. szi-

. goruan azt óhajtom, bo gy a z a la ki képzés e kitünő eszköze legyen

azonnal értékesíthető praktikum a mellett tényező egy ma ga sa bb cél

elér ésében, segítség, lépcső is egyszer smind és elsősor ba n. Én főleg
az agyag és papirmunkák értékét óhajtern rajzelói szempontból
kihasználni.

Elvégre is uraim, a r a jzolá s előbbi példából kitűnőleg kisebb
eredményt mutat fel ugyanannyi idő alatt, tehát nehezebb, vagyis
maga sa bb szellemi folyama t, mint a kézimunka . Mig a tér kiképzés

va lódi tá jékozódá ssa l, ta pintá sok útjá n a z iga zsá g, a nya gszer űség,

mér eiezés segélyével könnyen megy, a ddig a síkba á tültetés, a 3-ik

dimenzió megér zékeltetése, a lá tsza ti elvá ltozá sok na gy, h o s s z ú mwn-

ká t követelnek.'

Mégis állíthatjuk, hogy fontosa bb jó r a jzolóka t nevelnünk,

mint famunkásokat; a növendék a tá blá hoz, a síkhoz neveltessék

elsősor ba n; mert azt hiszem, az ügyes tanító kezéből-lelkéből
kipattanó illusztrációk, mint beszédes -rajzok, pótolhatlanok. Amint
-mondani szokás: ma már a 7. nagyhatalom é, a betűé, a sajtóé

vagyunk a tudomány terén, úgy áll ez a nemzetközi beszédre, a
rajzra, a formára. P a pir on, tá blá n formá kka l gondolkodunk.

Ismét a fenti nehézségekre hivatkozva látjuk. hogy arányta-
lanul több idot Óyert tantervünkben a kézimunka, mint a többször
annyi nehézségekkel járó rajz. Ha most még a jól felhasználható
mintázás és papirrnunkák sem állanak közvetlenül a rajztanítással
kápcsolatban, ugy az innét -remélt formaképző hatás' is elmarad.

Képzőintézetitantervünkben a kézimunka 8 ór á t kapott. Ez
a tárgy gyorsan elérhető eredményéhez képest jól van ellátva a



rajzolással szemben, amelytől ugyanazqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta nter v elvárja a sokszor
nagyobb nehézségek leküzdését, elvá r ja , hogy 10 ór á ba n kész

illusztr á tor oka t. minden tárgykörben otthonos, jó rajzolókat nevel-

jen . S er r e 2 ór a többletet elégnek vél? Minden szakember belát-
hatja, hogy ez abszurd kivánság.

-Itt kell már most erősen hangsúlyoznom a kézimunka szigorú
alkalmazkodását a rajztanításhoz is. Kézimunka-oktatásunk körében
kell felépíteni azokat a .szemléltetési eszközöket,' amelyekre lépten-
nyomon szükségünk lehet.

Szigoruan kapcsolódnia kellene a kézimunka-oktatás anyagá-
nak 'a .rajztanítás anyagához, már csak azért is, hogy az időnként
felmerülő kisebb szernléltetési eszközöket, melyekből nagyon cél-
szerű minden npvendékünket ellátni, -. tanmenetszerűleg a kézi-
munka-órákban elkészíthessék.

Ilyen pl. a szemléleti látszattan tanítása közben szükséges
kisméretű : tárgyak papirmintája. Minő fura helyzet az, midőn a
rajztanításedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z b e n szükséges kocka, henger vagy k ú p elkészítésére
a kézimunka nem vállalkozhatik, mert nem anyaga ugyanakkor a
kézimunkának is. Vag)' mennyire tervszerű lenne a kapcsolódás,
ha a, kézimunka a rajztanítás közben készülő tervezgetéseket meg-
valósítaná ; komikus sok esetben az is, hogy a kézimunka-órán
pusztán emlékezetből,' természeti megfigyelések híján mintáznak
ákom-bákom módra.

Leghiva totta bbna k ta r tom a kézimunka ta nítá sá r a is a r a jz-

ta ná r t. A kézimunka térbeli tájékozódásával növendékeinket a
plasztika megérzésére szoktatja. A 3 kiterjedésben dolgozó növen-
dékeink helyes térérzéket. biztos szélességi, magassági és mélységi

fogalmakat szereznek. Ugyanezen fogalmak papírra vetése, síkba
foglalása a rajztanár dolga.

Mennyire kezére lehetne a kézimunka tanítása a rajztanárnak,
ha a kézimunkán tapasztaltak, több oldalról megérzékelt térbelisé-
gek a rajzórán síkba foglaltatnának. A rajzolók a természetet sok-
kal könnyebben megértették minden időben, ha azt egyidejüleg
rnintázták, vagy más módon előkészítették.

Magában' a rajztanárképzésben jelentékeny készültséget sze-

reznek a kézimunka-oktatásnál nélkülözhetetlen mintázásban a
jelöltek. Egyedül a rajztanár volná hivatott arra, hogy ezen okta-
tást ,vezesse. Az összes papirmunkák is szuros kapcsolatban végez-
hetők a rajztanulással.

A sík alakzatok tanításának, szemleltetésének feladataival, a
•

..
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szemléleti perspektivai rajzfeladatokkal. valamint az összes sík-
díszítményi tervezetekkel. Nem vitatható azon igazság, hogy szak-
szerűen képzett rajztanár a kézimunka anyagának ismeretével a
gyakorlati életre kihatöbb kézimunka- oktatást fog végezni, mint az
a kézimunka-oktató, aki csak szükségszerűen vállalkozott a tárgy
tanítására.' ,

Nem megnyugtató ez irányban az ujabb tapasztalat sem, mert
-hiszenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönös r á termettség nélkül is vá lla lkozna k ka r tá r sa k ezekr e

a kézimunka -ta nfolyamokr a . - Könnyen belátható, hogya formák
megértésével állandóan foglalkozó. rajztanár nemcsak jobban végez.
heti a kézi munka-oktatás feladatait, hanem megta lá l ja a szigor ú

ka pcsola tot mind a forma ' képeéséhez, mind pedig a r a jzta nítá shoz

va ló segítő szer epet is. bet,ö lti. E tekintetben nagyon üdvös volna.
ha már magában a rajzoktatási főiskolábanedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a tanítóképző-intézeti
rajztanárok 5 éves kurzusán rajztanárjelöltjeink a kézimunka-
oktatás anyagára különösebben is taníttatnának - esetleg ezen idő
alatt számukra rendezett tanfolyamon módszeres kézimunka- oktatás
kiképzésében is részesüln ének.

Ez éppen a fönnebb emlitett rajzi készültségnél fogva semmi
nehézséggel sem járna s úgyszólván csak a fa-megmunkálás tech-
nikai· ügyességeben való gyakorlásra vonatkoznék.

Ez, tekintettel arra a nagy építészeti, formai studiumra, amit
különben is végeznek rajztanárjelöltjeink, nagyon könnyen meg-
valósítható lenne.

Rajztanáraink elfoglaltsága mostani tantervünk szerint 10 óra,
hozzávéve még a szépirást, 12 óra. A többi köteles óraszámokat
pedig. szaktárgyával össze nem függő más tárgyak tanításával -
töltik ki. A kézimunkával együtt pedig mindössze 20 tanítási órája
lenne 2 óra többlettel. Nem válnék ketté a közös cél, mely valóban

megvan a kézimunka- és rajzoktatás feladataiban: kifejleszteni a
térérzéket, megtanítaná látni formák ismeretére, világítási viszo-
nyokra, a látott dolgokat mind a térben, kézimunkában, mind pedig
a síkban, rajzban kifejezni. Igy lesz egységes, koncentrikus, így
lesz rnűvészi és általános nevelő értékű e két oktatás-ag, ahol a
szemképzéssel együtt kapcsolatban jár a kéz ügyesítése is.

2. A gya kor lóiskola .

Ide szóljon a mi munkálkodásunk elsősorban. A képzőintézeti

r a jzta nítá s a népiskolá é. Minden igyekezetünk végcélja : növendé-

.keink rajztudását odafejleszteni, hogy eme rajzolói készség nélkül
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sainte-tanitani se tudjanak. A gyakorIóiskola volna tehát az a hely,
ahol, elsőízben látja a növendék, hogy new üres mese az illúsztra-
tiv tanítás lehetősége, hanem realizálódik és hogy minden tanítási
tárgy saját érdekében alaposan ki is, használja a-rajztudást.

Sajnos azonban, ennyire még nem vagyunk. Gyakorlóiskolal

berendezé~tink szövevényes, .Itt boldog-boldogtalan kisérletezik,

minek valószinűleg nem a növendékek veszik a nagyobb .hasznát,
hanem a, kisérletezők.

Sürgessük a felszívódást! Kétségtelen igazság.thogy az illusz-
trativ tanításban több az eredmény, jobb a figyelem, kevesebb
fegyelmezés szükséges és a tárgyra vonatkozó eredmény isedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ü -

m ö lc s ö z ő b b .. Miért ne nyitnák meg ily kilátások reményében a más
tárgyak is kapuikat, de rendszeresen és következetes folytonosság-
gal. Rövidesen kiderül a féltünő eredmény, ami az illusztrativ

oktatással együtt jár. Kettős -haszon származik:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer edményesepb lesz

a ta nítá s es a r a jzokta fá snnk is va lódi céljá hoz ,közelebb ker ül.

Tehá t ehelyütt nem a népiskola i r a jzta nítá st ér tettem!' K u ta s -

suk fel a más tárgyak leckéiben az alkalmas anyagot, 'kér jünk;

sür gessünk, 1? ,övefeljünk tér t,' a lka lma zá st mindenütt a z iUusztr a tiv

mnnká iútk. Mert mindhiába mondjuk és bizonyít juk állításainkat a
rajzteremben,hogy majd a saját iskoláikban rninő nagyszerű ered-
ményeket fognak elérni növendékeink: ha megcáfolja mindezt a
gyakorlóiskola és I I r a jzta nítá son kivül egyebet nem ta r t mnnká nk-

hól felha szná lha tóna k.

Természetesen gyakorlóiskoláink tanítóinak sem kellene a
tábláról annyira félni!

Gya kor la ti ta nítá sok. A legfontosabb ága ez munkakörünk-
nek, Kívánatos, hogy mentől közvetlenebbül, mentől természeteseb-
ben végeztessenek. Növendékeink már az elso évfolyamtói kezdve
gyüjtsék ,a helyes szernléltetési eljárásokat, úgy, hogya 4. évfolyam
metodikai anyaga, valamint l i mintatanítások feladata előttük telje-
sen tisztán álljon, csak összefoglalása és rendszeresitése. legyen ez
a már ismert és tudott tanítási eljárásoknak.

Helyes kér désekr e va ló szokia iá s. A tárgyak alaki, színi, meg-
világítási és arány beli sajátságainak kihámozására, észrevevésére

szolgáló kérdésekről van itt szó. Amilyen fontos e ' kérdések egy-
szerűsége, annyira fontos azok .tervszerű egymásutánja is.

Az á lta lá nos ta nítá si ter vezetek forma i beo~ztá sa bá rmennyir e

célszer űnek lá ssék is má s tá r gya k ta nítá sa közben, de csa k na gy-

já ból ta r tha tó ez meg a r a jzta nitá sná l.: Gya kor i a túltengő peda -
,
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gógia i tör ekvészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtárgyunk -tanitása közben is, hogy a ká ncentr á ció

r évén úgyszólvá n mindenr ől esik szó és a r a jzolá sr a a lig jut idő.

Bár fontosak a megelőző érzelmi és tartalmi mótivumok, ae túl-
tengésre könnyen vezethetnek.

Tanítási eljárásunk nem mindig ugyanaz. Nevezetesen: kez-
detben a kér dve kifejtés ér vényesüljön inkább, mig később pár
percnyi megbeszélés után a növendékek saját erejükből dolgozza-
nak.. Nagyon különös az a törekvés is és szerintern téves, hogy

a r a jza i ta nító növendéknek folyton beszélnie kell. Tudjuk vala-
mennyien, hogy a szemlelődes és rajzolás kellő megfigyelés után
folytatólagos öntevékenység, amit a tanító folytonos beszélgetése
könnyen megzavarhat. ÁltalábanedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t megfigyelés után a tanító csen-
desen munkálkodjék és az előbbi tömegtanítás egyéni oktatássá
változzék.

Természetesen a jeIIegzetes hibák feltüntetésére szolgáló alkal-
makat minden esetben kihasználjuk. Ta nítá sunk. melegségei, ér dek-

lődési keltsen és növendékeink· ügybuzgósá gá t a legjobb indula iia l,

b izta tá ssa l és tür elmes eljá r á ssa lWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo k o e z u k :

, . Mitsem használ a korholás a munka helytelensége esetén ;
helyesebb rövid nehány kérdéssel pótolni a tanításnál előforduló,
akár a tanító részéről, akár a növendék figyelmetlenségéből szár-
mazó hiányokat. .
-, Nagyon célszerűnek bizonyult az az egyszerű eljárás, hogy

az egyes formakörök szemléltetését a szertárunk odaillő anyagának
megbeszélése, kiválogatása és megfigyelése előzze meg.

Oda kell jutnunk növendékeinkkel valamely tárgy felmutatá-
sakor, hogya· jelöltek azonnal tisztába jőjjenek a tárgyról szár-
mazó formai képekkel, a rajzfeladattal, minden kérdéssel, ezek
egymásutánjával, amiknek helyes alkalmazása szemléltetésünket
tökéletessé teszi. Ta nítá si' ter vezeteink r övidek és egyszer ű illa szir á -

ciókka l bővelkedők legyenek. Tűnjék ki első pilla na tr a a z a szá ndék,

amelyér t ezt a fela da tot r a jzolta tjuk.

Hova-tovább arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy a
tanítóképző-intézeti rajzfeladatainkhoz jobbára ugyanazon. kiviteli
eszközöket használjuk, amelyekkel a népiskolában is legcélszerűbb
rajzoltatui.

Ez az eszköz a szines kréta. Különösen a kezdő években
bizonyult célszerűnek ezeknek -használata.
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IqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . Ta nítóképzésünk, P eda gógium .

.' !.

Az a képzőintézeti rajztanításunknak magasabb nézőpontból

veendő célja, hogy a 'rajztudás mint ösztönszerű készség a tanító

munkálkodását segítse, megkönnyítse es tökéletesítse.

Ilyen gondolkozast általánosítani és az iIIúsztratív tanítás iránti

érzéket, készséget megadni már az anyaintézetnek is elsősorban

kötelessége.

Értem itt a peda gógiumi ~okta tá st és a tanárképzést. Hiába

bizonyít juk, hogy az összes tantárgyaknak tesz szolgálatot a raj-

zolva, ta n ítá s .. Ott kellene helyes érzékkel felruházni kikerülő taná-

ralnkat. Tudomásom szerint van is valami továbbképzési tanfolyam, .

de ez oly rövid / életű, .hogy még izelitőnek is kevés és nem dom-

borodhatik ki a fenti szándék, és nem elég ahhoz, hogy a tanár-

jelöltek szaktárgyaik tanításánál tényleg értékesíthető rajzolásban

járatosak legyenek, hogy az illusztrativ oktatás lehetőségéről meg-

győződjenek. Kötelező, mindvégig ta r tó ta nítá sr ól uolua szó, mely

ne a geometrikus alakzatok perspektivikus tökélyű rajzolásáról
, ,

ábrándozzék, hanem lelkes, illusztrálni tudó . tanárokat segítsen

képezni. Be kell már itt látniok, hogy á mindenütt felhasználható

rajzolásból saját -tárgyuk tanítása lesz értékesebb, hangulatosabb,

s ma jd ekkor közelebb fér kőzhetünk mi is koUégá inkhoz, vagy hogy

jobban mondjam, nem ér tik félr e r a jzta nítá sunk va lódi céljá t.

4 . A tová bbképző ta nító i ta nfolya 1nok.

A .rajztanítás általános elterjedésének, megértésének eszközéül

tekinthető továbbképző' tanfolyamoknak, amelyek, az általános, tan-

folyamok keretébeh tartatnak évről-évre, éppenséggel nincs meg a z

a na gyon r emélt er edménye, amiért ezek tartatnak.'

Ma még, amikor tanítóink 900f0-a nem tud rajzolni, vagy hogy

még kevesebbet mondjak: nem is lá tja jó l - mert ehhez hozzá-

nevelve nincs .,- azt, amit lerajzolni akar, nagyon merész óhajtás,

hogy' 18 órai tanfolyam ban mi az uj tanterv végrehajtására képessé,

tegyük őket. Szánalmas helyzetben vannak e jó emberek az' elő-

adóval szemben s viszont az előadó is tehetetlen annyi tájékozat-

lanságot illetőleg.

Majdnem teljesen eredménytelen is az ilyen tanfolyam. A 'hall':

gatók rajzolni meg nem taníthatók, de még csak látni sem, termé-

szetesen a módszertani szemléltetési eljárásról, a metódusról se

nyujthatni tiszta képet nekik.
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Ha majd valaha elérjük, hogy az; uj gárdauanítói, jól kikép-

zett rajzoló tanítók jönnek ily -tanfolyamra, ezeknek 'a 18 óra

didaktikai tanulmányokra elég lesz,
e .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Addig a zonba n e ba jon csa k úgy segíthetünk, ha . na gyobb

központonkint tisztá n- r a jzta nítá si ta nfolyamoka t szer vezünk, amivel

ka pcsola tba n ' kézimnnka -ta nfolyam isWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= « ,

Három hetes ilyen irányú tanfolyarn .alatt, amelyben a munkafel-
osztás a tárgyi' nehézségeket .is számba veszi és a rajzra 3,a kézi-

munkára 2 rész időt szán, sokat és értékesen lehet végezni, persze

erre hivatott és pedig képzőintézeti tanárok vezetésével.

Éber Sá ndor .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E r k ö lc s i n e v e l é s a t a n í t ó k é p z ő b e n .

Divatos á r a m la t o k .

Ezektől óvni kell a tanulókat, kivált a nagyvárosban. Mivel

ép abban a korban vannak, mikor tapasztalatlanságuk és 'eleven-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s é g ü k könnyen meggondolatlan lépésekre ragadja őket, melyek

félreértésre adhatnak okot s miknek következményei olykor nehezen

tehetök jóvá. A túlságos szabadságe korban mindig aggasztó,

mivel az tönfegyelmezés még 'aligha van kellőleg biztosítva.

Az iliedelmes viseletre való szoktatás, finom modorunevelők

felügyelete alatt, szükséges. A nevelőnek éberen' kell őrködnie.

Bentlakó intézetekben - főleg vértelen, érzelgő éselkényeztetett

leányoknál - a beteges rokonszenv esetei _is előadódnak, eltéve-

dései a, szivnek, amit jobb megelőzni, mert következrnényeiben

olykor végzetes. A szabadban való játék, a, munka által való testi

kifáradás (korcsolyázás, uszás, tenniszezés, kertészkedés) használ.

De e baj eUe'n legjobb orvosság a természetes, erélyes fegyelem,

a test edzése s az egészséges tetterő' és életöröm kifejlesztése.

Ezért kell a humort is fejleszteni. Olykor pajkoskodják ki magukat;

szabadjon nevetniök - a beteges töprengést legjobb elnevetni.

Csak a gúnyt nem kell, megtürni, nehogy cinikus csúfolódás tár-

gyává tegyék azt, ami kegyeletes tiszteletre tarthat számot. A

\ tekintélyr ombolá s ma úgyis a levegőben van. Hagy rombolják azt,

ami avult, korhadt; de világért se, ami kegyeletet érdemel.

Sajnos, 'ma nem könnyü eleven ifjú teremtéseket az efajta

befolyásoktól megóvni, hisz még szülő is akad, aki gyermekét

i



ily szórakozásra (olvasmány, szinház, mozi) kapatja. És ott az

utca - a pornografia szóban és irásban.

Ha ily eset merül föl (s többnyire a legelevenebb eszü fejecs-

kéknél, kik az osztály kolomposai is), akkor teljes szigorral kell

föllépni. Mindent el kell követni, hogy a ragály terjedése meggát-

lódjék. Ha a vörhenyest elkülönítjük, még inkább óvni .kell az

erkölcsileg épeket az erkölcsi mételytő1. De magát az esetet teljesen

egyénileg- kell kezelni s a bajt gyökerében markoini meg. Ha az

ifjú teremtés már teljesen kiábrándult, akkor a bajt magasabb tudo-

mányos és erkölcsi szempontból, de hevesség nélkül kell vele tár-

gyalni, s a leendő tanítóta reá váró erkölcsi felelősségre komolyan

figyelmeztetni.

De az ily szerencsétlen, kiábrándult, koraérett egyéneket folyton

szernrnel kell tartani s benső meghasonlásaikban segélyükre lenni,

ha lehetséges, meg iS kell kisérelni bennük az ifjonti vidámságot

ujra feléleszteni. Ez nem könnyü, de súlyos belső rázkódások

(egy-egy családi csapás) olykor az egyensúlyát, vesztett ifju lelket

megrázva helyrebillentik és visszazökkentik rendes kerékvágásába.

Ezzel függ össze aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe iu ilá g o s itá s . Nekem úgy látszik, kegyet-

lenség volna e gyöngéd kort elfogulatlanságátél megfosztani. Annál

inkább, mert sohasem tudni előre, milyen lesz a visszahatás?

Érzéki természeteknél a dolog szornorú következrnénnyel járhat. De

még a nyugodtabb, intellektuálisoknál is megfontolandó, helyes-e

figyelmüket és kiváncsiságukat oly élet jelenségekre terelni, melyek-

nél akisérletezés ki van zárva. Még megfontolandóbb a dolog oly

lány oknál, kik - mint egy okos. édes anya megjegyezte - előre-

láthatólag örök hajadonságra vannak utalva.

Más kérdés az, hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyermek iránt való érdeklődést a fiatal

leányok ban felébresszük. Ébreszteni tulajdonkép nem is szükséges.

Megvan az úgy is. Csak helyes mederbe kell terelni a hygienikus

és lélektani mozzanatok kiemelésével, Amit a gyermekgondozásról

s a gyermekek elhanyagoltatásáról elméletileg megtárgyaltak, azt

gyakoroltatni is lehet, ha a közelben kis gyerek akad (a házmester

vagy a szomszédok családjában, stt»., A fiatal lány' a gyereket

mindig szereti - az anyai ösztön korán nyilvánul. És jó is a 'szegény

ember gyermekét hozni kezük ügyébe - hagy szokják meg, hogy

minden gyer~ket szeressenek s hogy az elhanyagoltat 'Szánják.

281
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EgyszerüségSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s t a k a r é k o s s á g .

A népnevelő gazdasági téren is vezetője a népnek. Ezért kell

a növendékeket idejekorán egyszerüségre és takarékosságra szok-

tatni. Fel kell velük ismertetni az igá zi értéket ahamistól. Izlésüket

á't kell nemesíteni, hogy' a divat túlzásainak ellent tudjanak állni

s az igazi szépet megbecsülni.

Rá kell őket szoktatniqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigény'eik mér séklésér e ; s meg kell velük

értetni, hogy a takarékosság nem' csupán a gazdasági boldogulást

biztosítja, hanem hogy elengedhetetlen feltétele az erkölcsi függet-

lenségnek. is. Be kell látniok, hogy a könnyelmüség adósságra,

az adósság lekötelezettségre s nem egyszer a züllés utjára vezet.

Jó, ha szervezik az iskola i szövetkezetet a- tanszerszükséglet

közös beszerzésére. Ez jó előiskolája a szociális munkának. Mert

a tanító feladata ma az is, hogya népet a szövetkezetekre ki-

oktassa, hogy az is részesévéválhassék e népjóléti intézmény gaz-

dasági és erkölcsi előnyeinek.

A c s e l é d e k k e l v a ló b á n á s m ó d .

A későbbi életre fontos, miként bánik az ifjú s a leány -

ha azok leendő népnevelők - a cseléddel. Beléjük kell oltani a

rnunka s értük dolgozó embertársaik megbecsülését. Legtöbbet ér
e részben a jó példa. De rá kell őket szorítani arra is, hogy a

ház régi. hű cselédjelt tiszteljék, valamennyihez szivesek, nyájasak,

tisztességtudók legyenek s őket apró szivességekben részesítsék.

A durvaságót és csúfolódást nem kell megtürni, hanem azért

keményen s érzékenyen meg kell őket dorgálni és rá kell szorítni

a hibást arra, hogya megbántott cselédet megkövesse; Viszont a

cselédséget tisztességtudásra kell szoktatni.

Hasonló eljárás szükséges a házban dolgozó vagy megfordúló

munkásnéppel szemben is.

A n e m z e t i h ib á k e l l e n i k ü z d e l e m .

Ki-ki magában hordja .erényeinek árnyékát, - mondja a

francia közmondás. Nemzetekre alkalmazva, ez így szól: "Minden

nemzeti erénynek megvannak túlzásai" melyek ellen küzdeni minden

hű fiának kötelesség. E hibák mélyen gyökeredznek a néplélekben

s a társadalom példája. és szokásai folyvást táplálják. őket. Az

ellenük való küzdelem azért nem könnyü. Mindazonáltal rosszul

végezné a képző feladatát, ha a nehézség elől visszariadna.
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A nemzeti hibákkal a küzdelmet az egyes növendékekenkell

kezdeni, gyakorlati le- vagy rászoktatás által. De meg kell előttük

azt is magyarázni, miről van szó, hogy az oly. hiba gátja a .nern-
zeti haladásnak s ezért el' kell hárítni az útból. És meg kell magya-

rázni a nevelő eljárást .is, / mely által 'az illető' hiba - legyen az

könnyelmüség, hiúság, kitartáshiány vagy restség, durvaság stb.

- 'kiirtható.

Általában oda kell emelni a növendékeket, hogy ne merül-

jenek el. a saját kicsinyes, személyi érdekeikbe, hanem tartsák

nyitva szemüket és szivüket nemzetük érdekei iránt, s hogy ere-

jüktől .telhetőleg dolgozzanak a közjóért. Ezért helyes velük a

nemzeti élet fontosabb napi eseményeit is megfelelő.rnódon közölní.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ö n k é p z é s .

Ezenkivül azonban a gyakorlati erkölcsi nevelés érdekében

felhasználható minden, ami a növendékek önképzését elősegíti:

első sorbariqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa i önképzőkör s az ifjúsá gi könyvtá r ; de mindenféle

olvasmányuk; továbbá a színhá z, a tudomá nyos előa dá $ok és gyüj.

temén:yek látogatása s a ta nulmá nyi kir á ndulá sok, végűl a koruk-

nak megfelelő szórakozás is,' mert az az egyoldalú szellemi mun-

kával szemben az ifjú lélek ruganyosságát adja vissza.

Az önképzőkör tapintatos és körültekintő vezetés mellett becses

tényezője lehet az erkölcsi nevelésnek; nemcsak azért, mivel iz-

lésüket s érzelmeiket nemesíthetik általa, hanem mivel. ott oly kér"

dések is 'tárgyalhatók, melyeket a hivatalos tanterv nem vehet föl:

a mindennapi vagy nemzeti élet eseményeit, koruk művelődési irá-

nyait s mindezt oly hangon s oly modorban,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y a z ifjú lélek

irántuk fogékonn~á váljék s a nyert benyomások későbbi életében
kisérjék..

Nem kisebb jelentőségűek az iskola i ünnepélyek sem, ha kellő

hangulattal készítvék elő ; a hazaszeretet, a művészet és irodalom

iránt való lelkesedés fejleszthető általuk, főleg ha Önálló dolgoza-

tokkal maguk is részt vesznek s ez - által alkalfuuk nyilik jobban

elmélyedni egy- egy nagy szellem alkotásai ba s lelki' világába.

( Ezért fontos' a nemzeti ünuepélyekeu s a nemzeti irodalmat

-rnivelő társaságok felolvasásain való részvétel is, valamint a hcmg-

ver senyek s szinhá z látogatása is; kivált ez utóbbi. Mert a drámai

cselekmény s a szinpadi illuzió az ifjú lélekre szinte a való ese~

mény közvetlenségével hat -s mintegy tapasztalati körét tágítja. De
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ép ezért a darabokat nagyon is meg kell válogatni, nehogy a
fogékony ifjú lélek oly benyomásokat szerezzen, miknek káros
hatását később nehéz volna kitörülni. Felvonásközökben pedig cél-
szerű velük a nyert benyomásokat megbeszélni.

AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nulmá nyi kir á ndulá sok s azokkal kapcsolatban a jóté-
kony és szociális intézmények megtekintése szintén becses alkalmat
nyujtanak, főleg a szpciá lis ér zék fejlesztésére; mivel ilyenkor valódi
életviszonyokra nyílik bepillantásuk. De rá lehet őket vezetni a
különféle társadalmi rétegek szokásainak s erkölcseinek tárgyilagos
megértésére is,' aminek később· látják majd hasznát; a látottak
összehasonlítása pedig tudatossá fogja előttük tenni ama szokások
erkölcsi értékét. A tanulmányuton szerzett tapasztalatok ily szem-
pontból való feldolgozása az önképzőkörnek is becses munka-
anyaget szolgáltat.

. Egyik legfontosabb segédeszköze az erkölcsi nevelésnek az
ifjúsá gi könyvtá r ,. melyet, természetesen, a legfinomabb nevelői
tapintattal kell összeválogatni. Nem elég azt szedni össze, ami az
egyes szaktárgyakbeli ismeretek kibővítésére szolgál. Sokkal fon-
tosabb szernpont, hogy azt leljék meg ott, ami az egészséges élet-

felfogá s kia l(J kítá sá ba n lehet segítségükre. Tehát csak oly művek,
melyek az ifjú lelkületet nemesíthetik ; és semmi olyan, ami erköl-

csében vagy izlésében kárt tehetne. Hiába művészi a kompozíció s
a forma: ha a tartalom ledér, cinikus, vagy épen aljas. E fogékony
korban az olvasmány - a képzeletnek sokszor egész a " beteges-
ségig menő elevensége révén - kitörülhetetlen nyomot hagy a
lélekben; az izga'tóbb. olvasmány egészen hatalmába keríti, sőt
tetteire is kihat. E korban azért az érzéki vers, regény méreg a
fiatal léleknek; attól úgy kell óvni, mint az égő tűztől.

A feladat nem könnyü. Mert az ifjúság természetszerüleg
modern akar lenni, érdeklik a Jelenkor irói, költői s a művekre,
miket lát s mikről itt-ott hall, kiváncsi. Már pedig a modern iro-
dalom, sajnos, annyira át van itatva a modern laza erkölcsi
felfogással - sőt egyes irók kéjelegnek a perzselő érzékiségben.
sőt dicsekesznek vele - hogy erkölcsileg is épet, egészségeset
találni benne alig lehet. Még nehezebb a pornografia ama termékei
ellen küzdenie, melyek irásban . és képben úton-útfelén szivárognak
be ujság, mozi, szinház, képes levelező-lap révén az ifjú lélekbe
s azt megfertőztetik.

A puszta tilalom nem elég -- a tiltott gyümölcs még édesebb.
Csak egy van, ami némileg sikert igér: a z ielés s a z ér zület neme-
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sítése. De fejleszteni kell az erkölcsi ítélőképességet is;s ha ez
megvan, az általuk esetleg már ismert ledér irodalmi termék silány-
ságára nyiltan rá lehet és kell mutatni. Ott, ahol a tanulók kép-
zelete ilyes olvasmányok által már meg van fertőztetve, nincs más
mód, mint a kérdést - t. i. az erkölcsi sülyedés hatását az egyénre
s a nemzetekre - nyiltan sz óvá tenni s a történelemre hivatkozva
mutatni rá annak végzetes következményeire. Ha még jobbik lelkük
teljesen el nem halt, vissza lehet őket a helyes irányba terelni.
Magától értetődik, hogy az ily esetek et egyénileg kell' kezelni s a
kérdést csakis azok jelenlétében tárgyalni, kiknél a jelzett szomorú
tény fennforog. A többinek nyugalmát s ártatlan vidámságát vétek
volna zavarni. '

Az izlés s az érzület nemesítése azért a leghathatósabb orvos-
ság, mert az ép izlésü és jó érzésü ifjú és leány úgyis elutasít
mindent, ami jobb érzését. bántja.

Persze, 'hogy ehhez a szülei há z segítsége is szükséges; ha
valahol, e pontban kell az összhang a nevelés két tényezője közt.
Ha azonban a családi kör a képző erkölcsi nevelő törekvését nem
támogatja, ha a serdülő lányt "Bellá"-ba viszik s kezébe a holna-
posok verseit adják, akkor a tanár a lelkét is kiteheti, igyekezete
mégis hiábavaló lesz; és a métely meggátolhatatlanul fog ter-
~dni tovább. ' , , .

Ezért fontos a pályázó tanulók megválogatása ; ezért fontos,
hogy a tanári kar a főlveendő növendékek családi körülményeit s
azok erkölcsi légkörét előzetesen gondosan kipuhatolja. Mert a
behurcolt erkölcsi métely ellen a többi növendéket megvédeni lehe-
tetlen; már pedig a tanári kar a gyermekeik tisztasága felett gon-
dosan 'őrködő szülőkkel szemben arról erkölcsileg felelős, hogy
azok az intézetben 'meg ne rnételyeződjenek, Ezér t kell mega dni a

ta ná r i ka r na k a felvétel jogá t. A jogot' gyakorolni az van hivatva,
aki a felelősséget viseli. Geöcze Sa r olta .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ö r t é n e lm i i r á s b e l i dolgozatok,

Tantervi Utasításunk "Történelem" című fejezetének 8·ik

pontjában találjuk ezt a részt: ,
"Egy-egy nagyobb korszak befejezése után velük együtt

készítsen (t. i. a tanár a tanulókkal) szóval is" ir á sba n is, előre
megállapított szempontok szerint összefoglalásokat. áttekintéseket,
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egybevetéseket, 'tény- és időrendbeli táblázatokat, amelyek nemcsak
hogy a történelmi anyagnak többszörös feldolgozására serkentik a
-tanulókat, hanem az ismétlésnek is a legbecsesebb eszközei."

Már évekkel az, Utasítások megjelenése előtt iktattam törté-
nettanításom keretébeqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z ir á s beli dolgoza toka t. Mindig éreztem,
hogya nagy anyag intenzív értelmi és emlékezeti feldolgozása
arra int bennünket, hogy ennek eszközeit és módjait minél telje-
sebbben felkutassuk és felhasználjuk. Nem elégíthet ki az a régi
sablonos eljárás, hogy leckét lecke után éltanitunk és az iskolai
év végén ismételtetünk. Még az sem elég - noha már .haladást

jelent -, hogy minden nagyobb egység végére illesztjük az ismét-
lést. Szükség van arra, amit az Utasítás igen helyesen hangsúlyoz,
hogy a történelmi anyagot "többszörösen" dolgozzuk fel: külön-

. / böző szempontok szerint. A krónika helyét így, foglalja el az
értelmes; oknyomozó történelem. Az egymást követő leckék válto-
zatos mozija még nem történelem, A sokoldalú feldolgozást mellőző

tanítás mese-órává sülyesztené munkánkat.
Bizonyos azonban, hogy az irás beli dolgozatokat úgy kell

beleillesztenünk munkánk körébe, hogy tanítványainkat túl ne. ter-
heljük. Eljárásom a következő. Minden tanulóval vétetek az iskolai
év elején történelmi dolgozati füzetet. Ezeket a füzeteket magam-
nál tartom. Valahányszor irásbeli dolgozatot akarok iratni, beviszem
magammal a füzeteket az osztályba, felirom a táblára a dolgozat
címét s tanítványaim, akik nem tudták előre, hogy irásbeli lesz,
ceruzával 'írják meg feladataikat. Ebből látható, hogy kizá r óla g

iskola i munkálatokat végeznek. Természetes, hogy csakis oly
feladatot kapnak, amelyet, a szóbeli tanítás alapján már mindenki
könnyen tudhat megoldani. Ha' épen szükséges, néhány' szóval
útbaigazitom őket. A legtöbb növendék elég' ügyesen ragadja meg
a tétel lényeget s a rendelkezésére álló 45 perc alatt egészen
talpraesett dolgozatot készít. Első fogalmazásban adják be a dol-
gozatokat, letisztázásra nincs idő. Igy tehát mindenkinek erősen
rendbe kell szednie a gondolatait. Üres cifraságokat irni nem szabad
és ez bizonyára magyar nyelvi szempontból sem jelentéktelen.

Még a Tanterv és Utasítás megjelenése előtt közöltemegyszer
az aradi áll tanítóképző-intézet Értesítőjében (1909-1O-benr azok-
nak a dolgozatoknak, a címét, amelyeket tanítványaimmal irattam.
Szaktársaim könnyebb tájékoztatására átveszem most eközlésemet
az említett aradi' Értesítőből:

I. osztá ly, 1. Honnan meriti adatait a történelem? 2. Milyen
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volt az őskori ember élete? 3. A görög vallás jellemzése. 4. A
görög nemzeti egység tényezői. 5. A görög állami .élet fejlődése,

6. A főbb görög események időrendi áttekintése. 7. A pún háborúk
rövid áttekintése. 8. Mely társadalmi' és gazdasági okok idézték
elő a római .köztársaság bukását i- 9. A középkori társadalmi
fejlődés.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly. 1. A középkori műveltség vázlatos áttekintése.
2. Az iránytű, puskapor és könyvnyomtatás hatása. 3. Miképen
nyilvánulnak a XVI. század nagy ellentétei Erzsébet és Stuart
Mária történetében? 4. A harmincéves háború eseményvázlata.
5. A fejedelmi abszolutizmus kifejlődése Franciaországban. 6. A
tanult főbb események időrendi áttekintése. 7. XIV. Lajos jel-
lemzése. 8. Sully és Colbert nemzetgazdasági rendszerének össze-
hasonlítása. 9. Az újkori tudomány és filozófiai elmélkedés hatása
a társadalmi és .politikai gondolkodásra. 10. Lengyelország buká-
sának tanulságai. .

I l l. osztá ly. 1. Magyarország társadalma Szt. István korában.
2. A nyuga-teurópai magánjogi és a magyar közjogi természetű
hűbérrendszer összehasonlítása. 3. Hazánk 'társadalmi közálla-

potai .a XVI. század első felében. 4. Az erdélyi fejedelemség
kialakulása.

A tételek évről-évre bizonyos változtatást szenvednek ugyan,
<ie egy megismétlődő feladattal szemben sem kell aggódnunk, mert
növendékeink nem tudhatják, hogy mikor irnak dolgozatot és irás'
közben segítő eszközöket használniok nem szabad. A munkálato-

kat átnéz,em, néha felolvastatom és az osztállyal együtt bíráljuk.
A magam dolgát ezzel kissé növelern ugyan, de fáradságomért
mindig kárpótolt tanítványaim értelmes tudásában való gyönyör-
ködésem. A fent felsorolt tételeken (és ezekhez hasonlókon) kivül
az Utasításokban emIített tá blá za toka t is készítjük .. Nem egyszer a
fiúk nagy leleménnyel igen szemléletesen szerkesztik ezeket.

Keszler Ká roly.
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I r o d a lo m .

M o r á lp e d a g ó g ia i k é r d é s e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irta:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzékely György. Néptanítók könyvtára 46-47. füzet.

Budapest, Lampe! kiadóhivatala. Ára 2 K.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T u d ju k ; hogy mily nagy jelentősége van az erkölcsi nevelés •..
nek az iskolában és az iskolán kívül. Mindannak dacára csudála-
tos, hogy aránylag véve mily kevés .•nagyobb igényű magyar munka
foglalkozik a morálpedagógia kérdéseivel. Hálás témát választott
tehát Székely György, midőn az idetartozó; nagyjelentőségű pro-
~lémákat részletesen igyekszik boncolgatni. Különösen a mai korban
van szükség egy komoly, higgadt morálpedagógusra, hiszen a jelen
korban éljük az átértékelés korszakát. A régi erkölcsi értékek
elvesztik vonzóerejüket. A kor megváltozott létfeltételei uj felada-
tok elé állitják az embert, uj alkalmazkodást, uj fejlődést követel-
nek minden téren. A kiméletien kritika, a műveltnek látszani akaro
felületesség kikezdi a régi erkölcsi felfogást és a minden modern-
séget túlIicitáló nyegleség kimosolyogja, kigúnyolja az egyszerü

erények prédikálóját. Pedig bármily ósdi nak is akarják feltüntetni
némelyek a morális igazságok fejtegetéseit, mégis tagadhatatlan,
hogy vannak ősrégi erkölcsi alapigazságok, melyeket semmiféle
extra-vagáns ultra modern irás ok nem nullázhatnak ki. Sulyos
helyzete van annak, ki a mai zürzavaros és ellentétes eszme-for-
gatagban a régi egyszerü igazságok szószólója kiván lenni. A
reakció és az ultra modernek harca, világfelfogásának küzdelme
különösen .,megnehezíti a helyzetet. Székely György maga utal rá
e nehézségekre, Bátran választja a józan középutat, bár látja a
veszélyt, hogy "az azon járót két kulacsosnak, határozatlannak,

vegyeskereskedőnek" nevezhetik el. De e gúnyolódástóI nem hagyja
magát visszariasztani. A felfogás, melyet választ, széleskörű tamil-
.mányokból, sok elmélkedésbólWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlé s hosszú évek tapasztalata alapján
szürődött le. Látja azt, "a dogmákat ma mar nem tarthat juk
örökkévaló, változhatatlan igazságoknak." A szellem nem engedi
magát Prokrustes ágyára szorítani. Bátran rámutat .arra, hogy egy
uj reformációra van szükség, mely a vallást és a tudományt, a
hit és bölcselet, az anyagi és szellemi kultura harmoniáját, kibé-

kítését célozza. Kegyelettel viseltetik a történeti és vallási hagyo-
mányok iránt, de ép oly tisztelettel adózik a moderni liberális világ-



nézetnek, amely erőtényezőknek köszönhetjük kulturánk és civili-

zációnk legnagyobb részét.

Ez egyeztető felfogással írta Székely György a munkáját és
minden lapján látszik a szélsőségeket kerülő józan gondolkodo.

Sokat tanult a nagy zürichi pedagógustól Försther Frigyes Vilmos-

tól, de különösen Naforp Pál marburgi filozófustól, kihez szinte

tanítványi szeretettel ragaszkodik. Székely György filozófiai készült-

sége különben meglátszik mindenütt. El tudja azonban kerülni a

tudákoskodás veszélyét. A nehézkes filozófiai műnyelvet nem hasz-

nálja. Könyve mindenütt érthető és világos. Ez egyik Jó előnye.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr :

Mert könyvét a néptanítók számára irta, nem ambicionálja a

morálfilozófus tudományos babérait. Csak népszerü vezető akar

maradni a morálpedagógiai problémák tömkelegében. Könyve oly

egyszerü és érthető nyelven van irva, hogy a tanítóképzői növen-

dékeink is sikerrel forgathatják.

A morálpedagógia kérdéseivel 31. fejezetben foglalkozik. A

fejezetek legtöbbnyire önállóan jelentek meg már különféle folyó-

iratokban. Mindenik fejezet egy önálló kerekded kis egész, de azért

összeköti őket az egységes felfogás és az egységes mély érzésű

erkölcsi meggyőződés. Majdnem minden fejezetben lélektani analí-

zisek találhatók. A lélektani megalapozást kiegészítik rendszerint

egyszerübb szociológiai meggondolások és ígyelőkészülve fog bele

a morálpedagógiai problémák fejtegetésekbe. Szem előtt tartja min-

dig a való életet. Nem elméleti értékü megoldásokat kiván nyúj-

tani, hanem, Försther elvét követve, mindig a konkrét életből indul

ki és az erkölcsi tételt az éleftel folytonos kapcsolatban óhajtja

megoldani.

Tekintsük át röviden a könyv tartaimát. Lehetőleg a szerző

szavaival adom vissza azokat a főbb vezérgondolatokat, melyek

jellemzők a szerző gondolkozására.

A szerző elsősorban az önnevelés pszichológiájával foglalko-

zik; megállapítja, hogy első' feltétele az önismeret. Hajlamaink

minősége egyrészt .örőklöttek, másrészt szokás útján szerzett tulaj-

donságoktóI függenek. Nagy a környezet hatása és sokszor módunk-
ban van meg választani a környezetet. Önnevelésünk segítségére

lehet az autoszuggeszció és az értékbecslés. Akadályok: az önsze-

retetből fakadó részrehajlás s az elbizakodás. Ezek ellen kell har-

colni. Ha célt akarunk érni, akkor ismernünk kell erkölcsi haladá-

sunk tényezőít, Az értelem egymagában nem elegendő ugyan az

erkölcsi javulás létrehozásában, de azért bizonyos értelmi működé-

Magyar Tanltó képző.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 O
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sek tényezői lehetnek az erkölcsi nevelésnek. Ilyenek az elköve-

tendő cselekvés elképzelése és ezzel kapcsolatban az utánzás,

továbbá a szuggeszció és a figyelés. A rossz gondolat gyakran

szüli a rossz cselekedetet, de viszont gondoljunk mindig a jó cse-

lekedetre, képzeljük el ennek jó eredményeit, úgy a jó cselekede-

tek számára előkészítjük a talajt. Az elképzelés és a figyelem is

hatalmunkban van, mindkettővel elérhetjük, hogy rossz szenvedé-

lyeink nem fejthetik ki teljes erejüket, mert a figyelem és képzelet

éltető erejét eJvontuk tőlük. Autoszuggeszcióval képesek vagyunk

magunkat a jó cselekedetre rábeszélni. Ha a magam erős akara-

táról beszélek, szavam a szuggeszció folytán akaratomnak és erőm-

nek valóságos megerősítésére fog vezetni. ~ lelki életben gyakran,

nagyon gyakran összecserélődik az ok és okozat sorrendje is. Ha

a harag mimikáját utánozzuk, akkor gyakran haragosak is leszünk.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E . lelki gimnasztikát is felhasználhatjuk az erkölcsi nevelésnél. A

helyes természeti és társadalmi milieu helyes megváJasztása egyike

a legfontosabb feladatoknak. Hiuságunk és önszeretetünk' okozza,

hogy azt a környezetet szeretjük, mely a saját gyöngeségünknek

hizeleg. Óvakondjunk ettől.

Az utánzás egyik leghatalmasabb ösztönünk. A példa és tár-

sadalmi környezet hatása ezen. alapúl. Különösen a gyermek erköl-

csi kialakulása függ az utánzott mintáktóI. Gondosan kell kiválasz-

tani a mintákat és példákat, melyeket utánozni akarunk. Legjobban

a hozzánk hasonlókat szeretjük utánozni. Az utánzás azonban

kétélű fegyver és ez is figyelmeztet a környezet és ideálok gondos

megválasztására. Az utánzás s cselekvés folytonos ismétlődéséből

származik a szokás.

Az ember hozzászokhatik a jóhoz és a rosszhoz egyaránt.

A jó szokásból boldogság, a rosszból boldogtalanság háramlik az,

emberre. Ha azt akarom, hogy erkölcsös és boldog ember legyek,

akkor jó szokásokat kell meggyökereztetnem a lelkemben. Igaz

ugyan, hogy a szokások meggyökereztetése nem könnyü s időbe

kerül, azonban a cselekvés csak kezdetben nehéz, később szokássá

válik. Ekkor a cselekvés már könnyü s önkénytelenűl megy végbe.

Gépiesen végezzük; tudatunk felszabadúl és mi mással is foglal-

kozhatunk.

Az erkölcsi nevelés célja a növendékeket a heteronomia álla-

potából fokról-fokra lassan kiemelni és az· öntörvényhozásnak, az

autonomiának, az egyéni szabadságnak az állapotába juttatni,

A gyermek-korban a tekintélynek s a vele kapcsolatos tisz-



291zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

teletnek megvolta maga nagy szerepe. Az érettebb korban a tekin-
tély helyébe az erkölcsi eszmék és igazságok lépn:k és mínél fej-
lettebb az egyén, annál magyobp mértékben' kelledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a b a d s á g b a n .

részesülnie. A szabadság és az' emberek egyenlősége egyik leg-
becsesebb' vivmánya az emberiség műveltségének. Az erkölcsi
szabadságot úgy határozhatjuk meg, hogy az ember készséggel
engedelmeskedik az önmaga által hozott törvényeknek. Bizonyos
törvényeknek mindig kell engedelmeskedni, mert az erkölcsi világo,
ban is van következetesség. Az embernek tisztában kell lenni azzal,
hogya véletlenen kivül jórésJfl: a saját akaratából és ebből folyó
viselkedéséből kovácsolja a maga sorsát, életének boldogságát. Ez
a legfontosabb természeti és társadalmi törvény, ehez az embernek
alkalmazkodni kell. Ezen alapszik az a' követelés, hogya nevelés
preventiv legyen. Meg kell előzni, h o g y a növendékek képtelenek
tegyenek rossz és oktalan cselekedetekre. Nagy szerepet játszik e
téren a tudás is, de legnagyobb' jelentősége van az értel.mes, és
erkölcsi akaratnak. .

E szabályok részletes megismerése rávezet a munka nevelő
hatására. A munka edzi az akaratot,' hozzászoktat bennünket a
cselekvéshez, a türelem, az alázatosság erényeit fejleszti ki lelkünk-
ben. 'Már Pestalozzi ideálja volt a munkaiskola.

Sok erkölcstelenség forrása a tévedés, a tudatlanság, a csa-
lódás. A modern társadalom anyagi boldogulása, gazdasági fellen-
dülése a hitel en alapszik ; az erkölcsi jóléte, egészséges állapota
pedig az adott szónak ahitelén épül fel. Az igaz mondás egyik
legfontosabb társadalmi szükséglet. Az ernber társas ösztöne leg-
szorosabban, összefügg a részvétnek az érzelmével. Ez teszi ~Iehe-
tővé az emberek között a lelki közösséget, az együttérzést és ennek
folytán a boldog együttélést. Az erkölcsi nevelés tágítja az ember
belső .élmények körét ; gazdaggá kell lenni az embernek belső
élményekben, mert csak ily lélekben gyökereznek 'a ,részvétnek, a
szeretetnek a virágai.

A szeretetnek sokféle fajtáját tudjuk megkülönböztetni, melye-
ket mind figyelembe kell venni a' nevelésnél. Az önző és önzetlen
szeretet egyaránt fontos. A szeretetnek belátással kell párosulni,
hogy jó legyen, A jó ember 'a helyes útat mintegy ösztönszerüleg
megtalálja. 1\ lelkiismeret azonban nem születik velünk. A lelki-
ismeret azon erkölcsi szinvonalnak fokmérője, melyen az egyén
áll. A lelkiismeretben van érzés és ismeret ls. Ez alapon meg-
ismerhető és elemezhető.
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.' A lelkiismeret finomságára óvatosan kell ügyelnünk, Ne altas-

suk el álokoskodásokkal.

Ujabban a Datvin-féle helytelenül értelmezett biológiai elmé-

let kételyek et ébresztett az emberben a keresztényi szerétet és lelki-

ismeret jósága iránt. A kiválogatás folyamatát és az alkalmazkodás

törvényét úgy magyarázzák, mintha csak az erősnek és tökéletes-

nek volna joga élni az életben. Ezek elfelejtik, hogy az alacso-

nyabb állati világban élő gépies alkalmazkodás helyére az ember-

nél egy uj organikus és pszichikus elv lépett. Az embert- a részvét

és a szeretet képesítik a legtökéletesebb alkalmazkodásra. Hiszen

mindenféle együttműködésnek alapfeltétele az a képesség, hogy

embertársaink lelkiállapotába belehelyezzük magunkat. Az akarat

ereje nem csak helyes cselekedetek létrehozásánál jelentkezik,

hanem az alkalmi ingerek elfojtásánál és a kisértés ek legyőzésében

is. Az akaratnevelés a' legnagyobb probléma. Egyik eszköze a

szoktatás. Vannak önkénytelenűl keletkezett szokások. Vigyázzunk

azonban, hogy ezek ne idézzék elő erkölcsi romlásunkat. A szok-

tatás .hatalmas eszközei a jutalmazás és a büntetés. Az ösztön-

emberből kultúr-embert akarunk nevelni, azért a gyermeknek enge-

delmeskedni kell tudni. Előnyös ebb a jutalmazási rendszer, mert a

büntetéssel együttjáró félelem bénítólag, gátIólag hathat a kifej-

lődésre.

Az embernek módjában áll magát bizonyos mértékben meg-

szabadítani az érzéki szenvedélyek bilincseitől..Az ember szabad

lehet. Az értelem vezetésére szükség van akkor is,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e a : szenve-

délyeket csak úgy győzhetjük el, ha velük szembe szénvedélyeket

állítunk. Szenvedély nélkül soha semmiféle nagy dolog nem jöhet

létre az életben. Szenvedélyeink, ha nem találnak kielégülésre, ha

nem kapnak táplálékot, elsorvadnak. A szenvedélyt az értelem

képzeteihez fűződő érzelemmel is tarthat juk féken. Az erős lélek

győzhet a testen. A szellem 'hatása a testre folytonos lehet. A test

fájdalmát ellensúlyozzuk a lélek örömével és viszont megfordítva.

A figyelem nagyra növeszthet kis fájdalmat, de martírok 'lelki fel-

emelkedettsége okozza, hogya testi szenvedéseket nem érzik.'

A rendes tervszerű munka legbiztosabban megóv bennünket

minden bajtó!. Munkára serkentik az . embert egyes szenvedélyek,

úgymint: a hírnév, dicsőség; de elsősorban a létért való harc

kényszerít rá. A munka az örömök s a testi egészség gazdag

forrása. Ha van valami, ami magasabb eredetre vall, akkor az

alkotásnak, a teremtésnek, az emberi munkában való örömnek az



erzese az. A munka és a szorgalom a társadalmi s anyagi jólétnek

forrása. A henyelők nem tudj (lk élvezni az életet és könnyen

erkölcstelen életet kezdenek élni. A munka azonban csak akkor

szolgálja az erkölcsi előrehaladásunkat, ha a munka egészségtanát

figyelembe vesszük. Különösen a szellemi munka egészségtanát

jó tudni és követni azokat a szabályokat, melyek az újabb kisérlet

lélektani ·vizsgálódások eredményeiből leszűrődtek. Ez a képesség

pedig annál nélkülözhetetlenebbé és értékesebbé válik, minél

bonyolottabbakká lesznek a sociális együttélésnek a feladatai. Az

az erkölcsi erő, melyet egyeseknél a gyengéknek oltalma termel,

az emberiség mindenféle fejlődésének a legmélyebb alapja. A rész-

vétnek, a segítő szeretetnek· biologiai és sociális jelentősége igen

nagy. Épen ezért tartja a szerző Nietsche erkölcstanát hamis

tudománynak. Nietsche hibája, hogy ügyet sem vet a kiváló

egyéniségek fejlődésének lélektanára, arra, hogy a társaságs erkölcs.

nélkül nincs magasabb fejlődés. Nietschével szemben' nem Napoleon

az ideálja, hanem Jézus, Krisztus. Goethe a hatalomra való akaratot

a saját lelkében élte át. Fauszt Übermensch, Níctsche azonban

szerény szimpatikus természet volt, ki csak epedett a nagy egyéni-

ségek után. Nietschétől a morálpedagógusok keveset tanulhatnak.

Többet Foerster Frigyes Vilmostól. Ez utóbbit saját élettapasztalata

vezette sajátszerű morálpedagógiai igazságokra. Ezek jelenleg köz-
tetszésnek örvendenek. Foersther szerint az erkölcsi tanoknak az

érzüle ti alapot, a cselekedeteket motiváló erőt a vallással való kap-

csolat adja meg. A keresztyén vallási alapokon' nyugvó erkölcs-

tannak kél a védelmére. Visszatér a modern tudománytól Krisztushoz.

Mintegy modern Rousseau hangoztatja, hogy korunk legnagyobb be-

tegsége, hogy a tudománynak előrehaladás a nem tart lépést az

erkölcseinknek szelidüléséveI, javulásával. Erősen küzd Nietsche

ellen és inkább szerit Ágostonra és a középkor nagy etikusaira

hivatkozik. Foersther szerint belülről, a gyermeki hajlamokból kell

kiindúlni a gyermek vezetésnek. A rendőri fegyelmezés, a dedektiv

szellemű vezetés, mely csak büntetni kíván és leselkedik a hibákra,
erkölcsi veszélyeket rejt magában. Többet kell megelőzni, mint

büntetni.

E két etikus ismertetése után a szerző ismét visszatér az

egyes morális kérdések fejezeteire. A következő fejezeteket már

nem kivánjuk vázlatosan ismertetni, mert ily ismertetést rövidre

fogni felettébb nehéz, miután a szerző nem rendszert kivánt adni,

hanem sorba tárgyalja a legfontosabb kérdéseket. A még hátralevő
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fejezetek címei: "A társadalom és a pályaválasztás. A hivatás és

a jellem. A tanító egyénisége. A gyermekvédelem. A gyermek

erkölcsi érzelmeinek eredete .. · Vallás és erkölcs. A vallás pedagó-

giai jelentősége. Egoísmus és altruismus. Van-e egyetemesen kötelező,

általános érvényű· erkölcsi törvény. Pedagógiai antinomiák. Az

erkölcsi oktatás antinomiái." - Könyvének végén vannak vázlatok

és példák egy ifjuság! :~~kölcsi 'olvasókönyv höz. Ez olvasmányok

mintaszerűek és bizonyára csakhamar közismertekké fognak válni

az olvasó-könyvek szerkesztői révén.

.Ez olvasmányok on is megismerjük az író gondos kezét.

Elvezetes olvasmányok ..

Mindezek ésaz előbb megismertetett fejezetek tanuskodnak

a szerző mindenre kiterjedő figyelméről. Nehéz ily témák tárgya-

lása alkalmával 'elkerülni azt, hogy az ember némelykor ne ismert

igazságokat fejtegessen. Hiszen az erkölcsi törvények és az ide

vonatkozó nevelési szabályok már a legrégibb korban is tárgyal-

tattak. Lényegében újat mondani még nehezebb. Moralpedagógus

könnyen unalmas, lehet, Foersther úgy kerülte el e .fenyegető bajt,

hogy rendkívül szellemesen fejtegeti tételeit, tarkázva a legötlete-

sebb konkrét példákkal. Csak úgy hemzsegnek nála a legmeglepőbb

fordulatok és kiváló éles megjegyzések. Natorp ellenben a mélységre

igyekszik leszállni. Kristály tiszta logikával és kiváló filozófiai

díalektikával, bámulatos rendszerező képességevel igyekszik· az

erkölcsi mély igazságokat kikutatni.

Székely egyiket sem követi teljesen, hanem célját szem előttWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

tartva, azon van, hogy a tanítóknál a morál pedagógia kérdések

iránt mélyebb megértést és eleven fogékonyságot ébresszen. És erre

nálunk nagy szükség van. Mert gyakran látjuk a felületes, nagy-

képűsködő morál pedagógiai cikkeket; még gyakrabban halljuk a

semmitmondó nagy frázisokat a valláserkölcsi nevelésről. De csak

nagy ritkán találkozunk oly munkákkal, melyek kellő tanúltsággal,

komolyan fejtegetnék e problémákat, ritkán olyanokkal, melyek

konkrét utasításokkal tudnának e rendkivül bonyolúlt területen a

szegény, magára hagyott nevelőn segíteni.'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E szempontból is nyereségnek kell tekinteni Székely. György

munkáját, mely végre szakít a régi helytelen iránnyal. Sok évi

komoly tanulmányok eredményét látjuk e könyvben összefoglalva.

Megá,llapíthatjuk, hogy valóban. értékes és érdekes könyvvel gyara-

podott a mi szerény morál pedagógiai irodalmunk.

Z k y G y u la .
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« A m a g y a r t e s t n e v e l é s i r e n d s z e r r e f o r m á lá s a » címmelqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kmetykó J á nos ped. tanár külföldi tanulmányútjai alapján értékes

munkát irt, mely most jelent meg a 'Budapesti Torna Club kiadá-

sában,

A mű be vezető sorai egy beadványt tartalmaznak Magyar-

ország fl'estedző Egyesületek Szövetségéhez, amelyben rövid váz-

latban megtaláljuk a magyar testnevelési rendszer jelenét és jövőjét,

különös en behatóan tárgyalja a tornatanár-képzés kérdését, a torna-

tanár társadalmi pozicióját. Az uj tornarendszer alapján kivánja aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"jelenleg működő .tornatanárok és tanárnők továbbképzését, a torna-

termek felszerelését, a tornaórák . számának emelését, játékterek
létesítését, végre az uj testnevelő rendszer helyes végrehajtásának

ellenőrzését. Ezek után tárgyalja K. A. Kundsen nyomán a ped.

testnevelés célját, értékét és hatását, szembeállítva a mindennapi

munka egyoldalú káros hatásával. Kmetykó János, aki legalapo-

sabb ismerője és lelkes híve a dántornászat e kimagasló alakjának,

elsajátította a dán nyelvet, csakhogy az eredeti szövegből fordít-

hassa a tornászat ezen úttörőjének munkáit. Kundsen v ilá g o s átte-

kintésével mutatja be nekünk az északi népek racionális rendsze-

rét, amely jelenleg a dán tornászatban nyerte el legmagasabb

tökélyét. Kundsen a racionális gimnasztika előnyelt fejtegeti, amely-

nek . gyakorlatai megőrzik a szervezet frisseségét, fiatalságát és
egészségér, A mindennapi élet mozgásai merevítik tagjainkat, a

nevelő-tomaszat ügyessé teszi az embert, Fejtegeti a klasszikus szép

ember test harmonikus voltát, de a ·szépség egyik fő kellékét a jó

testtartásban. találja.

Ezen elméleti részt követi a tornacsarnoki testgyakorlás és a

szabadtéri nevelés anyagának összeállítása, Kundsen és Törngren

alapján. Ez igen értékes része a műnek, mert a tervszerűen össze-

állított mozgásokat anatomiailag röviden és világosan indokolja.

Az előre bocsájtott elméleti tájékozást követi 25 lecke órának rész-

letesen kidolgozott tervezete.

Ezen vázlatos isrnertetésből láthatják a t. kartársak, hogy e

munka reánk nézve is hasznos részleteket tartalmaz, annyival is

inkább, mert az uj rendszert ismertető magyar művek még szór-
ványosak, tankönyvek pedig, amelyek az anyagot gyakorlatilag

feldolgoznák, még nem jelentek meg. Addig is ezen füzetes kiad-

vány jó szoJgálatottesz, amely megszerezhető a szerzőnél 1.

Győri-u. 14; B. T. C. tornacsarnokában V. Klotild-u. 17. Ára 3 K.

(F .-né.)
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Ki:ilönfélék~

A .földrajzi kfráridutásokr'ól.

A mult evi nagy szünidőben földrajzi ismereteim gyarapítása

céljából a-francia Schweiz fővárosában, Genéve egyetemén szervezett
"Cours de Vacances de Francais Moderne" 'szünidei tanfolyamán

vettem részt.

A~ a4 egyetem nyitotta ezt a kurzust, melynek alapját 1559:

ben Calvin vetette meg. Abban a városban, dolgozhatta~,' tanulhat-

tam hat héten át;" mely tradicióiban ma is őrzi világtörténelmi

egyéniséggé magosult 'fia, Rousseau lelkét ; a lelki tehetségek min-

denoldalú szabad kiművelését.

Genéve ma is Schweiz Iegfüggetlenebbje ; ha ugyan szabad

a nép ez igaz psychéjét tevő érzésbenedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo k o z a to k a t felállítanunk.

Pedagógia terén neve fogalom. A legtekintélyesebb államokkal

versenyez tanügyi intézmények felvirágoztatásában. Alkotásainak

in~enziv pedagógiai szelleme méltó mult ja a nagy neveihez. '

Kiválóságaként csak egy szám álljon itt: 1912 téli semeste-

rében 1990 hallgató sereglett egybe a kis egyetemre. 1492 jött

külföldről. 156 ezer lakójának 132et:re idegen elem. Ez az arány, '

ez a lehetőség adja a kozmopolita város igaz mozaikját.

*
Nyári kurzusa hat hétre terjedt. A julius 17-től augusztus

29-ig tartó előadásokon délelőtti, délutáni és esti órákra jártunk.

A tanfolyam rnűködéséről egész részletében a "Nőnevelés"

cimü folyóirat januári számában irtam. Más alkalommal szólok

majd az idegen a jk ú a k francia nyelvoktatásáról. Aszókincsében

már elsajátított nyelv helyes kiejtését, ennek módszeres gyakor-

lását tartalmazták ezek az órák. Itt az előadások földrajz- ágára

terjeszkedern ki. ., >i
Az egyetemi. tanítás szombatonként szünetelt. Genéve kör-

nyékére utaztunk ilyenkor. Gyakran egész napra, máskor csak egy-

egy délutánra' terjedt tanulmányi kirándul ásunk. Sikerültségüket

csak egy multa felül: páratlanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszer ueeésül; és kidolgozott elő-

készítésük.

Az esti előadások keretében M. Guillaume Fatio ; M. Wiliam

Martin; M. Louis Farre tartottak földrajzi tárgyú ismertetéseket.
Ezeken az elméleti órákon mindenkor fontos szerep jutott a veti-



tett képeknek. Ujabban hazai állami intézeteinkben is egyre általá-

nosabban. alkalmazzák a földrajz tanításnál. Annál inkább kiemelem

a vetítést itt. Olyan területek ismertetésével kapcsolatban szerepelt,

melyeket nap-nap után láthattunk. A genevelek még ilyen esetben

is szükségesnek vélték az előkészitéseknél az ilyen szemléltetést.

A tanulmány helyét előadónk első sorban genetikusan dol-

gozta föl; földrajz terén' ez geológiai alapvetést kiván. A földtani-

Jag ily módon ismertetett egység mai alakját már vetített kép állí-

totta elénk. Ez kisérte továbbiakban a fizikai földrajz magyaráza-

tait. Végül települési, esetleg gazdasági mivolta következett, bele-

szőve politikai, történeti viszonyok.

A tanulmányi kirándulások ilyen jól és tudományosan meg-

.alapozottqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőkészítésének :egyik mintája az 1912. augusztus 10-én

tartott Léman tó körüliedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a jó s é ta . M. Guillaume Fatio két előadása

előzte meg.

Ha Schweiz valamely pontja, úgy Genéve valóban hivatott

.arra, hogy tudományosan értékes módon és hasznosan gyönyör-

ködtessen a környező gazdag szépben. Első estén Geneve-et tár-

gyalta M. Fatio. Térképet ábrázolt az első kép. Azt a rajzot, melyet

a második, Alpokat járó nagy hadvezér, Julius Caesar katonái

készítettek. Itt vette átkelő utját, a Rhőne két partját összekötő

Pont de l'Ile-en át, Ekkor alakult az első telep. Mellette a mai

Genéve térképe könnyü, áttekinthető, kényelmes összehasonlítást

engedett az első római kezdetleges pihenőhely s a mai kiterjesz-

kedő város között. Egykoru rajzok alapján megállapíthattuk a

Léman és a Rhone folyó akkori' medrét s hogy a viz elő nyomu-

lásával ma mennyivel fekszik közelebb Julius Caesar hidja a tóhoz;

milyen nagy területet mosott ez le abból a szigetből, melyen ma

épen csak hogy elfér Rousseau szobra. Már csak a szép és forgal-

mas Pont des Bergues hid kis kiszögellése a cementfalakkal meg-

erősített szigetecske, agenevei hattyúk megcsodált tanyája. Néhány

száz év elötti rajzok még hosszú, keskeny sávval jelölik. M. Fatio

ily módon kapcsolta történet} földrajzzal a' geológiait ; a tókörnyék

. fokozatos alakulását.

Ez a formálódás hydrographiai alapon a fizikai' földrajzhoz

vezetett. Bővebben időzött M. Fatio i l geológiai korok azon pilla-

natrövidségű fázisánál, melyet mi már történeti időnek nevezünk.

Igy jutottunk a mai kultur-Genéve rajzához.

E speciális előadáson kivül jelenlegi állapotával, földrajzi,

történeti, művészet-történeti vonatkozásaival; gazdasági, politikai,
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társadalmi viszonyaival szintén- megismerkedtünk. . Társalgo órák

idején' apró csoportokra osztva: egy-egy tanár vezetése mellett hét-

ról-hétre bejártuk a várost s megtekintettük nevezetességeit. Mi

magyárok felsőbb jóváhagyással meglátogattuk Genéve elemi és

középfokú iskoláit is. Megtanultuk, miként válik művészettéedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

pedagógia,melyben gyakran önként adódva, természetesen' folyik

kisérlet, ~ kutatás - teremtés.' - '

Tudományos értékü, él~ezetes délutánt köszönhettünk lelkes

magyar tanárunk, dr. Messlény Richard ottani egyetemi magán-

tanárnak. Szíves közbenjárására s vezetése mellett megtekinthettük

Schweiz egyik hires csillagvizsgálóját. Maga az o b s e rv a tó r íu m : igaz-

gatója magyarázta el apróra műszereit, kutatásait, munkálkodásukat.

. De térjünk vissza a kirándulást előkészítő' 'második estéhez.

Az elsőhöz hasonlóan jártuk sorra, vetített képekben, több-keve-

sebb részletezésseI a tó környékét, napestig nyughatatlan, ezer

változatával. A savoyai' oldalon, hol sza,kadékos, sziklák függnek a

mély kék viz fölött, mintha benne gyökereznének, lehajóztunk

meg-megállva egész addig, hol a Valais:i magas környező hegyek-

ből kilépve, a még kis Rhone örökhóadta vize csobogva sodródik

a nyugodt tótükörbe. És sorra látogattuk a 95 km. hosszú schweizi

part villasorait, fürdőit, melyek egyre rohamosabban épülnek ki ott,

hol kissé meghátrálnak a hegyek, - lankásabb a táj. Szelid lejtésű

zöldelő halmokat csapkodnak itt-ott a ró hullámai.

Ezek a kirándulások nem ~oItak kizárólag 'földrajziak. Bizo-

nyos mértékben esztetikaiaknák is nevezhetjük őket. Hiszen a terü-

let, melyet bejártunk, annyi történetet, annyi vonatkozást őriz

a francia irodalom fénykorából ! Lehetetlen volt be nem lépnünk

aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACoppet-i parkba. Swajion elm~radhat-e történet és irodalom Mme

de Stael kastélyában, találkozó helyén kora nagyjainak ? Schlegel,

Byron, Shelley, de BrogIie grófnő, Mme Récamier - sorra élvez-

ték a kiváló irónő vendégszeretetét.

) F er ney ma hires ipartelepén ki ne emlékezett volna megala-

pítója, Voltaire-ről, Oly meghatottan őrzi a lakosság ma is jótevője

atyai szellemét szivében, mint az egyszerü kertecskék itt is, ott is

egy-egy mellszobrot.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C h illo n vára zord börtöneiben végig borzongatott egy egész

sötét kor kegyetlensége, a tókörnyék küzdelmes multja.

Genéve áldozatkészségének köszönjük, hogyannyifelé s arány-

lag oly olcsón utazhattunk. Kedvezményes áron jutottunk a hajók-

hoz, mérsékelt díjszabással a helyiérdekü és franciaországi vasutak-
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hoz. Elengedték számunkra a beléptidíjakat kastélyok, egyéb neve-

zetességek megtekintésénél, hol ez nagy keresete a lakóknak. Noha

az előkészítő előadások minden irányban tájékoztak, 'mégis min-

denütt csoportokra oszolva vezetőket kaptunk s ahelyszinén ujabb

magyarázatokat. ' ,

AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC h a m o n ix -b a tervezett tanulmányutat hosszabb,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e h a tó b b

és gyakorlati utasításokkal kiegészített ismertetés előzte meg s ezt

M. Louis Favre, a MontBlanc hires hegymászója tartotta. Ő szer-

vezte a tanulmányutat is. Ezek a vetített képes felolvasások sok-

oldalu glaciologiai magyarázatot nyujtottak. Térképsorozatob mu-

tatta be a Bruckner- féle periodikus, glecser-mozgást, a szabályos

előrenyomulás és visszahuzódás felszint formáló lassu munkáját;

a Chamonix környéki jégnyelvek folytatólagosan alakuló táj képét.

Érdekességüket fokozta, hogy a glecser-rnozgások korszakalkotó

megfigyelése/nek számos esetében' épen a Mont Bianc jegesein

fáradoztak. '

E szaktudomanyi előadás ra a felvett út rajza következett. Ki-

terjeszkedett a, kétnapos programm minden oly részletére, mely

nélkül elvesztette volna tanulmányi jellegét. Megtekintettük a:
Mont BIanc művészi kivitelü domború térképét is. E reliefek készí-

tésében ép ugy, mint a legujabb irányu cartografíában, tudjuk

Schweiz vezet és Schweizban Genéve.

Az elutazás előtt két nappal a ruházkodásra és 'hegymászó

felszerelésre vonatkozó utasításokat M. Favre a legnagyóbb lelki-

ismeretességgel adta. Ugyanekkor alakította meg az egy-egy glecser-

járó vezetőhöz tartozandó csoportokarv , Megjelölte kinek-kinek

chamonixi szállóhelyét. Ismételte a legszükségesebb tudnivalókat.

A tanulmányutak másik erőssége a kirándulásokqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszer ue-

zése volt.

Élénk érdeklődéssei kisértük az egyetemi előcsarnok hirdetési

táblái közt azt, melynek üveglapja között ez állt: "Excursion. "

Egész héten- át kitették a szombati nap gondos részleteiben kidol-

gozott programmját. Ezek a hirdetések elejét vették a szóbeli ki-

jelentések nyomán fakadó sok fölösleges aggodalmaskodásnak és

kérdezősködésnek. Minden lehető gondolatra megfeleltek. Megtud-

hattuk belőlük a kirándulás helyét, terjedelmét, költségét, az indu-

lási időt. Röviden: mindent,

Mintául ismét a » T o u r d u la c " utját veszem. Ilyenforma volt.

a hiradás : "Hajóséta a tó körül 1912. augusztus ,10-én, szombaton.

A kurzus hallgatóinak rendelkezésére áll a "Printemps " gőzös.
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Hajóraszállás a "Jardin anglais" előtti kikötőben; A hajó 81/2 óra-
kor felszedi a horgonyt. Költség 8 frank, beleértve az egész napra

érvényes hajójegy és a lunch. Délelőtt a Léman francia partjait

járjuk meg.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATer r iiei mellett kötünk ki, ebédre egy órai időt szánunk,
Innen a savoyai hercege~ ősi kastélyát, a Chá tea a de Chillon-t

tekintjük meg. A magyar hallgatók felmennek Ter r itet tóparti sir-

kertjébe, Erzsébet királynőjük szobrához. Vissza Montr eu» mellől,
a sweizi partok mentén hajózunk. Este 71/2 órakor kötünk ki a

"Jardin anglaís" előtt."

Jelentkezni előre kiirt órában s csak 2 napon át lehetett. A

lefizetett összeg nyugtájaként a kirándulás nyomtatott programmját

kaptuk. Itt ujból. rövid pontokban a tanulmányút célja; indulás,

érkezés. Majd pedig külön a francia és külön a sweizi part minden

egyes kikötője és fürdöhelye az érintés sorrendjében, mellette óra,

perc megjelölésével az idő, melyben előtte elhaladunk. Az uton

pedig, miután hajónk nagy ívben megkerülte a Pierre du ,Niton

sziklát, mely bázisa, tengerszin hiján, a -schweizi Alpok magasság-

méréseinek, ki térképpel, ki programmal, ki Baedeckerrel, csopor-

tokba verődve hallgattuk u jb ó l, helyszinén, vezetőink magyarázatait.

Azok, ~ik egyszer-másszor fájó szivvel már csak a partról

integethettek, elkésve" fehértestü nagy gőzősünk felé, amint lápátos

kereke felszántja a tavat, beszélhetnek arról; hogy pontosak voltak

a genéve-isk a megállapodás keresztülvitelében is. Épen ez a gon-

dosság, pontosság volt légfőbb fegyelmi eszközük.
Sajnos, eszépen, körűltekintéssel előkészített .kirándulás nak

délutánját megsemmisítette aBerner' Oberland felől' kerekedett för-

geteg. A felkorbácsolt hullámok miatt csak sokára szállhattunk

hajóra, Egy, a habokba fuit hydro aeroplán megmentése pedig

annyi időnket vette el, hogy megkésve, rövid uton igyekeztünk a

már estbe borult városba.

. A "Cours de Vacances de Francais Moderne" cimében két,

egyéb ként egymást kizáró fogalom szerepel, szünidő és tanulás.

Most, hogy e nyári tanfolyam földrajzi vonatkozásáról be-

szélek; az esti előadásokról és a tanulmányi kirándulásokról, ellent-

mondás helyett összhangot találok benne, ellentét híján finom áro

nyalatu összeegyeztetést. <

Felélénkül bennem egy kép. Magammal viszem olvasóim egy

pillanatra a Lérnan tó kis Konstantinápolyába.

, Előttünk a Mont Bianc, mely még soha le nem vetkőzte szűz

. . .



havát. Mögöttünk a tó. Tükrén egyre távolodva tolódik élesen,

hosszan egy hullámtaraj. Hajónk hasította.

Belépünk egy népkertbe. Ezer virág hirdeti juliust, ezer ide-

gen nyüzsgése Genéve nyarát.

Lomblugasos árnyas uton elül a zsibongás. Virágtalan pázsit-

ján, egyszerű talapzatán aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Monument Na tiona l" két nőalakja :
La Suisse és La Genéve egymást átkarolva. Talpkövében egy év-

szám: 1815.

Ennek képe diszíthetné a nyári' kurzus husvét táján szétkül-

dözött programmját.

Határkő ez a szám Genéve életében. Fogalom a két nóalak

ott egymás mellett. Ez évtől élvezi a város a történetet többé nem

tevő béke áldásos nyugalmát. Schweiz .és Genéve egyesűlése fo-

gaimat jelent történetében s jelenje minden intézményében.

Francia multját összeköti Schweiz jelenével, román szellemét

germán munkabirással, Bezsilla Lenke.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z e t e k a s v á j c i t a n í t ó k é p z ő k r ő l .

Míg Ausztriában erősen meg lehet érezni a központi korrnány-

zatnak a nyomait, addig Svájcban, a szabadság országában az is-

kolákban is szabad szellő lengedez. A tanároknak, de különösen

az igazgatóknak széleskörű intézkedési joguk van, s olyan szabad-·

ságuk, amelytől Németországban visszariadnának. Egy igazgató

dicsekedve mondotta nekem, hogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő pedagógiai és adminisztrativ

tekintetben teljhatalmú úr az iskolában. Ez természetesen csak úgy

lehetséges, hogy az emberek lelkiismeretesek és a kftormány nak

nincs is oka arra, hogy minduntalan beleavatkozz.ék az intézetek

dolgaiba.

Svájc közoktatásügyí tekintetben nem alkot egységes terüle-

tet. Minden kantonnak önálló, egymástól független közoktatásügye

van. Az iskolák, s igy a tanítóképzők sokfélék. Vannak állami,

u. n. kantoni, városi, felekezeti, társulati és közadakozásból fenn-

tartott tanítóképzők (Bern).

A tanítóképző négy évfolyamú. A képzőbe a "Sekundarschule"

elvégzése után vehetők fel a növendékek, még pedig egy intézetbe

flúk és lányok egyformán. A legtöbb tanítóképzőben koedukáció

van, amely a tanárok véleménye szerint igen jól bevált. Jó hatás-

301
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sal volt mindkét nemre nézve, mert egyik felül akarja mulni a

másikat.

Az iskolák ellenőrzése részben bizottságokra, részben tanfel-

ügyelőkre van bízva. A tanfelügyelőket. azonban lassanként kiszo-

rítjákedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tanítóképzőkbő1.

Mint jellemző dolgot megemlítem, hogy a legtöbb intézetben,

még ott is, 'ahol internátus van, nincs intézeti szabályzat, vagy

rendtartás. Nincs továbbá sehol részletes tanmenet.

Ami a tantárgyakat, s a gyakorlati kiképzést illeti, sok érde-

kes, s a mienktől el~érő dolgot lehet tapasztalni. A kantoni isko-

lákban pl. egyáltalában nem szerepel a hittan. Aki hittant akar

tanulni, az különórákat vesz. Rendszeres hittanoktatás csak a fele-

kezeti iskolákban van. Rendkivül nagy sulyt helyeznek a növendé-
1 '

kek tudományos kiképzésére. A szakképzés meglehetősen háttérbe

szorúl. Meglépő volt több helyen a tanárok járatlansága módszer-
tani kérdésekben. A legnagyobb suíyt a természettudományi kikép-
zésre -fektetík. A legtöbb intézet igen gazdag természettudományi

gyüjteménnyel és szertárral van felszerelve. Igen nagy sulyt fek-

tetnek továbbá a művészi kiképzésre, ígyelsősorban a zenére.

Némely tanítóképzőben (Küssnacht) négy zenetanár van. A növen-

dékek választhatnak hangszert. Feltűnő szép eredményeket mutat-

nak fel a rajzban és a szlöjdben. Toll-, pasztell- és krétarajzaik

elsőranguak ; valamint a domború térképek az~Alpesekről. A gazda-

ságtani kiképzés ellenben igen gyenge.

A gyakorlati kiképzés tulajdonképpen csak a 4. évben kez-

dődik. Az előző években megtanulták az elméletet, a negyedikben

alkalmazzák azt, A gyakorlóiskola tanítója, aki a módszertan tanára

is, minta tanítással kezdi a tantárgyak tanítását. A gyakorlati taní-

tásnál kétféle elv érvényesül: az egyik az, hogy a növendékek

,szokjanak hozzá, hogy egyszerre egy egész iskolát tudjanak ellátni,

tehát egész napon át tanítanak; a másik elv az, hogy egy tantárgy

tanításában szerezzenek teljes jártasságot. Némely intézetben tehát

három napon keresztül' tanít minden tárgyat, másokban viszont egy

tantárgyat bizonyos s z á m ú órán áto Így a berniben, ahol a gya-

korlati tanítások óraszáma legalább 100 egy évben. A szaktanárnak

úgyszólván semmi szerepe nincs a gyakorlati kiképzésben. Csupán

a művészi tárgyak tanítói, tanítják a népiskolai módszertant, de

azonkivül semmi szerepük nincs a gyakorlóiskolában. Beszéltem

olyan fizika-tanárral, aki csodálkozva kérdezte, hát tanítanak fizikát,

kémiát a gyakorlóiskolában?
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A francia nyelv kötelező tárgy. Anyelvtanítás részben direkt,

részben grammatikai alapon történik. Általában nem igen sokat

bibelódnek módszertani kérdésekkel.

Mint érdekes vonást megemlítem, hogya legtöbb tanítóképző,

de más iskolák is, megvalósították az önkormányzati elvet. Minden

osztály választ magának egy elnököt, függetlenül a tanári kartól.

A kisebb fegyelmi ügyeket az osztályb arr maguk intézik el. Ha

nagyobb baj van, akkor az igazgató csak az elnökkel érintkezik,

aki az osztály és a tanári kar. közt a közvetitő. Az elnök köteles-

sége az osztály becsületét megvédeni. Mindenütt, ahol ezt meg-

valósították, igen meg vannak elégedve vele, mert nagy nevelő

hatása yan, amennyiben az ifjuságot önállóságra, felelősségtudásra

neve li s megmenti az igazgatót és a tanári kart sok' kellemetlen-

ségtől.

Az ifjuságot általában igen nagy önállóságra igyekeznek

nevelni. Igy megengedik nekik, hogy különféle társulatokat alakít-

hassanak. A legtöbb intézetben van torna-, olvasó-, turista-egyesü-

let, amelyeknél a tan árok nak semmiféle szerepük nincs.

Nagy sulyt helyeznek a hazai föld ismeretére. Ezért minden

évben nagy kirándulásokat rendeznek, meg pedig úgy, hogya 4 év

alatt egész Svájcot megismerik. Sok intézet úgy csinálja a kirán-

dulást, hogy a növendékek az iskola sátor felszerelését viszik

magukkal s nem szállókban szállnak meg, hanem künn a szabad-

ban, ahol maguk, főznek maguknak. Természetesen mindig velük

van egy nehány tanár is. A berni tanítóképző minden évben egy

külföldi kirándulást is tesz. Legutóbb Párisban és Münchenben

voltak. Mindkét helyen 14 napig tartózkodtak és az összes költsé-

gük 55 fr. volt egy-egy helyen. Ha a hazájukban járnak, egy

8 napi kirándulásuk 20 frankba kerül.

Az internátusi élet igen szabad. A növendékek szabadon jár-

hatnak, ahová akarnak, csupán az 1. éveseknek kell bejelenteniök,

ha kimennek.

A növendékek igen túl vannak terhelve munkával. Minden

osztály heti óraszáma 36-40 között változik. Né~ely tantárgyból,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

pl. a nérnetből összesen heti 19 óra van. Mathematikából 18.

*

A svájci tanítóképzők általában igen szép és komoly munkát

fejtenek ki, tanulmányozásuk feltétlenül ajánlatos.

Kolozsvár.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALu« Gyula .
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A p á p a i r e f o r m á t u s n ő n e v e lő in t é z e t é p ü le t é -

n e k f e la v a t á s a .

A dunántúli református egyházkerület ezelőtt húsz évvel elha-
tározta, hogya református leánygyermekek számára leánynevelő-
intézetet állít. A határozatot azonban éveken keresztül nem Iehe-
tett megvalósítani, mert- az intézmény létesítéséhez szükséges
anyagi eszköz, a pénz csak nagyon lassan gyűlt" a közadakozás-

ból. Legtöbbet, 154,000 koronát hagyományozott e célra László
József volt kocsi lelkész, s nagyobb összegeket adtak: Tisza

/Kálmán 20,000 Kot, Tisza István 40,000 K-t, Ács Károlyné 25,000
K-t, Hegedűs Sándor 10,000 K-t, Thaly István 6000 K-t. Először
felsőbb leányiskolát rendeztek váltakozva, páratlan és páros évfo-
Iyamú tanítónőképzővel ; 5 évvel ezelőtt a felsőbb leányiskolát
átszervezték polgári leányiskolára, s a váltakozó évfolyamú tanítónő-
képzőt teljes négy évfolyamú tanítónőképzővé fejlesztették. Az
intézet eme kifejlesztését az állam nagymérvű segítsége, a tanári
fizetések állami kiegészítése és a fölszerelési költségekhez való
hozzájárulása tette tehetövé. Az intézeti épület legújabb kiépítésére
szükségelt 160,000 koronányi költség amortizációjának a nagy-
részét is az állam vállalta magára. A nagymérvű állami segítség
fölhasználásával azután a dunántúli református egyházkerületnek
ma egy díszes és modernül fölszerelt leánynevelő intézete áll Pápán,
mely méltan kiállja a versenyt az állam. bármely hasoncélú
Intézetével.

A nevelőintézet épületének kiépítése a folyó. iskolai évfolyamári
fejeződött. be s ünnepélyes fölavatása április hó 17-én volt, a
dunántúli református egyházkerület évi közgyülésével, és Czike
Lajos egyházi főiskolai gondnok ötven éves lelkészi jubileumával
-kapcsolatban, .

A fölavatási ünnepélyen dr. Jankovics Béla vallás- és köz-

oktatásügyi minisztert Benedek Sándor államtitkár képviselte, ki
16-8.n délután érkezett Pápára Neményi Imre miniszteri tanácsos
kiséretében. Egyesületünket Dékány Mihály szerkesztő képviselte.

A fölavatási ünnepély előestélyén, 1/27 órakor gyönyörűen
sikerült iskolai hangversenytrendezett a leánynevelő-intézet tanárkara
és ifjúsága az intézet dísztermében. 1. Kéri Teréz Ill. éves képző-
intézeti növendék dr. Kőrös Endrének, a nevelőintézet ezidei
igazgatójának erre az alkalomra írott prologusát szavalta el, szép
hangsúlyoiással és nagy hatással. 2. Maurer Ilona és Kiss József
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intézeti zongoratanárok Joachim Raff: Chaconné-t adták elő' két

zongorán teljes átérzés seI. 3. Kiss Margit IV. éves növendék

zongorakisérete mellett kilenc növendék három szólam on .Major

Esti dal-át énekelte. 4. Gyimrothy Anna IV. éves növendék,

Vörösmarty.: Madárhangok költeményét szavalta. 5. Gáthy Zoltán

taníiónőképző-intézeti zenetanár Pruzsinszky Irma Ill. éves képző-

intézeti tanuló zongorakisérete mellett Tschajkovszky: Barcorelé-

ból, Vieuxtemps: II. koncert jéből s még nehány hegedű szólót adott

elő. A hangverseny utolsó száma, egyúttal annak fénypontja VáradyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

Antal és Poldini Ede három szakaszos énekes tündérjátékának, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hamupipőkének előadása volt, Kiss József zongoratanár kiséretével.

A tulajdonképeni fölavató ünnepély 1 7 -é n , j csütörtökön dél-

előtt féltíz órakor kezdődött, melyen jelen voltak többek között:

Benedek Sándor államtitkár, Gyurátz Ferenc ev. püspök, Antaí

Gábor ref. püspök, dr. Neményi Imre miniszteri tanácsos, Beöthy·

Zsolt egyetemi tanár, Antal Géza országgyűlési képviselő, Koller

Sándor Veszprémvármegye alispánja s a helyi előkelő közönség

nagyszámmal.

Antal .Gábor püspök imával nyitotta meg az egyházkerületi

gy ülést és a felavató ünnepélyt és üdvözölte a vallás- és közok-

tatási miniszter képviselőjét, Benedek Sándor államtitkárt, dr .'

Neményi Imre miniszteri tanácsost, Gyurátz Ferenc püspököt, a

megyei alispánt és Egyesületünk megjelent képviselőjet.

A közgyülés megnyitásának formalitásai után. A református

tanítónőképző-intézet növendékeiból és a főiskolai énekkarból ala-:

kult vegyeskar, Gáthy Zoltán énektanár vezetésével a Szózatot

énekelte. A fölavató beszédet Antal Gábor püspök mondotta s az

intézet keletkezése és fejlő dése történetének rövid vázolása után

gyönyörűerr megkonstruált s szívhez szóló hatalmas beszédben

adta át az épületet rendeltetésének. Beszédének. vége:

Így jöhetett csak létre ez a ma már díszes és modernül fel-

szerelt nevelőintézet, a hol nem nevelnek exa liá li nőket, nem teszik

t" lr essé a kedély: a ta nítá ssa l, ha nem a nna k a növendékeit va llá sos,

ha za fia s és csa lá dia s neuelésben. r észesítik. Imádkozik az ég urá-

hoz, hogy ezt mindenkor elérhesse és Isten áldását kéri min d-

azokra, akik ezen intézet megteremtésén fáradoztak.

A fölavató beszéd elhangzása után Benedek Sándor állam-

titkár emelkedett szólásra s a közoktatási miniszter üdvözletének "-

tolmácsolása után lelkes beszéddel üdvözölte a fölavatott intézetet

sannak fönntartóit ,

Magyar Tanítóképző. 21
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"A nőnevelésnek ezt a díszes csarnokát - mondván - egy-
felől a református hívek vallásos érzülete, a közoktatás iránti
helyes érzéke és -anyagi áldozatkészsége, másfelől pedig az állam
anyagi támogatása építette meg, világos bizonyítékául annak, hogy
az egyház és állam karöltve haladó, egyetértő és összhangzatos
tevékenysége képezi azt a helyes utat, amely a kulturális fejlődés
biztos talajára vezet.

,E kulturális intézetnek kettős célja van. Magasztos hivatásuk
színvonalán álló tanítónőketképezni, akik a népmilliók gyermekei-
nek agyába és szívébe plántálják a tudásnak és nemes érzéknek
első csiráit. A magyar nemzettest törzsét képező polgári közép-
osztálynak kötelességtudó, művelt, vallásos leányokat és anyákat
nevelni, akik a családi életbe magukkal viszik a munkának a
szeretetét, a polgári egyszerűséget, a mély vallásos és erkölcs]

érzést s a magyar haza iránti kötelességek tudatát. A hazának'
ilyen anyákra van szüksége, mert hiszen az anyáktól függ nem-
csak a családi élet boldogsága, de a jövő nemzedék jellemének
kialakulása is. Egy francia államférfiú bölcsen mondja azt, hogy
az elme, a könyvek, az iskolák és az atya oltják belénk az esz-
ményeket, de a,z érzelmeket az anyától nyerjük, a jellemeket az
anyák alkotják.

A pápai nőnevelő-intézet belső életét eddig is a jellemképzó
nevelés s a hazafias szellem töltötte be. A magyar református
egyetemes egyház történelmi tradicíói, az egyházkerület fényes
köztevékenysége s a nőnevelő-intézet tanári testületénk magas
színvonala kizárják azt, hogy ez az irány, a nőnevelésnek ez a
magasztos kultusza valaha megváltozzék. Azért mély meggyőző-
désem, hogy ennek a nőnevelő-intézetríek élőfája nemcsak az egy-
háznak hoz virágokat és terem gyümölcsöket, hanem m in d n y á ju n k

legtisztább eszményének, a magyar hazának is.
Ezekkel az 'érzésekkel tolmácsolom a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr őszinte elismerését, hálás köszönetét és szívből

fakadó üdvözletét. Legyen áldás ezen a kulturális alkotáson s
áldja meg az, Isten ennek előjáróit, tanárait és növendékeit."

Az államtitkár szép szavai után dr. Kőrös Endre tanítónő-
képző-intézeti igazgató vette gondozásba az intézetet. Ünnepi esz-
tendeje van - úgymond - a kulturának és népnevelésnek, mert
a magyar népoktatás inegteremtőjének, báró Eötvös József szüle-
tésének most van századik évfordulója, akinekszelleméból sarjadt
ki nemcsak az egész magyar népoktatás, de aki a nőképzésnek is
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úttöréje volt. Az ő szellemében cselekedett a szintén százados

emlékezetű László József, a nagy alapító is, aki nemes élete egész

keresményének felajánlásával ezen intézet alapját. megvetette.

Műve most lett teljessé azáltal, hogy az újjáépített intézetben a

polgári iskola mellett teljes tanítónóképző is áll s így a nyolc

osztályú intézet megadja mindazt, amire a művelt magyar nőnek

szüksége van. Fölmagasztosult érzéssel veszi át az intézetet és a

tanári kar és a maga nevében is szent fogadalmat tesz, hogy mind-

azt megvalósítja, amit az államhatalom és a magyar népoktatás

ügye ettől az intézettől megkövetel, .

Az ünnepély ezen részének' befejezéseül a ref. főiskolai

ifjúsági énekkar Tóth Lajos énektanár vezetése mellett Révfy
Géza: Rendületlenül círnű nagy koncepciójú, hatásos szerzemé-
nyét adta elő.

Az ünnepély másik része Czike Lajos főiskolai egyházi

gondnok jubileumának volt szentelve, aki most töltötte be 50 éves
lelkészi működését. .

\z ünnep befejeztével Benedek "államtikár és Neményi min. taná-

csos az igazgató és Kutassy Mária tanárnő, internátusi felügyelőnő veze-

tésével körutat tettek az intézetben. Megnézték az összes osztály-

termeket, múzeumokat, a hálóhelyiségeket, az udvarokat, a kór-

házat, tenniszpályákkal és Játszóterekkel felszerelt nagy kertet. f}.z

államtitkár és az ügyosztályvezető min. tanácsos ismételten adtak

kifejezést annak, hogy az intézeti épület helyes megépítés, cél-

szerű beosztás, ritka dús felszerelése tekintetében mintaszerű.

A délután 1 órakor véget ért fényes ünnepség után fél két

órakor az intézet éttermében 160 terítékes bankett volt, amelyen

az egyházkerület tagjai, a tanintézetek és hivatalok fejei; valamint

számos egyházi és világi előkelőség vett részt.

Bankett után Benedek államtitkár és Neményi min. tanácsos,

-kik már a délelőtt folyamán a református főiskolát látogatták meg,

kocsira ülve kihajtattak az állami _tanítóképzőbe, melynek tantes-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

tülete élén Pethes János igazgató üdvözölte. az állam titkárt. Az

intézet növendékei nagyon szép kis hangversennyel ünnepelték

előkelő vendégeiket. D . \edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
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3 0 v a g y 3 5 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kolozsvári tanítóképző-intézet körlevelének szétküldése után
az egyesület felkérte az összes állami tanítóképző-intézetek tanár-
testületeit, hogy nyilatkozzanak a 30 és a 35 évi szolgálat tárgyá-
ban. Sajnos, 'még nem kaptunk minden testülettói választ, azon-
ban az eddigi eredmény is igazolja, hogya mi státusunk nagy
része nem örül az 'új nyugdíjtörvénynek. A 30 éves szolgálat

mellett maradnak: Arad 5, Baja 14, Budapest J. 4, Budapest VI. 7,
Csurgó 5 (ha mindenki elfogadja, mindnyájan), Déva 3, Eperjes 6,
Kunfélegyháza 7, Győr 4, Igló 5, Kolozsvár férfi 6, Kolozsvár
nő 5, Losoncz 8 (mind), Máramarossziget 8, Modor 7 (mind),
Páp a 6, Pozsony 7, Sárospatak 5, Sepsiszentgyörgy 8 (rnind),
Szabadka 7, Székelykeresztűr 4, Temesvár 8 (mind). = 139. A 35,
évet vállalják: Arad 2, Budapest 1. 6, Budapest VI. 2, Csurgó 4,
Déva 3, Eperjes 3, KunféJegyháza 2, Győr 4, Igló 2, Kolozsvár
férfi 2, nő 4" Máramarossziget 1, Pápa 2, Pozsony 2, Sárospatak 1,
Szabadka 1 , Székelykeresztúr 3edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 44. Ebből megállapítható, hogy
ezidőszerint a státus (243 közül) 18'10/0-a fogadja el az új nyug-
díjtörvényt. Hogyakétesek mire határozzák el magukat, még .most

előre nem jósolhatjuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint.

V e g y e s e k .

T is z t e lg é s ü n k B e n e d e k S á n d o r államtltkárnál, Egyesüle-
tünk 12 tagú küldöttsége Baló József dr. elnökünk vezetésével,
április 18-án tisztelgett ,Benedek Sándor közoktatási politikai állam-
titkárnál, államtitkárrá való kinevezése s hivatalának elfoglalása
alkalmából. A küldöttség vezetője üdvözlő beszédében kiterjeszke-
dett a tanáróság és a tanítóképzés aktuális s legégetőbb kérdéseire:
'a 35 éves szolgálati idő behozatalával megromlott előrneneteli viszo-
nyokra, ennek lehető javitási módozataira ; továbbá felhivta az
államtitkár figyelmét a tanítóképzés kibővítésének és a szakfelügye-
lőség teljes kiépítésének, a tanfelügyelőség hatásköre alól való ki-

vételnek halaszthatatlan fontosságára. Államtitkár úr megigérte a
kérdések beható tanulmányozását.

. A z ö z v e g y i n y u g d i j 3 5 é v e s s z o lg á la t a la p j á n s z á m í t -

t a t ik . A vallás- és közoktatásügyi miniszterium a hozzá intézett
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azon felterjesztésre, 'hogy 'az olyan tanárok' özvegyeinek nyugdíja,
·kik 'a 30 éves szolgálatot választották, miként számíttatik, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y u g d íj-

'törvény szellemére és ennek a 88. §-a 3:ik bekezdésére való hivat-
kozással. kimondotta, hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 30 éves szolgá la tba n ma r a dt ta ná -

r ok özvegyeinek nyugtj.ija is 35 éves szelgá la tr a vona tkozta tva á l-

la pítta tik meg minden ~gyes esetben.

A 88. §. 3-ik bekezdése ugyanis igy szól: I "A' jelen szakasz-
ban említett tanárok és tanítók özvegyeinek és á r vá ina k ellá tá sa it

minden esetben a jeleu ' tör vény ha tá r ozmá nya iWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl szer in; kell meg-

.á lla píla ni 1"

Ilyen ·értelmezés szerint megállapított özvegyi nyugdíj már van
is 11éhány. Igy pl. egy 1874:. julius l-től 1907. m'árcius l-ig, tehát
32 évig és 8 hónapig szolgált sennek alapján t907 -b e n a k k o r í

teljes fizetés ével, 5400 koronával nyugdijazott középiskolai tanár <,

1912-ben elhalt, mikor özvegyének a régi nyugdíjtörvény szerint
1440 korona özvegyi n y u g d íj. utalványoztatott. Mivel az uj nyug-
díjtörvénynek i912 .. január l-ig visszaható ~ereje van,. a szóban
levő özvegyi nyugdíjat az uj nyugdíjtörvénynek megfelelően híva-
talból felemelték 25'38 koronára, ami az elhalt férj ténylegesiszol-
gálatának utolsó évében' élvezett 5400 korona fizetése után,' a 35
-éves szolgálat alapján 32 év 8 hónappal kiérdemelt 94%-os nyug-
.dijnak : 5076 koronának a fele (5Ó%-a)., . "~.' ;

( "SRQPONMLKJIHGFEDCBA
K in e v e z é s a p o lg . i s k . t a n í t ó n ő i v iz s g á ló b iz o tts á g b a . A vallas- és.

"közoktatasügyi m.kir. miniszter az országos felső nép- és polgári iskolai
ifanítónők képesítő vizsgalataról szóló IC)02. évi: 539, eIn. sz. a. kiadott

~szabályzatban 'szervezett vizsgáló bizottságba dr. P r ivor szky Alajost a
'mathematikara, dr. P r inz Gyulát pedig a csillagászati, fizikai és politikai
',fö1drajzra ez áll. Erzsébet Nöiskolahoz vizsgáló bizottsági tagokká a Sza-

'balyzatban körülirt hatáskörrel' az öt évi időtartam hátralevő részére
. kinevezte . l ' ( • '

• I , /

K in e v e z é s . A vallas- és köz okt. m. kir, miniszter kinevezte 'p ischl

Idat, az, Erzsébet Nöiskola polgári iskolai tanítónöképzö-intézet tanítónőjét .

'jelen állomáshelyén való meghagyása mellett a VII. fizetési osztályba
rendes tanarra. .

N e v e lő i k in e v e z é s . A vallas- és közokt. m. kir. miniszter kinevezte
Nagy Ferenc oki. el. isk. tanítót a budapesti 1. kerületi állami elemi
iskolai tanítképzö-intézethez nevelövé.

H a lá lo z á s . P u/sch Tóbiás, nyugalmazott tanítóképző-intézeti tanár,
az iglöi állarni-tanítöképzö-intézetuek I875-WI root-ig volt tanára, életé-

nek 75·ik évében, folyó évi május hö 4-én reggel Budapesten, a Pajor- -;
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szanatóriumban elhúnyt. Temetése folyó h6 6-án délután 4 órakor volt
Iglön. Elhunytaról az iglöi tanítóképző-intézet tanártestülete külön gyász-
jelentésben emlékezett meg Emléket kartársi kegyelettel fogjuk megőrizni.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ik e t n é m á k f e lv é t e l e . . A siketnémák budapesti áll. intézetébe fel-
vételt nyernek teljesen siketnémá, - avagy részleges hallásu, -'- továbbá
némi beszédmaradvánnyal biró, előrehaladottabb korban .megsiketült

gyermekek. A szegénysorsúak az intézeti képzés egész idejére eltartasi
segélyt kaphatnak az intézettől. A felvételi folyamodvány ok május 25-ig

küldendők be az intézet igazgatösagahoz : Budapest, VIlI., Mosonyi-u. 8.
.szám alá. Azigazgatösag az érdeklődöknek díjtalanúl küld felvételi nyom-

tatvanyokat.

N y á r i m e n e t r e n d .

A magyar királyi állam vasutak vonalain és az általuk k~zelt magán-
vasutakon f. é. május hö x-én a nyári menetrend lépett életbe, mely a

téli menetrenddel szemben a következő lényegesebb változásokat tartal-
mazza:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Buda pest keleti P á lya udva t-br uck-kir á lyhida i vona lon.

A Budapest-keleti pályaudvarról Graz felé jelenleg reggel 7 óra 2S.

perckor indulo 1302. sz. gyorsvonat 5 perccel, a Bicske felé jelenleg este 7
órakor induló 28. sz. személyvonat ugyancsak 5 'perecel, a Wien felé

jelenleg d. e. 9 óra 20 perckor indulo 2. sz. gyorsvonat pedig 10 perce el
korabban, a Budapest keleti pályaudvarra Graz felől jelenleg reggel 7 óra

10 perckor érkező 1035. (uj 1309) sz. személyvonat 50 perccel, az ugyan-
csak Graz felől jelenleg d. u. 1 óra 30 perckor ézkezö 1301. sz. gyors-

vonat 15 perecel, a Wien felől jelenleg délután 1 óra 30 perckor érkező

x. sz. gyorsvonat pedig ]0 perccel későbben fog közlekedni. Budapest
keleti pályaudvartól Bicskéig egy' új személyvonat helyeztetik forgalomba,

indul Budapestról II óra 55 perckor éjjel. A Bicskéröl Győrbe reggel 7

óra 2edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI perckor érkező 14. sz. vonat forgalma kiterjesztetik Bruck-Kiraly-

hidáig, ahová d. e. 9 óra 24 perckor érkezik. Ellenirányu párja Bruck-
Királyhidáról d. e. xlóra 40 perckor fog indulni és Győrben csatla-

kozni fog az onnan d.' u. lóra 50 perckor Budapest felé induló 15. sz.
személyvonathoz. A. Budapest keleti pályaudvarról Torbágyra d. e. 9
óra 30 perckor indulo és a Budapest keleti pályaudvarra Torbágyról d.
u. 3 órakor érkező 22/a és 23/a sz. vonatok Bicskéig, ill. Bicskétöl

fognak közlekedni.

Az J 303. sz. grázi gyorsvonat Nagyszentjánoson feltételesen meg fog
állíttatni. Az előző években május Is-től szeptember IS-ig vasár- és
ünnepnapokon Budapest keleti pályaudvar Bicske között közlekedett sze-

mélyvonatpár az idén ugyanarra az időtartamra és ugyanazokon a napokon

ismét forgalomba halyeztetik.

A Buda pest nyuga ti pá lya udva r -eszter gomi és a buda csá szá r jür dő-

óbuda i vona lon.



Budapest nyug. pályaudvar és , Piliscsaba, ill. Budacsászárfürdő és

Óbuda között a mult nyáron közlekedett vasár- és ünnepnapi vonatok

ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetnek.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A körmend-mur a szomba tz' vona lon egy új személyvonatpár helyeztetik

forgalomba, indul Körmendről d. u. lóra 14 p'erckor, érkezik Körmendre

d. u. 4 órakor.
A szomba thely-sopr oni vona lon Soprontói Kőszegig egy új személy- j

szállító vonat helyeztetik forgalomba, indul Sopronból d. u. 3 óra 33
perckor ..

A jelsőőr -jelsőlö 'vői vona lon az előző években junius r-töl szeprem-

ber IS-ig közlekedett vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba

helyeztetik.
A körmend-németujvá r i vona lon a vásári vonatpár naponta fog köz-

lekedni.

A buda pest-ha tva n-r uttka i vona lo~ Budapest-Gödöllő között május
r-töl és Hatvantöl-Budapestig május IS-től szeptember lS-ig az előző

években közlekedett vasár- és ünnepnapi -vonatok ismét forgalomba fognak
helyeztetni, A Salgótarjánba Hatvan felől reggel 7 óra 8 perckor érkező

vonat Fülekig fog közlekedni, ahova d. e. 8 óra 45 perckor érkezik,
Fülektöl-Hatvanig és Körmöczbanyatöl-Zölyomig egy-egy új személyszállító

vonat helyeztetik forgalomba, indul Fülekről d. e.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r óra 54 perckor,

Körmöczbányáról reggel 5 óra 35 perckor.
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• Budapest, IX. Ipar-utca 4. szám
• aug. t-től X. Kolossvnrí-utca 13.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I • ~1indenne,lllüiskolapadok, ískola-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I torna- és óvoda-berendezések és
• szabad. gyermekpadok gyártása •
•• ••• Árjeg'yzékkel készséggel
III szolgálunk ingyen és bérmentve;

KÉPES HETILAP fIATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

[1 I[ ElŐFIZETÉSI ARA EGY NEGYEDÉVRE 3 «aRONA I I I I
MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATR A INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 16

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár

StowussecSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s
csász, és kir. udvari szállító.

Am. ldr,'operaházi tagok, a m, kir. zeneakadémia, a
budapesti szinházak stb. szállitója, _a hangfokozó-

gerenda és a Rákóczi tárogató feltalálója.

Főüzlet : B d t Gyár:
II. LállChid-u.5. I I a p e s Öntőház-utca 3•

•• E szakban Mag'yarország
Iegnagyobbhangszergyára,
Ajánlja saját gyárában Icé-
szült hangszereit ••

·
ugyszintén hurokat és hangszer alkat-
-részeit. Iskolahegedük 4 forinttói. Har-
móniumok 35 fOl'Ínttól.Áljegyzék kivá-
natu-a ingyen és bérmentve.


