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Mélyen, tisztelt Választmány!
Száz év multával, két-három emberöltőnek s benne millió meg

millió embernek az idők végtelenjébe való elmerülése után meg-
illetődéssel állunk meg - tudja Isten - merrefelé rohanó utunkban
s megkiséreljük az eligazodást nemzetünk nagy nevelőjének, Eötvös
Józsefnek emlékénél. Nem először s nem is utolszor! Most éppen
életének azon pontjánál, mikor fizikuma indul neki a nagy útnak.

A végtelen hálaérzetnek kizárólagos folyománya-é, hogy pálya-
futásának már ezt a kezdőpontját is körülfogjuk a centennium
évgyürüjével, avagy alkalom-e ez a jelenségek összefüggését kutató
emberi elmének arra, hogy a visszapillantás lehetőségével életének
ezt a mozzanatát is kiemeljük a milliók átlagából? Nincs másként!
Az ő fizikai életének kezdete jelenti számunkra a rnillíónyi magyar
nemzetonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze llem i é le tén ek csir á já t. S száz évnek kellett elmúlnia
ahhoz, hogy megállapíthassuk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szellemének határaként e csira
- bár lassú, de biztató - fejlődő képességét.

Nemzeti életünknek még ma is uj kerszaka ez: a milliók
szellemi életének kezdődő kora; uj azért, mert a millióknak még
sejtelmük sincs róla, de még ama bizonyos százezrek sem ismerik
annak jelentőségét igaz. mivoltában; amazoknak, mert még nem
ismerik a szellemi életben rejlő nagy értékeket s. azért az még nem
kitörő erős életszükségleti vágyuk, emezeknek .pedig fel nem tünik,
mert véleményük szerint ők már teljes egészében benne élnek ebben
a szellemi életben s nekik oly természetes ez, mint a légkör, mely-
lyel nem törődnek, épen azért, mert nekik megvan!

Lehetetlen a mi különleges szémponrjaink szerint is meg nem
állni ennél fl gondolatnál, mely ujnak jelzi az Eötvös Józseffel
kezdődő kerszakot s meg nem keresni a feleletet erre a kérdésre:

1) Felolvastatott a folyó hó 6-iki választmányi ülésen.
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miért uj hát még ma is ez a korszak? Avagy nincsenek nemzeti

életünknek olyan fényes korszakai; melyekben a szellemi érték

magasra szökkent, nincsenek-e dicső férfiaink., kik uj ösvényeket

jeleztek a nemzeti haladás számára? Ismerjük jól e korokat s a

ragyogó neveket. Tudjuk, .hogy ez a mi nemzetünk - s ezen

mindig a mai szellemben a milliókat kell értenünk - eddigelé

keserves létfentartási korait élte mai napig a maga anyagi és politikai

függetlenségeért titáni küzdelmekkel, amelyekben megacélosodott

ugyan az izom s megszivósodott - hála Istennek - életünk fája,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

de amelyre el is használtuk szellemi erőnk legjavát. Ebben a küz-

delernben a röghöz tapadt tekintetünk, szabadságért sóvárgott

lelkünk s annak politikai szempontból történt relativ biztosításával

azt hittük, megmunkálhatjuk a jövőt. Széchenyi gazdasági és Kossuth

Lajos politikai függetlenségi eszméjébe szövődik Eötvösnek a szel-

lemi élet függetlenségéről kialakult eszméje. A milliók egyéniségeinek

szellemi függetlensége adja ez uj korszak főgondolatát: Ezt jelenti

csirájában Eötvös születése: a tömegenergiák ezen egyik elhanya-

golt összetevőjének életrekeltését, a tömeg szellemi életében rejlő

kincsek értékesítését, rövidesen: a magyar nemzetionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtömegku ltu r á t.

Nagyhangú szó ez súlyos tartalommal, melynek realitásában

csak fanatikus hit bizhat ; a mai felvilágosodás mellett, mely szám-

arányában csak részleges, minőségében materialisztikus szinezetű,

hogyan eshetik általánosan mélyített tömegkulturáról csak szó is?

Hogyan lehetséges az" hogy nemcsak a fény, de annak melege is

áthatoljon 'népünk tengerének mélyéig, különösen akkor, ha a kul-

turának nemcsak az értelmi emelkedettség fokmérőjet adjuk, hanem

e fölé az etikai értékeket is helyezzük?!

Eötvös nemzetünk 'jövőjének biztosítását a tömegek szellemi

felemelésében- látja :MLKJIHGFEDCBA'~A népnek értelmi emelésében fekszik legbenső

meggyőződésem szerint - úgymond - ezen haza egész jövője."

Demokratikus kulturpolitikájának ezen sarkalatos tétele egyenes

folyománya az állam céljáról vallott elvének: "A z állarn 'nem cél

önmagában, hanem eszköz, mely által az egyesek anyagi és szellemi

javaik élvezetét igyekeznek biztositani. " Továbbá : "miután az állam

polgárainak nemcsak' anyagi, hanem erkölc~i szükségeiről is tartozik

gondoskodni ,5 ee szükségek mindig 'azoknak foga lma itó lfüggenek :

az alkotmány célszerűségét mindig a nép' uralkodó eszmél .hatá-
rozzák-rneg." ',,,,,,,." ,,;

Ime, az állam polgárainak fogalma saját anyagi és erkölcsi

szükségeiről legbensőbb magja a kulturpolitika irányitásának. ,Ami-
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1yen e fogalom tartalma, olyan a nép kulturája is! Ezen kultura

általános és ezen, belül nemzeti jellegének szükségességét meghatá-

rozza demokratikus korunk s az a társadalomfejlődési törvény,

melynél fogva a felsőbb vezető rétegek mindenkoron a szélesebb

alsóbb néprétegekből, mint táplálóból egészülnek ki. Amilyen ennek

a tápláló tömegnek' anyagi és erkölcsi mivolta és ereje, akként

háramlik reá vissza- a vezetésben annak megfinomult s erőhöz

kapott mása. Kronkretizálvaa jelenséget: amig a tömeg vágyainak

irányító ereje az jstenének ismert önzésből táplálkozik, addig a maga

táplálta felsőbb vezetésnek is ez lesz a hajtó ereje. JövőnkyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő-

problémájának szűk látókörrel még ma is a gazdasági kérdéseket

tekintjük, melyeket korunk materialisztikus felfogásával akarunk

megoldani! Mily lehetetlen helyzet! Mily nehéz a belőle való ki-

bontakozás! Pedig már ismerjük hatékony eszközét, a szellemi

emelkedettséget. De azt is tudjuk, hogy maga a kiművelt ész is

még mindig ennek a materialisztikus irányzatnak " a támogatója,
rnelyet lefoglalt' a maga számára. Nincs más kiút e süppedős talaj-

ból, mint eonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma te r ia lisztiku s fe lfogá s ma ga sr a he lyeze tt sú lypon t-

já n a k le szá llítá sa a z egyéneken á t a tömegekben .

S itt kapcsolódunk bele mi, mint a tanítóképzői tanárság

'statusa, elsősorbari Eötvös kulturprogrammjának ,filozófiai rend-

szerébe, Ennek vagyunk mi közvetítő rnolekulái, az állami élet

organizmusának idegcsomói, az' ő kedves iskolamesteremek rész-

leges _megalakitói. E materialisztikus kor felfogásából táplálkozó

felfogásunk szerint, a magunk szemében, értelmileg: a nemzeti élet

fontos tényezői smint ilyenek a vezető agyhoz tartozóak ;' érzelmi-

leg;' a nemzeti érzület táplálói, a nemzet részéről reánk irányuló
~

értékelésben pedig: injekciókkal táplálandó karói a nemzet feslő

hajtásainak, a nemzet családjában házi nevelő - a maga helyén.

E disszonáns .zőrej korunk materialisztikus vásári zajából

vegyül bele ez ünnepies pillanatok hangulatába velőkig hatóan

'figyelmeztetve bennünket, csendes visszavonultságunkban elmélke-

dőket, arra, hogy mireánk vár ennek 90z Eötvös szellemében át-

érzett kulturprogrammnak első helyen való kibontása" mireánk tar-

tozik annak megvalósítása, mert hiszen a mi köreinkben húzódik

'meg élő erőként a nemzeti idealizmus, melyet nekünk kötelességünk
fanatizrnussá növelve-nemzetalakitő tényezővé tenni, nekünk' kell 'a

lelki gyönyörüségnek egész lényünket betöltő büszkeségévei dacolni

az osztályrészünküljutott istenek gyülöletével. E fenségesség nélkül

'törpe, 'futkosóala.kokvagyunk, erő nélkül eszmék hordozására s



564zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megvalósitására. Álláspontunk szilárdságán fordul meg az Eötvös

szellemében felfogott nemzeti kultura megteremtésének sikere,

idealizmusunktól annak képe, melybe mivoltunk hűen belerajzolódik.

Eötvösnek gondolatmenetében az egyénhez kellett jutnia,

annak kényszerítő céljai val és diszpoziciőival foglalkozva, az embert

rnint fejlődő, önmagában is egységet alkotó lényt tekintenie, de

egyuttal a társadalomba beékelt s ennélfogva egy másik, nagyobb

tekintetnek is alávetett részt felfognia. Igy jutván az egoizmus és

altruizmus erejére, kereste s találta meg azoknak megnyilvánulási

feltételeit másokkal egyetemben ő is az etikai erők szükségszerű

kialakulásában. Ezen etikai erők hatékonysága a materializmushoz

való viszonylatban pedig a szellemi erőkön át az értelmi belátás

erejétől függ. Igy kerül élére nép oktatási törvényének mint eszköz

az értelem fejlesztése.

A milliók értelmi erejének emelése azonban magában még nem

kultura, aminthogy még nem kultura a kellemes élet külső fel-

tételeinek megteremtése. Ezek csak készségek lépcsői, melyek köl-

csönösen hatnak nem' kizárólag az egyéni érdek táplálására, hanem

aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközjó n a k emelésére. Ez, a közjó felé vetett tekintet az az etikai

magaslat, mely már. a kulturának tartalmi jegye.

, Az ehhez. való emelkedés feltételeü\ Eötvös az egyén i sza ba d -

sá go t jelöli meg minden vonatkozásában, mert az etikai elveknek

az altruizmus jegyében való kialakulását csak a teljes belső függet-

lenség biztosíthatja, az az önállóságom erkölcsi elveim kialakításában,

melyeknek értelmi belátásom révén az altruizmus jegyében ken

megfoganniok, s melyek cselekvésekben nyilvánul va nem kerülhetnek

valamely objektiv materialisztikus hatalom kényszerkörébe, mert az

vagy letérdekemet fenyegeti, vagy az altruisztikus okok túlsúlyát

veszítem el s helyébe az önzési hajlamok jutnak túlsúlyra bennem

s millió embertársamban. Örökös küzdelme ez a materiális és etika.

okoknak az egyénben magában és a szociális társadalom rétegeiben

s mindaddig, mig a túlzott materialisz.tikus felfogásra esik a súly,

melyet a tömeg majoritása képvisel, elerőtlenednek az egyénben az.

etikai erők s előáll a kielégíthetetlen s antiszociális anyagi harc,

melyben a kultura lényegér abban a törekvésben látjuk, hogy minél

tökéletesebberi hasznosítsuk a természetnyujtotta anyagi erőket, de

nem a milliók számára, s nem is akielégítettség fokáig, hanem

azontúl végnélküli tőkék gyüjtésére. Kultura ez is, de csak az arany

kultusza a hasznosság kritériumával, de nem kultura az emberi

haladás kritériumával ; amaz magában ki nem elégítő, emez az etikai
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értékek növelése nélkül el nem érhető s szociális vonatkozásaiban
-meg nem oldható.

Ekként végeredményében az egyes emberek egyéni etikai értéké-
ben rejlik a nemzeti kultura lényege s a szociális kérdések helyes
megoldása. Szinte önként kinálkozik e feladat megoldására a nemzet
egyöntetű nevelése. Oly feladat, melyből nekünk is kijutott osztály-
részünk a tanító képzés terén. Eötvös szellemének légkörében két-
szeresen érezzük e feladat súlyos voltát. Emelkedett nézőpontjából
jól látjuk, hogy nem szabad megelégednünk azokkal a közeli célokkal,
melyeket aprólékos mindennapi munkákban szem előtt tartunk,
hanem gyakran túl kell azokon látnunk: a művelt, hazafias s
kulturfeladata magaslatán álló iskolamesteren át nemzetünket a
valódi értelemben vett kulturnépek sorában.

De jól tudjuk azt is, hogy ideális munkánkban majdnem
magunkra hagyatva törtetünk céljaink felé. Tekintsük azt a csekély
érdeklődést, melyet a művelt társadalomban közoktatásügyünk iránt

tapasztálunk. Egy eheti napilapból idézem egy pedagógus követ-
kező sorait : "Hogy az 1868. 38. t-c. szellemében a beiskolázás
miért nem eredményes (a népiskolában), annak pszichológiája szociá-
lis okokra s főleg annak, anyagi telhetetlenségre vezethető vissza,
mely korunk minden körű társadalmát jellemzi." ;,A közigazgatás
- mely ezt a törvényt hivatva van kezelni - csupán zaklatást s
kellemetlen munkát lát benne." Ezek a sorok a középosztályhoz
tartozók felfogását mutatják. Mit várjunk a néptől, mely a maga
esze szerint szintén csak anyagi célját látja az emberiségnek, csak
a fokozódó nehézségeket, de maga nem juthat a tiszta belátásig.
Ki segítsen a tanító embernek, ha nem a maga becsületes ember-
sége? Kitől várjayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő az emberségre jutást, ha nem mi tőlünk, aki-
hez ifju korában ragaszkodni tudott? A mi személyiségünk a leg-
többjében nem maradhat hatás nélkü!. Az a lehetőség, hogy vala-
mennyiünk münkájának sok részlete s egyetemessége vagy termő
talajra talál növendékeink elméjében és szivében s ezzel meg-
sokszorozva hat életképességéhez mérten százak és ezrek lelkületére,
avagy még ott megy veszendőbea képző falain belül sa meddőség
keserű érzetévei kell tovább folytatnunk munkánkat, mondom, ez a
lehetőség százszorosan kell hogy .elmélyedésre birjon bennünket
feladatunk legcsekélyebbnek látszó mivoltára is' s százszorosan és
szünetlenül kell keresnünk a módozatokat, melyekkel gondolatain-
kat és érzéseinket sikeresen szivárogtathatjuk át az ő lelkületük be.
Ezért nagyon fontos gyakorlati kérdés is azoknak a Iő- és mellék-
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körülményeknek figyelembevétele, melyeknek hatása alatt jelöltjeink

tanítóságra jelentkeznek, vajjon alkalmas személyiségek-e arra,

hogy a nagy nemzeti elvek képviselőivé lehessenek, hogy etikai

súlyukkal sikeresen előkészíthessék nemzetünk jobb jövőjét.

A magunk feladatának főleg etikai, volta kétségtelen; munkánk

tipikus jellegzőjévé kell válnia azon állandó és egyöntetű törekvé-

sünknek, hogy úgy cselekvéseinkben, mint tanulmányi anyagunk

értékesítésében tudatosan mindenkor a növendékek lelkületében

olyatén harmoniáját alakítsuk ki a két világfelfogásnak, melyben a

materialisztikus rész a maga jogos helyére szorítva az etikai szem-

pontok nyerjék el irányító befolyásukat. Eszközünk e téren is az

egyéni diszpozición felül az értelem szigoruan logikus kiművelése

az altruizmus irányában s még előbb preventive annak a régi

óhajunknak megvalósulása, hogy necsak fizikai feltételek birtokában

legyen végleges a növendék felvétele, hanem, mondjuk, bizonyos

jellembeli jó tulajdonságok megléte esetében, A kérdés nehézsége

nem riaszthat vissza bennünket attól; hogy figyelmünket célunk

érdekében erre is rátereljük.

~ötvös szelleme irányíthat bennünket ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúton is. Minden

dolgát a mélységes szeretet .jegyében intézte s mint első feltételét.

ezt jelezte a siker biztosításának. Hiszen maga a szeretet a tökéle-

tesedés alapoka, hiánya a stagnálás élettelensége, ellentéte a rom-

bolás átka. Milyen lehet annak az embernek neveltsége, aki a

szeretetet nem ismeri, milyen a pedagógus enélkül. Közmondássá

kellene válhía Rein arrras mondásának, hogy valamely nép legtöké-

letesebb műve maga a nép legyen. Erre pedig csak az altruizmus,

a szeretet képes.

Eötvös szelleme szerint akarunk cselekedni, örök' emléke

megteremtésén fáradozni azzal, hogy csekély tehetségünkhez képest

meg akarjuk őt érteni, magunkba kivánjuk plántálni azt az ő mély-
séges szeretetét, mellyel a népoktatás ügyén át a nemzet jövőjével

foglalkozni tudott; fel óhajtunk emelkedni az eszmék ama világába,

melyeknek világító sugarai rajtunk s az ő ked ves iskolamesterei

lelkületén át a magyar nép millióira szórják áldásos melegüket és
fényüket, s táplálkozni fogunk azMLKJIHGFEDCBAő idealizmusának abból az' éltető

forrásából, melyből fel-felmerülő kicsinyhitűségünk erőt meritve, végre

is diadalra visszük nemzetünk szent ügyét.
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T a n í t ó k ' é p z é s .

E lm é l e t é ' S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakortat a t a n í t ó k é p z é s b e n .

A gyakorló iskolai tanítóknak és a közmíveltségi tárgyak

tanárainak munkájáról közölt cikkeimben (Magyar Tanítóképző 1912_

decemberi és 1913. februári számában) két gondolat domborodik ki:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A gya ko r ló isko la i ta n ítón a k a lka lma t ke ll a dn i e lmé le ti

p eda góg ia i ta nu lmá nyokr a .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2, A közismer e ti tá r gya k ta n á r a in a k módo t 'ke ll nyu jta n i

td r gya ik nép isko la i műve lésé te .

Novy Ferenc dr. cikkei után (Magyar Tanítóképző 1913.

május, juniusi száma) röviden' meg kell magyaráznom. hogy ezzel,

a két gondolattal nem óhajtottam kimeríteni a gyakorlóiskola vezető-

jének és a közismereti tárgyak tanárának munkakörét, Csak két

olyan hiányr:a akartam felhivni a figyelmet, melyek a mai rendszer-

ből természetszerüleg következnek. Ugyanis a gyakorlőiskola vezetői-
nek kiválogatásában eddig sohasem kivántak e életi pedagógiai

képzettséget, a közismereti tárgyak tanára nak képzésében és képe-

sítésében pedig megelégedtek a tudományos készültséggel, sőt

nyilvános m űködésükben is többé-kevésbbé egyéni passziójuktóI

függ, hogy mennyire foglalkoznak tárgyuk népiskolai érdekeivel.

Sok esetben a szervezet ily természetű hiányait áthidalja a

józan ész. A tanítóképzés terén ezek az akadályok, mint a mult

tradiciói, erősebbek voltak a józan észnéJ.

A .multban a tanítóképzők vagy a népiskolák függe1ékei voltak

tanítóinasokkal, vagy a középiskolák függelékei szegény diákokkal ..

A' tanítók pedig tanítómesterek, kik gyakorlati úton sajátították el

a tanítás mesterségét, vagy a ,tudományos pálya hajótöröttjei, kik

több- kevesebb tudásuk alapján, gyakorlat nélkül állottak a tanítói

hivatalba,

Korunk . pedagógiai gondolkodása megalkotta a tanítói sze-

mélyiség eszményét., Minden tanítóképző-intézet tanárkarának a

lelkében él ilyen eszmény, melyet tanítványaival minél inkább meg

akar közelíteni. A tanítói eszmény megvalósitásán fáradozik a

gyakorlóiskola 'Vezetője azon dolgozik a közmiveltségi tárgyak'. .
tanára is. Előbbit sokszor megköti előképzettsége. Ha nem is művész
a gyakorlőiskola vezetője, gyakorlat útján kitünő tanítómester válik

belőle. Szabadabb mozgásra azonban nem vállalkozhatik, mert
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hiányzik belőle a magasabb. szempontokhoz szükséges elméleti

tájékozottság. Elméleti továbbképzésére nincs ideje, mert reggeltől

estig leköti hivatala.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanárt megköti a tanítóképző sajátlagos

szervezete, mely a 14-18 éves korban középfokú műveltséget és

tanítói szakképzést akar nyujtani.

Elemezzük a közműveltségi tárgyak tanárának helyzetét, A leg-

több tanár működésében sajáttárgyát s nem a tanítói szernélyisé-

get tekinti irányadó nak. (Lásd a tantervi vitákat.) Minden pedagógiai

kérdésben végülis tárgya tudományos követelményeinek sáncai

mögé vonul s elzárkózik a további tárgyalás elől, Akik belátják,

hogyatanítóképzőnek a közműveltség felett is van célja, akik

elismerik a tanítóképző szakjellegét és tudják, hogyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta n ító képző

sza ktá r gya a peda góg ia , azok érzik, hogy saját tárgyukat is ezen

szakjelleg szempontjából kell megvizsgálniok és feldolgozniok, azok

belátják, hogy minden munkájukat bele kell illesztenlök végered-

ményben a pedagógiai. cél szolgálatába, azok meggyőződéssel hirde-

tik, hogy ők nemcsak magyart, történetet vagy természetrajzot

tanítanak, hanem ta n ító i is képeznek. Ilyennek ismertem meg Novy

kartárs at is az idézett cikkeiból.

A közműveltségi tárgyak pedagógiai művelésében látja a tanító-

képzés sajátlagos feladatát. Megvalósítására ajánlja: 1. A mai szerve-

zet mellett a képesítő vizsgálat anyagában a köztnűveltségi tárgyak

módszerének hangsúlyozását és a tanítás munkájában a szaktanári

demonstrációk felkarolását. 2. A. tanító képzés ujjászervezé.sét, mely-

nél egy felsőbb tagozat ban 8, közműveltségi targyak tanárai részle-

tesen feldolgozhassák tárgyuk módszerét.

Lássuk az 1. pont gyakorlati köyetkezményeit. Ha a képe-

sítővizsgálaton, a közműveltségi tárgyak tanárainak az anyag mel-

lett a népiskolai vonatkozásokat is kell kérdezniök, látszólag biztosí-

tottuk a tanterv ben minden tárgynál külön kifejezett methodikai

kivánalmakat. Ennek szervezeti szempontból mindenesetre van

jelentősége, elvben azonban· a tanárok egyrészére szükségtelen,

másrészére meg hiábavaló ez az intézkedés. Tudom, hogy N. is

mélyebben tekint s a külső szervezeti tcnyben csak eszközt lát a

lényeg biztosítására.

Azonban ép a lényegben nem. tudok teljesen egyetérteni

Ni-val, Mikor tudja a tanítóképző-intézet tanára tárgyának anyagát

a népiskola szempontjából helyesen kiszemel ni és összeállítani?

Elemezzük ezt a, folyamatot!

1. Szükséges a széleskörű tárgyi tudás.'
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2. Figyelemmel kell kisérni a tárgy methodikája terén minden
mozgalmat és az objektivkritika magaslatáról kell értékelni a külön-

böző methodikai irányokat.

3. Tisztán kell látni a népiskola célját, amint azt a törvény
felállítja és a kor szelleme formálja.

4. Élni kell a népiskola levegőjében, hogy megértsük .szelle-
mét, melynek feltételei különösen :MLKJIHGFEDCBA

a j a gyermekek testi és lelki fejlettsége,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ] és a gyermeki szellem megnyilatkozásának, főkép gondol-
kozásának jellemző formája. ,

5. Szükséges bizonyos jártasság a nép iskolai tanítás techni-
kájában.

Hozzájárulnak még ezekhez mindazon tényezők, melyek az
iskola nevelési munkáját jellemzik és összhangzó életének alapjai.

N. nagy körültekintéssel válogatott e tényezők között és a
tárgyi tudást és methodikai tájékozottságot látta meg elsősorban.
polémikus részleteiben hangsúlyozza a népiskola egységét is. Mikor
azonban párhuzamot von kicsinyes tanítástechnikai és magasabb
methodikai szempontok között s kizárólag a~ utóbbiak mellett fog-
lal állást, nem maradhatok mell elte.

Igenis népiskolai tanítástechnikai munkát') is kell végezni a
közrnűveltségi tárgyak tanárainak, mert ez feltétele a rnethodika
tanulmányozásának. Nem félek, hogy ezen munka mechanikussá,
aprólékossá, formálissá teszi a tanár munkáját, attól sem félek,
hogy mesterernber lesz és hogyatanítóképzés célját agyakorló
iskola nivójára rántja le. Ellenkezőleg ez a munka fogja felnyitni
a tanár szemét, ez a fáradozás fogja lelkébe varázsolni a diszpozi-
ciókat, melyekkel majd a képzői anyagot népiskolai szempontok
szerint is tudja értékesíteni. Az itt szerzett tapasztalatok képesítik
csak igazán a népiskolai rnódszer meggyőző és tudatos hirdetésére.
A saját munkájából vont állalánosítások szolgáltatják a kulcsot
mások methodikai eredményeinek megértés éhez. Saját munkája
vezeti a tanítói munka megértéséhez, poéziséhez. Ezek az élmények
feleslegessé tesznek majd minden miniszteri rendeletet,' mert aki
megizlelte a tanító munkáját, tudja rnit ajánl előkészltésen, tudja
mit kiván tanításon, tudja mit dicsér és mit támad birálati meg-
beszéléseken. Aki igy dolgozik, a munka szent jogával áll helyén
és ez törekvéseinek, fáradozásainak apostoli varázst ad.

1) Mikor és hogy, arra konkrét javaslatot nem kivánok tenni.
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Ám szavam gyenge e munka szubjektiv erejénekecsetélésére
s csak pusztába kiáltott. szó, mert ~ki nem érezte e munka gyönyö-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, - . .~. .

rét, hiába hajszolja azt elméletekben.

Azt mondják, a népiskolai foglalkozás sablonossá teszi a tanár

munkáját és leszállítja a tanítóképzés szinVonal~t., I.gaz, a ~evelé&

és tanítás sablonná alakulhat, ha ösztönszerül7g· vagy másoktól

" ellesett technika alapján iparszerüleg végezzük; A tanár azonban

nem végzi munkáját sem ösztönszerüleg, sem 'm'esterség, módjára.

Az ő lelkében a mult "elméletei és intézményei élnek mindazon

törekvésekkel, melyek előmozdították, mindazon gátakkal, melyek

megakadályozták a tanítás munkáját. Filozofikus iskolázottság a a

különböző zűrzavaros felfogások forrongásába nyugalmat, a dolgok

összevisszaságába rendet hoz. Elméleti képzettsége gyakorlati tevé-

kenységét tudatossá teszi. Tapasztalatai uj problemákat vetnek fel,

intenzivebben eszmél, mélyebben gondolkozik ,s behatol a dolgok

lényegébe, általános elvekhez jut, azokat gyakorlatilag kipróbálja.

A gyakorlat, és az elmélet, az induktiv és deduktiv módszer kölcsö-

nösen támogatják egymást s korrelativ növekedésben egymás ki-

építését biztosítják. ,Az elmélet és gyakorlat ezen eleven kölcsön-

hatása mindig jobban összeszövődik és mindig rejtett berőket

ejt birtokába, még az intuitiv erőket is mozgatja és művészi lendüle-

tet ad a munkának. Igy jutunk el a tanítói személYiséghez, mely

a kedély mélységeiből merít és alkotó lesz a tanításban. Ezt a

tanítói magaslatot sem az elmélet, sem a külső gyakorlás egymagá-

ban sohasem érné el. A tanár népiskolai gyakorlat nélkül' nem tud

elég erőt kifejteni a növendék utjában álló gátakeltávolításához és

a növendék lelkében támadó kételyek eloszlatásához. Csak a gya-

korlat vezet öntudatos, és biztos fellépésre.

A népiskolai tanítás által gondolkodásban és a 'tanítói munka

végrehajtásának -módjában emelkedtünk. Anyagot .pedig tudományos

készültségünk ad; mely az· előbbi munkával nem kevesbedett.

Végül előnyére válik a képző-intézeti oktatásnak is, ha a tudomá-

nyos anyag ot is módszeresen alakítjuk.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e jteg e té se imbó l kitiin ik, hogy a z e lmé le ti me thod ika i meg -

gondo lá soka t é s a nép isko la i ta n ító i gya ko r la to ' t egyen lő fon to sna k

ta r tom a közmüve ltség i tá r gya k ia n á r á na l: sp ec iá lis mcthod ika i-

fe la d a ta i szempon tjá bó l.

Lássuk még a negyedik kivánságor. Élni kell ~ népiskola

levegőjében, hogy annak szellemét megértsük, Ezt a szükségletet

N. ugyan nem fejti ki, de bizonyára ő is meg van győződve róla,
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Ezt pedig sem a képző-intézeti elméleti mcthodikai Ieladatok, sem

a demonstrációk és mintatanítások nem szolgálják oly _mértékben,

hogya tanárnak legyen elegendő tapasztaláta ~s' ,él,IJlénye, amire

építhessen gyakorló iskolai szereplésében. 0.

A kisérleti vizsgálatok megállapítják a tanulők átlagos testi

és lelki fejlettségét, kiderítik a gyermekek gondolkozl;\smódját. Ezek

azonban csak átlagos értékek, melyek . átlagos következtetésekre,

pl. tanterv készítésénél, használhatók. ,A tanítói gyakorlatban eze-konmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ' ,

az eredmények csak akkor alkatinazhatók.. ha az, aki használni

akarja, vagy maga állapította meg, vagy közvetlen érintkezés utján

mindezekről gyakorlati úton tapasztalatokat szerzett. Szóval kisér-

leti pedagógiai eredményekismeretével, vagy, a'lé,lkül,_ minden körül-

mények között szükséges a gyermekekkel való közvetlen érintkezés.

Ez az érintkezés .fog meggyőzni arról",hog'y' a gyermek nem kicsi-

nyitett felnőtt, ki csak, fokozatban té(,el~,et~91,: hanern minőségileg

is más, mint a felnőtt. Különösen.jnás gondolkozás módját fogjuk

megismerni a közvetlen érintkezés útján.

Az ember, fejlődésében ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgondolkozás is különböző fokon

megy keresztül; kezdetben egészen naiv, majd szemléletes, végül

logikus és rendszeres, Ezen fokozaton ment át az egész emberiség,

ezeket futja be az egyes ember is. Sokan pedig nem is emelkednek

a legmagasabb fokra. A nép általában II szemléletes fokon marad •.

azért nevezzük ezt 'a fokot népies gondolkodásnak (józan ész) ..

A népiskolai foknak a népies gondolkodás felel meg, a tanító-

képzőben a tudományos gondolkozásra térünk át A népies gondol-

kodás a, szemlélet alapján pl. a növényeket életközösségekben látja.

Ilyenek az erdő, a tó, a szántóföld. A tudományos gondolkodás

analízis, összehasonlítás és szintézis alapján a természetes rendszer-

hez jut. Ennek tagjai pl. a pillangósok, keresztesek, májrnohok •.

hasadó gombák. Ugyanigy van ez a tárgyak megkülönböztetésé-

ben is. A népies gondolkozás az em bert és a természetet ragadja.

ki s azok köré csoportosítja ismereteit. A tudományos gondolkodás.

külön tudományokat külőnböztet meg: állattan, vegyülettan, gazda-.

ságtan, nyelvtan. A tudományos gondolkodás összes műveleteiben

különbözik a népiestől. Kérdés, lehet-e tudományos gondolkodást

egyszerüen a népiskolába 'bevinni és a tanítást ahoz alkalmazni,

amint a tante~vben tudattalanul kifejezésre jutott. Ha a nép gyerme-

kei csinálták volna a népiskola tantervét, bizonyára a népies gondolko-

dás szerint vették volna fel-a tárgyakat s nem kellett volna utólag:

il koncentráció utján gondoskodni a tárgyak összefüggéséről. Mint •.
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hogy azonban a tantervet akadémikusok csinálták, kik a világot

már tudományos rendszer korlátai között látják, kiragadnak mindent

szemléletes környezetéből, Igy azután az egyetem és a középiskola

mintájára, a népiskolába is bevonultak a tudományos szempontok

szerint megkülönböztetett tantárgyak s az' utolsó falusi iskolában

is van külön állattan, vegyülettan, gazdaságtan stb.

Ez még nem olyan nagy baj, mert úgy foghatjuk fel, hogy

a tantervet a tudományos pedagógia. nyelvén fogalmazzák megONMLKJIHGFEDCBAé s

a népiskola feldolgozandó anyagárvtudományos rendszerben sorol-

ják fel. A baj ott kezdődik, ahol ezt a megkülönböztetést szószerint

veszik és külön tanítják az egyes tudományágakatr Azonban ezt a

bajt a legujabb tanterv már kiküszöbölte azzal, hogy pl. a termyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé-

. szettudornányi tárgykör rokonanyagait egyidőben kivánja tárgyalni.

A tantervnek a tudományos gondolkozási foknak megfelelő fel-

sorolását csak rendszerezésnek szeretnők tekinteni, melynek nem

szabad a népiskolában kifejeződnie .. Ezt ki kellett fejtenem, nehogy

N. beállítása alapján valaki azt higyje, hogyanépiskola egységét

meg akarom bolygatni és a népiskolába a tudományos gondolko-

zási foknak megfelelő szakrendszert akarok bevinni. Hogy mégis

megemlítettem a gyakorlóiskola megosztásában a szakjellegű taní-

tást, annak okát tehát abban kell keresni, hogy ezzelMLKJIHGFEDCBA

a j segíthetünk a gyakorlőiskola vezetőjének mai tarthatatlan

helyzetén ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) hogy igya közműveltségi tárgyak tanára bevonulhasson a

gyakorló iskolába.

De ezen nemes cél érdekében sem kivántam egészen a tudo-

mányos szakrendszerre áttérni, amennyiben a természet (természet-

tudományok) és az ember (történettudományok), a nyelv és a

számolás tárgycsoportjait vettem fel. De ezt sem tartottam cikkem

lényegének, amit ki is fejeztem és készséggel járulok hozzá, ha

valaki más módot tud a gyakorló iskolai tanítók felszabadítására,

(második / gyakorló iskolai tanító alkalmazása) vagy a tanárok

gyakorló iskolai munkájának megoldására. (!!!)

Amit N. ajánl a tanítástechnika gyakorlására, az nagyon

kevés. Évi 4-5 demonstráció és nehány mintatanítás nem elégséges

a gyakorloiskola népis~olai szellemének sa népies gondolkozás-

módnak a megismerésére. •

Pedig csak a népies gondolkodás lehet a népiskolai tanítási

módszer alapja. Ezzel nem szállít juk le a népiskola szinvonalát.

Formailag li. népies gondolkozás ugyan a tudományos gondolkodás



.573zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mögött áll, akárhányszor azonban tapasztaljuk, hogy a józan eszű,
népies gondolkozásu poJgárember jobban eligazodik az élet apró
kérdéseiben, mint a tudós. Igaz, hogya néples gondolkozás inkább
ki van téve a tévedéseknek, mint a tudományos gondolkozás, mely
az elemzésre és kritikára támaszkodik. De nem is oly nehézkes,
könnyen használható, azért nevelni kell helyes használatára a nép
fiait.

A népi es gondolkozás legjobbaó kifejeződik a munkában-
A népies gondolkozás nevelésében az egyszerű gondolat viszonyok
gyakorlása mellett tehát különösen a rnünka használható. Igy egyez-
tethető gondolkodással a munka. A tudományos munka ugyis
nehezen valósítható meg a népiskolában.

Anépies gondolkozás és a tudományos gondolkozás különb-

sége problematikussá teszi N. mcthodikai törekvéseit, ha csak nem
keres módot arra, hogy őmaga és tanítványai a népies gondolko-
dást t~ljességgel megismerjék. Ezt nem lehet spekulativ uton fel-
állítani, ezt el kell lesni a néptói és ~ gyermekektől. Azután építsünk r

Fejtegetéseim végén röviden kifejezern álláspontomat.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA köz-

műve ltség i tá r gya k ta n á r á na k· tudn ia ke ll tá r gyá t s já r ta ssá go t ke ll

sze r ezn ie a nna k nép isko la i módsze r ében , hogy ta n ítóképző i ta n ítá sa

e r edményes legyen : (Novy.) H a a zonba n e lőbb r e a ka r ja vinn i a .

n ép isko la i má d sze r i, h a tuda to sa n a ka r r é szt venn i a gya ko r la ti

kiképzésben , h a a ta n ítók gya ko r la ti p eda góg ia i ta n á csa dó ja és veze -

tő je a ka r lenn i, a kko r tisztá b a n ke ll lenn ie a nép isko la cé ljá va l é s

egész mun~a kö r éve l, meste r n ek ke ll lenn ie tá r gya nép isko la i fe l-

do lgozá sá ba n és soha sem tá r gyá na k szük ker e te it, h a nem ta n ító -

képző i munká já b a n a z eszményi ta n ító t, n ép isko la i munká já b a n a

műve lt ma gya r n épe t ke ll szem elő tt ta r ta n ia .

Többet nem kivánok most a közműveltségi tárgyak tanárainak

munkaköréről szólni, de ha Novy kartársam ésaz én szives invi-
tálásomra, harmadik és negyedik is beleszól' vitánkba, talán tudunk
biztos alapköveket lerakni a tanítóképzés jövendő kialakulásához,

melyet szintén nem ugy képzelek, mint azt N. röviden érintette
cikkeiben. Erről azonban majd máskor.

Q u in t J ó zse f.
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B)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szóbe li képes ítők .

. A vizsg á la tok id e jé tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz elnökség állapítja ugyan meg,de ez
'sohasem történik az intézeti elütjáróság óhajától eltérőleg. Elnöke

(állami- intézet levén) rendesen a miniszteri biztos, de megbizható
'(a szabályzat rendelkezik így) az intézeti igazgató is a miniszteri
-biztosság teendőivel. Az irásbeliek mindig csak az igazgató elnök-
lésévei tartatnak.

De a m in iszte r i b izto s-n a k ez az elnökösködése nem egy
jelentőségű a mienkével, . A / mi vizsgálati szabályzatunk (1911.
30.000), 54+ 6 = 60 kvartoldalon részletesen irja elő a képesítők
egészmenetét. A bajor szabályzat, (1898. aug. 12. Nr. 13599) a
Schlussprüfung rendezését 4'= négy oldalon elvégezi (Min. Bl.
18V8. Nr. 19. S. 322-325) és két. oldalon (334-335) kösöl egy

.Schlusszeugnis mintát.
Ebben az előirási terjedelemben nem csoda, ha a miniszteri

biztos jogkörét és sok egyebet, a praxis domborít ki.
Az' első napon a miniszteri biztos ur megjelent néhány perc-

-cel reggel! 7 óra előtt, mert a 7 órai kezdést pontosan betartották.
Az igazgató által történt fogadtatása a barátságos tisztelet benyo-
mását' tette.

Másnap már. későbben jött, de sem délelőtt, sem délután
nem várták meg őt. Elnöki. széket sem foglalt, hanem oda ült,
ahol üres helyet talált a vizsgáló bizottság asztalánál. Harmad-
napon pedig egyáltalában nem jött, de azt előre jelezte. A vizs-
gálat menetét figyelemmel kisérte, de ő maga sem kérdést nem
-intézett, sem másképen be nem folyt. A kalkulus megállapításánál
sem. A szabályzat 8. §-a csak annyit mond, hogyaszóbelieknél
elnök a Regíerungskommissar és hogy ez lehetőleg. mindig a
-Kreisschulreferent legyen. Az intézkedés közvetlen munkáját min-
dig az igazgató végzi. '.

A szóbe lir e bocsá jtá s a vizsgáló bizottsághoz tartozik, amely.
nek elnöke a min, biztos lévén, az irásbeliékre vonatkozó esetle-
ges megjegyzéseit a szóbelieket megelőző konferencián teszi meg-
Ha a jelölt a hittan, német, mennyiségtan vagy a neveléstan irás-
beliei közül ke tiőbő l kapott elégtelent, vagy ha a fennebbiek egyiké-
ből, de hozzá még a fizika vagy történetből is, akkor szóbelire

nem rnehet. Ha azonban ahittan, német, mennyiségtan vagy
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neveléstan közül csak' egyikből bukik vagy ezekből nem, hanem

csak a fizika és történetből (akár mind a kettőböl), akkor szóbelire

mehet. Ha pedig a földrajzból, amiből vizsga nincs, évközben elég-

telen lett volna, tesz szóbelit.

Van egy ellentétes intézkedés is:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szóbe li a ló l va ló fö l-

men tés . Akinek úgy az évfolyami mint az irásbeliek eredménye

l-es, annak igénye van az illető tárgyak ból a szóbeli alól való

fölmentésre. Akinek ily módon legalább 2-e van, azt a tantestület

mentheti fel. De még a 2 jegyen alul is helye lehet a felmentés-

nek, ha az évköziyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és az irásbeli eredmény összhangban van és ha a

tantestület ,az ilÍető jelöltnek képességéről meg van győződve.

, Igy azután a szóbelit tévőknek legtöbbje csak egy vagy

néhány tárgyból tesz vizsgálatot és van elég sok, akinek a próba-

tanításon kivül a szóbelieken semmi dolga sem akad.

Világos, hogy ez az intézkedés tetemesen leszállítja a szóbeli

képesíröknek értékszinvonalát, mert a felelők átlaga 2es kvalitáson

aluli jelölt. Erre nézve meg is oszlik a szakerők és intéző körök

véleménye. Hogy a két év mulva érvénybe léptetendő új vizsgálati

szabályzatban ezt a módot fenntartsák-e, ottlétemig nem döntöttek.

Tekintettel arra, hogy rendesen sok a vizsgálandó (pl. ezidén

1913·ban 130 an voltak), időtakarékosságót jelent, a' jelöltek

ambiciója is szerepet játszhatik, de viszont a vizsgálat teljessége,

a szóbeliek szinvonala, általános pedagógiai szempontok sem hagy-

hatók egészen figyelmen kivül, ezek pedig a szóbeliség általánosí-

tása mellett bizonyítanak. A felsőbb hatósági ellenőrizés sem jut-

hat egészen érvényre, mert a miniszteri biztos átnézheti ugyan az

irásbelieket, de eleven kitünő tanulót, - mint én is -a tanulmány-

úrnál, - csak a próbatanításoknál lát. Különben pedig a közepe-

sen aluli tömeg vonul' fel előtte. Azután, tapasztalásból tudjuk, az

sem egészen mindegy, vajjon aki nyugodt invers gondolkodással

helyesel) tudja gondolatait papirra vetni, rendelkezik-e ugyanolyan

'előadási készséggel is. És megfordítva, lehetnek gondolataik kifeje-

zésében nehézkes egyedek, akiknek tudásbeli biztossága az élőszói
előadásában jobban, megitélhető. Igaz, hogy erre nézve az évi

tapasztalatok a tantestületnek elég tájékozást nyújthatriak, de ezen

a gondolaton a vizsgálatok teljes eliminálásáig eljuthatnánk. Szóval
ez discutábilis kérdés.

A vizsgá la tok tá r gya it meg lehet állapítani abból, amit a szó-

beIire való bocsájtásnál mondottunk. De azért nem fölösleges külön

is megemlíteni, mert eÍtér a m'ienktóI. A tanterv ezeket a tárgyakat
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öleli fel: vallás, nérnet, menny., tört., biolog., kémia, fizika,
neveléslan (mint a sorrendben VII. tárgy szerepel), rajz, szépirás,
zene (hegedü és orgona), torna, törvényismeret, egyházszolgálat
(Kirchendienst).' Ezek a kötelező tárgyak (Pflichtfacher), Vannak
fakultatívek is, u. m. gyorsirás, latin és francia (Walfácher). Ezen
tárgyak ból a Schlusszeugnisbe a biológia, az alkotmány tan és
egyházi szolgálat 'nincsen benne. Tehát ezek egészen kimaradnak
a képesítőkből, de a biológia benne van a preparandia harmadik

osztályának végén, némileg a mi osztályképesítőnknek megfelelőleg
tartandó vizsgában. Alkotmány tan, egyh. szolg. és a fakultativ
tárgyak egyáltalán nem képesitói tárgyak. Nem képesítőtárgy a
.földrajz sem, kivéve ha az illetőnek évközi jegye elégtelen, amikor
szóbelit tesz.

Tehát a mi osztályképesítőnknek némileg megfelelőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje lleg ié

a biológiára nézve a preparandia Ill. évfolyamának záróvizsgája,
amelynek a külsóségei is egészen a Schlussprüfung mintájára
mennek, azzal a különbséggel, hogy mig nálunk az osztályképesí-
tők jegye bejön az oklevélbe, addig itt a biológia jegye hiányzik •

. De azért mégsem mondható, hogy a preparandia záróvizsgája a mi

osztályképesítónkkel egészen egyértékű. És pedig azért nem, mert
a preparandia záróvizsgáján az első három évfolyam összes tárgyai
előfordulnak, tehát: hittan, német, történet, stb. dacára, hogy ezekyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a szemináriumban folytatódnak. Tehát a preparandia harmadévi
v.izsgája lezárja a három évfolyam anyagát, tekintet nélkül arra,
hogy ezek legnagyobb része a szemináriumban folytatódni fog.
Ezekből tehát kétszer tesz a jelölt olyan képesítő-félét. Először A

prep. végén a három év anyagából, aztán a szeminárium végén, a
két év anyagaból. ,

Fennebb már említettük a sec tió k a la kítá sá t. Nem a sectiók
száma és tárgyak csoportosítása van megszabva, hanem csak az
van kimondva, 'hogy egy-egy 'sectióban három tag legyen jelen.
Ehhez képest aztán' úgy alakítják az albizottság okat, hogy' ha egy
tanár 3 tárgyat kérdez is, mint tanár csak egy személyt számít.
Ennek az eredménye azután olyan esetlegesség. hogy egy sectió-
ban néha 5-6 tárgy is jöhet, sorra, másutt talán csak egy. Hal-
lottam ugyanazon tanárt német irodalmat, pedagógiát és algebrát
kérdezni ugyanazon sectióban.

A sectiók egy időben működvén, a miniszteri bi~to~ vezető
és ellenőriző szerepe hézagos.' Néha itt van, néha ott, néha sehol.
Az igazgató is csak a' saját sectiójában működik.: Ahol sem egyik,



sem; a másik nem lehet, ott a. tanárok. kölcsönösen censorök. Ahol

két ugyanazon szakos találkozik, egymást ellenőrzik, ahol nincs,

ott a rangban idősebb a censor. A sectió rendszer. tetemesen rövi-

díti az eljárást. A növendékekre nézve sincsen ,ponto!,an meg-

szabva, kinek, mikor, melyik sectiónál kell jelentkeznie. Mindegyik

tudja minő tátgyakból megy szóbelire és amikor egyik sectiónál

végezett, .elmegy a másik terembe a másik sectióhoz. Néha egy

. napon négy tárgyból is felel, másnap talán egyből sem.

Egy sectiónálonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegysze r r e csa k egy o iesg á la ndá van jelen. Ren-

desen jó széles asztala, van a bizottságnak, rajta előrekészítve

minden esetleg szükséges kisérleti eszköz es könyv. A terembe

belép a jelölt, ugyanazon asztalnál a bizottsággal szemben foglal

helyet .. Dolgát elvégezvén jelt kap a távozásra, tisztes üdvözlettel

kimegy. Ekkor a sectió tagjai azonnal kis konferencia útján meg -

á lla p ítjá k azon tárgyak ból a jegye it, amelyekből a sectio előtt

vizsgázott. A megállapítás úgy történik, hogyaszaktanár hango-

san olvassa az illetőnek évközi. jegyét, irásbeli eredményét és a,

jelen felelet censuráját. Ezt az utóbbit' is bejegyzik amazoktól

önállóan. Most a három jegy egybevetése alapján kapja a végleges

főjegyét. Sőt néha még egy negyedik tényezőt, esetleg ötödiket is

tekintetbe vesznek. Negyediknek gondolom az illető jelölt általános

minőségét, sőt nem ritkán egész egyéniségét, erkölcsi értékét is

latba vetik. Ritkán fordul elő, hogyaszaktanár propoziciójához a

másik kettő közül valaki megjegyzést fűzne. Ami pár esetre emlé-

kezem, az a jelölt javára történt. Amint a jelölt kiment, a másik

nem jöhet be rögtön, hanem künn várja meg a most leirt jegy-

megállapítást. Csak amikor a sectio censora egy kis csengővel

jelet ad, nyílik ismét az ajtó és elfogódott, de nem félénk' tekin-

tettel lép be a nagyon szerényen öltözött, sötét, legtöbbször fekete-

ruhás jelölt. Néma fejbólintással üdvözli a tanerőket és amint /

helyet foglal, szemmel lehet kisérni a bizodalmat, amellyel birálóira

tekint.

A kér dezés pe r cszá ma it a szabályzat a tárgyak összességére

állapítja meg. Valamennyi tárgyra P/2 óra. Ebből fél óra próba-

tanítás, a többi együtt egy óra hosszáig tarthat. Van hat tárgy,

tehát egyre esnék 10 perc. Ebből két-három percet a jegy megálla-

pítása vesz igénybe, marad hét-nyolc perc a felelésre, a bejövést

és kimenést nem számítva, ami tömegben mégis időt emészt. Ezt

az időt pontosan be is tartják. Ritkaság, hogy valakit tíz percnél

tovább vizsgáznának. Van öt-hat perces felelés is.

Magyar Tanítóképzö. 39
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Á tá r gya k so r r end jé r e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagy, amint nálunk meg van szabva,

hogy egy napon hat növendéket lehet levizsgáztatni, tehát a u izs-

g á za ndók na p i oszá má r a nézve természetesen a fentiek alapján

gondolni sem lehet. Az egyik sectio elkezd ,vizsgáztatni és folytatja

napról-napra, mig, elvégezi. A másik sectiónak ta'á~ kevesebb a

vizsgázandója, tehát gyorsabban befejezi. Nincs is erre semmi

utasítás.

A kér dezés n : ód sze r é r e nézve is az usus látszik irányadó nak.

Az egész vizsgálati anyagot felölelő kérdések illetőleg té te lek n in cse -

n ek. Legalább nem láttam. Amiből voltak is, nem a jelölt hozott,

hanem a tanár adta neki. Saját használatára volt a katholikus hit-

tanárnak ilyen jegyzéke, úgylátszik évről-évre ugyanaz. Ebbe bele-

nézett a püspöki biztos is. Mellesleg jegyzem meg itt. hogy a

katholikus hittan a szóbeliek integrans része gyanánt a képesítók

belso keretében tartatik, a püspöki biztos on és hittanáron kivül

még egy világi tanár van jelen, hog? hárman alkossák a sectiót.

A református vaUástan képesítőit máskor vagy másutt tarthatták,

mert róluk semmit sem hallottam és nem 'is láttam.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kath. hittaná-

ron kivül a mennyiségtanból hozott a szaktanár a mieinkhez hasonló

nyolcadiv lapokra irt kérdéseket. Némelyik omár jó sárga volt, egy

pár új is akadt közöttük.

A kérdezésmód egymástól nagyon eltérvén, alkalmasabb lesz

", példákban mutatni be. A hittannál a tanár és a püspöki biztos is

adott kérdéseket. Bele is beszélt mind a kettő. De ha az érseki biztos

kérdése túlkönnyü volt, akkora hittanár még nehezebb pótkérdé-

sekkel bővítette. A kér dés t minden tárgynál kivétel nélkül a sza k-

ta n á r a d ta fe l és egyedül ő fejtegettette. A hittanori kivül soha

senki bele nem szólt. A hittannál főleg a dogmatikából és az

egyháztörténetből hallottam igen magas színtáju fejtegetéseket. A

kérdést mindegyik szaktanár a növendék egyéniségéhez. szellemi

képessége, szorgalmához és erkölcsi értékéhez szabta. Átlag ° hagy-

ták a növendéket folyékonyan kibeszélni és csak ha az anyagot

kellőleg ki nem meritette vagy eltért, jött egy kerékvágásba zök-

kentó közbeszólás. A tétel megoldása után, - az első kérdés

többnyire részletkérdés, a könyv reprodukciója, - jön egy

nagyobb áttekintést igényelő vagy saját véleményt kérő második.

De ez nem mindig. Azt sem vettem észre, hogy a feladott kérdé-

seket valaki följegyezte volna. Nem valószinii, hogy erről a minisz-

teriumnak kimutatást kellene késziteniök. Ezekre a dolgokra gon-

doitam ismertetésem elején, amikor a szabályzat rövidségét és a
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tanárok szabadabb 'mozgását említettem. Érdekes a nemet irodalom

exarninálása, Az asztalon fekszik egy csomószemelvényes német

olvasókönyv, A jelöltnek egyet a kezébe ad a tanár és valamelyik

nagyobb német klasszikus költőből olvastat 8-12 sort hangsúlyozó,

majdnem szavalási tónusban. Schönlesen-nek hívják. Erre a nem-

csak értelmes, hanem kiféjezetten "szép" olvasásra rendkivül sokat

adnak. Ennél 'volt a . legtöbb ismétlés, javítás, birálat. Az elolvasás

~után kivülről kellett elmondani, de nem idézve, hanem a tartalmat

saját szavaival előadva. Azután a költeménynek ezt a részét a

régi tanulmányaik alapján az egész rnűbe a maga helyére 'beillesz-

teni. Végül az illető művet, szerzőt, aztán annak kapcsán az

irodalomtörténet vonatkozó időszakát, vagy .a műfaj történetét,
szóval általános összefoglalást vagy áttekintést 'adni. Eletrajz nagyon

kevés, évszám majd semmi. Ha ez jól ment, ritkán kapott második

'kérdést.

A mások érdekesonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r eá liá kbó l va ló fe le lé s . Apapirlapra

irt pl. algebrai vagy geometriai kérdést a· jelölt hangosan, nyugod-

tan felolvassa. Néhány pillanatig gondolkozik. Azután nem a meg-

fejtéshez fog, hanem részletesen elmondja a megfejtés menetét. .

Közben a képletekkel csak úgy dobálódznak a levegőben és ugyan-

csak megerőltető fejszámolásokkal végeznek észtornát. Táblára csak

akkor kerül a sor, ha a jelölt végleg megzavarodott. A táblához .

küldés rossz jel.

Volt egy-két Erdkundé-s is e • Mind a cs illa g á sza ti fö ld r a jzbóZ,

Bámulatosan. játszottak a mérhetetlen távolságok kilornéter-száz-

ezreivel és hajtogatták az égitestek elipsziseit a levegőben, eszköz

nélkül : fejben. .

A jiziká bó l leirták a gépek et, elmagyarázták rnunkájukat, de

egy vonás rajz vagy kép, vagy gép nélkül. És ez ígyment végig.

Ha most utána gondolok, rendkivül nehéznek, talán nem min-

denben követendőnek látszik, de akkor ott egészen érdekesnek és
természetesnek tünt fel. Nem is lehetett nagyon nehéz, mert hisz

a jelöltek átlag igen elfogadhatóan feleltek. A talán kilencven vizé-
'gált közül egyetlen egy búkott meg, a fízikáből. Valami villany-

géppel nem volt tisztában és elakadt az áram (t. i. csak' szóval).

És talán ez sem bukott volna meg, hanem, mert a már ismételve

emlegetett erkölcsi értékben volt valami kis hiba. Hálátlanul nyilat-

kozott jóltevőiről és ezért nem szerzett érdemet a segítésre. Ne

méltóztassanak, kérem, ennek ,~ nyilt leirását félremagyarázni. Nem

akarok semmi irányban kedvezőtíent mondani; csak azt' véltern ez
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esetben bemutatandónak. . hogy .azok a szedáni hősök, anémet
Schulmeister-ek, azért olyan nagyok, mert képzőikben az erkölcs-
nek, hozzá tehetem, a vallásos erkölcsnek értéke megelőzi a tudást.
Részvéttel voltam a szegény elítélt iránt, de másrészről tisztelettel
tekintettem az aránylag fiatal világi férfi tanárra, aki különben is
igazságos szigorúságát még ilyen erkölcsi súllyal támogatta.

Talán csakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u izsg á la tok ta r ta lm i szin tá já n a k megemlítése

volna még hátra. De erről tájékoztatandó részint a tantervet, részint
a feladott kérdéseket részletesen kellene bemutatnom, ami már
úgyis hosszu ismertetésemet méginkább megnyújtaná. Azért csak:
röviden: Tárgyuk számra 'és külső keretre valamivel kevesebbnek
látszik mint a mienk és abból a körülményből, hogy több növen-
dék, sőt egy ugyanazon a napon három jeIölt is közvetlen egymás-
után ugyanazon kérdéseket kapta, továbbá, hogy pl. az algebrából

az illető szakerő alig több mint 25-30 tésist (ennek is voltak fel-
irt tésisei) hozott magával (de sorrendszámban volt tésis 60. szám-
mal is jelölve), hogy pl. a német irodalmi olvasmányból az egy
napon használandó szemeivényi helyek előre papirkákkal könnyen
jelezhetők voljak, azt gondolom, hogyaképesítőre . fölvett anyag~ .
ha főméreteiben felölelte is a két évfolyam egész terjedelmét, mégis
inkább a fővonásokat, kiemelkedő tényeket domborította ki, de azt
azután intensiven kezelték. És a feleletek is biztosaknak, önállók-

nak látszottak. Természetesen itt csak egyéni benyomásról lehet
szó, mert hogy a hallott anyag az évfolyam ok alatt előadottakkal
vagy a tankönyvnek tartalmával minő összefüggésben volt, nem
tudhatom. Néhány könyvüket átnéztem. A testtan sokkal kisebb
mint a mienk. Egészségtanuk még egyáltalában nincsen. Nev.
történetükben a történeti, méltató rész alig fele pl. az Erdődi-
Guzsvenitz-féle könyvnek, de mégegyszer annyi lapszámu sürü

nyomásu szemelvény van hozzá adva. A német irodalomtörténet
is jobbára csak szemelvény és a szoros tananyag nem több mint
a mienk, hacsak nem kevesebb. .Zeneelméletből a nőjelöltek alig
tanulnak valamit,' képesítőn egyáltalában nem szerepel, csak kevés
ének és hegedű. Az elméleti pedagógiának is igen kicsiny szerep
jutott a szóbeli vizsgán. Kevés volt ~ vizsgázó, ami azt jelenti;
hogy sokakat fölmentettek. Akik vizsgáztak is, inkább a nev.
történetből és az általános tanítástanból kaptak kérdéseket Testtani
feleletet talán egyet sem hallottam, lélektanit pedig a lelkitehetségek
pedagógiai kezelésére alkalmazva. Bölcseleti fejtegetésekkel, legalább
a vizsgán, nem igen vesződtek. Ók maguk mondják, hogy náluk
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a pedagógiából .fő a praxis, a SchUlhalten. Ebbeli felfogásukra

találóan jellemző, amit az igazgató legutőbbi. levelében 'e' sorok

irójához intézett. A nagy német pedagógiai Lexicon számára kérte

a magyarországi képzök neveléstörténeti anyagát. Megiram azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj

tanterv alapján; Ezt válaszolta: "Das ungar .. Programm über

Geschichte der Padagogik ist sehr modern. Es .verlangt .mehr als

unseres. Die Hauptsacheaber ist, was geleistet werden karm."

Fején találta a szöget. Ez a gondolat jellemzi vizsgáik tartalmi

szinvonalát is.

c)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA p r óba t'a n ítá sok.

Tulajdonképen a szóbeli képesítőkhöz tartoznak, de az előző

pontban történt vonatkozások eléggé indokolják a különálló tár-

gyalásukat. És hogy maguk a müncheniek is önálló mozza-

nat nak tartják, mutatja az, hogyezalól nincsen fölmentés, .min-

deki köteles próbatanítást tartani; hogy. lehetőleg mindenütt az

igazgató vezeti és hogy a miniszteri biztos is á másik sectióknál

csak be-benézett, itt félnapokat töltött el.

Lehetőleg a tapasztaltak objektív előadására szorítkozom.

A témá k kia dá sa legalább 24, de rendesen nem több mint

. 48 órával a gyakorlati tanítás megtartása előtt történt: 'A szabály-.

zat apróbatanítások témáinak megállapításáról nem rendelkezik. Itt

azt a gyakorlatot láttam, hogy. 10-14 növendék megjelent reggel

7 óra előtt az igazgató irodájában és kérte apróbatanítások

tételeit. Egy előkészített ivről leolvasta nekik. Egyik-másik jelöltnek

kérdése volt a keret és irányra vonatkozólag, amire az igazgató

barátságos utasítást is adott. Sőt módszertani intelmet, figyelmez-

tetést is kapott némelyik. Olyan is volt, aki m~s témát kért s aki

a már kiosztottat valami okból visszahozta. Mindezt az igazgató

önmaga intézte, senki sem' volt jelen, csak' két reggelen' én, akit ez
•

az eljárás rendkivül érdekelt. Minden a legkornolyabb lelkiismere-

Jességgel és fontossággal történt A témák a jelölt és az illető

osztály számára új anyag voltak.

A témá k tá r gya i, azaz cim és tartalmát, bár' az igazgató

szíves volt egész sorozatát nekem sajátkezülegJeirva átadni, nem

közölhetern.. mert számra 84. De mégis annyit, amennyi tájéko-
zásul .elég, . .

I . e lem i o sztá lyba n : O lva sá sbó l 5 tétel, pl.: Vom faulen Jokel;

besiid - é s é r t .. gy.-bo ' l 5 tétel,.pl.: Unser Teich im Garten (t. i. az iskóla-
kertben) ; szá mo lá sbó l 2 tétel.' pl.: Die Münzen, Rechne~ damit bis 20.
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, II ., e l, o sztá lyba n : O lva sá sbó l 5 tétel, pl.: Der grosse Krautkopf ;
beszéd - és é r t. ' ir .-bó l 5 tétel, pl.: Die Korneliusbrücke (az iskolához közel

az Isar folyón); szá n lo lá sbó lyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,1 tétel, u. m.: Die schriftliche Division mit
einstelligem Divisor ; J lye lvta nbó l 1 t1tel, u. m.: Die 3 Hauptzeiten ;
he lyes ir á sbó l 1 tétel: f, 5, fl, ff·

,. III . e l. o sztá lyba n : O lva sá ~bó l 4 tétel, pl.: Die Tollkirsche.;
J lye /vta n 3 tétel, pl.: Die 6 Zeiten des Tiitigkeitswortes; fö ld r a jzbó l 4
tétel, pl.: Verkehr zwischen Dorf und Stadt; szá mo ldSbó l 1 tétel, u. m.:
Einfache Schlussrechnung vom Einfachen aufs Vieffache und umgekehrt,

IV. e l. o sztá lyba n : O lva sá sbó l 3 tét~l,pl.: Der weisse Hirsch ;
nye lvta nbó l 1 tétel: Wortfamilie fliessen ; he lyes ir á s : n, f; fö ld r a jz 2 tétel,
pl.: Vergleich zwischen Inn und Isar; tö r tén e tbő l 1 tétel: Otto von Wittels-
bach (Geschichtsbild); te rmésze tJ a jzbó l 1 tétel': Die Eiche, die Föhre ;

- szá mo lá sbó l 2 tétel, pl.: Quadratmeter und Einteilung.
V. e l. o sztá lyba n ' : O lva sá sbó l 3 tétel,. pl.: Katze und Hausherr;

nye lvta nbó l 1 tétel: Umstandsatz des Grundes; foga lma zá sbö ll té.tel: Ein
Regentag ; szá mo lá sbó l 1 tétel: Tauschrechnung ; ,/ö ld r a jzbó l 3 tétel, pl.:
Die Kreise auf deÍn Globus; tö r ténC tb 'ö l 2 tétel, pl.: Die Raubritter ; te r -

mésze tr a jzbó l 1 tétel: Das Kupfer.
VI .. e l. o sztá lyba n : O lva sá sbó l 2 tétel, pl. : Das Gewitter ; nye lvta n

.; tétel: Zusammenstellende Satzverbindung; he lyeszr á s 1 tétel: Nachsilbe

etion» ; foga lma zá s 1 tétel: Vom Gewitter überrascht; szá mo lá s 1 tétel:
Umfang des Kreises; fö ld r a jz 2 tétel, pl. : .Karte von Skandinavien ; to r -

tén e tM I 1 tétel: Aufstand der Oberlander Bauern ; te r ln észe tr a jzbó l 1 tétel:
Der Rebhuhn; fizika 2 tétel: Spannkraft der Luft.

VII. e l. o sztá lyba n : O lva sá sbó l 3 tétel, pl.: Das erste Ehren-
zeichen Bismarks; szá mo lá s 1 tétel: Einfürrüng in die Wertpapiere; fö ld -

r a jz 3 tétel, pl.: Reise von München nach New-York; tó 'r tén e lemM I :>
tétel, pl.: Folgen des 70-er Krieges für Deutschland ; fizika 2 tétel,' pl. :
Das elektrische Licht; te rmésze tr a jz 1 tétel: Die Koralle.

Azért mutatok be mindenből egy-egy példát, mert ez képet
nyújt a bajor elemi iskoláról, összehasonlítást enged a mi polgári

• iskolánkkal is és mutatja a íokot, amelyről a bajor preparandiába
fölvesznek. A gyak, tan. témái általában nem a legnehezebbek,
olvasmány és történet van túlsúlyban, nyelvtan, számtan és fizika
aránylag is legkevesebb,

Ater veze tek ir á sb e liMLKJIHGFEDCBAk ido lgozása . mintaszerű. Negyedivre haj-
tott papiron, izléses, némelyik diszes kiállításban dolgoznak.' Mind-
egyik önállóan fogja fel témáját és néha megkapóan egyéni beállí-
tásban nyújtja. Az elrendezés sematikus, a Zielangabe, Vorbereítung,
Darbietung, Vertiefung, Zusammenfassung, Anwendung nem hiány-
zik egyikből sem. Az irásbelieknél már dicsért rendszeres fő- és
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alcsoportosítások, beosztá.sok, szóval az anyag - logikus, világos

elrendezése mutatja, hogyezirányban kitünően voltak vezetve. A

tervezetek inkább rövidek mint hosszuak.

Ugyanezt kell mondanunkonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa te r teze tek ta r ta lm i é r téké r ö l,

Témájának biztos kezelése, az elemi iskola tankeretébe való ügyes

beillesztése, a gondolatnak könnyen érthető közlése jellemzi a leg-

többet. Tizenkettőt magammal hoztam közülük s aki eddig csak

látta, olvasta, elismeréssel ny~latkozott., .

Nem marad hátrább m~ga a ta n ítá s m ikén t je sem. Mig a

szóbelieknél érezhető volt a kitünő tanulók fölmentése, addig ittyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
a sok szép próbatanítás szinte feledtette a néha mégis találkozó

gyöngébbnek hiányait. Föllépésük általában öntudatos, kornoly,

világos tiszta kiejtés, a gyermek gondolatmenetének helyes felhasz-

nálása, a tárgy módszeres kezelésének következetes keresztülvitele

tanításaiknak a középszintájon felüli értéket biztosít.

Talán a nagyon se igo r u b ir á la t é s jegya dá s dressziroita őket

ennyire. Mert a szaktanár (az igazgató) a gyak. isk. tanitónője és

még egy tanerőből álló sectio igen rigorosusan járt el. Azaz hogy

csak az igazgató, mert a másik kettő legtöbbször védelmezte a

jelöltet a szaktanár szigo ru kritikája ellen. Egy-egy osztályban leg-

fölebb 3-4 próbatanítás volt egyfolytában, utána a sectio egy

mellékterembe vonult a birálat és jegy megállapításra. Azután

másik osztályba mentek. Volt két próbatanítás, amelyeknek tökéle-

tessége engem is meglepett. Az intézetnek két legkitünőbb növen-

déke tartotta. Mi is, mint az előttünk ülő gyermekek, lestük az

ügyes kis tanítónők szavát. És mégis csak 1/2·et kaptak. Sőt a 84

próbatanítás közül - ha jól tudom - egyet sem kvalifikáltak

l-re, De az évközi Iredménnyel kombi~álva azért többen kaphattak

végkalkulus gyanánt l-est. Viszont elégtelent sem kapott egy sem,

elégségest is csak igen kevés.

Mint szem lé tte té s i •e szköz túlnyomóan a tábla szerepelt. A

jelöltek előre szines krétákkal egész tájképeket stb. rajzoltak taní-

tásaikhoz. Ezek igen hatásosak. Történeti képeket hoztak még

magukkal és a természetrajzhoz növényféléket. A szemléltetést

mégsem viszik túltengésbe, valamint a kisérletezést sem. De el sem

hanyagolják.

Sokkal, kevesebbet mondottam el a próbatanításaikról, mint

megérdemelnék, de ismertetésem így is elég hosszura nyúlik.
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Erről azért kell külön megemlékeznünk, mert először, nem
okmány és másodszor mert a mienktől eltér. Azok számára, akik
a Schlussprüfungra nem mennek, vagy akik azon megbuknak,
Jahreszeugnis állíttatik ki. Ezzel nem foglalkozunk.ONMLKJIHGFEDCBAI t t legföllebb
csak azt említem fel, hogy aki másodszor is megbukik, az tanító
nem lehet.

Azért mondom, hogy a Schlusszeugnis tulajdonképen nem
okmány, mert maguk a Schlussprufungok. Schulpraxisra igen, de
Schularntra, önálló végleges taníróságra nem képesitenek. Erre
egy-két évi .külső gyakorlat után "Amtsprüfung" szolgál. De azért
a Schlussprőfungot letett tanító mint segédtanító alkalmaztatván
nemcsak rendes fizetést kap, hanern már az első évben nyugdíj-
képes is, (hacsak két év mulva meg nem változtatják). És még
abban 'tér el a Schlusszeugnis a, mienktől, hogya jegyeken kivü l

a z ille tő egyénnek e r kö lcs i je llem r a jzá t is a d ja ; Miután fennebb már
jeleztük, hogy minő. tárgyak fordulnak elő a Schlusszeugnisben, itt
csak ennek az erkölcsi kvalifikációnak a fordítását mutatjuk be,
amint azt a "Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern in
München" számára a már hivatk?zott szabályzat mintának előirja:

N. N. . • , . , •. leánya, született . . . , , .. , aki az itteni kerü-
leti tanítönöképző-intézetet látogatta, mint a II. szemináriumi évfolyamnak

növendéke magát az. idei befejezővizsgálatoknak alávetette és ennek ered-
ményéhez képest magát az iskolai gyakorlatra való atlépésre képesítettnek
tanusírotta.

, Bár, nincsen a legkitünöbb szellemi képességekkel ellátva, mégis
törekedett azt, ami neki tehetség ben hiányzik, kettőzött szorgalommal
pótolni. Amit felmutatni' tudott, az, egészben kielégitő és az ő buzgalma,
kötelességtudása és- lelkiismeretessege melleit remélhető, hogy jö tanítönö
lesz belőle.

Különösen ügyesnek mutatkozott a női' kézimunkaban, a rajz és
tornában, 'amint vizsgaja is ezekben a szakokban sikerült legjobban."
Gyöngébbek voltak a menyiségtani és fizikai irásbeli dolgozatai, A gyakor-
lati tanításnál bebizonyította, hogy jöl tud a' gyermekekkel bánni. Az
intézethez tartozásának ideje alatt valláserkölcsi és fegyelmi tekintet ben
tökéletesen kifogástalan magaviseletet tanusított . , ,

(Ezután jönnek a tantárgyak jegyei).

Ezt a bélyegtelenül és dijtalanul kiállítandó végbizonyítványt
a miniszteri biztos és az igazgató irják alá. Ha min. biztos nin-
csen, akkor csak az igazgató. Tehát nem az egész vizsgáló bizottság.
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A _vizsgálati tárgyakból . kapott jegyek előtt' ilyképen egy

erkölcsi jellemzés áll az okmányon. Mert az itt .közőlt minta nem

sablon, lianem a szöveg változik a jelöltnek a, tanfolyamok alatt

nyilvánült képességei és jellemvonásai szerint. A szabályzat közöl

még három más mintát is, kitünő eszű és kevés szorgalmú, kitünő
előmenetelű de jellernhiányokban szenvedő, gyöngébb tehetségű de

nemes lelkületű stb. jelöltekről. Kiemelik nemcsak a speciális

hajlamaikat, de rossz szokásaik esetleg szenvedélyeiket is, szóval

részletes jellemképet adnak.

És ehhez érdemes egy kis reflexiót füzni. A mi évi bizonyít-

ványainkon van rovat az erkölcsi viselet és rovat a szorgalomra.

Némileg ez pótolná a bajorok kimerítő jellemzését. A régi képesitói

okmányon az osztálybizonyítványra hivatkozással még rajta volt az

erkölcsi magaviselet. Azaz csak a "magaviselet". Mert ennek a

rovatnak a régi időben erkölcsi magaviselet volt az értelme 'és utóbb

csak- iskolai viselet lesz belőle szükebb jelentésseI. Az új szabály-

zat előírta okmányon hiányzik ez is. Ott csak a megvizsgálás

ténye és annak eredményeként a jegyek vannak felirva. '

Pedig az erkölcsi oldal méltatásának teljes' elhagyásához szó

fér, Nem akarok itt vitát rögtönözni, csak mind a két felfogást' egy-

másmellé állítani.

A bajor Schlusszeugnis úgy fogja fel a tanítót, mint nép-

nevelőt. Mintegy nagyfontosságú köztényezőt, akinek képességeire,

munkakedvére, erkölcsösségére, hűségére, becsületességére, köteles-

ségtudására, szorgalmára aszülőknek és az államnak legnagyobb

kincsei, a gyermekek rábizatnak. A bajor Schlusszeugnisen először

a nevelőnek a rajza áll, azután az ismeretköre, a tudása. Először

a lélek, az erkölcs, a sziv, az akarat, a jellem, azután a tudás.

Mert az utóbbinak az előbbi ad értéket, vagy teszi kétszeresen

veszedelmessé, ha az első sok kivánnivalót' hagy maga után.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

bajor okmány úgy fogja fel a tanítói pályát mint a köznek az

érdekét.

A mi okmányai nk hallgatnak 'a' jelölt egyéniségéről és csak a

felelés statisztikus eredményét sorolják fel. Nem látszik fontosnak,

minő tanítót lehet ebből a mégvizsgáltból reményleni, hanem csak

azt: ennyit tudott. Rá lehet-e vezetésére bizni aMLKJIHGFEDCBAjö vő reményeit

vagy óvatosak legyünk? De ez is megmagyarázható. Modern

'humanizmus. Ha a jellemzés kedvezőtlen volna.. az -illető tanítot

sehol sem választanák meg,' kenyér nélkül maradna. A cseléd-

könyveinkben is vannak rovatok a cseléd hűségéről, szorgalmáról,
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erkőlcsiségéről, de kedvezőtlent nemszabad beirni, .mert akkor

másutt nem fogadják fel. A magyar okmány pedig - úgy látszik

- úgy fogja fel a tanítói hivatást mint az egyénnek kenyérkereső

érdeket.
Egy pillanatra sem zárkózunk el a várható ellenvetés elől.

Az egyik, hogy ha az okmányon nincsen erkölcsi klasszifíkáció,
akkor- az intézetet sem terheli a belőle kik~rült tanító jellemeért

semminemü erkölcsi felelősség. Igy interpretál ni lehet, de a való.

ságban a köztudat ezt a felmentést sohasem adja meg. És ha

tényleg így lenne -.is, vélem, hogy a képzöknek ezt az erkölcsi

felelősséget _mag\,lkról elhárítani magasabb szempontokból nem is

szabad, különben a képzők sem töltik be egészen hivatásukat.

-Nern állja meg egészen a komoly mérlegelést az -a kifogás

sem, hogya képzök gyakorolják a négy-öt évfolyamon már előző-

leg ezt ' ae erkölcsi rostálást és ne engedjenek oly egyedek et a

képesitóig jutni, akikért erkölcsi felelősséget nem vállalhatnak. Bár

így volna és bár mindig lehetséges volna! De aki évtizedekig fog-

lalkozott az ifjusággal, az tudja, hogy selectiónak ez a keresztül-

vitele nemcsak a protekciók és mindenféle egyéb tekintetek - miatt,

de komoly jóakarat mellett sem mindig sikerül. Amint van növen-

dék, akiről tudjuk, látjuk; hogy jobb volna, ha kimaradna, mert

gyönge tehetség, de annyira min,dig megfelel, hogy igazságosan

kell elégségest kapnia, úgy lehet növendék, akinek erkölcsiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkvali-

tásai kevésbé a tanítói pályára valók, de aki nem követ el olyan

kriment, amiért az ország összes képzőiből igazságosan ki . lehetne

zárni. Miért vették fel? Talán nem is mindig mi (a képző elül-

járósága) vettük fel, a felvételnél nem is ismerhettük, a tizennégy

éves gyermek jellemi alakulása most van folyamatban stb. stb.-

Szóval a bajor okmányaközjónak ideális felfogása, a mienk

az egyéni érdeknek kenyérfalatja. Hogy melyiknek van igaza, nem

mi döntjük el.

Ugyanezen alkalommal a müncheni után két napon át hos-

pitáltamonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fr e is ing i {a ' /fító képző szóbe li képes ítő jén is. A szabályzat

egységes és a miniszteri biztos ugyanaz -levén, a vizsga menete

nagyjában a müncheninek felel meg. A' két intézet szinvonala

között olyan az arány, mint a mi női és férfi képzőink között, A

nőben több a szoggalorn és ambició, a férfiakban -a.z itélet és

vonatkoztatás látszik biztosabbnak. Az ember mindenütt ember

marad. Mig a mi női képzőirikben a férfi képzökhöz képest a

magasabb társadalmi osztályok leánygyermekei nagyobb százalék-
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ban foglalnak helyet, addig a freisingi képzóben és gondolom a

németeknél mindenütt a férfiképzőkben. sem> ritkák az. előkelőbb

családok sarjadékai. . Tanítóik anyagLhelyzete korábban konszolí-

dálódott, ami a pályának társadalmi tekintélyét és értékét is. maga-

sabbra emelte .. Nálunkez a, folyamat csak most indul meg. A

tanítói hivatás társadalmi tőkéjenek ez a magasabb kamatlába

érezhető a bajor férfiképző egész' berendezkedésén, a vizsgáján is.

Mindazonáltal az irásbelieken itt kevesebb 'volt az 1 és ,1/2 jegy mint

Münchenben, a' szóbeli re pedig aránylag többen jelentkeztek. 0-
gyakorlati tanítások .irásbeli tervezete egész kis illuszrált album

volt némelyikné!. A másik a. gyakorlati tanításokhoz a szemléltető

eszközöket szlöjd : munka alakjában önmaga készítette. Igy pl.

egyik meglehetósen teljes gazdasági felszerelést hozott áterembe,

kocsit, ekét, földmívelő eszközöket stb., a másik a tárgyalt anyag

kézrnűvesi feldolgozásának szerszámait stb. Rajzaikból a vizsgálat

idejére kiállítást csináltak és nem vált szégyenülere. Nagyon- szép
sikert mutattak fel akarénekben . és csoporttornában. A liturgikus

énekpróba és az orgona nem multa felül a mi átlagurikat. Zongora

általában nem szerepelt sem Münchenben, sem itt. MünchenbenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. \ ,.' "

csak h.egedülte,k,· itt hegedü és orgona. "Ugy a tanári karn ak, mint

az ifjuságnak előzékeny udvariasságáról itt is csak köszönettel

emlékezhetem .

. Ezek voltak általános benyomásaim a két intézet képesítői

vizsgáiról, Nem akarom leszorítani a sajátunkat, amikor. azt mon-

., dom, hogy ők elókelószinvonalon állanak. Nem akarom. azoknak

kiválóságát sem megdézsmálni, . amikor őszintén kijelentem, hogy

nekünk sem kell magunkat szégyelnünk,

Pozsony.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégh F er enc .ONMLKJIHGFEDCBA

A n o r m á l rejztarrmeuet.

Olvastam, arról, hogya magyar .rajzoktatás nagy sikert aratott

a· drezdai kiállításon. Örüljünk a sikernek, de ne bizzuk el magun-

kat és ne nyugodjunk. meg abban, hogy e téren most már minden

rendben van. és nincsen semmi' kivánni való. Azt a sikert tulajdon-

képpen al\1űvészeti Főiskola aratta, részintés fóleg á. saját kiállí-

tásával, részint a fóváros és vidék. iskoláinak jól kiválogatott és.
ügyesen rendezett rajzaiv:aI.lVÚndenesetre jó dolog, amikor van
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. . . ,

miből válogatni, de a válogatott ugyebár sohasem jelenti az álta-

lánost? Bizonyosra is veszem, hogy csak azok volnának igazán a

megmondhatói, akik ezt a válogatást végezték, hogy rajztanításunk

általános szinvonala még mindig nincs !l megfelelő fokon s hogy

nagyon sok meg a tennivalónk ez irányban és sok időbe kerül,

mig a magasabb és normális nivellálódás bekövetkezik.

Maga a főiskola kitünően van szervezve, nagyon jól képez •

és helyes irányt szab.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAi innen kikerülö rajztanárok nagyobb részé-

ben meg is bizhatunk. Ámde tanítóképzőinkben (nemcsak a fele-

kezetiekben. de szórványosari az, állarniakban is) 'ma még nem

egyöntetű képzettségű (nemcsak rajztanárképzőt végzett) tanárok

tanítják a, rajzot, minél fog.va nagyon is önállóan, egymástól meg-

lehetősen különböző ~ódon és eredménnyel ,oldják meg a rájuk

bizott feladatot. Pedig a végső célnak, a lehető jó rajztanító kikép-

zésnek nem szabad az egyéntől annyira függeni, mint ahogyan

az ma függ. E téren egy átlagos jó eredménynek kell bekövetkezni

éppen a népiskolai tanító fontos és sok irány ú hivatásának akadály-

talan megoldhatása érdekében. .

Ebből, s még egyéb szempontokból tehát csak örömmel

üdvözölhetem a rajztanárság kebelében megindult azon mozgalmat,

mely a normál rajztanmenetele megszerkesztését tűzte ki célul az

egész vonalon s amelynek összeállítása tudomáso~ szerint a Mű-
vészeti Főiskolán folyamatban is van.

A normál tanmenetek kiadása és az azok szerinti egyöntetű

tanítás elrendelése igen nagyfontosság~ lépés hazai rajzoktatásunk

terén. Megszünnek a kezdő és egyéb tapogatódzó tétovázások a

tárgyi megválogatás és fokozati elrendezés körüI,amelY még a

törekvőbbeknek is nagy gondot okozott. Megszünnek a' különben

rátermettek tulságosan egyéni invenciói, melyek ha egyébbel nem

is, de azzal, hogy a főirányzattól talán sokszor messze eltévedtek,

nagyban hozzájárultak az egyetemes tervszerűség szétdarabolásához.

Tisztelet és' nagyrabecsülés minden kiváló egyéniségnek! Mert nem

is az értékes egyéniségek munkásságának a megszorítására való a

normál tanmenet, mert azok ezen a kereten belül is egészen bizo-

nyosan megtalálják önmagukat és ismét egyénit fognak produkálni,

de ezzel már nem a széthullását fogják elősegíteni a nagy általános

egésznek, hanem ezt a nagy, általános egészet fogják magasabbra

emelni, tökéletesíteni.

A normál tanmenet különösen ha annak keresztülviteléről,

ellenőrzéséről is gondoskodás történik (ami föltétlenül szükséges,
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mert itt féluton megállni nem lehet), mig egyfelől a raiztanitás

minden faktorát nagyban segíti hivatása teljesítésében, másrészt a

rajzoktatás egyetemes fejlődésére, a nivó értékes emelkedésére foi

lassan vezetni s azért ez a reform nagy jelentőségű ..

Engem, mint tanítóképző-tanárt a normál raiztanmenetnek az

ide vonatkozó része érdekel első sorban.

Ugyanis a tanítóképzőnek a rajztanítás terén ép olyan jó

rajztanítót kell képeznie' a népiskola részére, mint amilyen jó tanítót
óhajt kibocsájtani a népiskola többi tárgyainak a tanítására: ez

pedig nem csekély feladat a mai tulterheltség mellett, mert a tanítók

a nemzeti egyetemes kultura alapjai, ók rakják le a sok egyedben

míndannyiunk tudásának külön pilléreit s ezeken áll, vagy pusztul

a népek kulturája, A tanítóképzők tehát ~ nép és nemzeti kultura

legfőbb melegágyai, ahonnan 'a kulturpalánták- táplálékukat veszik

s a tenyészetet az egész vonalon jól, vagy rosszul továbbszolgál-

tatják, Míutána rajz, mint az alkotó munkára való nevelés egyik

hatalmas eszköze a kor erős szociális iránya folytán a legujabbyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . .

pedagógia szerves eszközévé, alkotó elemévé vált, ezt mint ilyet

kell a tanítóképzőben felfogni és megv:alósítani.' .

Ugy áll teháta' dolog, hogy .ha az' elemi iskolai általános

oktatás keretébe ugy visszük be a rajzot, .mint az alkoto munkára

való nevelés pedagógiai alapkellékét. azaz, ahol csak arra alkalom

van, a tanító felhasználja a rajzot a cselekvő szernléltetésre s viszont

. cselekvő tanulást végeztet és cselekvő feleletet kiván a rajz' segít-

ségével tanulóitól, valamint a külön rajzórákon sem ugy kezeli a

rajzot, mint különálló studiumot, hanem mindig olyan aktuális dot-

.gokat rajzoltat, amelyek a legközelebbi más óra tárgyaira vonat-

koznak :- mindenesetre a megfelelő képesség és megállapított

fokozat szerint - s igy a rajzot nem mint kü lön cé lt, hanem mint

az ismeretek kifejezésére használt eszközt kezeli s ezt -a tanulók

vérébe neveli, de amely által a külön célt is, a tömeg egyenlet,es

teknikai készségét is, rninden erre való' direkt törekvés nélkül egé-

szen biztosan eléri: akkor a tanítóképzőbenis arra kell nevelni,

arra kell képesíteni a tanítójelölteket, hogy ilyen hatalmas peda -

góg ia i seg ítő eszközt nye r jen ek a r a jzb a n .

Nem szabad tehát a rajzet a tanítóképzőben sem a többi tan-

tárgyaktói teljesen különálló tárgyként' kezelni, hanem amennyire

csak lehetséges, azokhoz kapcsoini egyrészt már a rajztanmenetben,

tehát a rendes rajzórákon, másrészt az által, hogy más tanárok is

használják fel a rajzot magyarázat közben cselekvő szemléltetésre
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s kivánják meg a hasonló felelést táblán amellett, hogya 'megfelelő _
füzetben' is illusztráltatnak. A tanítási gyakorlatok alkalmával is
feltétlenül meg kell kivánni rninden alkalommal a növendékektől a
rajzzal való cselekvő szemléltetést s igyamegirt tanítás szövegének
egyszerü 'illusztrálását is. A rajztanár nézze át olykor ugya gyakor-
.lati tanítások, mint egyéb illusztrációk füzeteit a rajzok szempont-
jából, hogy a tanulók lássák a tárgyi összefüggést a rajzzal
mindenben és -a rajztanár is lássa az aktuális témákat s alkalmilag
kapcsolhassa a rajzóra gyakorlataival. Ugyanezt szolgálnák a
hospitálások is. A rajztanár megismerné más szaktárgyak illusz-
trálási anyagát, más tanár pedig a rajzbeli készségét gyarapítaná
a 'rajzórán. Igy válnék a növendékek vérévé igazán a rajzbanyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! való gyakorlottság és meggyőződéséve az a tudat, hogy a rajz
-nélkülözhetetlen segítő eszköz -rríind a tanításban, mind a tanu-

lásban.
Nem ártana ugyan más iskolanemnél is hasonló eljárásokat

bevezetni, de a tanítóképzőben ezt pedagógiai szempontok követelik
amellett, hogy az egységes rajztanítás is innét indulhat ki alap-
vető utjára, mellyel a rajztanítás általános nivójá is az egész vona-
lon hamarosan fel fog emelkedni, amikor a kiállítások is igaz képét
.adhatják majd ennek a nivónak. Mindehhez azonban még egy
dolog szükséges, az, hogyarajztanár ne csak jó rajztanár, de
jó pedagógus is legyen.

A tanítóképző céljai ezek szerint a rajzban is speciálisak lévén,
a rajztanmenet összeállítása is ennek megfelelő legyen. Szolgálja
első sorban és főként a pedagógiai célt s csak másodsorban a
magasabb művészeti szempontokat. Bizonyos ugyis, hogya peda-
gógia szolgálatában -alkalmazott rajzgyakorlatokon keresztül a mű-
vészeti szempontokat 'is sokkal inkább meg 'lehet közelíteni és el
is érni, mint a csupán művészeti szempontok szerint csoportosított
tan menettel. Igaz, hogy tisztán a rajzórákat kitöltő tanmenetbe nem
jöhet bele mindaz, amit fentebb említettem s ami a rajz pedagógiai
jellegét legjobban megadja, a tantárgyak és a- gyakorlati tanítások
'körébe való általános bevonás. Ámde a tantárgyakra való tekintet
a koncentráció révén különösen mint táblairajegyakorlatok állítható
be olyan formán, hogy az alsó két osztályban a- páratlan rajzóra
minden héten (1 óra), a felső két osztályban pedig' havonként
egyszer (2 óra) fordíttassék ilyen táblarajzolásta. Ez a következő

képpenfolyhatik le: Miután egy táblánál több nem igen áll a
teremben rendelkezésünkre, elég ha 1-2 növendéket szólít ki a
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.tanár egyszerre a táblához rajzolni. ,A többiek vagy a gyakorlo-

füzetbe, vagy rajzlapra vetik a feladatokat, mindig a kivánt módon.

A feladatok részint természet után, 'részint fejből, illetve emlékezet-

ből, rajzolandok (vetület, látszat, kontur, folt, árnyék, szin szerint).

,A tanár a táblánál rajzoló hibáit önmagával, vagy társaival fedez-

!teti fel, szükség esetén maga mondja meg. Egy óra alatt temér-

-deket lehet rajzoltami s ~ táblánál is mintegy rajzban feleJtetni. Itt

taníthatók meg legjobban az alaptestek formái és azok összetételei

.alapján az összes természeti tárgyak formál, helyzetei a térben,

vetület és látszat szerint, tehát itt hozható elő mornentán - akár-

rnilyen rendszertelenül is - az összes stúdiumokat követő illusz-

irativ rajzolás fejből, Ezek a gyakorlatok sokkal értékesebbek a

tudatos és önálló rajzolás szempontjaból minden hosszadalmas

pepecselésnél. Elérjük vele azt, hogy a fejből való illusztrativ és

gyors rajzolásba a növendékek györiyörüen belejönnek, ami a

tanításközbeni cselekvő szemléJtetésnél óriási haszon. Elérjük azt

is,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy más rajzórák feladatait is értelmesebben fogják fel forma,

'folt, arány, látszat, vagy szin szerint. Elérjük végre, hogy a -rajzok

teknikai kivitele is frissebbé, erőteljesebbé válik s rnint mondárn, -

.a művésziest is is inkább megközelíti.

Az iIlusztrativ táblarajzet s ugyanennek papiron való köve-

tését kivánorn tehát főként a fent jelölt módon és időmennyiség

szerint a tanmenetbe beállítani. Ennek folytatása 's tovább fejlesz-
•

tése a többi órák keretében egyéb feladatok részletesebb megoldása

mellett szintén ugy történnék, hogy a rendszerbe foglalt, alapvető

és folytatólagos feladatok között a többi studiumokra vonatkozók
is előforduljanak.

Egyébként az egyes osztályok anyaga mennyiség, tárgy és

fokozat szerint is a körülményekhez képest majdnem ugyanaz lehet,

csak az egyes körök, csoportok, egységek lehetnek terjedelmeseb-

bek, vagy szükebbre szabottak s a kivitel különféleségében (kontur,

folt, részletes en kidolgozott, vázlatos, grafikusan, szinesen, tollal,

stb.) részleteiben s minőségében lehetnek különbségek, a fokozatos

haladás mértéke szerínt. Ez azu. n.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkoncen ir iku s eljárás, mint

ahogy azt HoJlós Károly kartársunk már' régen elnevez te. "

Igy minden osztály anyaga három nagy körre osztható : .1.

Vonalgyakorlatok éssikformák. II. Görbe felületű és Ill. szegletes

testek, kombinációk, csoportok. Ezen nagy kereteken belül az 1.

osztály anyaga ilyen forma lehetne: Az első pár órán próbarajzok

.készíttetése emlékezetből (lehetőleg egyszerű használati tárgyak,
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pl. kés, kanál, villa, edény, fejsze, fűrész, stb.). Majd egy hasonló

tárgy természet után. Lehet esetleg valami gyermekrajzi témát,

valamilyen cselekvést is feladatul tűzni. '
I. A következő néhány óra anyaga kézügyesítő gyakorlat

(egyenes, majd görbe vonalak irása, kombináci'ók és szemrnérték-
fejlesztő gyakorlatok, fekete és szines ceruzával, 'valamint ecsettel).

A magyar diszitő elemek, mint igen .jó forma 'és foltgyakorlatok,

már itt gyakorlaridókyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés' gyüjtendők. Ezen gyakorlatokra itt inkább

több, mint kevesebb idő veendő. Lassan következhetnek egyszerű,

majd összetett síkformák vázolása, irása, előbb táblai előrajz, azaz

szemléltetés, majd természet és emlékezet nyomán konturban és

foltban, grafikusan és egy majd több szinnel. A szinérzék fejlesz-

tésére és gyakorlására geometriai -sik alakzatokon, majd a magyar

disaítrnényeken szin próbák, szines tervezések. Minden hónapban

egy-egy iskolai feladat a megfelelő anyagból, vagy önálló alkal-
mazásából,

II. Görbefelületű testek. Gö~b tanulmányozása természet és

táblái rajz nyomán (meridián és parallelkörök). Kúp tanulmányozása

(alkotók, csonkakúp). Gömb és kúphoz hasonló tárgyak és azok

részei, előbb konturban és foltban, természet után és emlékezetből,

grafikusan és ecsettel. Henger, korong és hasonló tárgyak ugyan-

igy. Gömb, kúp, henger árnyéka (önárnyék, vetett árnyék, direkt

fény, reflekszfény), szemléltetés és táblai előrajz nyomán, majd

természet után. Gömb, henger, kúp kornbinációk, csoportok árnyé-

kolással (grafikusan és' szinesen). A görbe felületű tárgyakkal itt

nagyon sokat kell foglalkozni, hogy 'azokat bármilyen helyzetben

könnyedén megrajzoljáks hibák a továbbiak során minél ritkábban

forduljanak elő. Közben és később is állandóan magyar diszitő

elemek gyüjtése, gyakorlása és tervezgetések. Kisebb tárgyak és

edények önálló diszitése,

Ill, Szegletes testek. Kocka, hasáb, gúla (vonaltávlat) és a

hozzá hasonló tárgyak, ugyanugy mint a görbefelületüek: Ugy a

szeglet es, mint a görbefelületű tárgyaknál nagyított részletrajzok is

rajzolandók a papir üresebb .helyein, mint a táblarajznál.

, Pillangók, rovarok tanulmányozása (kontur, folt és kevés,

plasztika, grafikusan és szinesen,nagyított részletrajzok).

Ruházati tárgyak' (kalap, cipő stb. term. után és emlékezetből,
mint fent).

Növények, virágok (mint fent és kombinálás, stilizálás, tervezés

a fentiekkel vegyesen is).
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Vizsgai rajz. Tárgy rajzolása vetület és látszat szerint fejből,
árnyékolással. Kisebb tervezés, térkitöltés magyar diszítéssel. '

A magyar diszítő sti! az 1. osztály tói kezdve állandóan gya-
'korlandó mind a négy osztályban, hogy a magyar tanító ezt ~
gyönyörü stílt ne csak ismerje, hanem alkalmazni is .tudja,tatlÍt-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I

hassa és terjessze.
A többi. osztályok anyagát már nem sorolom fel, részint a

hely szüke miatt, részint mert a kencentrikus elrendezés folytán
a nagy keret ugyanaz marad, csupán a fejlesztés jön hozzá egyéb
szükséges hozzáadásokkal vagyelhagyásokkal és a IV. osztályban
a' rajz pedagógiájával és az elemi iskolai anyag feldolgozásával.

Ezen szükreszabott felsorolás ból azonban még az 1. osztály
tanmenete sem domborodbatik ki tisztán, mert azt csak a részletes
feldolgozás adhatja meg. Reméljük, hogyakészülő normál tan-
menet. feldolgozása minden tekintetben meg· fog .felelní a tanító-
képző azon szempontjainak is, amelyekről itt említést tettem s
akkor ebben olyan értékes munkát kapunk, amely a tanítóképző-
ben s általa az egész vonalon emelni fogja rajzoktatásunk komoly
értékét; később pedig megszilárditja állandóan magas szinvonalát,

Stubnyafürdő.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ienes ' Ká r o ly.ONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n f é l é k .

H e g y m e g i K i s s K á lm á n s i r j á n á V )

Addig emlegetted, mig végre szivünk nagy bánatára meg is
cselekedted : kijöttél ide, "az ákácok alá", a magad választotta
örök nyugvóhelyre, fáradt vándor, jó Vezérünk, Hegymegi Kiss
Kálmán!

De mielőtt bezárulna utánad a csendes hajlék ajtaja s meg-
kezdenéd hosszu síri álmod az imádott szatmári rög alatt, -
melyet szülőföldedről küldenek hiveid koporsódra, - állj meg egy
pillanatra; hisz még elgondolni is rettenetes, hogy ezután már
hiába keresünk Téged, a Te példakép tündöklő tisztes alakod
örökre hiányozni' fog közöttünk... Ne, óh ne menj még, hadd'

Magyar Tanltóképzö 40

1) EJmondatott H. Kiss Kálmán tanítóképző-intézeti igazgató temetésen, Nagy-
kőrösön, 1913. nov. hó 2-án.
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ejtsek nehány. fájó könnyet nyitott sirod fölött, haddyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbúcsuzom

Tőled volt tanítványaid és tanártársaid nevében!

Mint ember, mint tanár, két szentségnek l aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha ea és oa llá s

~zent eszményének állítottál oltárt szivedben. E két szentség : ha za -

.sze r e te t es h ithü ség apotheozisát hallgattam ajkaidról, lábaidnál ülve,

mikor közel négy évtizeddel - ezelőtt az ideálokkal meg tölt szivű

ifju lelkipásztor a templomi szószéket a tanári kathedrával föl-

cserélve szükebb hazájából ide jött, e második otthonává lett

alföldi táj ra. E két szentség kultuszának áldoztál hetven. évre ter-

jedő _földi .pályádon nem lankadó lelkesedéssel, izzó hazafíságot,

hithűséget oltottál tanítványaid, a leendő néptanítók szivébe s hogy

mily eredménnyel, arról a nagy nyilvánosság előtt tett bizonyságot

egy illetékes hang, megállapítván azt, hogy "messze vid éke inMLKJIHGFEDCBAa

ma gya r h a zá na k r á leh e t ismer n i a ká lvin is ta ta n ítók egyén iségé -

b en a H egymeg i Kiss Ká lmá n szio é r e , le lké r e , a r r a a ta p in ta to s ,

a r r a a je le s p eda gógu sr a , ki őke t, m in t a "meste r ek meste r e" ,

kibocsá jto ita , hogy a po sto lkod ja na k a neue lé s meze jén " .1 )

_ S nemcsak nagy tudásu, lelkes tanítója voltál a kezeidre bizott

ifjuságnak, hanem egyszersmind jóságos, szerető édes atyja, min-

den bajában készséges segítője, bölcs tanácsadója is. Emberien

érző jó szived idején felérzékelte, hogy nagymultú és sokra hiva-

tott iskolánk, - melyet rövid egy. évvel ezelőtt eladdig szegényes

hajlékából Te vezettél, mint a Te népednek Mózese, Józsuája, a

külsőségeiben disz es, elrendezésében kényelmet biztosító új otthonba,

- anyagi erő hiján csak fogyatékosan segítheti elő nagyobb részt

anyagi gonddal küzdő szeg.énysorsú tanulóságunk kiképeztetését;

elindultálzörgetni a tehetősebb egyháztagoknál, 'felébresztetted,

munkássá tetted az áldozatkészség lelkét iskolánk érdekében. S

hogy hányszor jutott a kezedfu'ől, hányszor a zsebedből a szüköl-

l{ödő sz~gény fiuknak segítsél élelemre, ruhára, tankönyvre vagy

gyógyszerekre, azt csak én tudom, aki a szivedhez oly közel

állottam, meg az a magasságban lakozó jó Isten, kihez Te mindig

oly közel állottál.

S miként jellemezzelék a velünk, tanártársaiddal való hiva-

talos és magánérintkezésben ? Hacsak szükszavuan s mégis sokat

mondóan azt jegyzem fel Rólad, hogy a munka , kö te le sség és sze r e -

te t embere voltál s ha nem részletezem, hogy az .ernberi erények

1) Tóth József, kir. tanácsos, tanfelügyeló üdvözlóleveléból, melyet 1900.
aug. -24-én,' tanári működésének negyedszazados, ünnepén intézett ídvezült halot-
tunkhoz .

/
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e háromságában mily megközelíthetetlenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagasságban állottál fölöt-

tünk: teszem ezt főképen azért, mert félek nehogy az elvesztése-
den való fájdalmunk mellett csüggedést is sejtessek. hogy lesz-e

vajjon, ki nékünk Téged egészen pótolni tudjon?! ...

Valóban nehéz megállapítani, mit csodáltunk Benned inkább:

a lebirhatlan akaraterőt-é, mely töredékeny, gyönge testben is fárad-

hatlan volt a munkában, vagy az Istenbe és magadba vetett hitet,

bizodalmat, lelkednek a megpróbáltatások között is megőrzött nagy

erősségét, józan bölcseségedet, mellyel válságos időkben állottál

sziklaszilárdan iskolánk kormányrudja mellett s szabtá-l néki irányt

a -fejlődés Útján.

Vallásunk sarkalatos talpkövének : a szeretetnek, nem csak

ékesszavú hirdetője, de nemesen megfufott életpályádon ritka meg-

testesitője is voltál. Szeretted példásan, kiket hozzád vér- és család- .

szerinti szent kötelékek fűztek, szived és házad nyitva volt az

előtt, ki feléd szeretettel közeledett, szeretted olthatatlan lángolással,

a Te nagy szellemi családodat, a nagykőrösi és dunamelléki ref.

tanítóképző-intézetet, melynek elsőrendű dísze, munkás szelleme

voltál s javai fölött féltő gonddal őrködtél. Kifogyhatlan szeretetben

tudtál,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyhá ea dé r t . é ln i, 'tudtál volna .h ited é r t m~gha ln i s még

cserides elmulásod . idejéül is a hitujítás nagyjelentőségű ernlék-

napját választottad, azt a napot, melyen oly sokszor hirdettea meg-

győző erővel a világosságnak a sötétség, a Krisztus tiszta ,evan:

gyéliumának a gyarló emberi találmányok felett kivivott nagy'

.diadalát I

Mi pedig, legközelebbi munkatársaid, .a ref. tanítóképző-inté-

zet tanárai, s velünk együtt a gyászban osztozó testvér-tanintézet,

a főgimnázium tanártestülete, kik Benned nemcsak a szigorú köte- /

lességérzet rendíthetetlen férfiát, nemcsak a tudományban és taní-

tásban 'egyaránt kimagasló komoly tanárt, de szívednek az érzel-

mekben is fegyelmezett higgadt és bölcs, de nem kevésbbé mély

és forró szeretetét is éreztük; mi, kiket bizalmas barátságodba

fogadtál, hordozni fogjuk néma megadással gyászodat és megfogad-

juk, hogy 'egy ilyen krisztusi szellemű, Isten kegyelmébőlvaló jó

ember emlékére mindig büszkék és méltók is maradunk!

E szent fogadással búcsúzunk. Tőled, idvezült halott, távozó

jó igazgatónk, Isten veled, Isten veled! .

Nagykőrös.: Va r ga J ózse f.



J~,eg_9j~bbrnethodíkaíONMLKJIHGFEDCBAl é p é s e k a cherrríában.

596

Frappáns erővel egységesen emelkedik ki Németországtermé-

szettudósai, orvosai és tanítói theoretikus és empirikus megállapí-
tásaiból egy gondolat, mely a chemia tanításának uj útját jelöli ki
azele~1Í- és .•középiskolákban, respektive a tanítóképzőkben.

. 'E módszer uj perspektivát megnyitóelőnyei'től, - elsőrangú

'm~thodikai jelentőségéről poétikus lelkesedéssel b'eszélnek természet-
tudomanyi gyüléseiken, frenetikus hatással irnak természettudo-
mányi folyóiratokba és históriai időnek jelzik napjainkat, melyben

hatalmasabb lépést tettek a természettudományi oktatás utjain, mint
amilyen grandiózus ujítás volt a korábbi időknek szemléltetés nél-
küli oktatásától a ~zemléltető oktatásig való emelkedés.')

, E módszert jelölik meg a jövő évtizedek egyetlen járható
útjának, ezt, mel~ a jövő természettudományi oktatását, .mint logi-

kai eszköz is .ura~ni fogja.
E módszer gondolatához nem a minden áron ujítani akarás

ideges divatja adta az impulzut, egyrészt fontos pszicho-pedagógiai
tényezők garantálják időszerű fellépésének szükségességét, másrészt
aktuáIissá teszi aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAchem ia - ta ..r ta lm i sú lypon tjá n a k e lto lódá sa , ami
figyelemreméltó módositásokat követel a médszeres eljárásban is.

Ez uj felfogás szerint-tudatossá vált ademonstrativ vezető
szerepének kritikátlansága a cherniai oktatásban s igy a ta n ító

kisé r le ie n em á llh a t többé a z okta tá s cen tr umá ba n . Az eddigi de-

scriptiv chemia a ta n ító kisé r le téve l a z é lén , n em meikodu s a szó
modern értelmében. Ez uj oktatási eljárásban a ta nu lók személyes

ta p a szta la ta ibO l, sa já t kisé r le te ibő l,MLKJIHGFEDCBAfe lfedezése ibó l ernelendő ki a
tudás, mint a párbeszédek kérdés és feleleteiből kialakul egy ismeret.
A ta nu lók kisé r le te á ll a ta n ítá s é lén . A ta nu lók kisé r le te képezi
a tanítás kiindulópontját s a d ja a z a la po t a d emonstr a tiókhoz. A
tanító is kísérletezhetik tehát, de ehez a ta nu lók te r o sze r ü en végez-

te te tt kisé r le te i szo lg á ln a k a la pu l, a tanítói demonstratio csak
mint a növendékek kisérleteinek ö ssze fog la M i, kieg észítő i léphet-

nek elő.
A különbségek könnyebb megállapítása céljából vázoljuk rövi-

den az eddig követett eljárásunkat egy chemía-tanításnál :

A tanító gondosan sok körültekintéssel előkészített egyszerű

1) L'. Wunder: Gedanken, Wünsche und Beispiele für den ersten Unterricht

in Physik und Chemie,



kisérletből indul ki, melyben a valóság legkönnyebben megfogható,

mely a legjobban reprezentálja a. kivántakat,: A nyugodtan végzett

eredményes kisérl et közben a megfígyelendőkre való kellő irányí-

tás mellett a tanító és tanulóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközö s munká já bó l' rezultál a meg-

ismerés, a tudás,

A modern methodus egy lépéssei tovább megy s azt kívánja,

hogya tanító és tanuló közös munkája, együttdolgozása ne csak

r e flektá lá legyen a tanu!ók részéről, de egyszersmind praktikus,

ma g1 tk a ta nu lók végezzék a kisé r le teke tyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! A ta nu lók kisé r le te a fő

s nem a tanítóé! A demonstratio kiindulópontját li tanulők kisérle-

tei adják, ezek állanak a tanítói kisérletezés előterében. "L'obser-

vateur lit, l'experimentateur interroge. " A tanítói kisérlet nem

aequivalens a tanuló kisérletévei ! A tanulónak egyetlen experimen-

turna többet ér a tanító legszebben végzett kisérleténél, Pedig a jól

, végzett demonstratio értékes eredményei el nem vitathatók. Egy jó ki-

sérlet nemcsak a közlendő fogalmak megértésére szolgál, de egyúttal I

tévedések kiígazítása, régi ismeretek recapitulatiója, gyanítások meg-

-erősítője, tünemények egyszerű magyarázója stb. stb. S' mégis,

mondják az ujítók, csak a ta n ító segédeszköze marad a jelenségek

kifejezésére. A demonstratióval a tanító segített saját magán, de

nem a növendékén l Már' pedig az eredmény két tényező produk-

tum a, melyek közül kétségtelenül a tanuló a fontosabb, a tanuló

felfogó képessége a döntő, ettől függ a végeredmény s bizonyos

fokig teljesen független a tanítótól, sőt nélküle is, önmunkásság

alapján eredményes lehet. A demonstratiónál a ta n ító é a z a ktiv

sze r ep ; a tanulóé sokka! jelentéktelenebb, a tanuló részvétele passziv

s e részvétel a legtöbb esetben nem is elegendő a jelenség tökéletes

megértéséhez. A tanító kisérleténél a tanuló érzékszerve közül leg-

többször a látás van foglalkoztatva csupán; de ennek is gátolva

van tökéletes munkája, miután a demonstratio bizonyos távolban

a növendéktől folyik le.

Azután e mód ellenkezik a gyermek, az ifju egészfiziológiá-

jával! Csendesen, stoikus nyugalommal, mozdulatlanul ülni" mikor

az ő lényege a mozgás, mikor ő csak aktiv tud lenni; passzivitást

ráerőszakolni, mikor egész lelke akarás, s emellett szellemi munka

végzésére kényszeríteni! Szinte hihetetlenül naiv a "gyermek" szá-
zadában, mikor annak pszichéjét, organizmusát ismerni véljük.

Mennyivel magasabb nivót képvisel a növendékek kisérlete-

zése a növendékek' munkaóráira alapított chemiai oktatás!ONMLKJIHGFEDCBAI t t

minde« érzékszervük foglalkoztatva van, valamennyi közreműködik
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a jelenség megértésénél, különösen az annyira fontos tapintás

érzékszerve, A növendékek kisérlete aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközve tlen köze lb en , folyik le.

Passzivitásuk a ktivitá ssá le sz.

S ennek igy is kell lenni, hiszen a természettudományi gene-

ralizáló fogalomalkotás, egy tüneményt causalis antecedentiáival és
consequentiáival együtt megragadni, az érzékszervek legintenzivebb

közrernűködését postulálják. Az experimentáló növendék akarata és

cselekvése pedig causalis kerrelációban lévén, érzékszerveit a várt

jelenség legélesebb felfogásáraképesítik. Azután a növendék kisér-
letezése a legmegfeszültebb figyelmet követeli, holott a tanitóénoz
nem okvetlenül szükségeltetik.

Különösen a kezdő, leg a lsó fokon nélkülözhetetlen a tanulók

kisérlete s éppen a fe jle ttebb fokon engedhető .meg az oktatást a

tanító kisérletére alapítani. "Im Anfangsunterricht können wohl die

Demonstrationen des, Lehrers, nicht ab er die Sehülerübungen ent-

behrt werden " mondja E. Löwenhardt hallei professzor s ilyen fel-

fogást nyilvánitettak K. Seheid, Dannemann és hasonló nézetek

jutottak kifejezésre "Versammiung der Gesellschaft Deutscher Natur-

forscher und -Arzte" összejövetelén. Minden kisérlet, mi egyszerű

és veszélytelen, teljesen a tanulóra bizandó, ilyen pedig a cherhia

terrenumán vége zhető, a ehemia egész anyaga minden részében

bevon ható a tanulók gyakorlati óráiba. "Die Sehülerübungen müs-
sen zum wesentliehsten Bestandteil des ganzen chernischen Uriter-
richt werden. " S a tanulók gyakorlatai éppen a legalsó fokon kiván-

tatnak legerélyesebben, hiszen azt az unalomig hangoztatott taní-

tási elvet, hogy a tanításnál esak ismert jelenségekből, a tanuló

tapasztalataiból kell kiindulni" a tanuló kisérletei nélkül meg se

valósíthatjuk, hisz a, ehemia területén a tanulók tapasztalatai-

nak száma oly minimális, s annyira nem tud számot adni azokról,

hogy itt először meg ke ll te r em tenünk a zt a ta p a szta la ti anyagot,

melyhez eredménnyel füzhetók az uj ismeretek. A, tanulők tapasz-

talatai felölelik az égési jelenségeket lánggal és anélkül, egyes

fémek oxidatiós folyamatát a melegítésnél vagy a levegőn állásnál,
meleg képződést a rothadásnál néhány oldási folyamatot. Ellenben

az elemek, a vegyületek és. azok fogalmai teljesen ismeretlenek,

valamint a chemia összes törvényei. S a kevéstapasztalatot is

elóbb öntudatosítani, mélyíteni kell, felületes megfigyelésüket ala-

possá tenni, alapvető kisérleteket kell végezni, melyek iiltal eddigi

megfigyeléseiket, tapasztalataikat összefoglaljuk s igy közvetítőként

szerepelnek .a ma gya r á zó kisé r le tek megértésénél, melyet a tanító
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azon célból végez, hogy a tanulók által végzett kisérleti eredmé-

nyeketonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö ssze fog la lja , azokat kiegészitse .

A tanulők kisérletei a lehető legegyszerűbbek, a legegysze-

rübb apparátussal végzendők. -Egyszerű analizisek- az egyes sók,

fémek tárgyalásánál, de ne túlságba vive, minthogy az iskola célja

nem lehet analítikusokat képezni, legegyszerűbb kvantitativ méré-

sek; az anorganikus chemia, amennyiben a kvalitativ majdnem

egészen a tanulók kisérletezésének átengedő, mert itt olyan anya-

gokkal kell dolgozni, melyek előtte teljesen ismeretlenek voltak

eddig. A pontos méréseket, komplikált eszközöket követelő kisér-

letek a tanító számára vannak fenntartva.

Természetesen a növendékek kisérletezései legalább is kétszer

annyi időt kivánnak, mint a tanítóé, s igy az anyag korlátozásá-
nak szüksége áll elő az alaposság kedvéért, de "Wenigér wáre

mehr." "Extensiv Beschrankung, intensiv allseitige Durcharbeitung."

Az anyag korlátozása s a növendék praktikus munkája a

chemiai ismeretek megalapozásának ptimar feltétel ei. Ebben ez irány

hivei mind szolidárisak, csak arra nézve folynak még kontroverziák,

vajjon a kvantitativ analízis - a pontos mérések szükségessége

miatt keresztülvihető-é ily fokon - nem kompromittálják-e a rossz

eredmények magukat a kisérleteket ? Nem lesz-e a kisérlet diskredi-

tálva, ha azt tanulatlan kisérletező végzi? Erre nézve azt felelik a

reform hivei, hogy 1000/0-os abszolut pontossággal dolgozni nem

is lehet célunk, miután azt annyi tényező befolyásolja, melyeknek

áthidalása nemcsak a növendék, de igen sok esétben a tanító, sőt

tudós számára is lehetetlen. Éppen azért csak a legegyszerűbbek

vannak a nö~endékek számára kijelölve, de egy néhány mérés -

nem számtalan - okvetetlen szükséges. "Ein chemischer Unter-

richt ohne quantitative Versuche, ein Körper ohne Knochen."

A tanulók munkásságát, felfedezéseit tenni a tanítás alapjává

- igen rokonszenves gondolat; csak a régi iskolák konzervativ

tanítói fogadják el nehezen és tartják keresztűlvihetetlennek a

"munkaórát" kicsinyes pedanteriából, mely ellen rendérzékük tilta-

kozik, de e téves álláspont sehogy sem illik a reform szelleméhez ..

A chemia ta n ítá s i a nya gá ba n ta r ta lm ila g is meg jeg ) 'zé sr í

mé ltó e lto lódá soka t é szle lünk, melyek a módszert befolyásolják. Ma

a chemia mé~ a népiskolákban sem akar többé egyszerüén az

ismeretek summája lenni, de szerves egésszé szeretné kapcsoIni

az ismeretek konglomerátját, egy egységes á ttekin té sé t akarja nyuj-

tani nemcsak a természettudományi ismereteknek (állat- növénytan,
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fizika; melyek ágai szorosan. egymásba fonódnak), de magában aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

chem iá ba n is egységesité sr e , r end sze r esség r e ' törekszik, Ez pedig

csak az anyag korlátozásával eszközölhető. Ezért törekszik a

chernia tanítás lényeges egysze r ű s íté sr e ugy az elemi; mint közép-:
iskolákban.

Törekvését az elemeknek a természetes vagy periodikus rend-

szerben való tárgyalásával véli elérni. - Nem fektet többé súlyt a

nagyszámú egyes ismer e tr e , sokkal" fontosabbnak tartja a jelen-

'ségekben a közö st megragadni, miáltal egy é r te lmes á ttekin té s t ád,

Hiszen a végtelen szám ú egyes ismeret mellett teljességre úgy

sem, törekedhetünk sem az organikus, sem az anorganikus chemiá-
ban. Adjuk meg legalább azok' sziszternatikus áttekintését. Az orga-

nikus chemiában még ezt se nyujthatjuk ; ott utilisztikus értékek

lehetnek csupán az irányadók - az életben pontos vegyületekre

terjedhetünk ki - fíziológiai-higienikus vagy technológiai szem-

pontok lehetnek vezetőink.

Az elemi iskola kivánalmaival egyuttal világosan elő van

irva az ut, melyen a ta ,n ít6képzők chemia tanítása is eszközölhető.

A jövendő tanítónak nemcsak tökéletesen' kell uralkodnia a nép-

iskola anyaga felett elméletben és gyakorlatban, de a leg a la po sa bb

. á ttekin té sse i kell rendelkeznie a chernia egészterületén annak teljes

praktikus hátterével együtt. Mély betekintéssei kell birnia a chemiai

processzusok lényegébe - törvények, theoriák mibenlétével tisztá-

ban lenni, kvantitativ viszonyokkal, melyek szerint a ch~miai át-

alakulások lefolynak. A chemia ta p a szta la ti tu domá ny. Itt csak

tényismer e tn ek leh e t h e lye ; szóismeret nemcsak értéktelen, de ször-

nyen veszedelmes is. Könyvtudást meg alkalma van ugy is más

tárgyból szereznie.

S mikor a tanítóképzők chemiai oktatási nivója emeléséről

beszélünk - nem' az ismeretek kibővítésére, theoretikus tudá-

suk mélyítésére gondolunk - mint azt rendes en értelmezni

szekták - hanem tényismer e te ik feltétlen gyarapítására a jö-

vendő hivatásukat jobban szem előtt tartó céltudatosabb met-

hodus által. Itt nem törekedhetünk a gimnáziumok vagy reál-
iskolák továbbkutatásra képesítő mély ismereteire - itt fő az

elemi chemia anyagának b izto s keze lé se , az elemi oktatáshoz szük-

'séges kisérleteknek tö ké le te s b izto ssá gga l való keresztülvitele ~do tt

kö r ü lménye 'k mellett. Igy tehát a képzök chemiai oktatásánál kez-

dettől fogva a jelölt hivatásának megfelelően öná lló munká ssá g r a

való szektatás lehet az irányadó. Aholés amily mértékben lehet,
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mindenütt maga kisérletezzék egyszerű eszközökkel, melyeket a
'különbözócélok szolgálatában átalakítani megtanuljon, a "kísérletek

legegyszerűbb és legjobb elrendezését tapasztalásból megismerje.
A legfontosabb reakciók biztos bemutatását az elemek különféle-

ségének és kapcsolatának megvilágítására - megtanulja saját
tapasztalatai alapján.

Az anorganikus chemia biztos áttekintésére képesít az elemek-
nek a természetes vagy periodikus rendszerben való vizsgálata aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r end sze r a la p já n . _ Ez esetben a r end sze r leg fon to sa bbMLKJIHGFEDCBAku ta tás i'

eszközü l fog szolgálni s nem kiindulópontja vagy betetézóje lesz a
cherniai ismereteknek. Az elemek természetes rendszerét --'- mint
azt Mendelejew -táblázatában láthatjuk, megkapjuk, ha azokat atom-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

súlyaik nagysága szerint rendezzük egy sorba. Az elemek ezen
sorrendjében a tu la jdon sá gokna k bizonyos tö r vénysze r ű sége állapít-
ható meg - mit úgy fejezünk ki: az elemek tulajdonságai atom-
sulyaik periodikus függvényei.

E rendszerben az elemek természetes csoportokba tagozódnak,
mely csoportok tagjai általános chemiai karakterüket illetőleg szo-
rosan összetartoznak. Igy egy csoportba kerülllek az indifferens
gázok (He, Ne, Ar, Kr ... ), az erős bázikus hatású alkálifémek
(K, Na, Li ), az erős savat alkotó (N, P, As ... ), továbbá a férnek

(Fe, Ni, Pt ). De szoros kapcsolatot alkotnak hasonló vagy
közelálló fizikai tulajdonságaiknál fogva is: szinük, olvadáspontjuk,
képződési melegük, hő- és elektromosságot vezetőképességük stb.
stb. Igy az elemeknek ezen rendszerben való vizsgálata azok
egystg es á tiekin té sé t nyujtja.

E rendszer s így az egész chemia tudomány alapját az atom-
theoria ille tve molekulatheoria képezi. De a tanításnál nem az
a tombó l kell kiindulni, hiszen az a tom nem egy a b szo lu t b izonyít-

h a tó tény, ez nem kézzelfogható része a természetnek, mint azt a
rossz tanítás bennünk megrögzíti, csak egy hipothezis, mely a
fölvilágosításra és kutatásra alkalmas. Ami tényleg es va ló sá g az az
a tomsú ly illetve moleku la sú ly, S a janításnál ezt kell folytonosan
használni s erre az a tom- ille tve mo leku la sú lyr a esik a ta n ítá s su ly-

pon tja . Atonesu lyt illetve moleku la su lyt amilyen messzi csak lehet,
expe r imen tá lis u ton ke ll leveze tn i. E célra kvantitativ vizsgálatok
végzendők, ne~ számtalan, csak néhány.

Egy sora a természetes testeknek és mesterséges produk-
tumoknak állapittarik meg, melyeknek elóbb per cen iu á lis ö ssze té te lé t

keressük. Több chemikus kiindulásui több oknál fogva a mész-



602

követ ajánlja. Égetik azt, megállapítják konstans sulyveszteségét
44%-ban. Azután az égetett mészből oltett meszet csinálunk.
56 gr. égetett mészből 74 gr. oltott meszet, Száraz oltott meszet
izzitunk, úgy 56 gr. áll elő 74 gr. oltott mészből. Majd kén savval
való viselkedése figyelendő meg. 100 gr. mészkő 136 gr. kénsavas
meszet ad; de éppen ennyit kapunk, ha annyi égetett és oltott
meszet hozunk össze, amennyi 100 gr. mészkőből nyerhető. Stb.
Ezzel azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyené r téksú ly fogalma - e lő va n készítve . Ezt követik

egyené r téksú ly meghatározások, vagyis hol azt keressük, hogy az.
illető alkatrész hány súlyrésze helyettesíthet egy súlyrész hidregént.

PI. mikor kénsavból Zn segítségével lj-t fejlesztünk, mikor 1 gr.
H szabaddá válikyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA32'8 gr. Zn köttetik meg. Hasonlóan 1 gr. H-t
kapunk 12 gr. Mg, 9 gr. Al vagy 22'8 gr. Na-mal, mely mennyi-
ségek egyenértéksúlyoknak neveztetnek. A Zn egyenértéksúlya tehát
32'8 gr., mert ennyi képes 1 gr. H-t helyettesíteni.

Ezek után vehetjük a moleku la sú ly meghatározását. A konyhasó
molekulasúlyát pl: a következő egyszerü módon állapíthatjuk meg:
22'8 gr. vízben oldott nátriumot sósavval közömbösítünk és elpárolog-
tatjuk. Visszamarad 58 gr, száraz anyag. Ez az 58 neveztetik a.
konyhasó grammokban kifejezett molekulasúlyának. Ebből 22'8 gr.
a Na-ra esik, 58-22'8 vagyis 35'2 gr, a CI-ra. Most, ha pl. a
CI-nak akarom a tomsú lyá t úgy aCI-nak még más vegyületét elő-
állítjuk, s az a legkisebb súlymennyiség, melynél kevesebb a vegyü-

Jeteknek molekulasúlyában nem foglaltatik, neveztetik atomsúly nak •
A CI atomsúlya 35'2, mert ennél kevesebb vegyületeíben nem
fordul elő

A molekulasúlyból juthatunk azután a chemiai folyamatok
tökéÍetes megértése után, hipothezis segítségé vel az a tom és molehu la

fogalmához. Jelzett úton maga a jelölt jut rá arra, hogy atom és

molekula nem birnak az abszolut valóság karakteréveI, hanem
eszközök a kutatásban, segítségül szolgálnak chemiai jelenségek
leirásához, Ezért olyan. hibás az általános chemia feltételeit előre-
bocsátani - azokat a tanítás folyamában alkalmas helyen közöl-

jük nehány kvantitativ kisérlet után - de éppen olyan hibás volna
a chemiai -ismeretek befejezőjeként állítani oda.

Ami az órabeosztást illeti - a gyakorlat és elmélet össze-
olvadását, egymás támogatását legcélszerübben a következő óra-

beosztással véljük elérni: egy kettős óra, melyek közül az elsőn a
tanár kijelölné a megfigyelendő szempontokat, ismertetné a kisérlet

végrehajtását, s a következő órán a tanulők azt végrehajtanák.
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Egy -harmadik : egyes óra szolgálna aztán a megfigyelések

feldolgozására, .s theoretikus interpretatiókra.

A chemia ,tapasztalati vagyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtény tudomá ny. A chemia tanító-

jának azzal a gondolattal kellene minden órára belépnie: itt csak

tényismer e tn ekONMLKJIHGFEDCBAl e h e t helye!

Pozsony. ' D r : D . Ver ess J u lia .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

. I r o d a l o m .

B e v e z e t é s a g r e r m e k t a n u lm á n y b a .

Irta: Molná r O szká r : Kolozsvár, 1913. go; 80 láp, lK 20 fill.

A gyermektanulmány megállapításai ujabb célokat s ujabb-

feladatokat jelöltek ki a neveléssel foglalkozók számára. Mig,'

ugyanis az eddigi peddgógia az ember rendeltetése céljából leveze-

tett s azMLKJIHGFEDCBAI általános lélektanra alapított nevelési szabályok szerint.

va ló eljárást kivánta a nevelótől, addig a gyermektanulmány ered-~ ,

ményeinek hatása alatt lassankint megérlelődött az a felfogás,

hogy a pedagógia maga is önálló vizsgálódási területtel s kutatási

feladatokkal biró tudomány s mint ilyennek egyik legsürgősebb

teendője az, hogy kipuhatolja a nevelés hatásának kitett gyermek-

ben ép e hatás következtében jelentkező- testi-lelki fejlődés menetét,

mértékét, föltételeit és korlátait.

A népiskolázás korában lé vő gyermekekre vonatkozólag a

fejlődési tények felderítése s rendszerezése. nemkülönben az ezekhez.

való nevelői alkalmazkodás módozatainak a megállapítása kétség-

telenül s elsősorban a népiskolai tanítókat kiképző intézetek és

tanárok feladata s ,egyik legszebb hivatása. Meg vagyok győződve

róla, hogy ez a megfontolás késztette a magyar tanító képzés ügyé-

nek irányítóit arra, hogy hazánk tanítóképző-intézeteiben pedagógiát.

tanító tanárainak módot nyujtott a gyermektanulmányozás eddigi

történetének megismerésére s ezidőszerint alkalmazott módszereinek

elméleti és gyakorlati elsajátítására. E bölcs és országosan eddigelé

csakis hazánkban történt intézkedésset megadatott a magyar tanító-

képzők és tanáraik-számára' a lehetősége annak, hogy most már

hozzálát hassanak a népiskolai padagógia megalapozásához s. majd

idővel kiépítéséhez is. J
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Az alapozás munkája immár megkezdődött. Tanítóképzőink
tanárai serényen gyűjtik a szükséges anyagot. E munkában néme-

lyek mesterekké is' váltak már időközben, némelyek most láttak
hozzá; de mindannyian egyenlő lelkesedéssel dolgoznak. .

Egyik ilyen fiatal, de izmos és képzett munkása a gyermek-

tanulmányozásnakMLKJIHGFEDCBAM olná r Oszkár, a kolozsvári állami tanítóképző-

intézet pedagógia tanára is, aki a pedológia széles területeiről hor-

dotta összeonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Beveze té s a gye rmekta nu lmá nyba " cimü dolgozatának

alapvetésre szánt anyagát. Fáradozása gyümölcsét a mesternek,

Na gy Lászlónak, a "Magy~r Gyermektanulmányi Társaság" meg-

teremtőjének ajánlotta fel.

Dolgozatának "A gyermektanulmány fogalma, története", "A

gyermektanulmány módszerei" s "A gyermektanulmány felosztása,

jelene~' cimü fejezeteiben különösen a francia nyelvterület pedoló-

giai . törekvéseinek tanulságait foglalta egybe, itt-ott . a kevésbbé

jelentős dolgokra is kiterjeszkedve. A német munkálatokra tért ki

a legkevésbbé, amit jelez is ugyan dolgozata eiőszavában ; de

aminek következtében különösen a gyermektanulmány rendszere-

zéséről s eredményeiről szóló fejtegetései tüntetnek fel némi héza-

gosságot. A magyar gyermektanulmányi törekvések s eredmények

sem részesültek a dolgozatban jelentőségükhöz képest kieJégítő

méJt8'tásb~n. Molnár Oszkár' dolgozata egészében mégis rendkivül

becses s az összes eddig ismert gyermektanulmányi mozgalmak-

ról tájékoztató, a pedológia minden fel merült kérdését, minden

problemáját élesen és összes vonatkozásokban megvilágító munka.

Tömören, de mindvégig könnyen áttekinthető csoportosításban

ismerteti a gyermektanulmány eddigi fejlödését, ennek összes moz-

zanatait, a problemák szétágazódását s ezek megkisérlett és bevált

megoldási módozatait, eszközeit, a pedológiai intézményeket s az

elért összes eredményeket. Ismertetéseit méltató birálatával egészíti

ki s így mutat rá - rendszerint nagy óvatossággal s szinte félén-

ken - a törekvések és eredmények fogyatékosságaira ; de mindig

lelkiismeretes tanulmányra valló készültséggel a megszivlelendő

feladatokra is.

Molnár Oszkár munkája a gyermektanulmányi törekvések

minden ágában, minden legkisebb részletében' tájékoztat s mint

ilyen tényeket összefoglaló dolgozat eléggé nem is méltatható nagy

szolgálatot tesz a magyar pedológiai irodalomban. Rendkivül becses

útmutatót nyertek benne mindazok, akik a gyermektanulmánynak

, gazdag kincseket rejtő,de csakis a gyermeki lélek titkai iránt
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fogékony ~ (ezek kutatására kellően előkészült emberektől hozzá-

férhet? területére lépni óhajtanak. Értékys a dolgozar úgy is, rnint

a magyar népiskolai pedagógia. alapvetésének anyagavamin : bizo-
nyára az építkezés jelentékeny részleteiemelkednej{ majd idővel.

Budapest.MLKJIHGFEDCBA R éP aJ lonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD á n ie l.ONMLKJIHGFEDCBA

B a l l a i K á r o l y : A g y e r m e k t a n u lm á n y o z á s médszereí, külö~
n ö s f i g y e l e m m e l a k i s d e d k o r r a . , Kiadja a Magyar Gyermektanul- .

mányíTársaság "Füzetes Vállalata". Budapest, 1913. Ára: 80 fillér.

58 oldal. Immár 2· ik, lényegesen bóvített kiadásban jelent meg ~z

a rendkivül becseaútmutatás, melyet szerző a gyermek nevelésével

foglalkozók részére irt azért, hogy tájékoztatást nyujtsori a gyermek

. testi-lelki sajátosságainak felderítési módjaiban. Nagy hasznát veheti

a könyvecskének minden szülő is, de különösen a hi~atásos neve-

lők s tanítók, valamint a tanítónövendékek. Ez utóbbiak I főleg a

gyakorlóiskolai hospitálások alkalmával értékesíthetik a füzetet,

amelyből a rendszeres gyermekmegfigyelés szempontjain kivül a

gyerrrteklelki életére jellemző ösztön szerű rajzok, játéktárgyak s

egyéb allkotások gyűjtési módjait is megtanulhatják. Megszokhatják

e könyvecske használata révén a gyermekkel való szeretetteljes és.
tudatos' foglalkozást s általában a gyermek iránt való érdeklődest.

Mindez fölötte kivánatos dolog a . nevelő-tanítói pályára készülők

számára. Ballai könyvecskéjét már csak ezért is a legmelegebben

ajánlanunk kellene segédkönyv gyanánt tanítónövendékeinknek.

R . D .

E g y e s ü l e t i é l e t ..
J e g y z ö k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1913. évi decern-
ber 6-án tartott rendk ivü li választmányi üléséri.

\

Jelen vannak dr. Baló József elnöklete alatt: Dékány Mihály,

dr. Novy Ferenc, Kirchnerné Petrasevich Mária, dr. Harmos Sándor,

Jancsó . Gabriella, Hervay Ede, Snasel Ferenc, Mesterházy Jenő,

Szárnovszky Jánosné, Somogyi Géza és Fuchsné.

Elnök üdvözli a megjelenteket s megnyitja jelen rendkivüli

értekezletet, melynek egyetlen 'tárgya Eö tvö s 'J ó zse ! b á r ó r ó l való

kegyeletes .megemlékezés.
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E lnök felkéri dr. Novy F er enc kartársat, hogy Eötvös József
báróról irt megemlékezését előadni sziveskedjék. (Megjelent Közlö-
nyünk jélen számában.)

E lnök az 'emlékbeszéd elhangzása után saját, valamint a
választmány nevében jegyzőkönyvi köszönetet szavaz az előadónak
tartalmas és lendületes felolvasásáért. .

Valamennyi9n örömmel hallgattuk Eötvös báróról való meg-
emlékezést s valamint a multban, ugy a jövőben is törhetetlen
meggyőződéssel valljuk az ő demokratikus népnevelési elveit s
-igyekszünk azokat megvalósítani.

Több tárgy nem lévén, agyülés véget ért.

K. m.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.

D r . Ba lá 'J ó zse f, Jegyezte: F uch sné E itn e r M illa .

elnök.

Jegyzőkönyv

.a T.I1. T. O, E.-nek 1913. december 6-án tartott r endes vá la sztmá nyi iilé sé r ó l.

Jelen vannak Baló József dr. elnöklete alatt: Scherer Sándor
szakfelügyelő, Pap József igazgató, Somogyi Géza, dr. Imre Sándor,
Dékány Mihály, dr. Novy Ferenc, Kirchnerné Petrasevich Mária,
.Jancsó Gabriella, Horvay Ede, Snasei Ferenc, Mesterházy Jenő,
Szárnovszky Jánosné, Várady József, Kelemen Miklós, Kún Alajos,
Urhegyi Alajos és Fuchsné Eitner MilIa.

E lnök megnyitja az ülést s felkéri M este r h á zy 'J enő kartársat
"A szóbeli és irásbeli fogalmazás" cimű felolvasásának meg-
tartására.

A nagy szorgalommal és körültekintéssel szerkesztett tanul-
mány megjelenik "Közlönyünk" januári sz~mában. Itt csupán az
előadás vázlatos gondolatmenetét közlöm a hozzászólások meg-
értése céljából.

A fogalmazás-tanítás célja az, hogy a tanuló tudja gondo-
latai-t szóval és írásban helyesen és formailag lehetőleg tökéletesen
kifejezni. Eszerint a fogalmazás tanítása szóbeli és irásbeli. A szó-
beli készség fejlesztésének szolgálatában áll leginkább a történet;
a pedagógiai vonatkozású s tágabb értelemben az összes képezdei
tantárgyak.

Az irásbeli fogalmazás két főtényezője a helyesirás s a tulaj-
donképenifogalmazásban való jártasság.

A helyesirás "inkább mechanizmus, tehát gyakorlaton alapszik,
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• ezt. a tanulók inkább a képző-intézet alsóbb osztályaiban. sajátítják

~1. A fogalmazásbeli, stiláris készség gyakorlása egyaránt végigsiinul

az alsóbb és felsőbb évfolyamokon.

Ezen cél elérésére szolgálnak az iskolai és házi irás beli dolgo-

-zatok, amelyeknek tárgya az alsóbb évfolyamokban reproduktívyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I " •.

jellegű, a felsőbbekben önálló fogalmazás. A felolvasó' szerint a

reprodukcíó az alsó, fokon sem elég és nem célravezető. A dolgo-

zatok köre legyen gaz~agés változatos. A dolgozatok tárgyát

képezzék a tanuló élményei, szernléleteí, tapasztalátai, tehát vonjuk

be az öntevékenységet a fogalmazás tanításába. Az előadó felemlíti

a magyar nyelvi diáriumok készíttetésének nagy hasznát, mely

szerinte célravezetőbb, mint a mostani dolgozatirás-rendszer.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H or va y E de örömmel üdvözli előadot ennek a rendkivül fon-

tos kérdésnek a felvetéseért. Mivel ez a tétel igen tágkörű, . hozzá-

-szóló itt csak nehány megjegyzésre szorítkozik.

Állandó szomorú tapasztalat, hogy növendékeink helyesírása

sok tekintetben fogyatékos, ingadozó. Ezért; midőn célul az önálló

fogalmazni tudást tüzzük ki, egyuttal ,nyomatékosan ki kell emel-

nünk a helyesirás .megtanításának szükségességét is, mert hiszen

a pépiskolában elengedhetetlen feladat a helyesirás megtanítása. Az

ehhez szükséges tudásnak pedig' kivált a tanítóképző alsóbb

osztályaiban kell a biztos alapját megvetni erre kiválóan alkalmas

-s elegendő számu gyakorlatok utján.

IElismeri, hogya mai tanárképzésén a szóban levő tárgyra

való tekintett el lehet is, kivánatos is javítani; a' mai fogalmazás-

1anítás 'akadályait szerinte mégis sokkal inkább a tanítóképzőbe

felvett növendékek alapismereteinek fogyatékosságában s az itt fel-

halmozott sokféle tanítási anyag nagy tömegében kell keresni,

mintsern azokban a (szerinte kevésszámú) tanárokban, akik esetleg

más tárgyakra . lévén képesítve, mégis magyar fogalmazás tanítására

köteleztetnek.

Novy F er enc dr. örül, hogy az előadó e témát a választmányí
gyülés ele hozta. 6 is helyesli, hogy előadó nagy sulyt helyez, a

szóbeli fogalmazásra, ' erre' külőnösen alkalmas a történet és az

egyes tantárgyakban tartandó összefoglalások. Azonban itt néIfjl-

lözte azon gondolatot; hogya fogalmak tanításában a foglalkozást

helyezzük előtérbe, amit a növendék tesz, azt mondassuk el vele,

.de a kifejezés ne mozogjon sablonokban. Fontos e téren a helyes

-szemlélet, mert- a tanuló csak azt tudja világosan elmondani, amiről

'világos ~ondolata van.
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Fontos szerepe volna az önképzőköröknek is, de itt többnyire
csak a növendékek java működik közre, a tömeg pedig passzív
marad.

Igen ajánlatos volna azon eljárás is, hogy az egy intézetnél
működő nyelvész tanárok beszéljék meg egymásközt a felmerülő
kérdéseket s vitassák meg azokat. .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U r hegyi Ala jo s következőkben foglalja össze véleményét.
"Fejezd ki gondolataidat művésziesen, helyes ortográfiával. " Ő a
helyesirást inkább. formai járuléknak tekinti, a lényeg azonban
mindenkor maga a gondolat.

A témák kiválasztását örömmel üdvözli ; teremtsünk he lyze te -

ke t s irassuk le azokat, azonban a költeményekhez ne nyúljunk,
azokat összetörni vétek, ahelyett irassuk le a tanulóval azt, amit
ők érezt ek, mikor a költeményt olvasták.

Somogyi G éza . A baj forrását abban találja, hogy egyik
tanintézet sem végez teljes munkát. Az elemi iskola hiányos kép-
zéssel adja át növendékeit a középiskolának s ez megint a tanító-
képzőnek. Nekünk az elemi iskola hat osztályra való alapozására
kellene törekednünk,. ugy mint az Svájcban van, ahol az elemi
isk. VI. osztályának elvégzése után, felvételi vizsgálat alapján, kerül
a tanuló valamelyik szakiskolába.

D éká ny M ihá ly, amikor teljes elismerését fejezi ki a tartalmas
s gondolatokban gazdag felolvasásért ; ugyafölolvasás, mint a
hozzászólások ez alkalommal is arra késztetik, hogy ismételten
leszögezzen egy tényt, amelyet egyesületünk határozatokban már
többször ki is fejezett s memorandumokban illetékes helyre el is
juttatott.

Nevezetesen való tény, hogy egyesületi munkásságunk három-
negyedrészben abban az irányban érvényesül, hogya magyar
tanítóképzők minden tevékenységükben lehető tökéletesen és a kivá-
natos eredménnyel oldják meg feladatukat. Ennek a mai fölolvasásnak
is ez a célja, ámde ugy a fölolvasásból, mint ahozzászólásokból
egyenesen elementáris erővel tódul előtérbe ta n ítóképzésünk ma i

idő ta r ta má na k e lég te len sége s ennek fo lytá n a z évfo lya mok szá ma

mie lőbb i sü r gő s sza po r ítá sá na k a ké r d ése . Ezt· a kérdést kell meg-
oldani; evvel igen sok módszeres kérdés oldható meg nagyon
könnyen, enélkül pedig nagyon nehezen, vagy sehogy .•

M este r h á zy megköszöni a hallgatóság figyelmét és az elhang-
zott elismerő szavakat. Az élénk eszmecsere, amely a felolvasást
követte, meggyőzte őt, hogy jó nyomon halad.
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Az egyes felszólalásokra reflektálva kijelenti, hogyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő is fon-

tosnak tartja. a hel~esirást,d~ ez alapjában véve mégis . csak

mechanizmus, ámbár a fogalmazás is részben az, minthogy gondo-

latainkat bizonyos sablonok szerint szoktunk kifejezni. Örvend,

hogya hibák javításának összegezési eljárása megegyezik Nuvy

kolléga nézetei vel ; a kijavított dolgozatokra még néhány sornyi

birálatot szokott rávezetni, amely eljárás igen tanulságos s a növen-

dékek nagyon számon tartják a tanárnak a dolgozátokra irt meg-

jegyzéseit. Előadó igen értékesnek tartja Urhegyikartárs felszólalá-

sát s örül, hogy az irás beli dolgozatok tárgyáról tett észrevételei

teljesen megegyeznek a felolvasásnak idevonatkozó kivánalmaival.

Dékány kartárs felszólalása is nagyon jogosult, mert a magyar

nyelvi tanár is tapasztalja az idő elégtelenségét, a kiszabott óra-

szám alatt alig képes a magyar nyelvi tananyagotelvégezni, ugy

hogya fogalmazás tanításra csak kevés idő jut.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lnök megköszöni a felolvasónak ezt a tartalmas fejtegetéseit,

melynek témája mindnyájunkat érdekli. Az előadás főelveihez ő is

hozzájárul. Tanári 'pályáján ő is tapasztalta.a történettanitás \nagy

hatását az előadásbeli készség fejlesztése terén. Különben hasfnál-

junk fel minden tantárgyat a helyes és formás beszéd elsajátítására.

A tanár felelés közben javítson ki minden helytelen szót és monda-

tot, amelyet a tanuló kiejt. Azonban a helyes beszédnek alapfel-

tétele a világos tudás, akinek gondolatai világosak, az helyesen el

is tudja 'őket .mondani, A mai előadásnak egy kővetendő elve az,

hogyafogalmazásban .a lko tn i ke ll; a tanuló adja saját "én" ...jét.

Különben az előadás igen sikeres volt s elnök a választmány

nevében jegyzőkönyv! .köszönetet mond a felolvasónak.

E lnök felkéri Sna se i F e r enc kartársat, hogy a miniszteriumhoz

beküldött ga zda sá g i ta n te r u ja o a s ta tr ó t tegyen jelentést.

Snasei a beküldött gazdasági tantervjavaslatra vonatkozólag

általánosságban kifejti, hogy: A tanítóképző gazdasági tanterv nek

tekintettel kell lennie a következőkre: 1. A tanító a gazdaságtan.

népiskolai tanításában különösen az ugy nevezett gazdasági rnellék-

ágakkal (konyhakertészet, gyümölcsfakertészet, szőlőmívelés, méhé-

szet, baromfitenyésztés, tehéntartás és tejkezelés stb.) kell foglal-.

koznia. 2, Szociális tevékenységének súlypontja becsületesen, hazafia-

san és szociálisan érző és gondolkodó egyének nevelésére esik és

nem várható tőle, hogy egy község gazdasági rendszerének meg-

teremtője, a Jcöztenyésztés irányítój a legyen, mely munkakörre ki-

képzett szakemberek állanak ma már az állam szolgálatára. 3 .. Saját
. 41Magyar Tanltóképzö.
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gazdasága nem lehet mezőgazdaság, hanem kisebb kertgazdaság,
mely házi szükségleteit kielégíti. 4. A gazdaságtan a tanítóképzőben
nem zavarhatja meg terjedelmévei a tárgyak egyensúlyát és nem
lehet előidézője a növendékek túlterheltetésének. 5. Tanítási módja
legyen előképe a népiskolai módszernek, ahol elmélet. és gyakorlat
karöltve haladnak.

E kivánalmaknak a jelenleg érvényben levő tanterv megfelel-
A kertészetet és az evvel· összefüggő gazdasági melléktárgyakat
helyezi előtérbe és a mezőgazdasági .ismereteket csak általánosan,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oly mértékben tárgyalja, amennyire ez a tanító látókörének széle-
sítésére szükséges. Az elméleti anyag párvonalasan halad a gyakorla-
tokkal és a IV. osztályban a nemzetgazdaságtan alkalmazott részé-
ben rendszeresíttetik.

A beküldött tanterv előtérbe állítja a mezőgazdaságot és állat-
tenyésztést, teljesen elkülöníti az elméletet a gyakori attól. Előnye,
hogy kezdettől fogva rendszeresen tárgyalja az anyagot, de miután
ez a rendszerezés csak ugy válik lehetségessé, hogy a gazdasági
szakiskolákban tanított tárgyak cimeí alatt sorolja fel a tanítás
anyagát, ez elkerülhetetlenné teszi sok helyen a deduktiv eljárást
és a kelleténél többet vesz föl, ami. túlterhelésre vezet.

A rnost érvényben levő tanterv különben is csak néhány év
óta van használatban és igy azt elvetni még korai lenne.

Sokkal fontosabb volna arról gondoskodni, hogy a gazdasági
tanárok képzésénel a tanítóképzők speciális céljai figyelembe vétesse-
nek és a tanítóképzők gazdasági oktatása egységes irányítást
nyerjen.

Ezek alapján mondja ki a választmány, hogy:
1. A véleményezésre leküldött tantervet nem találja jobbnak

a most érvényben levőnél, sőt arra való tekintetből, hogy a mezö-
gazdasági ismereteket állítja előtérbe ésa tanítás anyagát növeli,
nem tartja a tanítóképő-intézetek részére alkalmasnak.

2. Szükségesnek tartja, hogyatanítóképzőkben alkalmazandó
gazdasági tanárok az akadémia elvégzése után gazdasági gyakornoki
minőségben egy~vig valamely szakiskolában különösen a gazda-
sági mellékágakban képezzék ki magukat: ezután pedig a didaktika.
és elméleti kiképzés végett valamely egyetemi városban levő tanítói
képzőhöz osztassanak be, ahol az egyetemen pedagógiai tárgyakat
és közgazdaságtant hallgatva, a tanítóképzőben pedig a gazdaságtan
tanára mellett hospitálva és tanítva, a tanítóképző speciális igényei-
nek megfelelőerr képeztetnének ki.
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3. Kivánatos, hogya gazdaságtan tanítása a tanítóképzőkben
tárgyi éa didaktikai szempontokból egységesen irányíttassék.MLKJIHGFEDCBA

E lnök s a választmány figyelemmel .kisérte az előadó 'észre-
vételeit és azokat helyesli, ennélfogva elnök felkéri SnaseI kartársat,
hogy juttassa azokat irásba foglalva az elnökséghez. A főpontok-

hoz a, választmány hozzájárul, a részletekbe ezuttal nem bocsájt-
kozik.

E lnök az idő előrehaladottságára való tekintettel, a gyakorló-
iskolai tanítók munkakörére vonatkozó tárgyalásokat leveszi a napi-
rendről, mert egy ilyen fontos kérdés beható megbeszélést igényel.
Ez a tétel a következő gyülés munkaprogrammjában tárgyaltatik.

E lnök megemlíti a Iosonci áll. tanítóképzőnek a választmány-
hoz intézett beadványát a képezdei tanárokonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá th e lyezése tárgyában.

,ÉÍnök tekintettel a kérdés fontosságára, azt'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő Excellenciája
elé óhajtja juttatni.

,D éká ny M ihá ly, aki jelen volt az egyesület képviseletében a
győri áll. tisztviselők kongresszusán, ahol a szolgálati pragmatika
kapcsán e kérdés is behatóan tárgyaltatott és pontokban össze-
foglaltatott, ajánlja, hogy fogadjuk el e pontokat, amelyek..a mi
viszonyainknak is teljesen megfelelnek s evvel is kifejezhetjük az
áll. tisztviselőkkel való szoIidaritásunkat.

Ezen pontok szerint, a fegyelmi esetektől eltekintve, az át-
helyezés csupán előléptetéssei járhatna.

E lnök hozzászólások után ezen javaslat elfogadását kimondja.
D r ; Novy jelenti, hogy Radnay Oszkár, Mogyoró János és

May Emilia az egyesülétből való kilépésüket bejelentették.

Amennyiben nevezettek három évi ciklusa' lejárt volna, az
Egyesület szándékukat tudomásul veszi.

Uj tagok ul jelentkeztek: Szalai Béláné a bp. II. k. áll. tanító-
nőképző tanítónője. Dr. Lőrinczy Jenő a bp. izr. tanítóképző tanára.

Örvendetes tudomásul szolgál.
Elnök elszomorodott szivvel jelenti, hogy Sza la csy Rezső a

csáktornyai tanítóképző tehetséges rajz- és tornatanára Budapesten
elhunyt. Az elköltözött az ifjabb tanári gárdának igen rokonszenves
és képzett tagja volt, aki élte derekán dőlt ki a küzdők soraiból.
Az Egyesület kegyelettel őrzi emlékét.

Több tárgy nem lévén, elnök a gyülést befejezettnek nyil-
vánítja s megköszöni a jelenlevők szives figyelmét.

K. m. f.

D r . Ba ló 1ózse f, Jegyezte: F uch sné E itn e r M iüa .

elnök.
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Tudomásomra jutott, hogy lapunk novemberi számában meg-

jelent "A mi ügyünk és törekvéseink" című cikkemnek egyesüle-
tünk elnökére való vonatkozásai egyes tagoknál azt a látszatot
keltették, mintha közöttünk ellentétek volnának és mintha ebből
kifolyólag az elnök működése ellen irányúlnának.

Félreértések kikerülése céljából kijelentem, hogy ilyen tendencia
tőlem és cikkemtől távol áll. Erre nincs okom. Októberi választ-
mányi gyülésünkön a munkaprogrammra vonatkozó és később cik-

kemben is propagált gondolataimat a jegyzőkönyv tanusága-szerint
elnökünk nyomban magáévá tette. Ezt csak ugy tehette, hogy ezek
a gondolatok az én kezdeményezésem nélkül is éltek benne; hiszen

. azok állandó programmpontjaink. Célzatom tehát nem volt, nem is
lehetett nem létező ellentétek kiélezése.

Célom egyedül az volt, hogy a tanít6képzés reformjára irá-
nyuló törekvéseinket összefoglalva kiélezzern és ezek megvalósítását
célzó közös munkásságra a tanítóképző tanárság mennél szélesebb
rétegeit jubiláris közgyülésünk alkalmából felhivjam. Ez a közgyülés
ugyanis e célra elnökünk kijelentése szerint is igen alkalmasnak
igérkezik.

Sajnálnám tehát, ha jó szándékaim ellenére vonatkozásaírnmal
érdemes elnökünkben kellemetlen érzelmeket ébresztettem volna fel.

Csurgón, 1913. december 12-én.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Moha r 'J ó zseMLKJIHGFEDCBAj.

egyesületi alelnök.



Vegyesek.

Kinevezések. A vallas- és közoktatasügyi m. kir. miniszter kinevezteonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kle isene r Pál okl, polgári iskolai énektanítót a bajai állami tanítóképző-

intézethez a X. fizetési osztályba, zene segedtanarra. - Ko jJ csá n Mihaly,
alsödiösi róm. kath. ~elekezeti elemi népisk. tanítót a lévai állami tanító-
képző-intézethez a X. fizetési osztályba gyakorló iskolai, tanítóvá.

Nevelői kinevetés. A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ki-
nevezte Bezer éd .y Árpád okl, elemi isk. tanítót a kolozsvarí állami tanító-
k épzö- intézethez nevelővé.

Áthelyezés. A vallas- és közoktatasügyi m. kir. miniszter áthelyezte
Riszne r Ede bajai áll. tanítoképző- intézeti zene tanárt a losonczi állami
tanítóképző- intézethez.

Igazgatói megbizatás. A vallas- és köiokt. m. kir. miniszter Kötse
István, sárospataki áll. tanítóképző-intézeti tanárt a pápai állami tanító-
képző-intézethez áthelyezte és az intézet igazgatói teendők ellátásával
megbízta.

Gyakorlóiskolai tanítói kinevezés. A vallas- és közokt. m. kir.
miniszter kinevezte Halmos Péter stubnyafürdői áll. elemi isk. tanítót a
stubnyafürdői áll. tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba gyakorló
iskolai tanítóvá. .

Halálozás. Sza la tsy Rezső, csák tornyai állami tanítóképző-intézeti
tanár, folyó évi november hö 30-án, déli 12 órakor, életének 39-ik évében,
hosszas szenvedés után, a budapesti Uj-Szt.vjanos kérhazban elhunyt.
Temetése folyó hö 3-án, délután 3 órakor volt Budapesten az 1. ker.
farkasréti temetőben.

Kirnuta.tás
az 1913. évi okt. 9-tói dec, 6-ig befolyt tagsági és beiratási dijakról.

1902·re: Szarvasay Margit (8 K).
1905 re: .Mezey József (8 K).
1907-re: Kirchmayer Győző (4 K).
1908-ra: Bizell Margit, Moyzes Miklós, Lépes Árpádné, Szőke

Sándor.. Kirchmayer Győzö (8-8 K).
191O-re: Lehoczky Róza, Lengyel Gyula, Maurer Mihály

(8-8 K), Gergye Sándor (1 K).
l~ll-re: Buday Tekla, Micula Vazul (8-8 K), Gergye

Sándor (1 K).
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1912-re: Rucsinszky Lajos, Drescher Irma, Heil -Ferenc,
Kovács Ferenc, Dúzs Mária, Thaisz Lajos, Dr. Radnai Oszkár.
Kiss Áron (8-8MLKJIHGFEDCBAK ), Torbits Mihály (4- K ).

1913·ra: Rucsinszky Lajos, Rohonczi ev. tanító testület,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzondí

János, Özv. VIaszaty Ferencné, Köveskuti Jenő, Végh Ferenc,
Forberger Árpád, Tömör Boldizsár, Drescher Irma, Tiefenthaler
Etelka, Mesterházy Jenő, Kárpáti Ernő, Molnár Oszkár, Róna Jakab,
Berzászy László, Berényi Irén, Dr. Ranschburg Pál, Ujvári Mihály,
Papp József, Urh egyi Alajos, Kaposi Károly, Fejérmegyei tanító-
testület, Mangesius Mária, Heil Ferenc, Szöllősy István, Varga
József, May Emilia, Amberg József, Kárpáti Sándor, Makay Jenő,
Zsögön Zoltán,' Nagy' Károly Arad, 'Kiskunfélegyházai áll. tanító-
képző, Kovács Ferenc, Győri kir. kath. tanítóképző, Bpesti 1. ker.
áll. tanítóképző, Sebő Béláné, Csemez József, Heves György, Dúzs
Mária, VörösnéTomesko Stefánia, Petrovácz JÓzsef, Sztára József,
Níkelszky Zoltán, Eperjesi ev. tanítóképző, Gerhárd Béla, Kun
Alajos, Szatmárnémeti 'ref. tanítóképző, Aczél Ilona, Bánhidyné
Nagy Teréz, Modoriáll .. tanítóképző, Szarka .Lajos, Busohmann

Antal, Macskássy Zoltán, Szmetana József, Grau Géza, Rónai Sándor,
Heinrich Józsa, Bittenbinder Miklós, Hidegh Béla, Brunovszky Rezső,
Thaisz Lajos, .Dr. Radnai Oszkár, Horváth István Nagyvárad;
Pintér Rafael, Poszvék Irén, Gerbery Sándor, Guttenberg Pál, Radó
Vilmos, Exner Leo, Gludovácz Emma, Klim Antal, Palotainé Békei
Józsa. KIrchner ,Béláné, Kárpáti Károly,' Mogyoró János, Lados
József, Snasei Ferenc.

1913. 1. felére: Margócsy Gyula, Moyzes' Miklós, Gyémánt
Miklós, Kirchmayer Gyóző (4-4 K ), Zombory Gyula (4.60 K ),

"Torbits Mihály (2 K).
t 191,3. II. felére: .Tscheik Ernő (4.40K), Belányi Tivadar,

Tóth Árpádné, Puresi János..Hegyesi Jolán, Menich Antal (4-4 K).
1914-re: Lajos Mária (8 K). ' '

Beiratási dijak: Mesterházy Jenő.iDr. Ranschburg Pál, Zombory
Gyula, Kovác s Ferenc, Vörössné Tornesko Stefánia, Lajos Mária,
Wajdits Károly, Maurer Mihály, Mezei József.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Novy F er enc

pénztáros.
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Délelőtt Érvényes 1913. október hó 1-től. Délután•
~El I ~ e I ~ s I

hová

II

"*8 I e e I ~ s I hová=", =",
o" ~<D 0(1) o" ~1V Oel).. ., "o s:l. t> ~ ,.'" "o s:4 ~ 1=:

154 500 8zv. Vácz 164 1205 Szv, Ré.!wSpalota-Ujpest

152 51'
"

Rákospalota-Ujpest 714 1215
GYv.

8zeged

122 5" Érsekujvár
1404 1220 Zsolna, BerIin

" 138 1225 8zv. Nagymaros
718 540

"
8zeged, 8zolnok 4106 1230

"
Esztergom

4102 600
"

Esztergom 166 100 Ré.kospalota-Ujpest

6502 630 Lajosmizse, Kecskemét 4140') 105 Tvsz. Piliscsaba
156 635 " Rákospalota- Ujpast. 168 130 8zv. Dunakeszi-Alag

k."o. 4108 150
GYv.

Esztergom
102 650 exv, Wien, Paris, Ostende 106 200 Wien, Paris
510 700 Gyv. Segeavár, 8tanislau 126 210 8zv. Párké.ny-Né.na

140'2 705
"

Zsolna, Berlin 170 215

"
Rákospalota-Ujpest

104 7"
"

Nagyszombat, Wieu 4110 220
GYv.

Esztergom

158 800 8zv. Dunakeszi-Alag 506 225 8zacmár-Németi,Brassó
708 825 Gyv. Orsova, Báziás 108 2'0

"
Wien

712 840 8zv. Báziás, Karánsebes 120 235 8zv. Galánta
134 845

"
Nagymaros 704 240 Gyv. Bukarest, Báziás

4104 905
"

E~ztergom 6710 245 8zv. Czegléd, 8zolnok

114 91'
"

Wien, BerIin 6506 250
"

Lajosmizse,.Kecskemét

160 945
"

Rákospalota-Ujpest 172 310
"

Rákospalota- Uj pest

162 1100
"

Rákospalota-Ujpest 140 355

"
Nagymaros

6504 n »
"

Lajosmizse, Kecskemét 174 410
"

Rákospalota-Uj pest

116 1200
"

Wien 716 430
GYv.

8zeged
110 515 Wien
142 520 8zv. Nagymaros
176 550

"
Rákospalota-Ujpest

128 600
"

Pár-kány-N álla

722 6ro " Vecsés

144 6T.
"

Nagymaros

724 6;;-
"

MODor, Öcsa

Csak vasár- és ünnepnapokon bezárólag
4114 6';'

" Esztergom
1)

726 6';"
"

Czegléd, 8zolnok
november lO-ig közlekedik.

2) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapokon 1406 6';' Gyv. Pozsony, Zsolna, Berlin
közlekedik. 130 6~ 8zv. Párkány.Ná';a

a) Minden kedden, csütörtökön, pénteken 726a 2 ) 7;;;;'
"

Czegléd
és vasárnapon közlekedik.

') Minden hétfőn, szerdán és szombaton 178 7T.
"

Rákospalota-Ujpest
közlekedik. 728 7-;5

"
Czegléd

6508 7';'
"

Lajosmizse

132 7-;;
"

Vácz

710 8M
"

Bukarest, Báziás

182 8;;
"

Dunakeszi-Alag.

1408 840
"

Zsolna, Berlin

118 9;;-
"

Wien, Paris

502 9-;; Gyv. Bukarest, Stanislau

184 10;;;;' ·8zv. Dunakeszi-Alag

706 1015 Gyv. Szeged.Bázíáe.Bukareat

504 10';' Maros-Vásárhely

720 10';' S~'v.
Kiskunfélegyháza

4116 1110
" Esztergom- k, o,

9029) 1130 {Belgré.d,

- exv. Konstantinápoly
146 1135 8zv. Vácz

- k. o. {Bukarest,
702') 1145 exv . Konstantinápoly

.

A vona tok in du lá sa Buda - C sá szá r jü r dő r ő l.

4002 555 8zv. Esztergom 4006 1215 8zv. Esztergom

4004 854 Esztergom 40401) 1257
"

Píltscsaba. 4010 211 Esztergom
"4012 6!!.
"

Dorog.

4016 ll!!.
"

Esztergom
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és a többi hangszereket általáno-
san elismerue a legjobban szállit .

StowHsser] császárizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.é~ királyi udvar( sz~lIit~, a ~agyar királyi
. zeneakademl8, a budapesti szmhazak e$ a hadsereg .

• szállitója, a "Rákóczi tárogató" feltalálója.

Budapest, II. Lánchid-utca 5. szám. Gyár: Öntöház-utca 3. szám.
Régi hangszerek javitása, vétele és becserélése.
Árjegyzék minden hangszerről klllön küldetik.

I
r+ AMERIKAI COTTAGE-SZIVÓLÉGRENDSZERŰ"\
• HARMÓNIUMOKAT. VALAMINT EURÓPAI
RENDSZER SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT

P AJKR REZSÚ ÉS TÁRSA BUDAPEST,
X. DELEJ· UTCA 25. (TISZTVISELÖTELEP .)

Készpénz fIzetésnél bérmentes sz á llítás az utolsó vasuti állomásig.

PEDÁLOS HARM6NIUMOK mindkét rendszer szerint és minden-nagY-1
ságban, pontos orgonaméretekkel templomok, szeminári~:nök részére 8

mínt gyakorló orgonák. Árjegyzék ingyen és bérmentve! Ot évi jótálláa!
Lelkéazeknek és tanítóknak külön azázalékengedrnény! Részletfizetésre
ís. Elismert kitünő árak! Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról.

L~ ~

HJ'ONMLKJIHGFEDCBA1 M . . w ••

lVÍAGYAR LÁNYOK
KÉPES HETILAP fiATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

II II ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORON'A II II
il II MUTATVÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA INGYEN KÜLD A
L===' KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-UT 16
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