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A

g y a k o r ló is k o la

és

t a n ít ó j a .')

Mindnyájunk
előtt ismeretes,
hogy tanítóképzésünk
az utolsó
évtized alatt mily intenziv fejlődésnek
indult. Ezen fejlődés
iránya
és célja a tanítóképzőkkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s za kis ko la i
jellegének
kidomborítása
volt.
Mi sem természetesebb,
hogya
fejlődés ilyen iránya és célja mellett
a tanítóképzőintézetek
g ya ko r ló is ko lá ja
fontosság
és jelentőség
tekintetében
hirtelenül
nagyot
nőtt, hogy a g ya ko r ló is ko la
ta n itó ja
a tanítóképzés
munkájából
mind több és több részt kapott és igy
alárendelt
helyzetéből
kiemelkedett,
A gyakorlóiskolának
és tanítójának
ilyetén

jelentőséget

tanügyi

kormányunk

a

tanítóképzésben

idejekorán

való

felismerte

és a

rendelkezések
egész
sorozatával
iparkodott
ügyüket
fejleszteni,
előbbre vinni. Első lépésnek a fokozatos fejlesztésben
az 1902. évi
tanítóképző-intézeti
tantervet
tekinthetjük,
amelynek
alapgondolata
és legfőbb törekvése
az volt, "hogya
tanítóképző-intézet
s za kis ko la i
jellegét mennél határozottabban
kidomborítsa. " A tantervet
életbeléptető miniszteri rendelet megállapítja,
hogy "a tanítóképző-intézet
és teljesen a népnem lehet más, mint s za kis ko la , amely kizárólag
iskolai

tanítói

hivatásra

készíti

elő

tanítványait

és

mint

ilyen

a

népiskolának
áll szolgálatában."
"Uralkodó
jellemvonása.
az uj tantervnek, hogya.
tanító képzés did<1l1-tih:aiegységét határozottan
kifejezésre
juttát ja és foganatosítását
iztosítja."
Ezen
didaktikailág
egységes
tanítóképzőben
minden szerv, minden tényező és minden
tantárgy a szakiskolai
jelleg szolgálatában
áll. Az uj tanterv törekvéseibe

és szellemébe
1) Fölolvastatott

a tanügyi

kormány

azután

a

képezdei

tanár-

a T. 1. T. O. E.-nek ez évi február 7-én tartott választmányi

ülésén ..
MagJ'ar Tanítóképző,
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ságot és gyakorlóiskolai tanítókat az egymásra következő (1902.,
1904" 1905.) szünidei tanfolyamokon iparkodott bevezetni.
A szóban forgó tanterv bevezető rendeletének szépen megkonstruált elvei maguk után vonták a gyakorlóiskola fejlesztését
is. Az 1905. évi 7798. sz. miniszteri rendelet kimondja, hogy:
"mindenütt, ahol a gyakorlóiskola eddig csonka volt, az 1905/6.
b)
iskolai évtőlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ke zd ve életbeléptetendő a ) az V. és VI. osztály;FEDCBA
szervezendő
a gazdasági irányú is m é tlő is ko la ,. az ismétlőiskolával
szerves kapcsolatban
minden állami tanítóképzőben
e ) ifjúsági
könyvtár és d ) ifjú s á g i e g ye s ü le t szervezendő, Még élénken emlékezünk, hogy tanügyi kormányunk az itt-ott tapasztalható huzódozás és legtöbb helyen a szervezés elé tornyosuló komoly nehéz- .
ségek és akadályok dacára ezt a rendeletet mily céltudatos energiával hajtotta végre!
Az admínistrativ természetű intézkedéseket ,nyomon követték
azok .a miniszteri rendeletek, amelyek a tanítójelöltek gyakorlati
pedagógiai kiképzését voltak hivatva behatóbbá tenni, egységesíteni és ezáltal a tanítóképzőknek a tantervben kimondott szakiskolai jellegét megadni. Ezen nagyarányú és következetes akciót
az 1905. évi 57313. sz. miniszteri rendelet nyitja meg. Miután
ezen rendelet röviden, de klasszikus módon kidomborítja a népiskola és abban a nép tanító népnevelő hivatását, az 1905/6. iskolai
évtől kezdve a következőket
rendeli el: a ) a tanítóképző minden
bármely minőségben alkalmazott tanára tartozik hetenként 2 órát
a tanítójelöltek gyakorlati
pedagógiai
kiképzésének
szentelni ;
b ) még pedig tartozik a jelölteknek
tárgykörébe vágó tanításait
meghallgatni, azok előkészítésében
és birálatában részt venni;
e ) tarto~ik a gyakorlóiskolában
a jelöltek előtt mintatanításokat
tartani; d ) tartozik végül mindezekben
és mindezekre nézve a
pedagógia tanárával és a gyakorlóiskola
tanítójával együttesen
és egyetértőleg
közreműködni.
Ezen rendelet intézkedéseit az
1905. évi 76996. sz. miniszteri rendelet magyarázva újra megerősíti. Majd egy évi tapasztalat alapján és egy szaktanácskozmány
meghallgatása után a miniszter az 1906. évi 75391. sz. rendelettel
ez ügyet az előző rendeletek szellemében újra szabályozza
és
kimondja, hogy »az illető s~aktanároknak különös é r d e m e gyanánt
fogja számon tartani, ha ily módon is kedvvel és sikerrel példát
igyekeznek mutatni tanítványaiknak.v
Egyben felhívja az intézeti
igazgatókat, hogy »a havi módszeres
konferenciákon a gyakorlati
kiképzés ügyének minden 'alkalommal első helyet biztosítanak."
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Végezetül az 1907. évi 40391. sz. miniszteri rendelet egyes részletekkel való kiegészítés céljából újra visszatér a gyakorlati kiképzés rendjére. Ebben a hospitálások
rendszerét megengedi és az
1. osztály tói kezdve a gyakorlati kiképzésbe beállítja.
Az 1911. évi 78000. sz. miniszteri
rendelettel revideált
tanítóképző-intézeti tanterv és az ahhoz csatolt és a tanítóképzés történetében korszakalkotónak
nevezhető részleteskjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
u ta s ítá s o k végre
ideiglenes .nyugvópontra
juttatták
a gyakorlati kiképzés és a
gyakorlóiskola kérdését. Újat nem tartalmaznak erre vonatkozólag,
azonban az eddigi rendeleti intézkedéseket tantervi szankcióval
látják el.
'
A mi kérdésünk
szempontjaból
az utasítások általános részének következő tételei birnak jelentőséggel.
"Annyi kétségtelen,
hogyaképzőintézet
. növendékei a gyakorlóiskola
küszöbén - át
lépnek ki az életbe s hogyaképzőintézet
rriunkásságának minden
szála itt a gyakorlóiskolában
fut össze." A növendék itt ismeri,
itt szokja meg igazán a népiskolát s maradandó benyomásokra
viszi ki magával az életbe,
fogékony ifjú lelkében annak képét
amelyhez, mint eszményképhez
igyekszik majdan alkalmazkodni,
mert belőle merít erőt mindennapi. munkájához. " A siker tehát
főképen "a gyakorlóiskola mintaszerű berendezésétől és ellátásától"
függ. "A gyakorlóiskola nagy .feladatának
sikeres megoldása a
módszertan
tanárának
és a. g ya ko r ló is ko la
ta n ító já n a k
vá llá n
1 1 ,yu g s zik." "A gyakorlőiskola
vezetése teljesen a pedagógiai elméletnek megfelelő módon történjék, ami a gyakorlóiskola tanítójának
nemcsak a gyakorlatban, hanem az e lm é le tb e n is oly pedagógiai
tájékozottságát tételezi fel, hogy ne csak példájával, hanem felvilágosításával is hasson, maga részéről is hozzájáruljon
a gyakorlat tudatossá
tételéhez. " A részletes utasítások
során azt
olvassuk, hogy "a tanítási gyakorlatokat a g ya ko r ló is ko la i ta n ító
is

a p e d a g ó g ia

ta n á r a

e g yiitte s e n

ve ze tik."

'.

belőlük,
, Ezen idézetek világosan beszélnek. Megállapíthaló
hogy a gyakorlóiskola fontosság dolgában a tanítóképzés szervezetében
első helyen áll, annak kőzéppontjába
jut; hiszen ez adja
meg a tanítóképzők szakiskolai' jellegét. A gyakorlóiskolai tanító a
tanítóképzésnek ép olyan rendű és rangú munkása, mint a szaktanárok bármelyike, tehát mint pl. a' pedagógia tanára. Ebből
kifolyólag a gyakorlóiskolai tanítótói nemcsak egyéni rátermettséget és lelkes hivatásszeretetet,
hanem mélyenjáró
pedagógiai
tudást és széleskörű tudományos látókört kivánhatunk meg. Elmé-

•
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leti pedagógiai
készültségének
olyannak
kell
lennie,
mint a
pedagógia
tanáráének,
mert a tantervben
megszabott
magasztos
hivatását
másként
nem töltheti be. És tantervünknek
teljesen igaza
van. A tanítóképző-intézet
valóban nem lehet más, mint pedagógiai szakiskola,
még pedigkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" a n é p is ko la i
ta n ító i
m ó d s ze r
s e a kebből kifolyólag a benne folyó munka középpontja
nem
lehet más, mint a gyakorlóiskola
; a gyakorlóiskolai
tanító
ezen
hivatásszerű
munkának
a többi tanárral és így a pedagógia
tanámunkása,
akitől
tehát
a többivel
rával tetjesen
egyenlőrangú
egyenlő
értékűképzettséget
kell megkivánnunk.
Ez a megállapítás,
is ko lá ja ; "

amely a tantervből
és tantervi utasításokból
olvasható
ki, egyébként természetszerüleg
következik
a tanítóképző-intézetek
szakiskolai jellegéből is. Ezeket, bármennyire
közismert
tények is, meg
.kellett állapítanorn,
mielőtt fejtegetéseink
fonalán tovább haladnánk.
Ha már most ezen e lvi megállapításokról
a gyakorlati
életre
irányít juk figyelmünket,
első pillanatra
szembeötlő,
hogy
ezen
nagyszerű
igazságok
és a valóság
között nagy űr tátong, mert a
gyakorlatban
a tanítóképző
még ma sem tekinthető
teljesen
és
tökéletesen
szakiskolának
.. Mindenekelőtt
azt állapít hat juk meg,
hogy akkor,
amikor a pedagógiai
tantárgyakra
a tanítóképzésre
.ezánt időnek, heti' 144 órának
az általános
műveltségi
tárgyak
népiskolai
vonatkozásainak
betudásával
együtt
legfeljebb
150fó,a,
vagyis heti 22 óra jut, igazi szakiskola jellegről beszélni csak bizonyos
fokú túlzással
lehet; hogy a gyakorlóiskola
nen~ kerülhet az egész
"tanítóképzési
munkásság
középpontjába,
akkor
amikor
a jelölt
munkássága

idejének

csak

5'50f0-át,

vagyis

8 órát tölthet el benne;

hogy a gyakorlóiskolai
tanító előképzettségénél
fogva nem . rendelkezhetik az elméleti készültség
azon fokával,
amit a· tanterv tőle
megkiván,
akkor
amikor
vele szemben
elemi népiskolai
tanítói
kvalifikációval
beérjük. Ha a felállított elvek és a' gyakorlati
élet
között összhangot
akarunk
pedagógiai
szakiskolákká

teremteni,
ha a tanítóképzőket
valóban
szükséges
akarjuk
tenni, akkor á

szervezeti
és tantervi intézkedésekről,
mint amelyek
fejtegetéseim
körén kivül esnek, nem beszélve, - a g ya ko r ló is ko la to vá b b i fe jle s zta n ító kn a k hivatásuk
fontosságához
mért
té s é t és a g ya ko r ló is ko la i
s za ks ze r ű kiké p zé s é t nem szabad
egy pillanatra
sem elodáznunk.
Gyakorlóiskoláink
túlnyomórészt
osztatlan,
egy tanítós népés gazdasági
ismétlőiskolai
tagozattal,
ifjúsági
iskolák mindennapí
népkönyvtárral
~s ifjúsági egyesülettel.
Minden munkája egy ember
vállára

nehezedik,

aki ezen

munkán

kivül

és felül még a gyakor-
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lati kiképzést
is vezeti, az ezzel járó írásbeli munkákat
és javításokat
végzi. A gyakorlóiskolának
az utasítás
értelmében,
de a
szerint is mintaiskolának
kell lennie; a versenyt
dolog természete
a többi, vele egy helyen levő népiskolákkal
fel kell vennie és azt
sikerrel
meg kell állania. A nagyobb
székhelyeken
levő gyakorlóiskola versenytársai
teljesen osztott népiskoJák,
a kisebb helyeken
levőkéi is legalább 2-3 tanítós osztott iskolák;
ezek tanítói tehát
fél, sőt harmad
annyi munkával
sincsenek
megterhelve,
hasonlítlanul nagyobb
fizikai és szellemi energiát fordíthatnak
tehát tanítói
i l gyakorlőiskola
feladataik
megoldására.
Ilyen körülmények
közöttZYXWVUTSRQPO
vagy egyáltalában
nem lehet mintaiskola,
vagy ha mégis az, akkor
1anítója emberfeletti
munkát lévén kénytelen
végezni, időnek előtte
megőrlődik,
fizikailag
és szellemileg
rövid idő alatt tönkre megy.
E bajokon
egy módon
és elég könnyen
lehetne segíteni.
mindenütt
osztott iskolává
kell átalakirani
és a
A gyakorlóiskolát
ma egy ember
vállára
súlyosodó
terhet két-három
felé elosztva
redukálnunk
kell. Úgy gondolom,
hogy a nagyobb városok tanítóképző-intézetei
három osztatú és három tanítós, a kisebb helyeken
levők két osztatú és két tanítós gyakorlóiskolát
kapjanak.
Nem uj
gondolat
ez;
a magyar
oktatásügy
történetében
találunk
erre
példát,
ezt a példát
a mai viszonyokra
csak alkalmaznunk
ke!1.
De nemcsak
a felhozott -gyakorlati
érvek szólanak a gyakorlóiskola
ilyetén megosztása
mellett, hanem
elvi szempontok
is. A tanítójelöltet
először
osztott
iskolába
kell bevezetni,
majd fokozatosan
összetettebbe
és csak a negyedik évfolyam második felében engedném tanítói arravalóságának
tűzpróbájaként
az osztatlan népiskolában tanítási gyakorlatot
tartani.
A gyakorlóiskolai
tanító fentebb vázolt nehéz hivatásához
a
fennálló gyakorlat
szerint általábafl: elemi népiskolai
tanítói képesítéssel
fog hozzá.
Ez annyival
tarthatatlanabb
állapot,
mert a
tanítóképezdei
tanárképzés
egészben
véve magas szinvonalon
áll;
a tanítóképző-tanárság
akár
tudományos
szakképzettséget,
akár
elméleti
és gyakorlati
pedagógiai
készültségét
tekintjük,
egész
emberként
foghat
szép
hivatása
megvalósításáhoi.
Miután ezen
felül még a kiválasztásnak
is s ü r ü
rostáján
át jut el pályájára,
arravalóságának
nemcsak
intellektuális,
hanem morális feltételeit is
magával
viszi.
Az 1906. évi 11890.
sz. miniszteri
rendelettel
kiadott
szabályzat
a tanítóképző-intézeti
tanárok
képzéséről
úgy
intézkedik,
hogya
2 évben megállapított
tanfolyamon
az elméleti
képzés
az egyetemeken,
a gyakorlati
képzés az elemi, népiskolai
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tanítóképzőkkel
kapcsolatosan
történik, a képzés alapja pedig a 3 evr
tanfolyam elvégzésével
megszerezhető
polgári iskolai tanítói oklevél.
Így tehát a képzés időtartama a tanítói oklevél (érettségi bizonyítvány)
birtokában 5kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é v. A siker biztosítékait
az e célra szervezett
kollegiumok
és egy országos
vizsgálóbizottság
előtt teendő képesitővizsgálat
hordják magukban.
kiadott
szabályzat
képesítését állapítja
.Iskolai
egész

Ar. 1907. évi 75.069. sz. miniszteri
rendelettel
a tanítóképző-intézeti
rajztanárok
képzését
és.
meg; ennek időtartama
egy év, alapja a közép-

4 évfolyamos
rajztanári
képzés
időtartama
tehát

tanfolyam
sikeres elvégzése;
az.
szintén 5 év. Végül az 1908. évi

124867. sz. miniszteri rendelet a zenetanárok
képzését és képesítését szabályozza
olyformán,
hogy a képzés ideje 2 év, előfeltétele
Az egész képa polgári iskolai tanítói oklevél énekből és zenéből.
zés időtartama
tehát itt is 5 év. Megjegyzendő
még, hogy a
képezdei rajz- é~ zenetanárjelöltek
a képezdei tanárjelöltek
kollégiumának tagjai
és didaktikai
gyakorlatukat
szintén
elemi tanítóképzőkben
szerzik
meg. Megállapíthatjuk
tehát, hogy a gazdaságtan
és tanítási
gyakorlat
kivételével a tanítóképzők
minden tantárgyának tanárai 5 é vr e te r je d ő rendszeres
kiképzésben
részesülnek,
amelynek
befejezéseként
országos·
tanári vizsgát
állanak ki. E képzés
világosságot,
hogy
képzése csak négy

a középiskolai
évig tart.

Ezen
közismert
akarom
megállapítani,
tanítói
képesítésével

állami vizsgálóbizottság
szinvonalára
az a tény
tanárjelöltek

rendszeres

előtt·
vethet

egyetemi

tényeket
ujra le kellett szegeznem,
ha azt
hogy a gyakorlóiskolai
tanító
népiskolai
megállhatja-e
helyét
egyrészt az ismertetett

tantervi'
követelmények kel szemben,
másrészt
abban a légkörben,
amelyet a képezdei tanárképzés
rendszere és foka természetszerüleg
megteremt.
A gyakorlóiskolai
tanítók tói az utóbbi években megkivánt gyakorlati
próbatétel
nézetem szerint csak annak a kiválasztási rendszernek
megfelelő biztositék,
amin a képezdei tanárjelöltek
a rendszeres
kiképezésen
felül szintén keresztül
esnek, de magát
a képzést
nem alkalmas
és nem is hivatott pótolni. A gyakorlób á m u la t o s rátermettséggel
és jelentékeny sikerrel
iskolai tanítói karZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
teljesíti
ma is hivatását.
Nem érintheti
tehát és nem is akarja

érinteni
annak a megállapítása,
hogy azt a szerepet,
amit a tantervi utasítás
neki szán, népiskolai
tanítói készültséggel
be nem
töltheti. A tanítóképzés
ügyének
t rtozunk
tehát annak
a megállapításával,
hogy
a gyakorlóiskolai
tanítók
rendszeres
elméleti
kiképzéséről
ennélfogva
gondoskodni
kell.
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A kérdés
ezek után az, hogy miképen gondoskodjunk
a
gyakorlóiskolai
tanítóknakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k ü lö n le g e s és rendkivül
nehéz hivatásukra
való előkészítéséről,
a gyakorlóiskolai
tanítók
rendszeres
kép-

zéséről?
E kérdés

helyes,

eldöntése

céljából

ujra

fel kell állítanunk

a

gyakorloiskolai
.tanítóval szemben
támasztott
követelményeket.
Az utasítás
értelmében
a gyakorlóiskolánakkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
" m in ta s ze r ű e n
e llá to tin a k"
kell lennie. Ez azt jelenti,
hogy a gyakorlóiskolai
t'anító mintatanító
legyen. Ehhez első sorban rátermettség
és egyéni
hivatottság
szükséges.
Miután
ezen
tulajdonságokat
a tanítói
gyakorlat
hozza
napfényre
és csiszolja tündöklővé,
a gyakorlóiskolai
tanítónak
első képző
iskolája
maga a néptanítói
pálya.
A gyakorlóiskolai
tanítótói tehát a tanítói gyakorlatot
a jövőben is
meg kell kivánnunk.
tanítónak
"az elméletben is oly
Az utasítás a (gyakorlóiskolai
pedagógiai
tájékozottságát
hanem
felvilágosításaival

is

tételezi
fel, hogy ne csak példájával,
hasson s a maga részéről is hozzá-

járuljon a gyakorlat
tudatossá
tételéhez ". Ebből következik,
hogy
a gyakorlóiskolai
tanító elméleti pedagógiai
képzettségének
olyan
fokunak
kell' lennie,
mint a pedagógia
tanáráénak.
.Ezt
sem
szérezheti
meg másutt,
mint
a tudományok
őSforrásánál,'
az
ő

egyetemen.
,.'\. kérdés
és könnyünek
in té ze ti

ta n á r ké p zé s

m e g o ld h a tó .

sága
nem

gyakorlati
látszik.

megoldása

Nincs

szükség

ke r e té b e »

Mint a tanárképző-

legalább

előttem

uj y~ervezetre.

a g ya ko r ló zs ko la i

intézet

tagjának

egyszerünek
A ta n ító ké p ző -

ta n ító k

ké p zé s e jó l

megvan a jogosult-

az egyetemi előadások
látogatására;
az egyetemen tanszékkel
biró studiumok
számára
pedig a tanárképző
kollegiumában

lehetne rendszeres
való
tökéletesités

előadásokat
tartani;
végül a tanítói gyakorlatban
műkődő
helyéül
a kollégiumok
székhelyén

gyakorlóiskolák
szolgálhafnának.
Ezen elméleti és gyakorlati
képzés
ideje ké t é vr e terjedne.
A t~nítóképző-intézeti
tanárképzőbe
való
felvétel
feltételéül
legalább
három
évi rendes tanítói gyakorlatot
kivánnék

meg.

"Hogy

gyakorlóiskolai
tanítói
komoly
és.: céltudatos

azután

ez a

hivatásra
való
munkásságban

tanítói

gyakorlat

tényleg

előkészület
legyen
teljék el, a felvételt

a

és így
sikeres

felvételi
vizsgálat
feltételéhez
kötném. Mintául a pályázóknak
ma
is gyakorlatban
levő felülvizsgálata
lebeg előttem: E felvételi vizsgálaton

tehát

hivatottság

a gyakorlóiskolai
tanítói' állásra
lenne
felülbirálandó
és egybe~

való rátermettség
és
az is megállapítandó,
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hogy a jelölt az egyetemi előadások sikeres hallgatására elegendóen
iskolázott, képzett-e? Ezen rendszer mellett a gyakorlóiskolai
taní-tók kiképzésének időtartama szintén 5kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
é v le n n e .
Egy ily szükre szabott elóadás keretei között a gyakorlati
megoldás minden részletkérdésére
nem terjeszkedhetem
ki; de
már az eddigi fejtegetésekből is kitünik, hogy a gyakorlóiskolai
tanítók képzése a képezdei tanárok képzésére vonatkozó szabályzat
egyszerű
módosításával
ésFEDCBA
k ib ő v íté s é v e i
a megoldás útjára terelhető. A módosítás arra vonatkoznék, hogy ki lehet tanítóképzőintézeti tanárjelölt. Itt ki kellene mondani, hogy a gyakorlóiskolai
v a g y legalább jeles
tanítói szakcsoportra
felvehetők azon kitünő,
oklevéllel biró népiskolai tanítók, akik valamely nyilvános népiskolában mint rendes tanítók legalább 3 évig működtek s tanítói
rátermettségükról, valamint a tanítás gyakorlatában szerzett ügyességükről sikeres felvételi vizsgálatot tesznek. A kiegészítés 'a szakcsoportokra
vonatkoznék,
amennyiben a szakcsoportok . közé egy
uj: a ta n ítá s e lm é le té n e k é s g ya ko r la tá n a k szakcsoportja volna
felveendő. 'E szakcsoport
tárgyai lennének: a j filozofiai tárgyak
(lélektan, logika, ethika), b ) pedagógiai tárgyak (elméleti pedaközoktatás
gógia, a pedagógia] története, a hazai és küllöldi
szervezete, a gyermek testi és lelki fejlődése, e fejlődés megfigyelése és e megfigyelések értékesítése stb.), e j a tanítás gyakorlata.
Az elméleti tárgyak azon része számára, amelyeknek az egyetemen
tanszékük nincs, a kollegium keretében kellene rendszeresen
és
szervesen egybeállított elóadásokat tartani, hiszen a tanítóképzőtanárság
-kebelében
a : pedagógiának
és pedológiának ma már
nem egy elismert mű velője van. Itt a kereskedelmi iskolai tanárképzés, mint analog intézmény áll előttem. A tanulmányi rendszer
és az egész képzés részletes szervezetének fejtegetése egyébként
kivül
esik jelen fejtegetéseim keretén. De már az elmondottakból
is nyilvánvaló, hogy a tanítóképző-intézeti tanárképzésnek egy oly
a tanítóképző-intézetnek
kivétel nélkül minden
egységes, különálló,
szaktárgyára
alkalmazandó
rendszere
és szervezete áll előttem,
amely nemcsak megvalósítható,
de az ügy érdekében meg is
valósítandó.
Egy ilyen egységes képez dei tanárképzésen át a hazai
tanítóképzés
jövő fejlődésének hatalmas perspektivája
áll lelki
szemeim előtt; ezen perspektívának
megvalósítása
megérdemli,
hogy mint legsürgósebb feladatot a gyakorlóiskolai tanítók képzését
oldjuk meg.
Mondanom sem kell, hogy a tanfolyam ezen szakra nézve is
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a tanítóképző intézeti országos tanárvizsgáló-bizottság előtt leteendő
képesítővizsgálattal záratnék le. Az itt szerzendő oklevél minősítene
azután a tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai tanítói állás betöltésére.
FelmerülhetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ Z az ellenvetés,
hogy oly csekélyszámú gyakorlóiskolai
tanítóra van szükség,
miszerint ezek képzéséről és képesítéséről
gyakorlatilag nem érdemes szervezetileg gondoskodni. Nem akarok
' közlésébe
bocsátkozni, azonban azok eredrészletes számítások
ményeként megállapítottam, hogy amennyiben a gyakorlóiskola fejlesztésére vonatkozó .fejtegetéseim realizáltatnának,
4 éven át 20,
évente legal,ább 5
azon tul pedig a természetes kidülés pótlásául
gyakorlóiskolai tanító képzéséről kellene gondoskodnunk.
Arra a
kiszámíthatatlanul nagyértékű hatásra azonban rámutatok, amit .egy
ily magasabb pedagógiai és didaktikai képzettségű tanítógárda a
magyar tanítói karra gyakorolna. Ezt a képzést tehát nemcsak a
gyakorlóiskolák érdekében, hanem magasabb kulturális és országos
pedagógiai szempontokból is meg kellene teremteni. Az a csekély
áldozat, ami vel e terv megvalósítása járna, a magyar pedagógiai
és didaktikai kulturára való visszahatásában bőven meghozná gyümölcseit. Az esetleges túl produkció illetőleg tervszerű többképzés
egyrészt ~ nagyobb iskolák igazgatása, de különösen a tervezett
járási tanfelügyelet, meg a fennálló megyei tanfelügyelet terén nagy
haszonnal lenne értékesíthető. A magam részéről ez utóbbi állásokat egyenesen ehhez a minősítéshez
kötném.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
A: gyakorlúiskolai
tanítók ilyetén képzésévei és képesítésével
a tantervi utasítás kétségtelenül nem maradna irott malaszt; legalább is megteremtetnének
megvalósításának
elengedhetetlen előfeltételei. A gyakorlóiskolai tanítói állás azontúl is a legterhesebbek,
a legnehezebbek
egyike maradna, amelyre hivatott csak ritkán
akadna. Nem elegendő azért ezen állást olyan ujabb súlyos feltételekkel, arninő a tanfolyam elvégzése és a képesítés megszerzése,
körülbástyázni és még nehezebben hozzáférhetővé tenni, hanem
gondoskodni kell más oldalt olyan intézkedésekről is, amelyek azt
legalább anyagi tekintetben kivánatosabbá
teszik. Hogyha a gyakorlóiskolai tanítók fentebb körvonalozott képzéséről és képesitéséről
intézményesen gondoskodunk, akkor megszünt az az alaki ok, amely
eddigelé a tanítóképző. intézet többi tanárai val való egyenlő elbánástól az illetékes tényezőket visszatartotta. Ezzel a kvalifikációvala gyakorlóiskolai tanítók az alaki jogosultságot
is megszereznék
ahhoz, hogy fizetés és nyugdíj, egyszóval minden tekintetben a
tanítóképző-intézetek
többi tanárai val teljesen egyenlő elbánásban
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részesüljenek;
a reális jogosultságot
egyébként nézetem szerint
hivatásuk nagy fontosságával és állásuk súlyos terheivel az egyenlő
elbánásra már rég megszerezték.
.
Nagyon jól tudom, hogy ezen alkalomból kifolyólagZYXWVUTSRQPO
s z ü k re
-'szabott fejtegetésemmel a gyakorlóiskolával és tanítójaval csak nagy
általánosságban
foglalkozhattam,
hogy sok szempontot, amely e
kérdéssel kapcsolatos, figyelmen kivül hagytam, vagy csak nagyjában érintettem. Annyit azonban fejtegetéseim végső következtetéséül az előadottak alapján is levonhatok és mint olyan igazságot,
.amelyhez nézetem szerint kétség nem fér, megállapíthatók, hogya
ujra a
tanítóképzés utolsó tizévi fejlődése ezen ügy középpontjába
gyakorlóiskolát és tanítóját állította, hogyatanítóképzés
feladatainak sikeres megoldása jórészt attól függ, hogy ezek mennyire
képesek hivatásukat betölteni. Rámutattam azon hiányokra és akaés tanítójának működését
dályokra, amelyek a gyakorloiskolának
'nehezítik; megkiséreltern
megállapítani a hiányok megszüntetésének
és az akadályok
leküzdésének módozatait is. Javaslataim két irányban mozognak:
egyrészt a gyakorlőiskola
fejlesztését célozzák,
másrészt a gyakorlóiskolai tanítók rendszeres képzését propagálják.
Jól tudom én azt, hogy megállapításaim talán épen a legközelebb
érdekeltek részéről visszatetszéssei fognak fogadtatni; de erre válaés
szom az, hogy én nem személyekről, hanem a gyakorlóiskola
gyakorlóiskolai tanítói állás ügyéről beszélek, amelynél fontosabbat
tanító képzésünk mai tanulmányi szervezetében és rendjében nem
ismerek. Ennek az ügynek fontossága parancsolóan kötelességünkké
teszi, hogy vele nyilt őszinteséggel foglalkozzunk és a fejlesztését
célzó intézkedésekben ne] csak megállapodjunk, hanem azok megvalósítását az illetékes tényezőknél.
végeredményben
magánál a
választrnányunk
utján, ha szükséges köztanügyi kormánynál
gyülésünk által is szorgalmazzuk.
véltern eleget tenni, midőn az
. Én ilyetén kötelességemnek
ügyre vonatkozó alábbi javaslataimat a szükséges lépések és intézkedések megtétele céljából a választmány elé 'terjesztem.
H a tá r o za ti

ja va s la t. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az állami elemi népiskolai tanítóképző-intézetek tantervéhez
kiadott "Utasítások" a gyakorlóiskola, valamint a gyakorlóiskolai
tanító helyét és értékét a szakiskolai jellegű tanítóképzés keretében
jól határozzák meg, amikor. megállapiijuk,
hogy: "a tanítóképző-
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intézet munkássága
minden
futnia ; a gyakorlóiskolának

szálán ak a gyakorlóiskolában
kell összemintaszerüen
berendezettnek
és ellá-

tottnak kell tehát lennie; a gyakorlóiskolai
képzés egyrészt a gyakorlóiskolai
tanító
vállain nyugodván,
neki nemcsak
mintaszerű
elméleti pedagógiai
tájékozottságával
is hozzá
példájával,
hanem
kell járulnia a tanítási gyakorlatok
vezetéséhez és tudatossá tételéhez. "
2. A gyakorlóiskola
osztatlan
elemi népiskolai
tagozata
nem
alkalmas arra, hogy mintaszerüen
berendezettnek
tekintessék
és egy

ember vállára nehezedő
emberfeletti
feladataival teljesen alkalmatlan
arra, hogy. mintaszerüen
ellátott lehessen.
A tantervi utasítások
követelményeinek
az osztott,
vagy legalább részben osztott gyakorlóiskolával
lehetne eleget tenni.ZYXWVUTSRQPO
S zük-

séges tehát, hogya,
gyakorlóiskola
elemi népiskolai tagozata a helyi
viszonyok
figyelembe
vételéveI
a nagyobb
városokban
legalább
három tanteremmel
és három tanítóval,
kisebb helyeken 'legalább
két tanteremmel
és két tanítóval bíró, tehátkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
r é s zb e n o s zto ite le m i
le g ye n . Az osztott népiskola alkalmilag osztatlanná
nehézség
átalakítható.
3. A gyakorlóiskolai
tanítói állásnak
az utasítások
mértéke
szerinti sikeres betöltéséhez
csupán
a tanítói pályára
való rátermettség elégtelen;
ahhoz magasabb
fokú elméleti
pedagógiai
kép-

n é p is ko la

nélkül

zettség is kell. A szükséges
ismeretek
rendszeres
kiképzéssei nyujtandók, amiért is a gyakorlóiskolai
tanítók képzését és képesítését
szervezni .kell.
4. A már fennálló tanítóképző-intézeti
tanárképzés
szervezete
a gyakorlóiskolai
tanítók képzésére teljesen alkalmas. Ezen szervezet
oldkeretében
a gyakorlóiskolai
tanítók
képzése
a következőkép
ható meg:
a ) A tanítóképző-intézeti
tanárképzőbe
a gyakorlóiskolai
tanítói
szakcsoportra
a felvétel kitünő, vagy legalább jeles elemi népiskolai

tanítói oklevél, birtokában
felvételi vizsgálat alapján történik. A felvételi vizsgálatra
csak olyanok
jelentkezhetnek,
akik mint rendes
népiskolai
tanítók
legalább
három
évi sikeres gyakorlatot
tudnak
felmutatni.
A felvételi vizsgálat a tanárvizsgáló
bizottság
tagjaiból
alakított s z ü k e b b bizottság
előtt valamelyik a tanárképző
szék helyén
levő gyakorlóiskolában
folyik le; célja a gyakorlóiskolai
ta n ító !
állásra való rátermettség
megállapítása,
sikere a tanárképzőbe
való
felvételi pályázatban
való résztvételre
jogosít,
sikertelenségének
a
további pályázatból
való kizáró minősítése
van.
b ) A gyakorlóiskolai

tanítók

elméleti

és gyakorlati

kiképzése
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a többi tanítóképző-intézeti
tanárjelöltekkel
együtt a gyakorlóiskolai
tanítói szakcsoporton
részint az egyetemen,
részint a tanárképzőben rendezett
előadásokkal,
részint az e célra kijelölt elemi iskolai
tanítóképző-intézettel
kapcsolatos gyakorloiskolában
történik. A képzés
ideje két év. Tárgyai:
a.) filozófia;
~) paedagogia;FEDCBA
y ) a népiskolai
tanítás
gyakorlata.
A szakcsoport
részletes
tanulmányi
rendjét a
vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter szabja meg.
5. A két éves tanfolyam
végeztével
a jelöltek
az Országos
Tanítóképző-intézeti
Tanárvizsgáló
Bizottság
előtt gyakorlóiskolai
tanítói képesítővizsgálatot
tesznek.
A vizsgálóbizottság
a gyakorloiskolai tanítók képesítése
szempontjából
szítendó ki.
A gyakorlóiskolai
tanítók ilyetén
korlóiskolai
tanítói állások
hetők be. A gyakorlóiskolai
népiskolák
felügyelete
tésére minősít.
tületek
azonos

csakis
tanítói

és ellenőrzése

Csurgón,

ron

szakerőkkel

képesítésetől

kezdve

erre

egéa gya-

képesített
tanítókkal
töltezen felül az elemi

képesítés
céljaira

szervezett
,

állások

betöl-

6 .. A gyakorlóiskolai
tanítók
a tanítóképző-intézeti
tanártestöbbi rendes tagjaival fizetés ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
n y u g d í j tekintetében
teljesen
elbánásban
részesítendők,

Kérem javaslataim
tárgyalását
ügyelőbbrevitelére
alkalmasaknak
célzó lépések megtételét.

A z

alkalmas.

ifjú s á g i

1914.

február

házi

és amennyiben
a szóban forgó
találtatnak,
a megvalósításukat

6-án.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
M o h a r J ó zs e f. XWVUTS

olvasrnányok
rnődjáröl,

A házi olvasmányok
küszöbön
felmerül annak szüksége,
hogy

é r té k e s íté s é n e k

álló rendszeresítésével
azoknak
a tanulmány

immászem-

pontjából
való értékesítésének
módjáról is gondolkozzunk.
Előttünk
lesz a kötelező és ajánlott
olvasmányok
végleges
jegyzéke,
a mi
feladatunk,
hogy annak előnyét is lássuk tanításunkban
..
Ez az előny természetszerüleg
abban
fog kifejeződni,
hogy
amit tanításunk
alkalmával
szaktárgyunk
terjedelmes
volta miatt
csak alapvető igazságokként
tanítúnk,
azt részleteiben
is kiegészítik a magánolvasmányok.
A szaktanári
feladat tehát a tudományág
e r e d m é n ye in e k minél világosabb
áttekinthetőségű
elsajátítására
szo-
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rítkozik, ami a növendékre nézve a tanulmányi anyag sokfélesége
miatt kétségtelenül nehéz szellemi munka, mert többnyire nem részletekből maguk alkotta elvonások ezek, hanem kész elvonások
befogadása s emlékezet utján való megerősítése.
Ezt a részletmunkát van hivatva pótolni a házi olvasmány.
Magától értetődő, hogy ez is a terjedelmes tanulmányi anyagnak
szintén csak kis részére terjedhet ki s csak olyanokra, amelyek
az ifjúság szellemi erejéhez, de különösen értelmi világához közelebb állanak. Ezért fognak mennyiségileg és minőségileg is a nemzeti vonatkozású olvasmányok első helyen szerepelni.
Ezeknek a tanításunk szolgálatába való ilyetén belevonásával
egy részét áthárítjuk a növendékekre
tehát szaktanári munkánk
házi olvasmány alakjában, csak természetes, hogy azoknak hatását
bele kell kapcsolnunk tanításunk menetébe, hogy a tőlük kiindulá.
irányítás szálai megtermékenyülve ismét a mi vezetésünkben találkozzanak. Ez a vezetés pedig nem merülhet ki abban, hogy egyszerüenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a já n lju k a szakba vágó olvasmányokat
s aztán többet
nem törődve vele haladunk tanításunk kijelölt utján tovább, hanem
igenis kötelességünk.a
növendékekre hárított munkának értékét a
mienkbe kapcsolni, nemcsak azért, mert ezzel tanításunknak szélesebb alapot biztosítunk a növendék munkájának belevonása révén,
hanem különösen annál a fontos pedagógiai elvnél fogva, mely a
növendé~ munkájának tudomásul vételében, elismerésében, szóval
értékelésében rejlik. Az érdeklődés fentartásával hatalmas tényezőjét
foglalja magában ez az elv.
is vonatkoztatva
Ezt az elvet - a 'ház! olvasmányokra
s zá m o n ké r é s , e lle n ő r zé s nevével szoktuk jelezni, a kötelességteljesítés szempontjából tekintve a dolgot, mely eljárás kétségkivül a
tanárnak tanítványaival szemben való bizalmatlanság érzelmi hangulatára való e lő ze te s helyezkedés, ami viszont a tanítványokban a
munka ké n ys ze r ű elvégzésének érzését kelti fel s ezért értékében
minimális, mert folyamatában kelletlen és eredetében a lelki diszpozicióknak nem .megteremtésére, de lerontására alkalmas. Hasonlattal élve: leromlik a szellemi étvágy, 'melynek bizonyára nem a
szellemileg fejlődni akaró ifjú az oka, hanern az ~léggé körül nem
tekintő tanár.
Milyen más perspektivája nyilik az ifjúsági olvasmányok értékesítésének, ha a tanártói kiinduló irányítás nem a bizalmatlanság érzelmi alapjára helyezkedik az ellenőrzés és számonkérés
jegyében, hanem a növendékeknek arra a felemelő kedélyhangú-

134zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
latára, melynek nevét a bizalom szó nem fedi teljesen,
de amely
a közösen
végzett,
a kiegészítő
munka
jegyében
indul. Vagyis
. annak megállapításával,
a növendékekben
annak a tudatnak
meg-

gyökereztetésével,
hogy
a tanár
és tanítvány
munkája
közös,ZYXWVU
m e ly b ő l kiki nemcsak
a magyarázat,
illetve a felelet formáját vállalja,
hanem amely abban
áll, hogy a részletek
(olvasmányok)
összegyüjtésében
a tanítvány
is segítségére
siet a tanárnak,
aki bár
maga ismeri ezeket, de az órán azok felolvasására,
illetőleg
felolvastatására
a kije lö lt

nem

jut ideje:

o lva s m á n yi

va ló is m e r te té s

EzértkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
m a g u k a ta n ítvá u yo k vá lo g a tn a k

a n ya g b ó l

a la kjá b a n

s a n n a k h á zi e lvé g zé s e u tá n a z ó r á n

1 1 1 -a g u kis

h o zzá já r u l1 1 a k

s a já t

m u n ká -

kö zö s m e g a la p o zá s á h o z.
Ebben a felfogásban
kétségkivül
pedagógiailag
is helyesebbFEDCBA
e lv
érvényesül,
mint a rideg
számonkérés
esetében;
látszólag
egyazon
munkakör,
de természetesen más indító erővel s más eredménn.yel.

j~ lkka l a s za kis m e r e t

Lássuk
a kötelezett
kezelését.
A számonkérések

vagy ajánlott
házi olvasmányok
eddigi
eddig az olvasmányok
kivonatos mód-

szerére helyezkedtek.
Ezeket a kivonatokat
a tanár időnként \ beszedte s talán át is nézte; de minden körülmények
között
észlelhette azok formai, sót stílusbeli egyöntetüségét
is, mert az az egykét kivonat nemcsak
az osztályban
járt kézről-kézre,
hanem
az
elhasznált
tankönyvvel
együtt osztályról-osztályra
is, sőt ma már
ott tartunk,
hogy különösen
az irodalmi tárgyakban
aXWVUTSRQP
nakivonatai
már segédkönyv
alakjában is meggyobb költői munkák
szerezhetők
(1. Kéki: A világirodalom
époszainak
tartalmi
ismertetése stb.). Még tovább menve:
többnyire
maga a tanár is a szak,
jába vágó uj munkákat
elsőizben többnyire
ismertetésekből,
kritikákból ismeri meg s vagy megelégszik
ezzel, vagy
maga is elolvassa.
Az emberi
munkáról
lévén szó lődésének
sokoldalusága
s ennek bevitele az iskolába
zásban "mozi" -szerüségre
vezet:
ben, átvételben
s erőtlenségre
értékek

alapvető
szellem
feja feldolgo-

azaz
ideges sietségre a közlésa megtartásban,
ami a szellemi

félreismerésére
fog vezetni.
Ebből a tényből
is megállapítható
a módszeres
értékesítés
szüksége.
Ennek megállapításánál
természetesen
az eddigiek
mellett figyelembe
kell vennünk
nemcsak a sok szaktárgyat,
de azokon belül is mindegyiknek
terjedelmes
ifjúsági irodalmát,
az ifjúságnak eddigi megterheltségét
s a "'szaktárgyak
irányában
megnyilvánuló hajlamát. Az értékesítés
módja is ehhez fog alkalmazkodni.
módja
Mindenekelőtt
az a já n lo tt o lva s m á n yo k értékesítésének
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a fontos; először, mert nagyobb anyagról lévén szó, a közös
munka elve is ebben fejeződik ki jobban s másodszor, mert a
kötelező olvasmányok értékesítése is erre az alapra helyezkedik.
Minden szaktanár feladata elsősorban az, hogyavéglegesen
megállapítandó ajánlott olvasmányok jegyzékéból kiválogassa azt a
mennyiséget (a minőséget maga a jegyzék határozza meg), amit
hite, (később) tapasztalata szerint az ifjúság szorgalma és munkaereje megbir. Ezt a mennyiséget,
amely 10-20 műre, illetőleg
fontosabbaknál azoknak részeire is kiterjed, a növendékekben megnyilatkozó hajlam szerint olvasásra ajánlja olyformán, hogy ki
melyik mű elolvasására ajánlkozik, annak kivánságát a végleges
felosztásnál figyelembe veszi. A közös munka ébrentartása
céljából természetesen a mű elolvasásával együtt azt a feladatot is kitüzi az ajánlkozónak, hogy akkor, mikor e mű tartalmával kapcsolatos tanulmányi anyag a tanórán szóba fog kerülni, ugyanakkor az ajánlkozó növendék is az egész osztálynak ismertetni
fógja ama vállalt olvasmány anyagának vázlatát, melyhez a szempontokat a tanár' vagy eleve megadja vagy később a növen,dék
önállóságára
bizza. Ehhez az ismertetéshez
természetesen
felhasználhatja a növendék a jegyzetét, de nem elolvasás céljából,
hanem csak emlékezete támogatására. A növendék tehát annak
idején (az időt a szaktanár tanmenete alapján hétig terjedő pontossággal előre ki tudja jelölni) a tanórán a tanár tanításához
fűzötten bizonyos önállósággal fog 5ZYXWVUTSRQPON
- 1 O percig
beszélni s ezzel
a beszédével nemcsak a tanított anyag tételeit fogja erősíteni,
hanem tanárja előtt is bensőleg megnyilatkozni arra nézve, mint
fogta fel amaz olvasmányt, milyen fontos dolgot nem vett észre
benne s igy tovább. A tanár tehát közelebb férkőzik tanítványai
lelkületéhez, a növendék meg érzületileg is közeledik tanárjához
abban a felemelő tudatban, hogy ime ő is hozzájárulhatott, hacsak
közvetítése
kis részben is, tan~rja munkájához, amennyiben az
révén jutottak növendéktársai is érdekes ismeretekhez s ébredt fel
bennük a vágy, hogy azt a munkát esetleg, maguk is elolvassák.
Az ajánlott olvasmányok ilyetén kezelése az osztály minden
növendékére arányosan kiterjesztve erdményesebb
munkát igér a
szaktanárnak, de terhelőleg is hat a növendékekre, ha valamennyi
szaktárgy ajánlott olvasmányai torlódnak össze. Ezért azoknak
tehetség és hajlam szerinti felosztását osztályonkint az osztályfőnöknek kell kezébe vennie. Az egyes szaktanároktói
ősszegyűjti
jegyzéket, melyben tehát azkjihgf
még év elején az egész évre szóló
ő

í'
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ajánlkozó növendék neve mellett a mű cime és ismertetésének hónapja
és hete van feltüntetve. Ezeket a jegyzékeket aztán az osztályfő
alábbi sematikus táblázat szerint összesíti s ekkor azonnal szembe
fognak tünni a torlódások a munka mennyisége és az ismertetés
idópontja, tehát vele együtt az olvasásra szánt idő szempontjából
avagy némely növendék ajánlkozó kedvének hiányára, ami ujabb
alkalmat ad neki az ok kutatására. S ekkor kezébe veszi a simítás
munkáját tekintettel az ajánlott és kötelező
olvasmányok, a házi
dolgozatok időpontjára, munkaképességre stb. stb. Az igy elkészített tervezetet terjeszti aztán még szeptemberben
a tanári gyülés
elé, melynek jóváhagyása után most már ki is osztja a könyveket
a jegyzék ut mutatása szerint. A jegyzék egy példánya a tanári
szobában, másika az osztályteremben kerül kifüggesztésre. Hogy a
kitüzött ,hétnek melyik órájában kerül rá a sor a növendék olvasrnányismerfetésére,
azt a tanár az érdeklődő növendéknek akkor
azon a héten, vagy' az előző hét végén már pontosan meg tudja
mondani. Mindenesetre azonban nem azon az órán, melyen már a
növendékek számot adnak a mult órai anyagról, hanem azon az
órán, mikor a tanár uj anyagot magyaráz, annál az érthető oknál
fogva, mert abban az esetben már minden növendék fel tudja használni az ismertetett olvasmány kiegészítő részét felelete alkalmával.kjihgfe
.Á kö te le ző o iu a s m á u yo k
értékesítésének módja azajánlottak
módjából önként kinálkozik. Ez sem lehet az olvasmány irásbeli
számonkérésé
(hacsak nem külön
dolgozat alakjában) kivonat
alakjában,
hanern
szintén é lő s zó b e li is m e r te té s az· egész osztály szine előtt szintén időponthoz kötve a tanulmányi anyaggal
kapcsolatban. A különbség csak az, hogya
kötelező
olvasmányt
valamennyi növendék ismervén, szélesebb alapú megbeszélés indulhat meg a nyomán, melyben az egész osztály részt vehet s melyet
szaktanár az olvasmány kitüzése alkalmával jelzett szempontok
szerint vezet. S minthogy ez több időt is igényel, kapcsolódhatik
akár az összefoglalások keretébe is.
természetesen a
Az olvasmányok táblázatos összeállitásánál
kötelező olvasmányok jönnek első sorban tekintetbe, mint olyanok,
amelyeknek ismertetési időpont jához az ajánlott olvasmányoknak
alkalmazkodniok kell.
Az itt alább feltüntetett táblázat összesíti a főbb szempontokat, ezek: 1. a növendékek, 2. az olvasmányok tantárgyankint,FEDCBA
a)
kötelezően, b ) ajánlottan, 3. az ismertetés időpontját a megfelelő
hónap hetévei kifejezve. Ez a séma alkalmazás esetén természetesen méreteiben bővítésre szorul.
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sz erzője és cime
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E táblázatos összeállítása az olvasmányoknak
bürokratikus
szinezete alatt is hathatós irányítój a a tanári testület tervszerű
munkájának,
ha 'az ifj. olvasmányokat
tényleg munkája körébe
akarja vonni, de azonnal feleslegessé válik, mihelyt a növendékre
bizzuk az olvasás kérdését s olvasmányával együtt magára hagyjuk.
Az ilyen elvek mellett vezetett olvasmányok hatása kiterjed
a fentebb érintett pedagógiai értékeken kivül közvetve
a növendékek retorikai (élőszó) készségére és komolyabb olvasmány szeretetére.
többet?
S kivánjunk-e
Dr.

A

s z ó b e li

és

az

ir á s b e li

N o vy

F er enc.

fo g a lm a z á s .

A fogalmazás eredményes tanításának a kérdése szintén egyike
problémáknak.
a számos, még teljesen meg nem oldott tanítóképzési
De nemcsak a fniénk :" hisz nemrég láttuk ezt bebizonyulva a
'kőzépiskoláknál
ama miniszteri rendelet kapcsán, mely tekintelyes
terjedelemben igyekszik a legrészletesebben
utasításokat
adni a
magyar fogalmazás-tanítás
eredményessége
érdekében. De még
messzebbre is mehetünk, még pedig azokhoz, kiknek fogalmazásban
való jártasságuk
szellemben, könnyedségben
még ma is a legirigyeltebb és szinte nem is remélhető elérhetőség, - vagyis a
Magyar

Tan1tóképzö.

10
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franciákhoz.
is

Pedagógiai

eljutott

a hire

folyóirataikból,

annak,

hogy

"a

a napi
francia

sajtójukból

nyelv

beszélt nyelv Franciaországban
és a tanulók
nyelvüket."
Természetesen
nagyfokú
túlzása

hozzánk

a legrosszabbul.

kerékbe
törik anyaez a francia sovének-

nek és rémlátóknak,
de kétségtelen,
hogy a franciák sem lehetnek
megelégedve
a fogalmazástanítás
mai eredményeivel.
Lezárom
ezzel a példákra
való hivatkozást,
hisz csak ismert dolgokáf reprodukálnék,

legfeljebb

általánosságban

megegyezhetünk

abban,

hogy korunk hangulata,
szelleme, felfogása olyan, mely éppen nem
nagyon kedvez a szabatos,
világos, mindig kifogástalan
beszédnek,
szószerint,
de egyik főnyelvművészetnek.
Ha nem is vehetjük.

•

jellemvonása
a felületesség,
mely bélyegét
nagyon
is rányomja
némcsak a szereplő
nemzedékre,
de az iskolában
képzödökre
is.
Hogy

ennek

is lehetnek

magyarázható

okai,

mint

például

az isme-

retek sok és mind többszerűsége,
túlterhelés
stb. efféle azok
egyelőre nem tartoznak
tárgyunkhoz
és a felvetett kérdés probl~matikus
mivoltának
fejtegetéséhez.
De mert fontosnak
és sok '
tapasztalatot
igénylőnek
tartom e kérdést,
azt hiszem
felvetésére
és megvitatására
a legjobb helyet választottam.
Nékem főként azon
megfigyeléseim
jöhettek segítségemre
eddigi tapasztalatairnon
kivül,
melyeket
e kérdés
irodalmából,
de kül?nösen
tanuló
éveimból
meríthettem.
Utóbbit a különösen
megjelöléssei
azért emeltem ki,
mert végtelenül
fontosnak
tartom
minden
tanár munkájában
a
maga tanuló
éveiben
szerzett s visszaidézett
tapasztalatainak
felhasználását.
Ezekre támaszkodva
kezdem meg 1. k. tárgyarn. Fejtegetéseim

majd

~ozognak,

hisz

mindvégig
ez szabja

a
meg

tanterv
nékünk

és utasítás

keretein

a legprecízebben

belül

feladatain-

kat, célunkat s ami a legfontosabb,
a módot is, sokszor
talán
nagyon is szigoruan,
melynek követésével
az említetteket megvalósíthatjuk.
Összegeznem
kell tehát egyrészt
azokat a lehetőségeket
melyeket a Tanterv
nyujt a fogalmazás eredményessége
érdekében,
hogy rámutathassunk
az esetleges
hiányok ra és kiegészithessűk,
azon részleteket,
melyeknek együttességétől
illetve megerősithessük
függ

a fogalmazás
tanításának
Két ágra szakad annak

eredménye.
szóbéli
kérdése:

.
fogalmazás,

-

tehát

az élő, folyékony
beszéd és az irásbeli fogalmazás, - vagyis gondolatainknak
irás ban miként való kifejezhetőségének
kérdésére.
Egy a kettő, szinte elválaszthatatlan,
de tudjuk,
miként az egyik
feltétlenül
más- más

megelőzi a másikat és megtanulásukban
eszközei, támogató
tárgyai vannak. Eggyé

mindegyiknek
olvasztja azon-
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ban mindkettőt a végső cél és feladat: nemcsak szabatosan, kifogástalanul beszélni, hanem irni is. Szándékosan használom csak a
szabatosan és kifogástalan kifejezéseket, mert végeredményben'a
kifogástalanságban minden benne van, - tehát az is, hogy szépen
beszéljünk, művésziesen irjunk s mert anyanyelvünkről van szó,
hát mindenképpen magyarosan. Beszélhetnék tehát általában fogalmazástanításról, de jól jegyezzük meg, hogya szóbeli fogalmazás.
,
tanítás munkájában egyformán vesz részt, vagy legalább is kellene
részt vennie egy-egy iskola minden tanítójának a tanítandó összes
tárgyakban, - mig az irásbeli fogalmazás tanításának. fáradságos
munkája csak egyesekre s elsősorban a magyar nyelv tanítójának
vállaira nehezül.
Ha tehát megindítjuk végre fejtegetéseinket e tárgyról, mégis
két részletben kell azt tennünk. Egy-egy részlete is elegendő lenne
a majdnem végtelenségig húzódható tárgyalásnak, mert elsője összefügg az egész iskolai oktatással s egy nagy, kimerithetetlen didaktikai kérdéssel, a :koncentráció személyi .és tárgyi kérdésével.
A másik pedig félvetője a dolgozatirásnak, helyesirás és stílfejlesztésnek, mely egymaga is majdnem kimeríthetetlen irodalmat produkált az ujabb tanügyi irodalomban .. E tagoltságot tehát meg kell
tartanom s mert a mi iskolánknak.
a tanítóképiőnek a fogalmazástanításáról van szó, e téren kell maradnunk.
l i pedagógia, meg a magyar
A mi iskolánk oktatásának gerinceZYXWVUTSRQPONM
nyelv és irodalom. Szándékkal teszem elsőnek a pedagógiát, mert
tanítóképzésünk minden szerve, porcikája a szakképzés szolgálatában
áll, ama képzésnek, melynek végeredménye nemcsak a jól,
könnyen tanítani tudó tanító, hanem a művelt tanító. Mert "csakis
az igazán művelt tanító lehet jó tanító." (Utas.) Eme műveltségnek
koronája a nemzeti művelődés, szellemi foglalatja: az irodalom s
valamennyinek közvetítő eszköze oa magyar nyelv, melynek: kifogástalan tudása - szóban és írásban, az elengedhetetlen alapfeltétele
annak, hogy valakiből tanító lehessen. S mit látunk, illetve majdnem kiabálva, hallunk? hogy még csak. helyesen beszélni sem
tudnak növendékéink. De ezen nagyon ne is csodálkozzunk. Ma.a
felületes, pongyola beszéd járja.> Egészen megszokjuk hallgatni a
befejezetlen gondolatokat még mi is, kik már végigjártuk iskoláinkat
s társaságai nkat. Hát még az a szegény tanító-növendék, ki ha
szülei körből magával hozza is a veleszületett magyar nyelvérzékét,
a legtöbb esetben nyelv tekintetében is oly társaságba jut, mely
inkább csökkenti, mint fejleszti magyarosságát.
Egy-két szerenesés

I
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már csak a perifériákon való
kivétellel u. i. tanítóképző-intézeteink
elhelyezkedésükkel
is gyüjtői az idegen anyanyelvüeknek,
akik
egyébként is sokszor gyengébb anyagot szolgáltatva csak nehezítik
azok munkáját, kiknek elsósorban feladatuk, hogy jó s minden
tekintetben magyar tanítókat képezzenek. Ez az anyag! sannak
művelői, a magyar nemzeti szellem plántálói - a legtöbbször tán
önhibájukon kivül, - maguk sem a legtökéletesebbek
a nemzeti
szellem kifejező eszközében, a nyelvben;
sajnos sokszor még az
írásban sem. Miként hála Isten vannak tiszta magyarajkú és nyelvérzékű tanítóképző-intézeteink,
azonképpen talán oly kevés a nem
mindenben tökéletesen magyarul - beszélő tanárok száma is, tehát semmiként sem lehet ez szomorú vád, csak a bizonyos tanulságok levonására meglévő tények megállapítása. Mert miért beszélek az anyagról és alakítóiról ? hogyha elsősorban kifogástal~n
magyarságukról nem is győződhetünk meg, de legalább is az arravaló igyekezetükről. Ez az igyekezet annyira megvan, hogy nagyzás lenne ily irányú buzdításról beszélni. De jól jegyezzük meg,
hogy amikor magyar nyel vtanításról van szó, hajlandók a más
tárgyú társak e munkát csak a magyar nyelv tanítójának a feladatául] tekinteni, már csak azért. is, mert ha megvolnai is a hajlam
a segítségre szaktárgyaikon belül, idejük csekélysége is meggátolja
őket ebben. Ez sem lehet vád, mert inkább e tények ellenkezőjéről
győződhetünk meg. De így is a legtöbbször e segítő munka inkább
ötlet- mint alkalomszerű, tehát nem folytonos s hiányozván belőle
a tervszerűség, nem jár azzal az eredménnyel, mit méltán elvárhatnánk. Semmiben sem lehetne olyan tervszerű, következetes és
egységes munkát végezni, mint éppen a magyar nyelv s ebben a
szóbeíí fogalmazás munkájában. Hisz a növendéknek számot kell
adni minden tárgyban munkásságáról. Természetesen nem minden
tárgynál beszélhet egyforma közvetlenséggel és folyékonysággal.
Tételünk érdekében örömmel kell üdvözölnünk azon tárgyakat,
melyekben ezt leginkább megteheti s ez nem is annyira a magyar
nyelv kerete, mint inkább a történelem. A szóbeli fogalmazás
tanításának egyik legszebb tere a történelem. Ez a komoly studium.
!'
Mennyi alkalom a beszélgetésre és beszéltetésre! és minő tartalom ZYXWVUTSRQ
'olyan amely minden tekintetben leköti a növendék érdeklődését és
figyelmét. Nem nehézkes, az agyat hagondolkodtatja
is, de meg
nem erőlteti s az érdekes, lekötő tartalomnak még segítségére jön
a szemléltetés
a művészi re produkciók tömérdek produktumaival,
melyekről kifogyhatatlanul lehet beszéltetni, Ez a tárgya tanítóképző-
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intézetek beszéd- és értelemgyakorlata. Miként ott a tanító egyszerű,
világos és mégis tartalmas kérdésekkel megtanít ja a gyermekeket
beszélni és rendezni képzetköreit, igyekezvén mindig a gyermekekkel beszéltetni, azonképpen a történelem tanára is lelkes magyárázataival, beszélgetéseivel úgy megszeretteti növendékeivel az elbeszélő tárgyat, hogy azok önkéntelenül is elsajátítják az előadás
mű vészetét, megtanulják önállóan megfogalmazni gondolataikat. Kétszeres szerencse, hogy a történelem tanulását már az I-ső osztályban megkezdik, mert így a magyar nyelv tanárának rögtön segítségére jöhet az' a tárgy, melynek leginkább van alkalma a kifogástehát a szóval való fogaltalan előadásmód, beszéd megtanítására,
mazásra. Mert nem kell hangoztatnom, hogy a szóbeli fogalmazás
tanítása nemcsak a magyar nyelvhez kapcsolódik. Úgy kell érvényesülnie az egész oktatásban, mint ahogy nevelésünkben nincs
külön értelmi, érzelmi, erkölcsi rész, de mindenütt jelen van mind
három. De majdnem úgy hiányzik oktatásunkból, rnint az esztétikai
nevelés, melynek feladatát szintén csak egyesekre, a zene- és rajztanárra hagyják, vélvén, hogy ezek eléggé beléolthatják a növéndékbe a szép iránti érzéket. Nem ötIetszerű itt az esztétikai nevelés
kérdésének a megemlítése sem, mert szorosan összefügg a beszélni
tudás kérdésével s elválaszthatatlan az irásbeli dolgozatok ügyével:
De erről későbben.
Most még csák annyit, hogy tantervünkben van egy' 3 pontos
szakasz, mely csak a fogalmazás kérdését tárgyalja. De fogalmazás
alatt csak az irásbeli tevékenységet érti, melynek célja: "biztosítani
azt, hogya tanuló nyelvileg helyesen, tartalmilag összefüggően,
világosan és tiszta magyarsággal tudjon irni." A 2. pont :'az irásbeli tárgyával foglalkozik s a 3. pontban van' röviden megemlítve
a koncentrikus feladat, hogyahelyesirás
gyakorlása és astilus
fejlesztése állandó figyelmet és gondot kö;etel nemcsak a magyar
E
nyelv és irodalom, hanem mindegyik tárgy tanára részéről.
gondoskodásnak hiszem, hogy minden tanár eleget tesz, de mint
már láttuk, egyes tárgyak keretében oly kinálkozó az erre való
alkalom, hogy ott a legtudatosabban
és tervszerüséggel lehet és
kell vezetni a szóbeli fogalmazás tanítását. Elsőnek emlegettem a
történelmet,' mert tanárának jut elsősorban a kiváló szerep, hogy
tárgya tartalmának változatosságávalpzrevétlenül
is válogatottabb
kifejezésekhez
szoktassa
a növendékeit, irodalmi kifejezésekkel
gazdagítsa készségüket, mely így mégis különbözni fog a köznapi
beszédtől és csiszolt kifejezéseivel, kerekded gondolataival alapja
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lesz

a t. k. fogalmazásnak,

az irásbeli

helyes

kifejezésnek.

Hogy

a történelem
mily alkalmas e szerepre,
azt úgy hiszem
tovább
részletezni
felesleges. Egy bizonyos,
hogy tanárja ne csak targyá.ak, de a nyelvnek
is művésze
legyen. Másik fontos
tárgy e kérdésünknél
a pedagógiai tárgyak köre. Nemcsak mert bő alkalmatadó
a beszélgetésre
(gyermekmegfigyelések
elmondása
stb.)
hanem
mert igen kedves alkalmakat
ad a növendékeknek
(Ill. é. korukban).
különféle
pedagógiai
kérdések,
problémák
megvítatására,
melyek
így bizonyára
nemcsak
a pedagógiai gondolkodást
fogják fejleszteni
és a tanult elveket megerősíteni,
de növelik előadásbeli ügyességelket
és ami ezzel

egy,

fcgalmazástanitásban
megfogalmazása),
való reprodukálása)
.nyelvek tanítása.

teljesen megfogalmazott
gondolataikat.
Igy jön a
segítségünkre
a matematika (gondolatok
logikus
a természettudományok
(kisérleteknek
szavakkal
s

ami szintén

nem

E tárgyakban
való fogalmazástanítással
kérdés lehetne a leckének tanulási módja.
adat, vagy~ a tanuló
saját szavaival
való

csekély

dolog,

az idegen

kapcsolatban
lényeges
szajkózó
fel(Magolás,
felelése.) A szóról-szóra

való tanulás és elmondás
érvényesülhet
a költemények
megtanulásánál, de ott is csak a legszebb kifejezések
érdekében
leckét
bevágatni
a beszélni tudás érdekében
papagály
feladat,eredménytelen és időrabló. De néha egy-egy szebb leckerészleten
ez haszonnal
próbálható.
De erről majd később.
Felmerülhet
már .az eddigiek
alapján az ellenvetés,
hogya
szóbeli fogalmazásnál
csak a kifejezések megrögzítése,
a szavak megjegyzése
a fontos. Természetesen
és
azok
is, de elsősorban
a gondolatok,
hisz ez az alapfeladat
beletartozik
a kiszernelő
emlékezet
kérdésébe,
melynek
feladata s
gyakorlása,
hogya
növendékek.
elsősorban
mindig a hallottak
lényegét jegyezzék
meg. Nemcsak helyesen, formailag gondolkodni,
de értelmesen
is, hisz ez jelenti a fogalmazni
tudás lehetőségeit,
az igazi kifejező képességet.
Mindez a tanítási órákon belül. De mint az Utasítás is mondja
"a tanároknak
a tanítás
idején kivül is minél gyakrabban
kell
érintkezniök
tanítványaikkal"
kétségkivül
azért, hogy minél inkább
megismerjék
a tanítvány lelkét,' érzéseit, vágyait, gondolatait;
vagyis.
alkalmat kell keresni a minél gyakoribb beszélgetésre.
A le~gazdagabb.
alkalom növendékeinket
a legkülönfélébb
gondolatokra
kényszeríteni
s azok számára
a megfelelő
kifejezéseket
kerestetni.
Könnyeddé,
elevenebbé
válik kifejezésbeli
képességük,
gondolkodásuk,
szóval
nagyobb
tevékenységre
is szoktat juk őket. De min~ezt csak úgy és
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Hisz nem mondom, hogy nem tudunk magyarul,
de ez nem ele• geridő. A tudásnak
párosulni
kell a nyelvünk
iránti legodaadóbb
szeretettel,
mely valósággal
kényszerítően
késztessen
minket
a
türelmesebb
munkásságot
kivánó munkához,
a helyes beszéd megtanításához.
Mert ne felejtsük,
hogy a leghatékonyabb
eszköz a
tanár példája, tehát a beszéde is. Tisztában
lenni a nyelv szellemével s felruházva
ha nem is művészi nyelvkészséggel,
de
kifogástalan
aknázhatom

stilizáló képességgel
és még arravalóságokkal
is: miként
ki én legcélszerübben
ez erőket
a fogalmazás tanítás

érdekében!
A mai tanárképzés
nem fordít akkora gondot a leendő
magyar tanár nyelvének képzésére, mint azt elvárhatnók.
Sőt idegen
anyanyelvüekkel
szemben igenis nagy az elnézés;
szemet hunynak
még a nagyon is szembeötlő
nyelvi hibáknak s nem is botlásoknak.
Gyakran
tapasztalhatjuk
ezt az egyetemi
tanárvizsgákon.
A mi
tanárképzésünk
szerencsésebb
e tekintetben
is, mert tanári alapműveltségünket
oly iskolában nyertük (Pedagógium),
hol a hallgatók
kötött száma, jól felszetelt szemináriumok
s bennök folyó gyakorlatok
is fejlesztik
a nyelvi
intenzitással.
Pedig
rengeteg

tudást, de még mindig nem a kellő
pótlásra
van itt szükség
(melynek

bevallása,
fájdalom, végzett
tanítónövendékeink
hiányaira
s így a
magunk munkájára
is vet világot.) Ebből a könnyen
bizonyítható
nagy vád, hogy a felsőbb- és szakiskolák" alig törődnek
valamit a
stilus fejlesztésével
és csak a középiskolától
várják a nagy feladat
teljesítését:
a tanulók nyelvi előadását
és irásbeli fogalmazását
oly
magas fokra emelni, hogy
"lehetőleg
érjük el az angol tárgyias,
ha egyelőre nem is érhetjük el a
természetes
és világos előadását,
franciák
stiláris
képességét."
(Jankovich
miniszter
rendeletéből.)
Mert a francia tanárképzőkben
az összes
tanulmányok
il. francia
nyelv szolgálatában
nyok is támogatói.
nem
mult

fejlődhetnek
választmányi

állanak;
még a latin és görög nyelvtanulmáA mi tanárjelöltjeink
a Pedagógium
után már
ily irányban
intézményes
oktatással
s mert a
gyülésen
még nyitott kérdésnek
maradt fenn

leendő közgyülésünkre
a tanárképzés
"t~ljessé"
tétele,
föltétlenül
hozzátartozandónak
vélem a meggondolását
annak, miképpen lehetné
gondoskodni
a magyar
tanárjelölteknek
a magyar
fogalmazásban,
nyelvművészetben
való rendszeres
kiképzéséről
is. "A haladás csak
'működése
utján válik lehetövé, de
valamennyi
tanár
összevágó
elsősorban
természetesen
a magyar
nyelv és irodalom tanárainak
szakértelmébe
és buzgóságába
vetem bizalmamat, hogy acél elérése
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érdekében

mindent

elkövetnek.

" (Említett

rendeletből.)

Tehát

első-

sorban a magyar nyelv és irodalom tanárára
vár nálunk is a nagy
követelmény
tehát, hogy
feladat!
Természetes
és ~lengedhetetlen
miként például
pedagógiai tárgyak tanára szakképzett
pedagógus,
azonképpen
a magyar nyelv tanára is elsősorban
a magyar
nyelv
és irodalmi szakra képzett egyén legyen. Fájdalom, viszonyaink
nem engedik, hogy ez mindenütt
így legyen s vigasztalásul
csak
a reménye
marad annak, hogy a magyar nyelv és irodalom tanítására elegendő a melléktárgy
tanítására
való képesség.
Könnyű azt
mondani,
hogy magánszorgalomrnal
az ily irány ú gyengébb,
illetve
hiányos
képzés
is potólható ; de -nern ezen fordul meg a dolog,

a

hanem

a tárgy

iránt

való

szereteten.

Még a szaktanárnak

is ez a

főerőssége,
mely nem veszi el kedvét
még a küzdelmekben
sem
(mert a magyar
nyelv
tanítása,
különösen
irás ban az; még jó,
küzdelern,
bár eleinte annak látszik, mikor
_. hogy nem sziszifuszi
havi 250 dolgozatban
a szeretet
hiányzik
tanártóI.
Eredménye

látja a rengeteg,
szinte irthatatlan hibát). Ez
a legtöbbször
a más szaktárgyra
képesített
sokszor
a legsablonosabb
munka, melynek

legfőbb
célja csak az előirásos
feladat elvégzése,
nem köthetvén
meg még sem egészen
szorosan
az utasítás az ilyennek kezét -a
mikéntben. _ Viszont
a jobbakaratút
meg sokszor
feszélyezikjihgfedcbaZYX
ei a
kötöttség,
lévén annyira pontosságrá
igyekvők az utasítások,
hogy
•
szellem nélküli témát adnak épp' azoknak,
kik mindig csak a megadott normákon
belül szeretnek
mozogni. A legodaadóbb
szeretet,
türelem szükséges
nemcsak
növendékeink,
hanem tárgyunk,
a magyar nyelv iránt. Igy nem veszítjük el bátorságunkat
és reményünket még akkor sem, ha rögtön nem tudunk is felmutatni külsőben
is megnyilvánuló,
gyors
eredményeket.
Elképzelhetjüka magyar
nyelv tanárának
nehéz feladatkörét,
ha emlitett kartársainktol
is
oly sokat
követelünk
a fogalmazás
eredményessége
érdekében.
Felesleges
hangsulyoznunk,
hogya
nyelvtant
kifejezetten
a fogalmazás s nem a grammatikai
formák puszta tudása érdekében tanítsa.
Hisz fogalmazni
tudás nem egyéb, mint a tudatossá
lett nyelvnek
használata.
(Világossá,
tétele
annak,
miben nyilvánul
a' magyar
nyelv természete,
miként kell magyarul
gondolkodni!)
Mindig az
olvasmányokkal
tárgyalja,
miként a stilisztikai ismereteket
is azokból és az irásbeli gyakorlatokból
~özölje, buzdítva a növendékeket
a speciális magyar' kifejezések, tősgyökeres
nimák önkéntes
gyűjtésére.
(Diáriumban.
tartása

!)

magyar

szólások,

Gyüjtőszenvedély

0szinZYXWVU
ébren-
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Mindez
a helyes
beszéd
fejlesztésének
érdekében,
melyhez
magasabb
célzattal jön segítségünkre
a stilisztika, melynek kifejezett
műveltség,
és izlés elméleti alapvetése. " Azért
célja "az irodalmi
"tanítása
mindig irodalmi
becsű
olvasmányok
alapján
történjék."
Ne ügy, mintha a szabatosságról
tanítva,
egy-két
feladott
lecke
után megtanultuk
volna egyszer s mindenkorra
a szabatós beszédet.
számonkért
tanulmány,
Inkább ne legyen
olyan
igen szigoruan
hanem. folytonos
igyekezet
a szabatosságra,
a készségre,
mit az
olvasmányokon
folyton észrevétetünk
növendékeinkkel.
Az olvasások
az igazi tanítási, beszélgeté si órák, melyekre oly nagy szükségünk
van a tanítóképzőkben,
mint a népiskolában
a beszéd- és értelemgyakorlatokra.
Bennök
nincs
megkötve
a tanár keze, szabadon
értékesítheti tudását az olvasmányban
felmerülő tárgyakkal,
tételekkel
kapcsolatosan.
Kérdezgetései
alapján
meggyőzödhetik
a tanuló
Csak mennél többet kérképességeiről,
érzéseiről,
lelki tényezőiről,
dezzen, beszéljen,
hogy beszéltessen.
Hisz ez az igazi stilusfejlesztés, mert így győződhetern
meg arról, mi él a növendék
lelkében,
mit tartalmaz,
miként tudja a tartaImát kifejezni.
pótoljuk a hiányokat ; a gyengébbe!
még többet
szélgetünk,
irásbeli
csak lépésről-lépésre

gyakorlataiban
lehet aztán

segítjük.
fejleszteni,

Ahol gyenge,
foglalkozunk,

ott
be-

A felébresztett
stílust
művészetté
tenni. A

folytonos
gyakorláson
kivül tehát műveltség
és izlés kell hozzá.
A műveltséget
gyarapítja
minden
tárgy,
az izlést egyik jobban
erősen hangoznövelheti mint a másik. De növelik-e ? az Utasítás
tatja az esztétikai képzést, hisz a poétika, retorika feladata
éppen
az "egyes esztétikai
alapfogalmak
értelmezése."
De ez csak elmélet; a gyakorlatnak,
az esztétikai
nevelésnek
egész nevelésünkben
végig kell huzódni.
Különben
éppen az a nagy baj, hogy a tantárgyak
sokasága
miatt is inkább
tanítunk, mint nevelünk (bárés egyenlő
mennyire
is hangoztatják,
hogy
e kettő
egységes

munka !). Nem akarok kitérni, csak két idézetet az esztétikai nevelés
kérdésével
kapcsolatban.
Egyik az elemi népiskola tantervi utasításának 3-ik pontjából,
mely tekintélyes ~ terjedelemben
startalommalZYXWVUTSRQ
fejtegeti az esztétikai
nevelés fontosságát,
melynek számos mozzanata közül elsőnek említi fel az esztétikai nevelés ügyét a tanító-

.

képzőkben
(mely kérdéssel
úgymond
nem foglalkozhatik)
"pedig
a. népiskolai
esztétikai
nevelés jövője ezen sarkallik."
Azóta a
tanítóképzők ben is a természet
után rajzolnak,
de ezzel még nem
teszünk eleget az esztétikai
nevelés, követelményének!
Egy másik
idézet (Alexander
B.: Művészet.
A művészeti
nevelésről):
"Legtöb-
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bet vétkezett az esztétikai nevelés ellen a gimnázium
és általában
mind a középfokú
intézetek,
a többi közt a tanítóképző-intézetek
is; nekik köszönjük
műveltjeink
esztétikai
fogékonytalanságát,XWVUTSRQPO
te ljes művészeti
barbárságát. " A múltban, mondja, a tantervünk
is
emlegeti
már az esztétikai
képzést,
bizzunk
tehát benne, hogy
többé nem vétkezünk;
de régi hibánk jóvátételére
minden alkalmat
meg kell ragadnunk.
Végül, hogy megértessem
miért is vetettem
fel az esztétikai nevelés kérdését, sietek kijelenteni, hogy a művészi
nevelés, izlésfejlesztés
érdekében
legtöbbet
tehet -a magyar nyelv
és irodalom tanára, különösen
olyan területen,
melyre eddig ha
gondoltak
is, nem. nagyon
törődtek
vele. Ez nemcsak
az annyi
szép jelzővel ellátott költemények,
olvasmányok
területe, hanem a
magyar
tanároknak
annyira
panaszolt
és sok gyötrelmet
okozó
irásbeli feladatok
terrénuma.
Nem állhatom már meg, hogy végre
elérkezve e kérdéshez, végleg itt ne maradjak, bár a szóbeli fogalmazás kérdése még nincs" kimer itve, Alkalomszerűleg
fogok még
arról is említést tenni.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Folytatása következik.)

M e s te r h á zy

M a g y a r ta n u ls á g o k

a

J enő.

s v á jc i ta n ító k é p z é s b ő l.

Irta és felolvasta a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének
mányában 1913. november 8-án Szöl1ősi István.

választ-

(Folytatás.)

A zü r ic h i : Töchterschule
léseimet

megerősítő

tanitónőképzőjében

tapasztalatokat

bőséges
ismereteket
adnak
dalmi, metodikai,
történelmi

szereztem.

baseli

Kitünő

megfigyetanárok

tanítványaiknak,
(lélektani,
német ir.ielőadásokban
igazi kollegialitással
gyö·

nyörködtem),
de a népiskolával
a szaktanár
nem törődik. "Hisz
akkor néptanítónak
is kellene lennem!"
mondotta akitünő
történettanító kartárs.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Bernben és Zürichben
tanulmányoztam
a tanító képzésnek azt
a formáját,
melyet
nálunk
is" mintául
vettek,
akik
18G8·ban a
XXXVlII. t-cikket
megszerkesztették.
végén

Aberni
épült

tanítóképzőnek
csak a felső két osztálya van a város
szép svájci stílusú új épületben.
Az alsó kettő Hof-
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wilban
maradt,
ahol az egész intézmény
volt,. mig az 1875. jut
18. törvény intézkedését
1903. február lO-én a negy tanács akként
nem változtatta
meg, hogy Hofwil faluban külön előljáró val az élén
kétosztáJy
Unterseminar-ként
marad,
a városban
lesz pedig az
egész tanítóképző
igazgatójának
vezetése alatt a felső két osztály
Oberserninar
néven.
módszertan
tanárával
Azt mondotta:

Hosszasan
beszélgettem
ennek a kettészakadásnak

Röthlisbergerrel,
jelentőségéről.

a

Régen azt hitték, sőt a félig behúnyt szemmel járók most
is azt hiszik, hogy az lesz a legjobb
tanító,
aki szokásaiban,
vágyaiban, az élet jelenségek
értékelésében
ki nem nőtt környezetéból, mert nem fogja ismerni a nagyelégületlenségeket.
Ezért keilett
a tanítókat
falusi vagy legfeljebb is kisvárosi
életkörülmények
közt
nevelni.

Közben

azonban

tanítóképzőknek,
hogy
rövidlátók is egyszerüen
. sem a könyv betűivel,

Hofwilban

is

érezniök

kellett

az értékes

az a nagy kulturvágy,
melyet a jóhiszemű
veszedelmes
elégületlenségnek
minős ítenek,
sem a tanár
szavával
nem fejleszthető
a

népmű veltség termékeny
erejévé, ha a városi élet gazdagon
változatos intézményei
nem támogatják
a tanárt és a könyveket.
Igy
született meg a jelszó: "El a városba a tanítóképzővel
l" MÉg csak
félig vagyunk
itt, mert eddig még csak félig van az emberek lelkében az az egész igazság,
hogy a falu vagy kisváros sokkal keveottlétével,
mint amennyit
a falu és a
sebbet
nyer a tanítóképző
város

veszít, ha a városi fejlett
oda az új nemzedékek

kerülnek

műveltség
nevelői.

erjesztő

hatásai

nélkül

Nem árultam
el a városok
bivatását
modernül
látó berni
kartársnak,
hogy nekünk is megvannak
a mi Hofwiljeink,
akik
azonban
egy évfolyamot
sem engednek
el, noha az ő jelszavaik
fölött is elrobogott már az élet igazsága.
latra.
gatni

A tanítónövendékek
Hofwilben
jelentkeznek
fölvételi vizsgáA kérvényt
a nálunk is' megkivánt
okmányokon
kivül támokell még ,egy írással,
melyben a folyamodó
utolsó
tarítója

elmondja,
amit tud tanítványának
eddigi
neveléséről,
jellemérőI,
lepecsételt borítékban mellékeli
magatartásáról.
Ezt a bizonyítványt
irataihoz a folyamodó.
Ugyanilyen
irást kivánnak a zürichi törvény
szerint is Küssnachtban.
A tanítói arravalóság
szempontja
különben
abban is érvényesül
még, hogy a fölvett növendékek
három havi
próbaidő
után lesznek
csak véglegesen
az intézet növendékei.
A
gyöngéket

közoktatás

a tanári kar és a tanítóképző
tanács
előterjesztésére
a
igazgatója
három
hónap
után "elutasítja az intézetból.
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~iután

Schneider
igazgatónak
didaktikai
és Röthlisberger
dr.
óráján résztvettem,
megpéztern az összes helyi-.
azután
elmentem
Röthllsbergerrel
a közeli népiskolába,

metodíkai 40 perces
ségeket,

ahol a növendékek
gyakorlatot
szereznek
a tanításban.
Hatalmas
épületben
sokosztályú
népiskola,
melynek több tanítója a gyakorlat
vezetője. A -tanítók
pályázatra
jelentkeznek
gyakorlóiskolai
tanitóknak.
A kanton
ezért a tanítóképző
munkáért
400 frankot
fizet
minden tanítónak.
A végző osztály
növendékei
egy' egy tanítónál
és két
hosszabb
ideig tanítanak
egy tárgyat.
Irásban
készülnek
nappal a tanítás előtt átadják a tervezetet.
Az 1911. nyári félévben
6 heti óra volt népiskolai
látogatásra
és tanításra.
9 tanítónál tehát
sok tanítási gyakorlat
esik meg, csakhogy
a tanító előkészítő és
biráló

megjegyzései
mirrdig csak
egynek-egynek
szólnak. A két
akinek
osztályában
a "metodika
tanárával
voltam, [ó szakembernek
látszott.
Az egyiknél a jelöltnek éneket kellett tanítania,

tariíró,

Miután a tanító
osztályával
az előbbi
órában
nem végezte
be
teljesen az anyagot, a jelölt egyszerüen
várt a maga énektanítására.
A tanítóképzés
szempontjai
csak azon a két gyakorlati
órán érvényesülnek, melyeket a berniek is pedagógiai praktikumnak
neveznék.
A metodika
és az összes osztály társak jelenlétében
tanít egy-egy
növendék,
tanárának

akit írásban és szóban
a vezetése alatt.

A zürichi

kanton

birálnak

négy évfolyamú

a társak

tanítóképzője

a módszertan
Küssnachtban

van. Az elméleti kiképzésben
néhány értékes megfigyelést
tehettem,
a gyakorlati
kiképzés azonban a régmulté. A gyakorióiskola
tanítója
az utolsó évfolyambelieket
úgy foglalkoztatja,
hogy növendékeinek
egy-egy osztályát
átadja a 3-3 jelöltnek. Mind a három egyszerre
tanít más-más
szobában
azon terv szerint,
melyet ő úgy, ahogy
átnézett.
Ha őmaga
is nem foglalkoztat
egy osztályt, valamelyiknek a tanítását
meghallgatja
es valamelyes
birálatban
is részesíti,
és irigy en szólt a mi
Elkeseredetten
szólt magárahagyatottságáról
gyakorloiskolai
tanítóinkról,
akiknek súlyos munkája
legalább nem
meddő erőpazarlás.
Zollinger dr. igazgató, mikor csodálkoztam,
hogy
a koedukációs
tanítóképzőben,·
ahol párhuzamos
osztályok
is vannak,

próbált

a tanítói gyakorlatért
ilyen kevés
a küssnachti
községi
iskolában

hiába.

Marad

vállán,

aki persze

minden
leráz

történik,
azt mondta, hogy
gyakorlóteret
. szerezni, de

annak

az egy gyakorlóiskolai

annyit

magáról,

.:

amennyit

tanltónaka

lehet .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
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Mentől jobban mélyedtem bele a svájci háromféle tanítóképzésbe, annál jobban erősödtem
meg abban a tudatban, hogy a
magyar tanítóképzés égészséges intézmény, melyet közéletünkZYXWVUTSRQP
szükségletei szerint jól lehet módosítani, fejleszteni anélkül, hogy rendszerében meg kellene változtat ni. A mi tanítóképző-intézeteink
dologi és szellemi hiányaik megszünésével egyesíteni fogják magukban a tudományos ismeretek és a néptanítói hivatásszeretet együttes
terjesztésének mindazon erőit,. melyek ma a svájci háromféle t a n í t ó képzőkben különböző
arányok szerint megoszlanak. Nekünk itt
Magyarországon sokszoros okunk van, hogyatanítóképzés
azon
f o r m á já h o z
ragaszkodjunk,
melyben a nemzet jövendő nevelői az
ifjúkor legfogékonyabb esztendeiben folytonos cselekedetek sugalló
erejétől a legjobban telnek meg a gyermekszeretet érzéseivel.
A gyermeklélek nyilvánulásai a legtökéletesebb művészet szépségei. Az a tanító, aki el tud méJyedni ebben a szépségben, megtalálta az erőt, mely ellenállóvá teszi az életcsapások fájdalmával
szemben. Cselekvő gyönyörűségekkel telík meg annak a lelkivilága,
aki az érzések fogékonyságával tudja megértenia
gyermeki lélekAz
ben folyton megismétlődő miszteriumát a világteremtésnek.
érzéseknek ez a fogékonysága,
mely minden tanítói tulajdonság
k ö z t a legelső, a leghatalmasabb,
abban a korban szökellhet csak
magas szárba, mikor az emberi lélekben az intuició' kicsirázik a
sejtések homályából: a pubertás és a megérés kora közt. Ez az a
kor, amikor az ifjúban hatalmasan
lobog a tökéletesedés
vágya,
mikor égő szomjúság fojtogatja ismeretekért, majd magasra szökellő
életkedv vel keresi a feleletet az élet rejtélyeire, majd csüggedten
mert hiábavalónak, céltalannak érez
mond le minden célkitűzésről,
minden törekvést. Tudom a magam három évtizednél öregebb
emlékeiből, tudom sok az életben kivált tanítványom fejlődéséből,
hogy az életérzés boldogsága költözik a 14-20 éves hánykódó
lélekbe, mikor a népnevelés krisztusi hivatásában megtalálja a célt,
mely rendet csinál homályos érzéseiben és ismereteiben. Ebből a .
rendből nő ki sokszor csodálatos hirtelenséggel az a törhetetlen
akarat, mely az arra hivatottakat az egész élet derüs és borus
napjaira eljegyzi az iskola művészetével. ,
Ez a népiskolában és a népművelésben
gyökeredző
alkotá
rend varázsolta elém már sokszor azt a csodát, hogy ismeretszerzésben gyönge tanulók a középiskolák szivesen küldött lelki szegényei a tanítóképző!
élet második-harmadik
esztendejében márólholnapra meggazdagodtak képességekben, tudásban, biztosak lettek
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itéleteikben,

változatosak

a

kitalálásokban.

Tudósok

és művészek

lettek

a majdnem bukottak.
.
A gyermeknevelés
szépségeiben
kettős erő van:
föllendít a
tudomány
igazságainak
legnagyobb
magaslataihoz,
hogy az értelem
megteljen a legnagyobb
belátással
és visszavonz
szelid nyugalommal a kis határú völgyekbe,
hogya
csöndes munka boldogságával
telj en meg a lélek. S az a jó tanítóképzés,
amely
ilyen tanítókat
ad a nemzetnek.
Ebben az átmeneti
korban,
amelyben
különösen.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ó r ic z Zsigmond
a N yu g a t
okt. havi számában
szinművészet
átalakulásáról
irván,
a magyar
társadalmat,
mennyire
vo lt

te g n a p .

összeütközéses

mi élünk,
a magyar

figyelmezteti
a magyar irókat és
tanító mint
más m a a magyar

Igaza van: drámai forrongások,
egyéni és társadalmi
forrongások
hordozója.
Nemcsak a társadalomban,

ömagában
sem tud még elhelyezkedni
a magyar
tanító, akinek
lelkében pedig meg kell szürődniök
a nemzeti fejlődés összes életigazságainak,
hogy tisztán
termékenyítsék
meg aFEDCBA
jö v ő t.
Adjatok
és a
meg kettőt a magyar
tanítónak:
az anyagi élet nyugalmát
gyermeknevelés
szépségeinek
a vá g yá t és ő tiszta
fogja megtermékenyíteni
a jö v e n d ő t.
Enélkül hiábavaló
tudomány
elsősorban

is. Sőt veszedelmes,
bontó erő lesz a tudománya,
benne magában
teremt romboló diszharmóniákat.

(Pár sort
német tanítóról
jelent cikkéből.)

tanítót

igazságokkal
a legnagyobb

idéz még Ignotusnak
az
irt s a Világ 1913. szept.

mely

emberirtó
mühlhauseni
14-iki számában
meg-

Nemzeti fejlődésünkért
Ielkesülő, azért teljes erejével dolgozó
mindig jobban
lehet képezni a népiskola tö vé b e n szerény-

kedő tudományban
mint abban, mely

és gyakorlatban
egyformán
erős tanítóképzőben,
az egyetem tö v é b e n a tudomány terjesztés vágyát

akkor kezdi plántálgatni,
mikor az ifjú lélek energiáit
erős gyökerű
vágy fogyasztja.
Tudományban
és gyakorlatban
egyformán
erős

kivánok,

mely

a közoktatás

vérkeringésében

már sok más

egy legyen

tanítóképzőt
a népisko-

lával

és a középiskolával,
de azért egyéni
életet
éljen a nemzeti
szolgálatában.
Hogy erre képesek
legyenek a magyar
tanítóképzők,
annak feltételei
azok a reformok,
melyekre
az idők
ha a jelek nem csal nak eléggé megérlelték
a hajlandóságoközvéleményében.
kat a tenni hivatottakban
és a művelődés
m ű ve lts é g

hogya

Melyek azok a reformok,
melyekért
sikra
kell szállanunk,
'mai tanitóképzőből
emberileg
tökéletes
intézmény
legyen.
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1. A tanítóképzők
kül, szinte valóságként

köztudatában
él a tudat,

már fejtegetés szüksége- nélhogy a tanítóképző-intézeteket

meg kell szaporítani
egy ötödik évfolyammal.
A tantervet
azért
alig kell tudományos
szempontból
tágítani. A mostan torlódó anyag
kevés bővítéssel
és a szerves
összefüggés
szerint módosuló
eÍrendezéssel az öt osztály számára
is elég a terjedelemben.
Kell, hogy
az elméletben a heti órák száma kevesebb legyen húsznál az ötödik
évfolyam
tanulói
számára,
mert az önálló laboratóriumi
és olvasmányi tudományos
munkához
a kedvet az eddiginél
több szabadsággal lehet csak erősíteni. ,A gyakorlatot
a gyakorlóiskolán
kivül
is a község más iskoláiban
folyókjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
r e n d s ze r e s
látogatásokkal
kell
öntudatosabbá
tenni.
2. Az ötödik évfol~am
szervezése
elválaszthatatlan
a tanítóképző-intézeti
tanárképzés
teljes kiépítésétől.
Ma már szintén nem
kell bizonyítani,
hogya
mi, szervezetében
a külföldi mintáknál
különben kialakult, - gyakorlati ki képzésünk minősége nem kevésbbé
függ a gyakorlóiskola
tanítójának
az egyéni értekeitől,
mint a vele
Ezek az értékek pedig nem a rutinos
együttműködő
többi tanárétól.
készség
ügyeskedéseiben'
rejlenek,
hanem
abban
a leleményes,
eredeti alkotó erőben, mely épp annyira táplálkozik
a részletekben
gazdag szerzett tudományból,
mint a veleszületett
rátermettségból.
A gyakorlóiskolában
dolgozó tanárnak
nem lehet kisebb tudományos látóköre a többi tanárénál,
csak
éppen
hogy a szintetikus
gondolkozóés cselekvőképessége
frisebb,
mint a többieké!
A
pedagógiai szakos tanárjelöltek
képző folyamából
kell tehát a gyakorlóba jutniok azoknak,
akiknek mindig készen kell lenniök, hogy
a tanítás
művészetében
azt mutassák
be, ami a legtökéletesebb.
Azért a népiskolai
gyakorlatban
kiváló tanítók számára szabad
ők is a tanárvizsmaradhat
az út a tanítói ideálig, csak igazolják
gáló bizottság
előtt tudományos
készültségüket.
A kiválasztás
mai
folyamata nemcsak a tudomány,
hanem a tanítói gyakorlat
szempontjából sem elég biztos eszköz a nagy célhoz.
A gyakorlati
kiképzés ideálja akkor fog nálunk
megvalósulni.
ha testületeirrkben,
a gyakorlőiskola
tanárai
képzettségben,
jogokban
és kötelességek,
ben teljesen egyenlők.
lesznek
azokkal,
akik
készíthetik elő a népnevelési
munka sikereit.
Hogy

eseményból

ehhez a reformmunka
nem lehet
is következtetem,
hogy Schwarba

korlóiskolai
munkájának
elismeréséül
lett. Intézmények
tegyék
lehetővé,

csak
messze,
József

velük

együtt

abból a kis
kitünő gya-

címben tanítóképző
igazgató
hogy a gyakorlóiskolai
tanító
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jelentőségét

ne

kivételes

elismerések

hangsúlyozzák

és

soha

se

rákjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
le is nézhet
valaki, vagy
juthasson
eszébe egynek se, hogy
hogy
neki fe l kell jutnia munkatársai
közé!
, A legtökéletesebb
gyakorlóiskolai
tanító munkája
sem lehet
azonban
teljes értékű, amig minden tanítóképzőnek
nem jut legalább
kettő. Ez sürgős, ez halaszthatatlan
teendő.
Epp oly elengedhetetlen
követelménye
az értékes tanítóképzéső

ő

nek, hogya
tanítóképző-intézetek
osztályaiban
a tanulók
száma
30-nál több ne legyen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A svájci intézetekben,
amelyekben
megfordultam,
mindenütt
kevesebb
tanuló volt egy osztályban.
Aberni
II. osztályában
47, 1. osztályában
(az utolsóban)
39
Oberseminar
tanuló

volt. Párhuzamos
osztályokban
külön tanultak.
3. A magyar tanítóképzés
kiépítése elválaszthatatlan

a közép-

.iskolai reformtóI,
melynek az utolsó miniszteri rendeletben
kifejtett
szempontjai
az élet szükségleteiből
nőttek ki és így a mi intézrnéha ezután is annyira
nyünket
is érintik. Hiába lesz öt évfolyarnunk,
ingatag

alapon

kell

szinte

ujra

kezdenünk

a tanítást

a különféle

mennyiségű
és minőségű
ismeretekkel
érkező középiskolai tanulókkal. Egyenest
tanítóképző-intézeti
érdek, hogy a középiskolák
alsó
oszlásával, az alsó tagozat ismeretanyaga
menyés felső tagozatra
váljon.
És én azt hiszem,
nyiségben
és módszerben
egységessé
hogy a többi iskolafajjal
való együttműködés
- amint azt választmányunk
októberi értekezletén
fejtegették
- ezen a téren nemcsak
lehetséges,
hanem
szükséges
is. Mindenki
a maga szakmájában
először a saját
egyesületünkben
dolgozhatná
ki, mit és hogyan
kellene a középiskola
4 alsó osztályában
úgy elvégezni,
hogy azon
a közép oktatás minden fajtája,
tehát a tanítóképző
is tovább építhessen. És ha magunk
közt megállapodásra
jutottunk,
beleszólhatunk azok~a a tantervi
tanácskozásokba,
melyek
most a középiskolai tanárok
közt újra megelevenedtek.
De mert mi hivatásunk
gondoszerint a népiskola
és az élet kapcsolatait
is jól ismerjük,
latainkkal
legjobban
kapcsolhatnók
össze a népiskolát
és a középiskola alsó tagozatát,
hogy a zsenge gyermekek
fejlődéséből
elmaradjon a. kemény zökkenő,
mely majd minden
tanulót megráz a
köz épiskola 1-11. osztályában.
A közoktatás
.munkásai közt mostanság növekedőben
van a fogékonyság,
ledve egymás munkáját
nem a~ iskolafaj,

hogy
hanem

egymáshoz
a nemzeti

közeéleterő

szempontjából
értékeljék. Dolgozzunk
azért a mesgyéken,
hogy az
oktatás munkájának
és munkásainak
egysége a kisdedóvótól
az egyetemig mihamarabb
kialakuljon,
ahogy azt 1848-ban Eötvösék
gondolták'

és ahogy

ma Genfben

van!

/

/
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helyes megmunkálása végett az eddigi4. A saját terűletünk
nél szorosabb karcsolatot kell fentartanunk a népiskolával. Többször
kifejeztern
már a nyilvánosság előtt, hogy ezt a kapcsolatot a csak
közvetítő igazgatá st végző tanfelügyelők
meg nem tere mthetik,
a pedagógia tanára
ellenben, ha a tanítóképző tanárok, de különösen
évenként a környék egy pár népiskolájában látogatást telsz, azzal
úgy a népiskola gyakorlata, mint a tanítóképző szakelmélete nyer
realitásban, szükségszerűségben,
életigazságban.
Azóta
Bernben
megtudtam, hogy ott 1905. február 27. óta errőlintézményes intézkedés van. A "Reglement für das deutsche Lehrerseminar" 21. §·a
ugyanis ezt tartalmazza:
"Hogya
tanítóképző
mindig közvetlen
tapasztalatból szerezzen tudomást a népiskola állapotáról és s z ü k ségleteiről, az igazgatónak (tehát a pedagógia tanárának) kötelessége
évenként a kanton .különböző
vidékein néhány népiskolát meglátogatni." A 22. §-a folytatólag így intézkedik:
"Ha a tanítóképző
előljárói (az Unter- és Oberseminar vezetői) iskolájukon kívül végez-.
nek hivatalos munkát, kész kiadásaikról elszámolnak az államnak."
5 . , A tanítóképzés
és képesítés egységének törvényhozási
biztosítása előtt is még megszervezendő a tanítóképzés szakszerű
ellenőrzésének
országos egysége. Ez a mostani királyi szakfelügyelóség személyi és hatásköri kibővítésévei könnyen megtörténhetik.
6. A tanítók továbbképző tanfolyamai országszerte
minden
tanítóképző intézetben úgy rendezendők, hogy a tanítók az időközben itthon és a külföldön megjelent' pedagógiai munkák ismertetéséből az oktatás és nevelés minden új mozgalrnáról
tudomást szerezzenek. Ezekhez az ismertetésekhez
kapcsolódó szemináriumi
megbeszélések nagyon alkalmasak arra, hogy az ujitó mozgalmak
gyakorlati értékéről, a külföldi intézmények alkalmazhatóságának
a
lehetőségeiről sok sugalló erejű tudást biztosítsanak. A genfi Cours
de Vacances hallgatóinak ezek a pedagógiai szemináriumok a legkedvesebb foglalkozásuk volt. Azt hiszem, a tanítók továbbképzésének ez az eszköze is alkalmas arra, hogyatanítóképzés
területéről a nemzeti .élet minden munkásával
összeforró nemzetépítő
munkát végezzünk.

•

I

.,

Magyar

Tanitóképző.
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fiz ik a i

t a n u l ó g y a k o r l a t o k r ó l . zyxwvutsrqponmlkjihgf
(Folytatás.) 1)

A g ya ko r la ti

kivite l fő e lve i.

A gyakorlatok különböző
megoldási módjainak a kitüzött
célok szempontjából
történt tárgyalása során megállapítottuk, hogy
általában is, különösen azonban a tanítóképző-intézetekben a szakképzés érd'ekeit tekintve, az a mód felel meg leginkább, melynél a
tanulók csoportonként ugyanazokat a kisérleteket végzik; ez a mód
is akkor a legtökéletesebb, ha a gyakorlatok a fizikai oktatás alapjául szolgálnak.
Hogya fizikai gyakorlatoknak ez a megoldási módja a gya•kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
korlatban egyáltalában keresztülvihető-e, kérdés tárgya nem lehet,
miután több helyen már meg van valósítva. A kérdés csak az, hogy
a mi viszonyaink között miképen valósítható meg legcélszerűbben,
illetőleg, hogy a gyakorlati kivitelnél mely szempontokat kell elsősorban figyelembe vennünk?
Az alábbiakban ezzel a kérdéssel óhajtok foglalkozni, még
pedig rövidség kedvéért nem általánosságban, hanem főleg a tanítóképző-intézetekre
való tekintette!.
1. Az első elv. melyet a gyakorlati megvalósításnál szem előtt
tartani kivánatos: a h e lyi kö r ü lm é n ye kh e z va ló a lka lm a zko d á s e lve .
Kétségtelen, hogy nincs két intézet, hol a fizikai gyakorlatokkaI összefüggő viszonyok teljesen megegyezőek volnának. Különbözők a körülmények míndjárt a r e n d e lke zé s r e á lló té r tekintetében .
.Frey szerint ebből a szempontból legkedvezőbb a helyzet ott, hol
a külön fizikai tanterem elég tágas arra, hogy egyuttal gyakor lóhelyül is szolgálhassori. Hogy azonban a tér szempontjából ez csak
kedvező körülmény, de nem egyuttal a tÖp1eggyakorlatok megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele, legszebben épen a Frey példája
mutatja.
A leipzig-connevitzi tanítóképző-intézet
fizikai tanterme ki. csiny, emelkedő padsorokkal van ellátva és mellette közepes nagyságú, fizikai eszközökkel zsufolt szertár van. A kézimunkaterem
középnagyságú tanterem, mellette igen kicsiny szertárhelyiség
és
elég széles folyosó van. A kézimunkaterem
földszinten, a fizikai
tehát a helyzet épen nem
terem emeleten van. Tér szempontjából
kedvező. S mégis, dacára ezen láthatólag kedvezőtlen térviszonyoknak,
1) Első része

a mult évi szept., okt' ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
" n o v , számunkban
olvasható.
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Freynek
korlatok

a maga nagyszerű
leleményességével
sikerült a fizikai gyakérdését úgy megoldani, hogy az méltán mintáulszolgálhat.

Miután a fizikai tanterem kis térfogatával, emelkedő padsoraival,
a keskeny és ferde padlapokkal
a fizikai' gyakorlatok
végzésére
teljesen alkalmatlan,
erre a cél-ra a kézimunkatermet,
folyosót használja
fel. Konstruált
olyan fali állványt,

szert árt és
mely a tan-

terem és folyosó falaira helyezhető,
még gyakorlat
közben
is ki~
helyet foglal el, használat
után pedig az eszközök
elhelyezésére
szolgáló vizszintes
lapjai lebocsáthatók,
mely helyzetben
az egész
állványa
falhoz lapúl. Ezek az állványok
igen egyszerű szerkezetűek, házilag
is könnyen
elkészíthetők.
Egy felső és egy alsó
léckeretből
állanak, melyek a falon vizszintesen
futó négy párhuzamos léc bármelyikére
felfüggeszthetők,
ezeken a léceken ' vizszintesen csúsztathatók
és igy egymáshoz
viszonyítva
a legkülönbözőbb
helyzetbe
hozhatók.
A felső keret re két párhuzamos
lécből (kb. 1
cm. távol) álló tolóléc van erősítve,
melyre
különböző
eszközök
felfüggeszthetők,
az alsó keretre
deszkalap
helyezhető
és asztal
gyanánt
szolgál. Minden fali állvány egy-egy tanulónak
gyakorlóhelyül szolgál. Részint helyszüke
miatt, részint mivel 30 példány. ban alig volna lehető a gyakorlatok
az osztály fele dolgozik.
Intézetünkben
a térviszonyok
közös természettudományi
tanterem

kellő vezetése,

egyszerre

csak

kedvezőbbek,
amennyiben
a.
elég tágas arra,' hogy benne

egyszerre
az egész osztály végezhesse
a gyakorlatokat.
A teremben
lépcsőzetesen
emelkedő
padsorok
-'
a tömeggyakorlatok
egyik
nagy akadálya
nincsenek, 'hanem ahelyett
15 darab vizszintes
lapú .közönséges
asztal van benne elhelyezve. Ezt a" két körülményt
. a gyakorlatok

érdekében

úgy

használtuk

fel, hogy 'ezeket az aszta-

lokat olyan módon alakítottuk
át, hogy azok úgy a biológiai, mint
az ásvány tan-kémiai,
egyuttal
a fizikai gyakorlatok
céljaira is alkalmasak legyenek.
Minden asztalnak
van két fíókja. A fiókok alatt
a négy láb közöui térnek elülső fele szekrénnyé
lett átalakítva, ez és a két fiók szolgálnak
a bilogóiai.j kémiai
és részben
a fizikai
gyakorlatok
eszközeinek
az elhelyezésére.
A fizikai gyakorlatok
céljaira minden asztal mellső oldalára egy egyetemes fizikai állványt
-szereltünk, mely három két függőleges
és ezeket összekötő egy,
vizszintes lécből áll, keretet
alkot, használaton
kivül lebocsátható és ekkor a felső viz szintes léc az asztallapon
fekszik. Használat közben
szárnyas
csavarokkal
kb. 70 cmig tetszésszerinti
magasságban

~egerősíthető.
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Az igy felszerelt asztalnak
nézetem szerint több előnye
van
a Frey-féle fali állván nyal szemben.
Mig egyrészt
csaknem
mindazon gyakorlat
elvégezhető
rajta, addig másrészt
több olyan célra
is használható,
melyre a fali állvány alkalmatlan;
az asztal vizszintes
lapja (130X62
ern") körülbelül
ötször akkora mint a fali állvány
asztala (42X 42 ern") s igyagyakorlathoz
szükséges
eszközöket
sokkal kényelmesebben
lehet rajta elhelyezni,
Mig a fali állvány
használata
mellett
a tanulók
szanaszét,
a tanárhoz
viszonyítva
különböző
helyzetben
vannak, miáltal a gyakorlat egységes vezetése
igen meg van nehezít ve, mert a tanárnak
minden egyes tanulóhoz

külön hozzá kell mennie, hogy a gyakorlat
helyes
kivitelét
ellenőrizze; addig nálunk az egész osztály egyszerre végezheti a gyakora
latot, minden asztalnál
két tanuló
együtt
dolgozik,
a tanulók
rendes helyükön,
arccal mindenik a tanár felé fordulva maminden
fázisa egyszerre
áttekinthető,ZYXW
radnak, miáltsl a gyakorlat
ami egyrészt
nagy időmegtakarítás,
másrészt a gyakorlat irányítását
igen megkönnyíti.
Természetes,
hogy ez az irányítás
nem abból
áll, hogy gyakorlat közben minden lépést a tanár előmond, a tanulók
pedig gondolkodás
nélkül úgy csinálják, ahogyan
a tanár mondja,
hanern a kisérlet
minden
fázisát az osztály
közös megbeszélése,
alapján végzik, a tanár pedig csak ezt a megbeszélést
irányítja
a
szükséghez
mért útmutatásaival.
A legnagyobb
előnye azonban
a
I

tanterem
ilyen berendezésének
az, hogy mihelyt annak egyéb feltételei - melyekről alább lesz szó - megvalósíttatnak,
minden nehézség nélkül át lehet térni a II.' megoldási
módról a Ill-ikra, melynél
tudniillik a gyakorlatok
a fizikai oktatás alapjául szolgálnak.
'
/
A Frey-féle fali állvány mindenütt, ahol megfelelő tágas fizikai
tanterem nincs, igen célszerűen használható;
tehát össze a kétféle berendezést,
mintha

nem azért hasonIítottam
azt nem tartanám
aik al- '

masnak a fizikai gyakorlatok
céljaira, hanem hogy ezzel azt ,a fontos
elvet, melyet a gyakorlati
megvalósításnál
első sorban
figyelembe
veendőnek
tartok,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a h e lyi kö r ü lm é n ye kh e z va ló a lka lm a zko d á s t •.
mintegy illusztráljam.
Ahol még kedvezőbbek
tanterem
áll rendelkezésre,

a viszonyok,
pl. tágas
berendezésénél
melynek

külön
fizikai
semmi más

tárgy érdekeire tekintettel
lenni nem szükséges,
ott természetesen
~ fizikai gyakorlatok
céljaira alkalmasabb
berendezést
is lehet szerkeszteni. A mi asztalai nk pl. igen szélesek,
emiatt a tanulóknak,
amikor
vagy

az állványt

használni

fel kell állaniok. Sokkal

akarják,nagyon
alkalmasabb

előre

kell

hajolniok

volna,XWVUTSRQPONMLKJIHGF
h a az asztalok
csak

.•

-
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40-45 cm. szélesek
készítve

volnának

2. A gyakorlati

megvalósítás

-a la p e s zkö zö ke l ke ll ko n s tr u á ln i,
m é g is

és az asztallap

keményfából

volna

stb.

e g ys ze r ü e k,

ké s zíth e tő

főelve:

s o kfé le

kö n n ye n , o lc s ó .n e ls zá llíth a tó k

e s zkö zö kke l kö n n ye n

Könnyen

másik

m e lye k

belátható,

hogy

kie g é s zíth e tő k

ez

az

elv

hogykjihgfedcbaZYXWVUTSR
o lya n fizika i:
c é lr a

h a s zn á lh a to k,

é s kü lö n fé le

h á zila g

le g ye n e k.

a

gyakorlatok

minden

olyan

megoldásánál,
hol a tanulók egyszerre
ugyanazt· akisérletet
rendkivül
fontos. Nem gondolhatunk
ugyanis arra, hogy
a tanszerkészítők
méregdrága
gyártmányaiból
vegyük meg az egész
szükséges
fizikai berendezést
15 példányban.
Viszont természetesen
házilag sem készíthető
el minden.
A kérdést Frey kitünő leleményességgel
'oldotta meg. Biztos

_

csinálják,

kézzel dobja félre a tanszergyárak
régi, sablonos
fizikai eszközeit
és tö m e g á r u kb ó l szerkeszt olyanokat, melyek épen ezért igen olcsóak,
I
egyszerüek,
nagyobbrészt
többféle célra is használhatók
és az illetőZYXW
gyakorlatok
végzésére
meglepően
alkalmasak.
Egyik ilyen eszköze
maga a fa li
á llvá n y,
mely nemcsak
gyakorlóhelyül
szolgál, hanem szám os kisérletnél
a kisérleti berendezésnek

is egyik alkotórésze.
a legkülönbözőbb

m é r c e , mely

Az állvány kiegészítőrésze
a tü kö r célokra használható.
Egyszerüen
egy

deszkára erősített
1 meter hosszu tükörsávból
áll, melynek közepén
hosszában milliméterszalag
vonul végig. A tükörmércére,
annak függőleges helyzetében,
tetszésszerinti
magasságban
kis a s zta lka
erősíthető meg, mely a tükör elé állítandó tárgyak elhelyezésére
szolgál.
A tükörlécet
nemcsak hosszuságok
(nivókülönbségek,
megnyúlások
stb.) pontos lemérésére, hanem
lékek segítségével
monochord,
gyanánt is lehet használni.

megfelelő
optikai

egyszerű
kiegészítő
pad, Wheatstone-hid

készüstb.

Igen sokoldaluan
használható
alapeszköz
a c s ő te 1 1 /.g e lyis. Négyszögletes fárámába
erősített és golyós csapágyakban
forgó vascsőból
áll, melynek a közepére
lendítőkerék
is erősíthető.
Általában olyan
gyakorlatokhoz
használható,
melyekhez
forgórnozgásszükséges.
szögrnérő,
mérleg, vertikális inga
Mint centrifugálgép,
szirénaforgó,

és még több más célra is igen ügyesen
• Hogy

ferdén

álló padlapokon

használható.
is végezhetők
legyenek

az olyan

gyakorlatok,
melyekhez vizszintes asztal szükséges,
Frey egy csava-.
rokkal vizszintesre
beállítható a s zta lká t (Stelltisch) szerkesztett,
mely
egy fakeretre helyezhető
vastagabb
cinklapból
áll.
Sulyok

és általában,

erők

mérésére

spirálrugó~at

használ.

A
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pontosabb

mérések

céljaira

szerkesztett

olyankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
é r zé ke n y m é r le g e t is,

mellyel 0'001 gramm pontossággal
lehet a sulyokat
meghatározni~ mégis igen olcsó (20 M). A hozzávaló sulyok at csigavonalszerüen
hajlított réz és aluminium
drótokból
készíti.
Sokféle célra alkalmas
a lé g s i/tr ítő , mely 4 cm. átmérőjű
és .
. 50 cm. hosszu rézcsőból
áll, nehéz vaslábakra
csavarható,
benneólomsuIlyal
keskeny
erősített
kifejteni,

terheit

dugattyú

saját

sulyánál

fogva

lesülyed

és' alul,

oldalcsövön
át a levegőt
kiszorítja.
A dugattyú
nyelére
zsinór közvetítésével
állandó egyenletes
erőhatást
tud vele
mely az oldalnyilásra
kaucsukcsóvel
erősített kihuzott végű

üvegcsővel szabályozható
is. Használható
ezenkivül az áramló levegő
mozgási energiájának
a mérésére (az oldalcsőhöz kaucsukkal
erősítettZYXWVU
s z é le s
nyilású üvegcsőben
a dugattyú sülyedése által kiáramló levegő
egy acél golyót a cső bizonyos
meghatározott
ferdesége
mellett
egyensúlyban
tart), mint sip, a szilárd testek kiterjedési együtthatójának

mérésénél,

mint

rezonátor

stb.

Többféleképen
használható
a c in kko r o n g is, mely egyik oldalán
papirosra
nyomott
körosztályzattal
(0'5 fokig) van ellátva, a kerülethez közel körben és az egyik átmérő mentén egyforma távolságban lyukak vannak rajta. A vizszintes
asztalon
spirálrugókkal
és
acélgolyókkal.
a sztatikai törvények vizsgálására,
mint mérleg-alkotórész,

a csőtengelyre

erősítve

szögmérőül,

szirénául

stb.

használ-

ható.
A gyakorlatokban

sokféleképen

használja

Frey a s p ir á lr u g ó ka t;

az a c é lg o lyó ka t és a h '/J lllá m p a p ir t, melyből a legkülönbözőbb
fizikai
eszközöket
készítteti a tanulókkal
(L. O. Frey:
Wellpapparbeiten
Leipzig. Wu'nderlich).
Ezek nagyjában

azon

alkalmazhatóságukkal

lehetővé

fizikai

alapeszközök,

teszik,

melyek

hogy aránylag

kevés

sokoldalú

és olcsó

eszközzel
a fizikai jelenségek
minden csoportjából
tanulságos
gyakorlatokat
lehessen tömegesen
végeztetni. Ezeken kivül egyes kisérletekhez is szerkesztett
Frey egyszerű,
olcsó, mégis igen alkalmas
eszközöket,
melyek legtöbbje házilag is könnyen elkészíthető. (Ezeket
1. Wilhelm Petzold, Leipzig-Kleinzschocker
Schönauer
Weg Nr~
6:

"Apparate

für

című árjegyzékében).

physikalische

Schülerübungen

nach

O.' Frey"
•

A Frey-féle gyakorlatok
anyagát részletesen
nem ismertethetem
(L. "Magyar Tanítóképző"
191 . évi deoernbéri számában QuintJózsef
Csupán általános jellemzésül jegyzek meg annyit, hogy
ismertetését).
Frey mindenütt,
ahol csak lehet m é r é se ke t végeztet, ezek azonban,

/
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nem

tudományos

értékű

mero

kisérletek,

ami

az

ilyen

tömeges

kisérleteknél
használható
eszközök
tökéletlensége
miatt természetes
is, mégis igen tanulságosak,
mély betekintést
engednek
a fizikai
• jelenségek
lényegébe
és az általános alaki képzésen kivül készséget
nyujtanak
a fizikai jelenségek törvényszerüségének
vizsgálási
módjában (Schatzende
Versuche).
Intézetünkben
a fenti elv gyakorlati
keresztülvitele
a helyi
körülményekhez
való alkalmazkodás
következtében
a Frey-féle meg-

oldástól több tekintetben
eltér.
Nálunk a fizikai gyakorlatok
alapfelszerelésének
legfontosabb
alkotó .része az asztalra szereltkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
e g ye te m e s fizika i á llvá n y. Az állvány
-függőleges léceinek
közepén,
a gyakorlatozó
tanulóval
szemben
levő kb. 1 -crn. széles rés huzódik
végig, mely első sorban
arra
való, hogy az asztal
mellső oldaldeszkájára
erősített
és a résen
keresztül
kiálló szárnyas
csavar' segélyével az állvány tetszésszerinti
magasságban
megerősíthető
legyen. Ugyanez
a rés való arra is,
hogy az állványra
egy másik szárnyas
csavar (állító csavar) segélyével a különböző eszközök felszerelhetők
legyenek, ami az állványnak

igen

sokféle

alkalmazását

teszi

lehetővé.

A résben fel és le mozgatható
á llitő c s a va r
kesztve, hogy vele a függőleges
léchez az eszköz

úgy

van

szer-

hozzászoritható

legyen; a csavar fején szemben hengeres
nyílás van furva, melybe
különböző
kiegészítő
alkotórészek
(tengely, üvegcső villamos ingához,

stb.)

egy oldalcsavar
segélyével
beerősíthetők.
állvány kiegészítő
részei: a tü kö r m é r c e ,
-ugyanolyan
mint a Frey-féle, a hosszát azonban

Az

meg,

hogy

az állvány

legmagasabb

állásánál

léc és az asztal lapja közé fér és az
leszorítható.
A kis a s zta lka , mely akár

épena

mely
ugy

..
egyébként
állapítottuk

felső vizszintes

állvány
által az asztalhoz
az állítócsavar
által az áll-

vány függőleges
léceire, akár közönséges
szorítócsavarral
a tükörlécre tetszés szerinti magasságban
megerősíthető,
a tp lő lé c , mely /
két párhuzamos
lécből áll és az állvány felső vizszintes lécére erősíthető és ugyanolyan
célokra szolgál, mint a Frey-féle faliállványon
a felső keretre erősített leepár.
.
A alapfelszerelés
fontos alkotórésze
még két darab
szo r ítá , melyek segélyével
az állvány tetszés szerinti részére
helyezhetők.
(A Feldmann-féle
megvan.) Ugy maga az állvány,

c s ig á s

csigák

népiskolai
fizikai felszerelésben
is
mint annak ö s s z e s kiegészítő alkotó

részei igen egyszerű
eszközök,
a csigás szorítók
kivételével
házilag készültek
és igen sokoldaluan
használhatók.

mind
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A fizikai gyakorlatok
közül
a Frey-féle eszközök

alapfelszerelésébe
a fali állványt

nem vettem
és a vizszintes

fel tehát
sik elő-

álIítására való asztalt, miután ezeket az asztal és a fizikai állvány
feleslegessé
teszik. Célszerű
módosítással
használjuk
a tükörlécet,
kisasztalkát
és a toló lécet. Változatlanul
vettük
át a csőtengelyt.
A légsürítöt
eddig fedezet hiányában
nem tudtuk beszerezni, házilag

•

pedig nem lehet megfelelően előállítani. A cinkkorongot
is' használjuk
azzal a módosítással,
hogy egy belső kör kerületén még egy másik
lyuksort
is furtunk,
melyben fele annyi lyuk van, mint a szélső
körben, miáltal a korong a hangtani
gyakorlatok
számára alkalmasabbá lett.

Hullámpapirból
szintén
többféle
eszközt
készítünk,
aspirál-'
rugók at és acélgolyókat
is használjuk .
. Sok gyakorlathoz
szükséges
olyankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
m é r le g , mely legalább 001
gramm pontossággal
mér. A Frey-féle ilyen mérleg bár érzékenységre
nézve igen megfelel miután azonban
külön állványa
van, 15 példányban
igen sok helyet foglal el és a sulysorozattal
együtt mégis nagyobb
összegbe
is kerülne. A csőtengelyből
és a
cinkkorongból
Frey
szerint
összeállított
mérleg
nem elég érzékeny. Intézetünkben
a mérlegkérdés
olyan megoldását
tervezzük,
hogya
fizikai állvány fog szolgálni az egyszerű, de kellő érzékenységű mérleg felfüggesztésére
és ha az állványt olyan mélyre állítjuk,
hogya
csészék az asztallaphoz
közel (kb. 1/2 cm.) essenek, akkor
és- az arretáló
szerezáltal az erős kilengéseket
megakadályoztuk
kezet feleslegessé
válik. Ez a megoldás bár egyéb szempontból
nem is olyan
tökéletes
mindenesetre
jelentékenyen
olcsóbb,
mellette a mérlegek számára
sok hely nem szükséges,
és az álló
mérlegnek
minden használat
előtt
időt megtakarítja.
A sulysorozatot
lított rézdrótból,
réz és aluminium
készítettük.

szükséges
beállításához
eltöltött
ólom ból, csigavonalszerüen
hajlemezekből
házilag
már el is

A villamosság
köréből végzendő gyakorlatok
akkumulátortelep
árama minden gyakorlóasztalhoz

céljaira egy helyi
el van vezetve,

a vezetékek
az asztalokhoz
közel a, falon dugós kapcsolókban
vég-ZYXWV
Minden asztal számára
egy a fizikai állványra
szerelhető, galvánoskop,
elektromágnes,
kommutátor,
szabályozó
és.össze-

zödnek.

hasonlító
ellenállás, valamint
a tükörléc
felhasználásával
Wheatstone-hid
házi készítése
rnost van folyamatban.
Az alapberendezéshez
tartoznak
még azok
az 'eszközök
is,
melyek

elsősorban

a kémiai

gyakorlatok

céljaira

szolgálnak

ugyan,
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de Sok fizikai gyakorlathoz is szükségesek és igy a kétféle célra
közösen használtatnak. PI. spirtuszlámpa,
próbacsőállvány
próbacsövekkel, lombik, gázhengerek, pohár, tölcsér, kaucsukcső. dewillpalack, üvegkád és néhány szerszám: reszelő, kalapács, dugófuró stb.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szo n d i J á n o s . XWVUTS

K ü lö n fé lé k .
A z u j o y u g d ijtö r v é n y

és

a

fe le k e z e ti

ta n á r sá g

h e ly z e te .

Tudjuk, hogy az uj nyugdijtörvény
az 1912. év óta van
érvényben és csak az állami tanárságra vonatkozik.
Az uj nyugdijtörvénynek az' az intézkedése, hogy a teljes
nyugdijképességet 35 évre emelte fel, az egész tanárságra sérelmes.
A tanárság a 30 évi nyugdijképesség
jogához feltétlenűl
ragaszkodik, arról nem mond, de nem is mondhat le s a 30 éves
szolgálat visszaállításáért minden bizonyára állandóan fog isZYXWVUTSRQ
küzdeni mindaddig, mig csak azt vissza nem szerzi. '
Ámde a 35 éves szolgálattól eltekintve, az uj nyugdíjtörvénynek nagyon sok szép és valóban nemes intézkedése van, milyenek
pl. az özvegyek és árvák helyzetét megjavító rendelkezései, amelyekért a legnagyobb elismerés és hála illeti a törvény megalkotóit.
Eme előnyökben
azonban csak az állami alkalmazottak
özvegyei és árvái részesülnek ezidő szerint.
Ha az idősebb felekezeti, vagy községi tanár e kérdés felett
gondolkozik, nagyon szomorúnak s kétségbeejtőnek látja családja
sorsát az ő esetleges elhalálozása
esetére.
Mert mire számíthat most a nem állami tanár családjai a
családfő elhunytáyal ? Vegyünk egy példát.
Ma harminc éves szolgálat után a tanár nyugdijigénye 5800 K.
Lakásbére nincs. Halál es etén az özvegy kap a férj nyugdíjösszegének első 1200 K-ja után 50.%-ot, azaz 600 K-át. A megmaradt,
összeg után 200/0-ot, ez 920 K. Kap tehát az özvegy összesen: '
Kvát, Tessék ebből egy uriesszonynak megélni
600+920=1520
illő módon!
Még rosszabb .a helyzet; ha, gyermekek vannak. Egy-két

162zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gyermek
után nem jár semmi!
A harmadik,
hatodik .gyerrnek
kapja az özvegy
nyugdijának

negyedik,
ötödik s
1/6-od részét. Ha

hatnál több gyermek
van, már azoknak
nem jár nevelési pótlék.
A fenti esetben
egy-egy
gyermek
nevelési járuléka
253 K 33 f.
Hogyan lehet ebből egy gyermeket
egy éven át élelmezni, ruházni,
taníttatni?
(Különösen
a házon kivűl!)
Az özvegy
három gyermek járandóságával
együtt kap 2279
K 99 fillért. Ebből lemegy legalább 500 K lakásra. (Csak két szebácsmarad 1579 K 99 fillér. Ebből kell
kát számítva 1) 200 K fűtésre,

öt személynek

megélni!

Ilyen a községi
a helyzete most.

(Mert

valami

s felekezeti

kis cselédet

tanárok

is kell tartani.)

özvegyeinek

és árváinak

Az uj törvény tárgyalásakor,
1912-ben, Szász Károly országgyűlési
képviselő,
alelnök felszólalására
a pénzügyminiszter
megigérte, hogy az uj nyugdíjtörvényt
rövidesen
kiterjeszti a felekezeti
és a községi középiskolák
tanáraira
is. Az ehhez szükséges
adatokat még 1912. december
havában
be is kérték a kuituszminisztériumhoz;
de eddig, sajnos, semmi eredmény
sem mutatkozik,
A fentebb bemutatott
példa mutatja, pedig ez a legelőnyösebb helyzet.. hogya
felekezeti s községi tanárok
özvegyeinek
s árváinak a helyzete kétségbeejtő.
Ezen segíteni elsőrendű
kötelessége az államnak.
Altalában
pedig tény az, ho~y a nem állami tanárok minden
téren kedvezőtlenebb
elbánásban
részesülnek,
mint az államiak.

e lvé t
a
Az állam nagyon bölcsen megkezdte
az egyenlőségkjihgfedcbaZYXWVUT
megvalósitás
felé vinni a fizetéskiegészítéssel.
S ezzel nagy hálára
is kötelezte
a nem állami tanárságot.
De itt ezután megállott.
A

felekezeti tanárok s ezek özvegyei és árvái. még mindig nem élvezik az uj nyugdijtörvény
előnyeit;
nem részesülnek
családi pótlékban, vasuti kedvezményben.
A felekezeti tanároknak
javadalma
kisebb ; de terheik nagyobbak, mint az álIamiaké,
mert községi és úti adót is kell fizetniök,
ami 5800
városokban,

K fizetés

mellett

a

másfélszáz

koronát

is eléri egyes

csak elkedvetlenedést
szülnek.
Az ilyen különbségek
összes tanárai az állami tanterv
alapján
A középiskolák
goznak, tehát
ugyanazt
a munkát végzik
ményben
mind az államot szolgálják.
Egyenlő
jogokat,

kötelességek

illetve javadalmakat

mellett

valamennyien.

a tanárok

is. Mindenki

nem

Végered-

élvezzenek
lehet

dol-

állami

egyenlő
tanár.
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Miért bűnhődjék
az, illetve főleg annak a családja, akit sorsa nem
az állami gépezetbe
illesztett be!
Az államhatalom
részesítse
egyenlő elbánásban
a nem állami
tanárokat akár ugy, hogy törvény utján kötelezze a fenntartó testületeket a járandóságok
megadására,
akár ugy, hogy folytassa a már
megkezdett

egyenlősítési

n yu g d ijtö r vé n y

é r vé n yé t

munkáját,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
e ls ő s Q r b a n te r je s s ze ki a z ' /; lj
a nem

á lla m i

is ko lá k a lka lm a zo ttja ir a

is ;

részesítse
őket családi pótlékban, családtagjaikat
vasuti kedvezményben s rnentse fel a községi és uti adók fizetési kötelezettsége
alól.
Ugyanazon
munkát teljesítő honpolgárok
között egyenlő elbánásban
részesüljön
mindenki.
Egyesületünk
mélyen
tisztelt választmánya
méltassa
figyelmére a felekezeti tanárok nyugdijügyét,
vegye tárgyalás
tegye meg a szükségesnek
hogy az uj nyugdíjtörvény
rokra is kiterjesztessék,

szives
alá s

mutatkozó <lépéseket
a miniszteriumban,
hatálya mentől előbb a felekezeti taná-

Sopron.

Sim M

E ndr e.

Ugy vagyunk
értesülve,
hogya
községi és felekezeti
tanárok nyugdijtörvény
javaslata
már majdnem teljesen készen van
és mihelyest alkalom lesz reá, azonnal be is nyujtják. az országSze r k: :

gyüléshez, ,
törvényerőre

ugy

hogy
kedvező
I

viszonyok

mellett még a folyó évbenZYXWV

emelkedhetik.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

E g y e s ü le ti

é le t.

Jegyzőkönyv,

Felvétetett a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1914. évi február
7-én tartott r e n d kivü li választmányi üléséről.

Jelen vannak
Baló Jó;see dr. elnöklete alatt: Mohar
Wágner
János
igazgatók,
Margitai
József
ny. igazgató,
Gergely, Dékány Mihály, Quint
Kristófcsák Lajos. Szárnovszkyné

József,

Miklós

József, Urhegyi Alajos, Kun Alajos,
Demján Ilona,' Sándor Domokos,

Bittenbinder
Mik19S, Répay Dániel, dr. Harmos
Ferenc, Mezey József és Fuchsné
Eitner Milla.
1 . E ln ö k szivélyesenFEDCBA
ü d v ö z li
a megjelenteket

János,

dr. Novy

s felkéri

M ohar
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J ó zs e ! igazgatót " A g ya ko r ló is ko la
é s ta n ító ja "
cimű előadásának
megtartására.
Előadó felolvassa nagy körültekintéssel és alap os tárgyi tudással megszerkesztett
fejtegetéseit, amelyeknek sarkalatos eszméi: a
g ya ko r ló is ko la
fe jle s zté s e
és ta n ító já n a k
korunk minden irányú
követelményeinek
megfelelő szakszerű ké p zé s e . (Közlönyünk mai
számának első cikke.)
E ln ö k a választmány nevében köszönetet mond Mohar kartársnak az értékes előadásért s köszönetét a jegyzőkönyvbr iktatja,
ezután felkéri a jelenlevőket, hogy a tárgyhoz hozzászólni sziveskedjenek.
1 . U r h e g yi Ala jo s örömmel fogadta Mohar igazgató előadását,
különősen
annak azon részét,
mely a gyakorlóiskolai tanítók
helyzetét s képzésének szükségességét fejtegeti. Magáévá teszi előadó azon gondolatát, hogy minden képzőnél két esetleg három
gyakorloiskolai tanító legyen, de nem. járul hozzá azon beosztásI-p .,
III-IV .
és V ~ V I . osztályra
hoz, hogy a gyakorlóiskolaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
osztassék. Szerinte az osztatlan népiskola nem ideál, d e te kin te tte l
a r r a , h o g y n é p is ko lá in t: ZO % -a m é g m in d ig
o s zta tla n ,
a tanítóképzőból
kikerülő tanítónak o lya n tip a s « iskolákban kell gyakorlatát megszereznie, amilyenben 70 százalékos valószinűség mellett
n é ze te s ze r in s . a je le n
dolgozni fog. Az o s zta tla n g ya ko r ló is ko lá kr a
kö r ü lm é n ye k
kö zö tt fe lté tle n ü l
s zü ks é g va n . Ha tehát megvalósulhatna előadó ama ideális gondolata, hogy minden gyakorlónál három
tanító legyen, azoknak munkabeosztása csak a következő lehetne:FEDCBA
osztatlan gyakorlóiskolát,
mely
A tanító tanítja a hat osztályú
munkát külön megterhelés nélkűl eredményesen el lehet végezni;
B tanító vezetné egy.' másik részben osztott gyakorlóiskola
1 -I1 .
osztályát s az ismétlőiskolát ; a C tanító pedig vezetné a részben
osztott gyakorlóiskola I H - I V . osztályát s az ifjusági egyesületet.
A gyakorlati kiképzés ben mindhárman résztvennének, amint a sor
rájuk kerülne s igen érdekesen lehetne bemutatni azt, hogy miképen
tanítaná egyik jelölt e g y és u g ya n a zo n tételt a több idővel rendelkező osztott és a sokkal kevesebb idővel rendelkezé osztatlan
népiskolában.
A három tanítós gyakorlóiskolát azonban még igen
messze levőnek látja, de a ké t ta n itá s i föltétlenűl szükségesnek
tartja és pedig olyformán, h o g y' a z ~ yik ve ze s s e a te lje s e n . o s zta tla n
h a t o s ztá lyú g ya ko r ló is ko lá t,
melynek megbontásához
hozzá nem
járul, a másik vezesse fe lm e n ő r e n d s ze r b e n egy osztott iskola két
osztályát, valamint az ismétlőiskolát és ifjusági egyesületet. A gya-
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korlati. kiképzésben pedig mindketten
résztvennének.
amint a sor
rákerűl. Igy ezután az elv sém szenved s a gyakorlóiskolai tanító
helyzetén is könnyítve van.
A gyakorlóiskolaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ta n ító
magasabb képzését, dacára az ezidőszerint igen bevált kiválasztási rendszernek, szintén szükségesnek
látja s ez egyuttal maga után vonná azt, hogy a gyakorlóiskolai
tanító a tanárralkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m in d e n
te kin te tb e n e g ye n lő e lb ir á lá s
a lá e s n é k.
Addig is azonban, mig ez megtörténik, meg tudná érteni az egyenlő
elbánást. Rámutat a tan felügyelői karra, ahol kezdve a tanítói képesitéstől felfelé az egyetemi képzettségig, minden tan felügyelő az
e g ye n lő é r té kű m n n ka s nem a képesítés alapján bíráltatik
el. Ugyanezt
tapasztalja a tanítóképző tanár státusban is, ahol a polgári iskolai
képesitéstől
kezdve az egyetemen
nyert tanári oklevélig mind
egyenlően biráltatott el az egyenlő értékű vé g ze tt m u n ka alapján.
Miután a gyakorlóiskolai tanító munkája fö lté tle n ű l e g ye n lő é r té kű
teljesen méltányosnak
látná a
bármelyik szaktanár munkájával,
munka nyomán járó másirányú egyenlő elbánást is, Kéri a választ- .
mányt, hogy e kérdéseket tartsa napirenden s foglalkozzék vele a
közgyülés.
M ikló s G e r g e ly észrevételeit a következőkbem
foglalja össze:
Ha a mai tanítóképzés rendszerének középpontjába a gyakorloiskolát helyezzük, akkor annak tanítója olyan munkát végez, amely
egyenlő értékű a képezdei tanárok munkásságával, de ez esetben
megkiván hat juk, hogya gyakorlóiskola tanítójának képesítése olyan
kvalitású legyen, mint a képezdei tanároké. A gyakorlóiskolai tanító- •
nak szüksége van szakképzettségre,
azon kivűl bizonyos fokú
enciklopédikus tudásra, tekintettel a gyakorlóiskola tárgyainak sokféleségére. Azonban legyen a gyakorlóiskola tanítójának képzése
o ly s p e c iá lis ir á n yú ,
amely őt c s a kis e ze n p á lyá r a u ta lja s ne
iparkodhassék nehány év leforgása után munkaköréből
a képzőhöz
menekűlni. A mai viszonyok ból kiindulva szükséges a képzés szinvonalának emelése, de a képesítés csakis a gyakorlóiskola számára
képesítse tanítóját; aki a képezdei tanári kar többi tagjaival egyenlő
elbánásban részesüljön.
K r is tó fc s á k
La jo s az Urhegyi-féle javaslatban említett tagoltság mellett is még igen megterhelőnek találja a gyakorlóiskolai
tanító munkakörét.
D é ká n y M ih á ly teljesen egyetért Mohar kartárssal a gyakorloiskolai tanítók anyagi helyzetéről mondottakkal s megemlíti, hogy
az Egyesület már több izben tett lépéseket a képezdei tanárokkal
való egyenlő elbánás tárgyában.
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Q u in t
I

'J ó zs e ! Mohar

igazgató javaslatához
kiván szólni.ZYXWVUTSR
Ő isFED
kivánja tenni, azért oly tanítót óhajt,

mintaszerűvé

a gyakorlóiskolát

kinek egyéni
ráterrnettsége
mellett megvan
a kellő kiképzése
is,
amely feltétlenűl
az egyetemen
történjék.
Azonban
a három évi
gyakorlat
után, az egyetemi továbbképzésre
behivott
tanítók
és a
középiskolák
elvégzése után az egyetemre
kerülő ifjak tovább haladásában
oly űr tátong, amelyet az egyetern
nem képes áthidal ni.
Aki egyszer
elhagyta
a rendszeres
tanulást,
az többnyire
nem
halad előre, sok esetben hanyatlik.
A gyakorlóiskolai
tanítónak
sokoldalú
képzésre van szüksége
s azt talán inkább egy speciális kurzuson
lehetne
elérni, amely a
szükséges
ismereteket
mélyíti. Az igy képzett tanerők
elsősorban
a gyakorlóiskolákban
produkció
mutatkoznék,

alkalmaztassanak,
lehetne
őket

mazni,
hasznos
munkát, fejthetnének
gyermekvédelemben
s egyéb szociális
gógiai ismeretek
nélkülözhetetlenek.

amennyiben
a

pedig

tanfeíügyelőségnél

túlalkal-

ki mint iskolalátogatók,
a
intézrnényeknél,
ahol a peda-

Ez a képzés a jövő képét tárja elénk, de mitevők legyünk a
. most működó
gyakorlóiskolai
tanítókkal?
Ezeknek
módot kellene
nyujtani
a továbbképzésre,
azért javasolja
a tavaly rendezett nyári
szünidői tanfolyam két-három
kurzussal
való kiegészítését.
Urh egyi javaslatára
vonatkozólág
megjegyzi,
hogya
különböző kvalifikácíó mellett való egyenlő elbánás a multba vezet, jelenleg

csak az egyenlően

elvégzett munka szól az egyenlő elbánás mellett,
a jövőben pedig kizárólag
az egyenlő kvalifikáció
az irányadó.
. Quint kartárs bevallja, dacára annak, hogy sokat foglalkozott
a gyakorlóiskola
tanárképzés
problémájával,
a dolgot nem látja
eléggé megvilágítottnak,
ennélfogva
kérdést tartsa még napirenden.
N o vy

dr.

.álláspont jához

felkéri

a választmányt,

a felhangzott
hozzászólások
csatlakozik,
a gyakorlóiskolai

hogy

e

kapcsán,
az előadó
tanító elméleti tovább-

képzését
illetőleg
ahhoz
a részhez,
mely a továbbképzés
tárgykörét a filozófiában,
pedagógiában
és metodikában
jelöli meg. Ez
álláspontját
a vita során hangoztatott
enciklopédikus
jellegű elméletgyűjtéssel
azonban
azzal az érvvel támogatja,
hogy a gyakorlóiskolai tanítónak
készülő okleveles tanítókról,
a népiskola
minden
tárgyára
követelni,
tárgyak
biztosítja.

kiterjesztendő
f e ls ő b b f e k ü
tárgyi elmélyedést
mert
már csak azért sincs erre szükség,
felett

való

magasabb

Ha ezt nem

teszi,

szempontok
akkor

szerinti

a képző

nem

nem lehet
a népiskolai

látókörét

a képző

felel meg a maga

,
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hivatásának. De másrészt
vmire való akkor a szaktanári intézmény
belevonása a gyakorlati kiképzésbe ? Vajjon nem arra-e, hogy a
szakszerűséget biztosítsa szaktudománya
fejlődésének állandó szem.
meltartásával s a gyakorlóiskola ezirányú restaurálás ával különösen
a természettudományi
tárgyak kisérleti anyagának népiskolai szintájú modern feldolgozásával s a gyakorlóiskolába'
való bevitelévei ?
Filozófiai emelkedettségre van szüksége a gyakorlóiskolai
tanítónak.kjihgfedcbaZ
M ikló s G e r g e ly ellentmond
azon véleménynek, hogy a gyakorlóiskolai
tanítónak elegendő a képzőből magával hozott enciklopédikus tudás. Azt a képezdei szaktanár utasításaival nem pótolhatja, mert a gyakorlóiskolai tanítónak magának fel kell szerelve
van.
lennie azon fegyverekkel, melyekre szüksége
R é p a y e kérdéssel kapcsolatban megfontolás tárgyává
óhajtja
szaktanárok nak is az összes elemi népiskolai
tétetni a képzőintézeti
közismereti tárgyak módszerében
. és gyakorlatában való kiképzése
kérdését~
E ln ö k. Ez a kérdés a képez dei tanárképzéssel
kapcsolatosan
oldható meg s ha azt majd sorra vesszük, akkor ott egységesen
fogjuk tárgyalni.
M o h a r igazgató látja, hogy a választmány
nem" idegenkedik
amelyek kereteit ezennel megaz előadásában felvett kérdésekről,
jelölte s azok kitöltését a választmányra
bizza. Az egyes. felszólalásokra reflektálva megjegyzi:
a ) Ő a három tanító beállítását a gyakorlóiskolába
nem tartja
megkönnyítésnek,
hanem inkább a természetes fejlődés bemutatására szolgáló eszköznek, hadd lássa a jelölt először a könnyebben
kezélhető osztott iskolát s azután a sokkal gyakrabban előforduló,
s nehezebben kezélhető
osztatlan iskolát.
b ) A fejlesztés folyamából' elmaradt történeti fejlődést előadó
észrevette, de ezen hiányt Urhegyi hozzászólása pótolta.FEDCBA
c ) A gyakorlóiskola
tanítójának
enciklopédikus képzését olyképpen gondolja megoldhatónak,
hogy az illető jelölt a gyakorlati
év alatt bővítse ismereteit, melyek eredményéről a továbbtanulásra
jogosító felvételi vizsgálat fog tájékozást nyujtani, hogy az illetó a
további egyetemi tanulmányokra
bocsájtható-e vagy sem.
d ) A képzésnek azt az irányát, mely a tanárnak a gyakorlóiskolában való maradását vonja maga után, nem tartja kivánatosnak, mert a gyakorlóiskolában való 10-15 évi munkásság teljesen
elegendő, ezen idő leforgása után már szükséges a tanárnak egy
fiatalabb. erővel való felváltása.
,
I

I

I
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Előadó megemlíti, hogy ő a gyakorloiskolai
tanárképzés
minden részletére
nem terjedt ki, fejtegetése
inkább
akjihgfedcbaZYXWVUTS
ke r e te k vá zo lá s á r a szorítkozott,
amelyek teljes kiépítése a tanárképzés
módozatainak tárgyalásánál
fog történni.
Midőn a választmánynak
köszönetet mond szives érdeklődéseért, e kérdést további megfontolás
céljából, a tanárképzéssel
kapcsolatosan,
a közgyülés
elé való vitele céljából, figyelmébe
ajánlja.
E ln ö k szerint az előadó jó csapáson
halad, midőn a gyakorloiskolai tanítók képzését a tanárképzéshez
fűzi, de elnök a cél szempontjából nem kivánja, hogygyakorlóiskolai
tanítóink más pályával
hozassanak
kapcsolatba,
mivel ez speciálisan
a mi ügyünk.
Az
egyenlő elbirálás kérdése
önként arra vezet, hogya
gyakorlóiskolai
tanítók
képzése
szinvonalban
azonos
legyen
a képezdei
csak tartalomban
legyen más.
egyetemi képzésével,
a

E ln ö k

dolja:

a jelölt

gyakorlóiskolai
a Pedagógium

tanító
végzése

képzését
után,

filológiai
vagy
matematikai
gondolkozásba
töltsön
az egyetemen
és a tanárképzésünk
is szükségessé
a tanítóképzővel

következőleg

amely

őt

a

gon-

filozófiai,

bevezeti,
két
szempontjából

vált speciális . tanárképző-szemináriumban,
hozassék
szoros
kapcsolatba'
s a

tanár

évet
már

amely
képzésben,

főként a gyakorlóiskolai
tanító képzés é ben a tanítóképző-intézeti
kiemelkedő
tanárok
közreműködése
biztosíttassék.
Tehát az ügy
érdekében
kivánatos,
hogyatanárképzés
tanítóképzőből
s ehelyett
gári iskolai

vétessék
ki a polhozassék
saoros
kapcso-

latba

a tanítóképző vel e g y ö n á lló ta n á r ké p ző -s ze m in á r iu m
lé te s íté s e
. á lta l. A magasabb
képzés
mindenesetre
magasabb
intelligenciát
produkál.
amely a kellő rátermettség
mellett megadja
az egyén
igazi értékét,
kell nekünk
nunk.
Elnök

hogy ezt az egész vonalon érvényesíthessük,
azért
az egységes
tanárképzés
eszméje mellett síkra szálltehát szintén akarja, hogy érleljük a dolgot, .vessük

egybe a tanár képzés gondolataival
e munkálatokban
való résztvételét.
2 . E ln ö k

felkéri

Kún

Ala jo s

s kérjük

a vidéki

gyakorlóiskolai

kartársaknak

tanítót:

» A g ya -

e lfo g la lts á g a "
cimű előadásának
megtartására.
előadja,
hogy a tanítóképző-intézeteknél
a gyakorlóiskolai
tanítók munkaköre
most már oly terjedelmes és terhes,
ügye érdekében nem képes elhogy azt egy ember a taníróképzés

,ko r ló is ko la i
Kún

ta n ító k

Ala jo s

végezni a célnak megfelelően.
Ezt legjobban
tudják és érzik maguk
a gyakorlóiskolai
tanítok, akik maguk végzik az agyonterhelt
munkamérsékkört. Éppen
ezért a gyakorlóiskolai
tanítók a túlterhelés
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lése érdekében, mint azegyesület elnökségéhez beküldött kérőiratok
is igazolják, országos mozgalmat indítottak, hogy az országos:
egyesület elnöksége' és választmánya járjon közben illetékes helyen.
a csurgói és a
Már az iglói, a kiskunfélegyházai, a csáktornyai,
stubnyafürdői áll. tanítóképző-intézetek
tanártestületei rendes havi
értekezletükön tárgyalták intézetük gyakorlóiskolaí
tanítójának iráshatározatokat ajánlják at
_ ban is beadott kérelmét s a következő
országos egyesület választmányának
meleg pártfogásába:
1. Minden tanító(nő)képző-intézetnél
szerveztessék
legalább
két .gyakorlóiskolai tanító(nő)i állás.
2. Ne legyen óratöbblete a gyakorlóiskolai tanítónak, hogy
'legyen elég ideje az önképzéséhez is.
3. A gyakorlóiskolai tanítóknak adassék vissza a tanítóképzőintézeti tanári cim, mint volt 1893-1903-ig,
1. mert tanári funkciót
is végeznek s 2. ezen elmen szolgálatuk a mostoha országos tanítói
nyugdíj helyett a sokkal kedvezőbb. állami tisztviselők. nyugdijtörvénye szerint volna elbirálható, mint ez a régi gyakorlóiskolai
tanítókkal történt.
4. A gyakorlóiskola vezetője addig, míg a VIlI. fizetési osztályba elő nem lép, ha 30 órán felül óratöbbletet végez, ezért
kapjon megfelelő honoráriumot.
5. A gazdasági ismétlőiskolában minél előbb mentessenek fel
a gazdaságtan és a gazdasági gyakorlatokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
ta n ítá s a
alól, mert erre
sem képesítést, sem megfelelő gyakorlatot eddigelé nem szerezhettek.
Ezek után előadó 18 pontban felsorolja a gyakorlóiskolai
tanítók elfoglaltságát s kéri a választmányt, hogy bölcs belátása
szerint tárgyalja a tanítóképzés ügye érdekében úgy a gyakorloiskolai tanítók kérelmét, valamint a tanártestületek
által .beküldött
határozatokat s amennyiben azokat méltányosnak s jogosnak találja,
tegye meg a szokásos módon a nagyméJtóságú v a llá s - és közoktatási miniszter urnál a kellő lépéseket és szorgalmazza azok teljesülését.
.
-.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Se á r n o o s zky. 'já n o s n é . Ráutal a gyakorlóiskolai
ta n ító k
túlterheltségére. Az 'aránytalan nagy óraszámért még a külön élvezett
óratöbblet sem nyujt kárpótlást, különösen most,midőn a gyakorlóiskolai tanítónak oly sokféle ismeretet és ügyességet kell elsajátítania, A nagy óraszám lehetetlenné teszi, hogy a jelenleg működő
gyakorlóiskolai tanítók továbbképezhessék magukat az ujabbari elrendelttantárgyakban
(gazdasági ismeretek, slőjd, rajz, zene, svédtorna) s a régebbi tárgyak ujabb metódusában.
Magyar

'I'anítóképzö.
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Ezen nagy megterhelésnek tudható be, hogy az utóbbi időben
kinevezett gyakorlóiskolai tanítók, ha arra képzettségük van, többnyire a képzőhöz iparkodnak menekülni s a gyakorlóiskolai kinevezést csak lépcsőfoknak tekintik a képző be való bejuthatáshoz. Felszólaló tehát az óraszám apasztása mellett s z ó l,
,
E ln ö k, mint az ügyalapos
ismerője, ráutal a gyakorlóiskolai
tanítók v m . fizetési osztályba való jutásának történetére, amiről
ők akkor lemondtak, azt ezen alapon visszaszerezni nem lehet.
Azonban a választmány a gyakorlóiskolai tanítók ügyét magáévá
teszi s mernorandumban ráutal, hogy az ügy érdekében kivánatos
a gyakorlóiskolai tanítók ó r a s zá m á n a k c s ö kke n té s e . A mostani megterhelés mellett, midőn a gyakorlóiskolai tanító a jelöltek tanításaiban részt vesz, ellát négy, esetleg hat osztályt, vezeti az ismétlőiskolát, az ifjusági egyesületet s kezeli az ifjusági könyvtárt, ilyen
megterhelés mellett nem várhatjuk, hogy a g ya ko r ló is ko la m in ia is ko la le g ye n . A tanítónak minden ideje le lévén foglalva, az tovább
nem képezheti magát, idővel ki is merűl, már pedig a gyakorlóruganyos erő kell. Elnök bizik abban, hogy
iskolában továbbtörő,
a magas kormány 'ezen visszás állapotot be fogja látni s nem
zárkózik majd el a baj orvoslásától, mert enélkül a mi ideálisan
megkonstruált ta n te r vü n k m in d e n r e n d e lke zé s e d u g á b a d ő l. Az egyesület készségesen ajánlkozik, hogy a módozatok iránt a magas
miniszteriumnak felvilágosítással szolgáljon.
.
R é p a y D á n ie l. A közgyülésre kitűzött tanárképzés kérdésével
kapcsolatban
tétessék szóvá a gyakorlóiskolai tanító kiképzésének
kérdése is.
3 . N o vy d r . pénztáros bemutatta az elmult évi zá r szá m a d á s a lt a pénztárfelülvizsgáló-bizottságnak,
aki azt a legnagyobb rendben találta. (Az elszámolás közlönyünk februári számában látható.)
A választmány örömmel veszi tudomásul a pénztárjelentést,
hálás köszönetét fejezi ki Novy kartársnak azon buzgóságáért,
amellyel egyesületünk
vagyonát kezelte, e lfo g a d ja a jö vő é vi kö lts é g ve té s t s javasolni fogja a közgyülésnek,
hogya pénztáros nak
adja meg a felmentést.
Több tárgy nem lévén, a gyülés véget ért.
\

Dr.

B a ló J ó zs e fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
K . m. f .
~
Jegyezte:FEDCBA
elnök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F u c h s n é E itn e r
M .i}la .
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r e n d e s vá la s ztm á n yi
iilé s é r ö l.
a T. 1. T. O. E.-nek 1914. február 28-án tartottkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

Jelen vannak Wagner János elnöklete alatt: Scherer Sándor
szakíelügyelő, Geöcze Sarolta igazgató, Margitai József ny. igazgató,
Nagy László c. igazgató, Dékány Mihály, Quint József, Novy Ferenc
dr., Diviaczky Rezső, Pinkert Zsigmond, Móczár Miklós, Répay
Dániel, Sándor Domokos, Szárnovszky Jánosné, Fuchsné Eitner
Milla.
1. Minthogy Baló József dr. Egyesületünk elnöke jelen gyül ésen nem vehetett részt, ennélfogva Wagner János igazgató, egyesületi alelnök elnökölt.
Elnök üdvözli a jelenlevőket,
megnyitja az értekezletet s felkéri Quint főtitkárt jelentésének megtételére.
2 . Q u in ! a kővetkezőket jelenti:FEDCBA
igazgató elvállalta közgyülésünkön
"Az
a j Gömöri Sándor
igazgatói értekezletekről",
.
b ) Mohar József
igazgató pedig "Külön tanítóképezdei törvény alkotása" cimü tétel előadását. Főtitkár megemlíti, hogy most
már minden tárgykörnek megvan a maga előadója.
e j Uj tagokul jelentkeztek;
Dr. Ferencné Zachariás Mária, Csipkés Ilona, Borbáth Lujza
Kolozsvárról,
Rizettó M. Zsófia Temesvárról.
d ) Az "Eperjesi Evangélikus Tanügyi Egyesület"
mernorandummal járult a magas minisztériumhoz, a felekezeti tanítók pótadómentességének engedélyezése tárgyában.
E' jelentés tudomásul szolgál.
3 . E ln ö k felkéri M á c zá r
M ikló s t
" A b io ló g ia i g ya ko r la to k"
cimü előa,dásának megtartására.
(Megjelenik közlönyünkben)
A tartalmas előadás után elnök felkéri a jelenlevő kartársakat,
hogy tegyék meg az előadásraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v o n a t k o z ó észrevételeiket.
P in ke r t Zs ig m o n d n a k
az előadás kapcsán szerzett impessziók
alapján a következő
megjegyzései vannak. Előadó a biológiai
gyakorlatok köréből igen gazdag és változatos tárgysorozatot mutatótt be, amelyből a szaktanár belátása szerint választhat témákat,
mert a tervezetnek egész terjedelmében való feldolgozását kizárt
.dolognak tartja.
Felszólaló kivánja, hogy az elméleti biológiai órák ne választassanak el- a gyakorlatiaktól,
az elmélet karöltve jár a gyakorlattal,
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a kettő egy órában együttesen tanítandó, mert csak így valósíthatjuk meg a munkaiskola eszméjét.
" Végeztessünk növendékeinkkel növényi megfigyeléseket, amelyeknek tudományos szinezetet kell adni. A szerzett tapasztalatokat
,-táblázatos összeállítások segítségével lehet rögzíteni. Fel lehet hivni
meg'a tanulók figyelmét a "Földrajzi Társaság" növény-fenológiai
figyeléseire.
Az I. o-ban a testtan tanítását anatómiailag meg kell alapozni,
ehhez' füzzük a biológiai megfigyeléseket, azért ezen tárgy körében
a biológus sokkal értékesebb munkát fejthet ki, mint a pedagógia
tanára.
A biológia és más tárgykörök
közt kapcsolatokat kell teremteni, pl. a biológiai praktikum ot be kell vinni a gazdaságtan tanításába (gabonaneműek, talajmegfígyelések) s a gazdaságtan tanára is,
készíttessen növényi praeparátumokat. Bevonhatjuk a slöjd tanítást
is, mert gyűjteményeinkhez
különféle skatulyákra, mappákra, ragasztási munkálatokra van szükségünk, de ezeket készíttesse a biológia
tanára akkor, amikor neki azokra szüksége van, mert a slöjd tanára
, olykor nehézségek et támaszt, ha az éppen szükségeit tárgyak ké-ZYXWV
tanmenetéveI.
" s z íté s e nem' vág össze az
Mint igen tanulságos intézményt megemlíti a biológusok közt
a csere-összeköttetést,
amely nemcsak a tanárok, hanem az ifjuság
"közt is fennálljon, így a tanulóknak alkalmuk lesz hazánk különböző
vidékén előforduló terményeknek a megismerése.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
N a g yLá s zlá
c. igazgató a' francia és belga munkaiskolák
rendszerét kivánja a biológia tanítás terén nálunk is meghonosítani, '
Feltétlenül helyesli a tanítás azo~ módját, mely az elméleti isme, retek átadását, gyakorlati foglalkozásokkal köti össze, mert ez teszi
'~yákoriatiassá> tanításunkat. Ez a tevékenység azonban legtöbbször
. csak- kézzel való reprodukálásra szoritkozik, ami a multhoz képest
'lényeges, haladást jelent, azonban nekünk a tanítás terén refora tanuló munkásságába be kell 'vinnünk a
,mokra kell törekédnünk,
:' produktívitás
elvét, amely őt önállőságra _vezeti. Evégből adjunk a
"n:qvendéKeknek'sziritétikus
feladatokat; (pl.
rnéh és ellenségei}
:"amelyeket a tanuló á triaga felfogása szerint,a rendelkezésére álló
: eszközök' felhasználásával,
teljesen önállóan fejt meg. Tehát ne
, elégedjünk megé tárgy tanitásáriál a szóval való reprodukálással,
hanem végeztessünk .kézzel való munkát is. Az ilyen tanítás növeli
~ tanuló akaraterejét.' önállóságra vezeti s gyarapítja ismereteit.
'Sc h e r e r 'Sá n d o r
szak felügyelő. Ezen lelkes előadás is
ő

a

1 ,;1 3 ;
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-demonstrálja, mennyire helyes intézkedése tantervünknek a cselekvő,
-oktatás bevitele az iskolába; ezen rendelkezést, az ifjúság rövid idő
/
'alatt annyira megkedvelte, hogy azt nagy buzgósággal és szép
eredménnyel végzi. A természetben szerzett ismereteket azonban:
kapcsolatba kell hoznunk a természet legtökéletesebb alkotásával,
.a~ emberrel. A cselekvő munka eredményeit viszonyítsuk az emberi
szervezethez, életjelenségeihez, tehát teremtsünk kapcsolatot a ter-.
mészetrajz tanítása s az ember antropológiája közt,
Az önálló munká~a való szoktatás ra igen alkalmas idő a nyári:
szünidő,
mikor a növendék nem órára dolgozik, hanem kint a.
szabadban mozoghat s hosszabb időt igénylő megfigyeléseket is
végezhet.
Szakfelügyelő az. állattörnést a biológia tanításában utolsó
helyre tenn é, tekintettel arra, hogy az ily kitömött példányok nem
mutatják be az egyedet a maga miliőjében, a növendék e téren
végzett kezdő próbálgatásai rendesen gyorsan elpusztulnak s végüle rendszer. applikálása a természet kirablására vezet. 'Különb~n.
\
az egész előadás nagy körültekintésről, tanuskodik, amelyért szak- .
felügyelő az előadónak szives köszönetet mond.
'kjihgfedcbaZYXWV
D é ká n y M ih á ly helyesli, hogya
növendékeket aktive bevonjuk a tanításba, azonban a tanterv be felvett gyakorlati órákat a
fizika, kémia és biológia terén feltétlen fontosnak tartja. Igaz, hogy
a tanárnak mindenkor lehetőleg a növendékeknek közvetlen kisérletezései és gyakorlatai alapján kell tanítania, de emellett a külön
gyakorlati jellegű órákra is szükségünk van az önálló gyakorlatok
és a népiskolai tananyag részletes földolgozása érdekében. Nagyon
követkivánatos, hogy e célból két óra közvetlen iegymásután
kezzék.
_
Ami pedig a szükséges
segédeszközök' (slöjd) előállításátilleti, annak módját és idejét az illető szaktanárok beszéljék meg,
egymásközt a módszertani konferenciákon, hogy ezen munkák a
piológ!a tanár kivánságaival összhangzásba: hozassanak.
Fontos továbbá, hogy a biológiai gyakorlatok alkalmával feldolgozott anyag népiskolai vonatkozásokkal hozassék kapcsolatba,
Q u in t J ó zs e f nagy élvezettel hallgatta Móczár kartárs alapos
szaktudással összeállított. munkaprogrammját,amelynek
anyagát oly
kimerítő terjedelemben öleli fel, hogy annak elvégzése. esetén, a
tanuló nak a, biológia minden tárgyköréből van ismerete. Ezen elő.
.adás kapcsán az a kérdés merül fel,mik~p
illeszkedik a biológiai
gyakorlat tanítási rendszerünkbe?
Ennek
kapcsán
Quint-áttekintő
,
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összefoglalásban
eredményeire.

ráutal
Az

az

előadásnál

előadás és a felszólalások
értékesebb
inkább a szakszerüség
elve dorninálZYXWVUT

a gyüjtemények
gyarapítására
helyez súlyt.
s " a szertár valamint
Pinkert
a tanítás
módjával
foglalkozik,
Nagy
László az önálló
munka szempontját,
Dékány a népiskolai vonatkozásokat
hangoztatja.
Kétségkívül
ezen szempontok
mind fontosak s azért egy teljes munkaprogrammban
valamennyit
meg kell valósítani, hogy mily
mértékben,
azt egyelőre az elhangzott
szavak el nem dönthetik,
hanem erre rávezet bennünket
majd a tapasztalat.
A biológiai gyakorlatokat
állítsuk
be az emberi vonatkozások
szolgálatába,
ennélfogva kivánatos,
hogy az embertant
a biológus tanítsa.
Fejtsük
ki a koncentráció
elvét a rajzi,
slöjd,
földrajz és.
gazdaságtan
közt, hozzuk kapcsolatba
a biológia egyes tárgykörcit.
a népiskola
tananyagával.
Serkentsük
az ifjuságot öntevékenységreszintétikus
feladatok
kijelöléséveI,
-de állítsuk
elóbb a tanulókat
könnyebben beille~zthetünk
,~isebb feladatok .végzése elé, amelyeket
a tanmenetbe.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R é p a y D á n ie l megemlíti, hogy az előadó külön
mutatja
természeti
lényeket,
életközösség
szerint
tani

a biológiai

nem pedig életközösségükben,
való összeállításokra
is alkalmat

be a.

már pedig az.
kiván biztosí-

gyakorlatokban.
A biológiai gyakorlatokat
is kivánja kapcsolatba
hozni.

a beszéd-

és értelemgyakorlatokkal

G e ő c ze Sa r o lta igazgató
kivánatosnak
tartja, hogy a biológia
és testtan egy kézben
legyen,
de ha ez nem lehetséges,
akkor a
'biológia tanára
tárgyalja
a I I . o.-ban az állati test életműködéseit
összefoglalólag
és hasonlítsa
azokat össze az emberi test életrnűködéseivel. Ezáltal a tanulók tudása világosabbá
válik, mert mikor az

1. o.-ban az emberi test alkatát tanulják,
gondolkodásuk
még fej'Ietlen, A biológia
tanára
tudjon
érdeklődest
kelteni tárgya iránt.
Felszólaló tapasztalatból
tudja. mily szivesen végezn ek a növendékek
megfigyeléseket
s mily buzgalommal
gyüjtenek a nagy vakáció alatt
természeti
tárgyakat.
Fontos a biológia tanításának
hatása a népéletre is, azért kell
becsülésére
vezetni;

növendékeinket
kedveltessük

állatok és növények
tok kitörnése, amely

gondozását,
eldurvulásra

inkább az élő természet
megmeg tanítványainkkal
az
élő
ez sokkal helyesebb
mint az állavezet, amelyre némely vidéken a

lakosság
úgyis hajlandóságot
mulat s ily vidékeken egészen kipuszés növényfajok,
mig a növények
és állatok
tulnak
egyes
állatgondozása
szelídítőleg
hatnak az ifjuság lelkületére.
M á c zá r M ikló s az elhangzott
hoz~ászólásokra
reflektálva meg-
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jegyzi, hogy biológiai tervezetének
megvalósítható
viszonyokat
tartotta

összeállításánál
csak a jelenben
szem előtt. A biológiai órákon

más tárgyak
készítésére
nem jut idő, azért a keretek, skatulyák,
mappák, növénygyűjtők
készítését a slöjd órára utalja. Ragaszkodik
azon felfogáshoz,
hogy legyenek
az órarendben
külön természetés biológiai gyakorlo
órák.
Tervezetében
elsőrajzi (elméleti)
sorban tekintettel
volt a népiskolai
kivánalmakra,
tehát ezen felszóllításnak

eleget tett,

szintúgy

annak

is, hogy

előadása

folyamán

mutatott
be több olyan feladatot, amely az egyedet a maga természetes
környezetébe
helyezte
(pl. a halálfejű
lepke fejlődése,
báb pusztítói stb.).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rámutat arra, hogya
biológiai gyakorlatokat
W a g n e r elnök:
egyes tanárok
már régen alkalmazták,
ötletszerűen.
Később felkarolták
a gondolatot és azt új tantervünk
kötelezővé is tette. Uj tantervünk
ezen újítása a tanterv egyéb legértékesebb
reformja, melynek nemcsak a biológusok
örülnek, hanem
mindenki örül, akinek
az ifjúság képzése szivén fekszik.
A biológiai
gyakorlatok
végrehajtásában
ma még természetesen
sokféle az eljárás. Minden reformnak ez a fejlődése.
ható
gyakorlatok

Előadó iparkodott
a tanítás céljaira
közül
egy sorozatot
összeállítani,

felhasználavval
az

intencióval,
hogy
abból mindenki
válogathassa
azt, ami helyiviszonyainak,
egyéniségének
megfelel.
Ezt nagyon
helyesli, mert
talán
csak
a gazdaságtan
még olyan
tárgy,
melyben
a helyiviszonyoknak,
a tanár egyéniségének
akkora
szerep jut. Előadó
nem nyujtott
be határozati
javaslatot,
nem tett indítványt,
mely a
választmány
határozatát
provokálná,
elnöknek tehát nem lehet feladata, hogy az imént előadottakat,
s a hozzászólásokat
ily célból
~sszefoglalja.
tenni.

Mint

Igy nagyon
produktivitását
megtette volna.

örül

biológus
annak,

azonban
hogy

nehány

Nagy

L.

észrevételt
igazgató

vetette
fel. Ha hozzászóló
ezt nem
Mert elvégre ott kezdődik tulajdonképen

gyakorlat,
ahol a' növendéket
A tanulónak
a vegyes

óhajt

a tanulők
teszi, elnök
a biológiai

a. tanár bizonyos probléma elé állítja.
tanítási
órákon
való aktiv részvétele,

mit Pinkert
kartárs
hangsulyoz
(pid. több górcsövet
használnak
egyszerre
és a tanulók maguk állítják be a mikroszkópba
a szemkítülélendő anyagot),
még nem biológiai gyakorlat.
A probléma
zése és helyes megfejtése külön biológiai gyakorlatot
tesz szükségessé. Ezeknek
azonban
lenni, mint Quint kartárs

nem kell oly kornplikáltaknak,
nehezeknek
gondolja és amitől ő fél. Könnyen
lehet
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segíteni,

ha a tanulóknak

bizonyos

szabadságot

engedélyezünk

a

kérdések
megvalósításában
és csoportokba
osztjuk
őket, minden
csoportnak
más-más
feladatot jelölvén ki, a végeredményt
közősen
megbeszéljük.
Kötelességének
tartja az állatok
tömésére
elhangzott
észrevételekre is reflektáini.
Annyival is inkább, mert hogy ez a tantervbe

került,

elnöknek

a

büne.

Aradi

tanárkodása

idején

tömő-

tanfolyamot
rendezett
és az önként jelentkezőket
szabadidejükben
a tömésre
tanította.
Minden osztályban
akadt 1-2 növendék,
aki
teljesen
elsajátította
ezt a mesterséget
és később megtanulták
a
fiatalabbak
a magasabb
osztálybeliektől
és Aradon később is külön
tanfolyam
nélkül megtanultak
tömni.
Az állatokat
erdészektől,
erdőóröktól
kértük,
akik a káros
állatokat
úgyis
hivatásuk ból kifolyólag
lelövik.
A megboldogult
szakfelügyelő
látta ezt az eredményes
munkát
és ragaszkodott
ahhoz, hogyatantervben
lését kivánja a tanterv,
pesti tanitónőképzőben

nyoma legyen. Csak a tömés megkisérami nem jelentheti
azt, hogy pId. a budaokvetlen
állattöméssei
kellene foglalkozni.

Geöcze
S. igazgatónővel
szemben
pedig hangsulyozza,
hogy a
termékek
gyüjtése,
az állattömés
egyáltalán
nem vezet a tanuló'
Maga a gyüjtés a kikészítés
szeretettel történik
lelki eldurvutására.
nemes célok érdekében
és a gyüjtés
nem is vezethet a flora, a
fauna oktalan pusztítására,
mert hiszen épen erre is a tanár ügyel,
ő vezeti. Az ártalmas
állatok tömeges
pusztítása
pedig még hasznot is hajtana,
némely növény okszerű gyüjtésből
szaporítható,
pid. a hagymák.
Meleg köszönetet
mond végül az előadónak,

kifolyólag
hogya

még
fontos

és érdekes tárgyat felvetette, már azért is, mert az olyan kiválóan
hasznos
reformot, mint amilyen a felvetett eszmék közül az iskolák
csereösszeköttetése,
sokszor kell hangoztatni,
mig valóban felkarolják és céltudatos,
hasznos
kiegészítése
lesz képzőink
biológiai
gyakorlatain ak.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

.

R e zs ő felolvassa
a közlönyben.)

D ivia c zky

(Megjelenik

M a r g ita i

J ó zs e f.

ügye is felszinre került
dése alatt elég alkalma
tárgy, melynél

sége. Vázolja
Hozzájárul

"A

tá b la i

r a jz" ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
c im ü
értekezését.

Örömmel hallja, hogy a táblán való rajzolás
a választmányi
ülésen, mert hosszu műkövolt meggyőződnie
arról, hogy nincs tan-

a tanítónak
a táblán való rajzolásra
ne lenne szüka táblán való rajzolásnak
a szernléltetés-körüli
feladatát.

előadó

javaslataihoz.

Egyben

a népiskolai

tanításra

való
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tekintetből kivánatosnak
tartja, hogy a tanítóképző-intézeti
rajztanitóképző-intézetet
. végzett
rajztanárjelöltek
tanárok kizárólag
közül választassanak
iki, vagy akik ismerik a népiskolát és annak
tanítási
módszerét, mert alapos paedagógiai ismeretek nélkül a
tanítóképző-intézeti
rajztanítás hiányos lesz. A népiskolát nem ismerő
rajztanár
nem igen lesz képes a tanítónövendékek
rajzolási készségét a népiskolai tanítás keretébe akként beleilleszteni, hogy azok
tanító korukban a krétával bánni tudjanak és gondolataikat tanítás
közben rajzzal is tudják támogatni. A tanítóképző-intézeteknek
nem
művész, hanem paédagógus rajztanárokra van szükségük.kjihgfedcbaZYXWVU
Sá n d o r D o m o ko s jelen előadás kapcsán ráutal a régi tanárok
rajzolási
készségére. Ő is fontosnak tartja, hogy a tanító tudjonZYXWVUT
rajzot a táblára vetni s reményli, ha ilyen irányban,
e g y sematikus
folytatják a rajzoktatást, akkor a tanítás is eredményesebb lesz.
G e ö c ze Sa r o lta igazgató rendkivül fontosnak
tartja, hogy a
tanár előadásait sematikus rajzokkal illusztrálja, azért kivánatosnak
tartja, aFEDCBA
jö v ő b e n
képezdei tanárok számára rendezendő szünidői
tanfolyamon, a sematikus rajz beállítását.
Szá r n o u s zky
J á n o s n é hasonlóképen
tanfolyamon a .sernatikus
rajz bevezetését hangoztatja,
mert erre tanítás közben nagyon
gyakran szükség van.
Sc h e r e r
Sá n d o r
s z a k f e lü g y e lő .
Az értelmező
rajzolásnak
didaktikai becse igen nagy, mert a rajz segítségével nyujtott fogalom sokkal világosabb, mint a szó tanítás útján elsajátított ismeret,
Ezért helyezi tan tervünk ezt a kivánaImat az előtérbe. Előadó
ezen felolvasás keretei ben bemutatta, .mikép
lehet a tanultakat
ügyesen a táblára
vetni. A tanításnál az élő szó kisérője
legyen a
rajz, azért kell a jelöltnek minden tárgy keretében a rajzot gyakorolni, a negyedéveseknek gyakorlati tanításaik révén van alkalmuk
a rajzban való készségük bemutatására, sőt a képezdei rajztanításnak abban kellene kulminálni, mikép érteti meg magát a jelölt
táblai rajz segítségével, ezt kellene neki a képesítőn is bemutatnia.
D ivia c zky szükségesnek
látná, - hogy a képezdei
rajztanárok
együttesen beszéljék meg a táblai rajz gyakorlásának módját, hogy
az ebbeli oktatás egyöntetű és eredményes legyen. Ennek kapcsán
bemutatott egy, növendékei által készített igen gazdag rajzsorozakülönböző
ismeretkörból
vette tárgyát (növénytani,
tot, 'amely
biológiai, földrajzi ábrák);:
Q u in i a bemutatott
rajzsorozatot
teljesen méltányolja,
mert
voltak köztük olyan gondosarl elkészített rajzok, melyek szükség
\
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esetén

a szemléltetési

könyvekből
ábrák után

képeket

való másoItatást,
készültek
s ezért

pótolhatják.

azonban

kifogásolja

a

ezen rajzok sokszor hibás tankönyvi
hamis fogalmakra
vezetik a tanulót.

Felszólaló
csakis
a tárgy
lényegét
feltüntető
vázlatszerű
táblai
i kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
rajzolást
tartja indokoltnak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
táblai rajz fontosságát
nálunk
W a g n e r elnök utal arra, hogya
általában
elismerik és a legfelsőbb hatóság gondoskodott
arról, hogy
minden tanár a táblai rajzban
kiképeztessék.
Úgy a Pedagógi umban, valamint az Erzsébet-nőiskolában
minden szak csoport kötelező
szerepel a rajz, de a táblai rajzra kellene ott
tárgyai közt nemcsak
a tanterv szellemében
és a cél tekintetében
a sulyt fektetni.
dívó gyakorlat
mutathat
hiányokat,
ezek azonban
inkább
a felszerelés
hiányosságában
rejlenek,
a tanárokban,
kik
fokozatosan
élik bele magukat
a reformokba.
Az elemi képző
is a fal tekintélyes
részét
táblákkal
kellene
burkolni és a

A ma
talán
csak
kben
táblai

rajz

gyakorlatában
egyszerre valamennyi
növendéket
foglalkoztatni.
Elnök is észrevette,
hogy az előadó tulajdonképen
két célt
tűzött
maga elé, amikor előadását
megtartotta
és növendékeinek
a
rajzait

bemutatta.
A bemutatott
rajzok a biológia szolgálatában
,álló
v á z la t o k
és szemléltető
táblák,
melyet
túlnyomólag
könyvekből
másoltattak.
Előadó
érdeme
itt inkább
az, hogy ő is felhívta a
szemleltető
képek rajzolására
a figyelmet és iparkodott
szám os pélmódját
dán e képek fontosságát
és az alkalmasak
kiválasztásának
bemutatni.
Nem olyan nagy baj, hogy másoltatott
meglévő képekészített, mindössze
2-3
ket, hiszen
minden
tanuló
más táblát

órát fordított erre a munkára
de mégis ajánlja az előadónak, hogy
hasonló esetekben
mindig kérje a szaktanár
utasításait,
mert olyan
téren,
melyen
maga nem jártas,
könnyen
olyan tárgyi hibákba
esik, melyek sokkal
tatott. képek .között
szabad csinálni.
A

biológiai

többet árthatnak,
mint használhatnak.
van ilyen megtévesztő
kép, ilyet
vázlatok

készítésére

Németországban

A bemupedig nem
már

elég

nagy irodalom van. Elnök is ismer nehányat.
Úttörő volt e téren
talán Lay 'a karlsruhei
hires pedagógus,
kisebb természetrajzés
még. a 90-es évek elején jelentek meg. Igen tanultesttani vázlatai
ságosak
Kienitz-Gerloff
vázlatai is.
Itt is természetesen
a természet
útján, tehát eredetiből
való
sematizálás
a fontos, nem pedig a másolás.
Tanítóképző
tanárok részére fölöslegesnek
vagy hiábavalónak
tartja

a

szünidei

tanfolyam ot, azért

is, mert

hosszas

gyakorlattal
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bárki elsajátíthatja ezt, a sematizálásra
pedig k ülőnben nem a rajztanár, hanem a szaktanár az egyedül hivatott ember.
A határozati javaslatot
a felolvasott formában nem tartja
alkalmasnak végleges határozathozatal
céljából és egyelőre csak
annak a kimondását tartja szükségesnek, hogy a választmány át
van hatva a táblai rajz fontosságától és kivánatosnak tartja, hogy,
erre a tanítóképzőkben
nagy sulyt helyezzenek és a rajztanárok
keressék e téren az érintkezést az illetékes szaktanárokkal.
buzgalmát dicsérve, köszöni az
Az előadó nagy szorgalmát,
előadást és berekeszti az értekezletet.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
W a g n e r J á n o s ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K . m. f .
Jegyezte:
elnök.
F u c h s n é E iin e r M illa . XWVUT

V egyesek .
G róf

K le b e ls b e r g

K unó

dr.

á lla m titk á r

az

E rzséb et

Az állami Erzsébet Nőiskola felsőbb leányiskolája
folyó hó 8-án házi matinét rendezett, melyen gróf Klebelsberg
államtitkár is jelen volt s a zene- és énekszámokból meg magyar,
német, francia és angol szavalatokból álló s két óráig tartó szép
változatos programmot végig hallgatta.
úr a matiné kezdete előtt már jó negyedórával
Államtitkár
megjelent az itézetben s a közbeeső
idő alatt részletesen érdeklődött Berta Ilona igazgatőnál
a polgári iskolai tanítónőképző-intézet és a
felsőbb leányiskola tanulmányi és nevelő-intézeti ügyei felől. Érdeklődő figyelme kiterjedt az intézet összes ügyeire; úgy a tanításra
s a polgári iskolai tanítónóképző gyakorlati kiképzési munkájára,'
mint a tanulók szorgalmára, előhaladására.
az intézet fölszerelésére,
szükségleteire stb. sőt a tanulók családi ügyeire is. A hallottak
után elismerését fejezte ki az igazgatónak az intézet" működése felett.
N ö is k o lá b a n .

. T a n ító i

102594/1905.

to v á b b k é p z ő

sz. a.

kelt

t a n f o l y a m o k .• . Az

itteni

értelmében,

a folyó iskolai

jétől

terjedő

időben

évekhez

hasonlóan,

22-ig

a leorabbi
továbbképző

tanfolyamok

"aradi,

budapesti,

bajai,

marosszigeti
pedig:

tanítönöképző

több

három

iglöi,

állami

tanítóképző

intézetekben.

és

czabalyzat

terjedő

; még

kiskunfélegyhazai,

sepsiszentgyörgyi

hó

szervezeti

és

tanítók

kolozsvari,

intézetekben;
szabadkai

intézetben

tanítói

pedig:

ro-ért

évi julius hó else-

és tanítónőképző

hétre

tartatni

évi január

után, a folyó

tanítö

állami

1906.
kiadott

é vn ek befejezése

fognak

és temesvári

az eperjesi,

rendelettel

tanító női
számára

losonci,
tanítónők

állami

elemi

az

mararészére
iskolai
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Tájékoztatás
a külföldön

1.

lakotásairól

és kézügyesség

A rajz

2.

3. A magyar

nyelv

és utasítások

tanterv

rajz

és utasítások

nem

és kézügyesség

vonatkozások

6. Gyakorlati
előadásokkal

tanitása

2.,

és 5.

a

3., 4.

és a nép tanító

szövetkezetek
számtartás

legegyszerübb

foglalkozások

a rajzból

Kirándulások,

a helyi

közintézetek

körülmények
Mindegyik

folyamonkint
ban szállást

A saját

A fent

felsorolt

alatt

óra.

2

és kézimunkaböl,
meglátogatása

24 óra.

délutáni

vétetik

iránti

határideje

február

a lk o h o lk é r d é s

miniszter

alkoholellenes

feladatuk

folyamod-

jellegű
az

elemi nép-

illetékes

a folyamodó

királyi
működik.

20.

tanfolyamok

«bármely

fognak

közül

szeres

és közoktatasügyi

lehetövé,
.eljárás

amelyben
végett

be kell

A belügyminiszter
megengedték

a tanítóknak

és a közokta-

és lehetövé
a tartását.

és tanároknak

kivül,

miniszter
arról

az állami

nevelni,

vonulnia

tették

épen

tanító-

ezért

és tanárok

tudomás,

az

eln,

szarnú

miheztartás

és tanítönöképzök

és

nevelik
legyen,
kell a

alkoholellenes

és tanarképzökbe,

az

Az alkoholiz-

van a legszebb

A tanítók

a ,.tanÍtó-

az 5.238-1913.
értesíti

szóló

hagyatni.

előadásoknak

az orvosokon

az absztinenciara

oktatásnak

vala.

tan~olyamra»

a jövő Magyarország
férfiait s hogy az a nemzedék józan, absztinens
elsősorban
a tanítóken
és tanárokon
múlik. Az ifjúságon keresztül
társadalmat

és

szállást

kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
J a n ko vic h s. k.XWVUTSRQ

intézkedésevel

mus ellen folyó küzdelemben
legfontosabb

hó

vagy

kivül
16.

annál

felsorolt

a ta n ító k é p z ö k b e n .

együttes

állami tanítóképzőkben

március

alternativ

figyelmen

1914.

ingyen

intézetben.

tankerületében

a fentebb

közül taninternatusaköltségben

való felvételért

kérvények

1914.

mivel

teljesen

képző

bármelyikére

be, akinek

kifejezetten

kérni,

hallgatók

az illető

bélyegtelen

A pályázat

Budapest,

órákban

fel, akik

részében
lakó és bármilyen
tanítók
és tanítönök.

A felvételt
jelentkezések

jelentkező

tanfolyamok

nyujtandok

kell

felsorolt

6 óra.

mödjai,

hallgató

is kapnak

bármelyik
okleveles

A felvétel
tanfelügyelőnél

Az

stb.

50-50

költségükre

étkezést

hatnak az ország
iskolanal
müködö

tásügyi

pont

a

szerint.

tanfolyamra

áron

melyikre

tanításában

30-30 hallgató
állami költségen
kap az intézet
és étkezést és ezen felül IS - 15 korona
utazási

is részesül.
mérsékelt

(a népiskolai

tárgyak
5 óra.

7. A gazdasági

10.

a népiskolaban

érvényesítése

8. A gazdasági
9. Gyakorliat

uj

óra.

2

J

(az

óra.

8 óra.

mintatanítások

kapcsolatban,

és

4 óra.

népiskolában

és mennyiségtani

gyakorlati

törekvéseiről

szolgalataban,

magyarajkú
IQ

magyarázatával)

5. A természettudományi
szeeialis

legujabb

a szemléltetés

tanítása

magyarázatával)

4. Az ének,
tanterv

a. saoeialis
paedagögia
és hazánkban
10 óra.

rend-

Ezt a vall.

rendeletével

és megfelelő

tette
további

igazgató it, valamint

az
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óvónőképző

állami
ben
f.

igazgatóját,

az igazgató

előzetes

hogy

megengedte,

hozzájárulásával

hogy

é vi m a r e iu s h ó u to ls ó h e té b e n a Magyarországi

Tanítók

Egyesület

által

előadást

tarthasson

egyúttal

a miniszter,

kijelölt

előadó

az egybegyűlt
hogy

egy

alkoholellenes

előtt.

Kivánatosnak

a miniszter
kell

ragaszkodni

Előadások
iesznek Budapesten
tornyán,
Csurgön, Dévan, Eperjesen,
Kolozsvart

szigeten, Modoron,
Pápán,
Stubnyafürdőn,
Szabadkan,
Az előadásokat
és pedig

dr.

Béla, dr.

Dóczi

Holl6s

a Országos
Imre,

Kemény

csatolta

ta n d r z

az előadás

az előadóimak.

Lévan,

Losoncon,

CsakIglön,

Maramaros-

Pozsonyban,
Sárospatakon,
Sepsiszentgyörgyön,
Székelykereszturon
és Temesvárt.
dr.

Ligaba

tartozó

egyesületek

KőrösyFEDCBA
G y ö r g y ,' dr. Fejér

István,Bokor

Imréne,

Pogány

tartja
a

öt intézetben,
Aradon,
Baján,
Győrött,
Hödmezövasarhelyt,

két intézetben,

és

terjedő

a z e lő a d á s o n le h e tő le g a z ig a zg a tó é s

szigorúan

orebankjihgfed

Tanárok

te s tiile t ta g ja i is je le n le g ye n e k. A rendelethez

Kiskúnfélegyházán,

és

Absztinens

órára

tanulóifjuság

napon

vázlatát

is, amelyhez

az illető intézetek.

megállapított

Miksa,

József,

dr. Fischer

Jakab,

dr. Herz Sándor,

tagjai

tartják

Otto, dr. Robitsek
Schürger

Gergely

Ödön,

és Kristöt

Janka

Domokos.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A valláso

K in e v e z é s .

J 3 u d a y Lajos

elemi

iskolai
K itilto tt

niszter

és közoktatásügyi

m. kir.

miniszter

« H a n d Atla s »

Frigyes

cimü

és közoktatásügyi

A vallas-

té r k é p fü z e t.

a Teutsch

segesvari.könyvkereskedö

térkép-füzetet,

mivel

sulyos

magyar

közjogi

hibákat

évi IV. t.vc. 7. §-ában foglalt rendelkezésekbe
a hazai összes iskolák használataból
kitiltotta.

P e d a g ó g ia ila g

Tanítók
nak

Otthona

az

erdő-t.

v e z e te tt

is ko la i m o zg ó ké p e s előadás

képeken

mutattak
vegyes,

fenyő erdőt
öserdöt

továbbá

Téli

II.

palmaerdőt

e ) Kölönböző

saságban

erdőkben.
növények

Ca fű, a bab

(ősszel),

Különleges

erdőket:

(Ceylon)

Erdei
Erdő

(nyáron),
olajfaerdöt,

növényt.

.

európai

erdőket

télen, részletek
a Fekete-erdőből
a svéd erdőkben.
A .z erdő ősszel,

Ceylon

nemes

szigetén,

virág

vadra

'őserdő

erdő részlet ek

csirázása

stb.) Néhány

erdei

nevezetesebb

falkavadászat

Amerikai

tölgyerdőt

cipruserdőt,

és néhány
a

az Óriáshegység
A fa elszállítását

Olaszországbau.

amerikai

A Magyar

e lő a d á s o k .

Ill. tanítási egységét, Az
első részében
állóakácerdőt,
nyárfaerdót,
nyírfa-

erdőket:

bemutattak

sportok
az erdőben.
b ) Különleges
erdők.

Favágók

adatokat

Az előadás

bükkfaerdőt

mozgöképen

(türingiai, harzi erdők,
és a Magas. Tátráböl),
., Olajfaerdők

különféle

be

(Himalája),
a) A

tartalmaz

ütköző

sorozatának

mi lesz az erdőből?»)

lomboserdőt,

stb.;

m o z g ó fé n y k é p e s

mi-

hozott

höZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
1 e-én
d. u. 6 órakor mutatta
be a hatóságok.

folyó

(<<Az erdő, -

erdőt,

is k o la i

kiralyi

által forgalomba

és az 1898.
tartalmaz,

kinevezte

tapolcai
állami polgári iskolai tanítot a csáktornyai
állami
tanítóképző-intézethez
a X. fizetési osztályba
segédtanarra.

és növekedése
kinyilásának

(szarvas).

Jáva

szigetén.

és erdőégés.
t

a.ooo-szeres
szemleltetése.

gyor-

182zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A második részben a fa feldolgozását mutattak ,be szintén állóképekben és mozgöképekben.
Az előadáson jelenvoltakat teljesen kielégítette az eredmény s a
előadásokat a szemléltető oktatás szükségszerü
. bemutatott mozgöképes
kiegészitö
részének minösítették.

Kimutatás
az 1913.évi dec. 7-től 1914.márc. 4-ig befolyt tagsági és beiratási díjakról,

1903-ra: Szarvassy Margit (8.- K).
1906-ra: Mezei József (4.K).
1907-re: Kovács Béla (2.- K).
1808-rá: Kovács Béla (8.- K).
1911-re: Kötse István (1.70 K), Huzják Lukács (8.- K).
1912-re: dr. Vángel Jenő, dr. Fülöp Áron, Kötse István,
Sztankó Béla (8-8
K), Kraft József (7.65 K), Keszler Károly
(- .80 K).
19l3-ra: Keszler Károly, Klinda Károly, dr. Vángel Jenő, dr .
. Nagy József, \ Kristofcsák Lajos, Dittert Ferenc, Leyrer Mátyás,
Vaskó László, Marian Józsefné, Pókász Imre, Amler Antal, Kutassy
Mária, Faluvégi Albert, Geőcze Sarolta, dr. Harmos Sándor, Kötse
István, Sándor Domokos, dr. Székely György, Zoltán Géza, Sztankó
Béla (8-8
K), Csajkos Gyuláné, Sinczky Julia (4-4 K), Éber
Rezső (2.40 K), Besztercenaszódvmegyei ált. tanítóegyesület (6.- K),
Mihalik József (7.20 K), dr. Veress Júlia (-.80
K).
1914-re: Csaj kos Gyuláné, Vadász Zoltán, Barabásné Ribiczey
Erzsébet, dr. Walter Gyula, Kovács Ernő Déva, Pécsi "Miasszonyunkról"
nev. tanitónőképző,
BarcsaiKároly, Éber Rezső, Barabás
Endre, Hervay Ede, Urbányi Karolina, dr. Koch Ferenc, Zombori
. gör. kel. szerb tanítóképző, Krammer József, Karsay Zoltán, Győri
áll. tanítónőképző, Felsőlövői ev. tanítóképző, Végh Ferenc, Barcsai
József,Bellosics
Bálint, Desics József, Éber Sándor, dr. Jankulov
Boriszláv, Karig Emil, Kovács Ferenc, Nyakas József, Pócza József,
Úrhegyi Jenő, Wohlmuth István, Kiss A. József, Sepsiszentgyörgyi
áll. tanítónőképző, Temesvári "Miasszonyunkról"
nev. r. k. tanítónő,
képző, Sárospataki áll. tanítóképző, Szerényi Anna, Léderer Ábrahám,
Dienes Károly, Jaloveczky Péter, Kiskunfélegyházai áll. tanítóképző,
Hála Győző, Czékus Frigyes, Volosin Ágost, Rácz Erzsébet,
dr. Szeman János, Pápai áll. tanítóképző, Pozsonyi áll. tanítóképző,
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Ehmann Tivadar,
Szamosújvári
g. kath. tanítóképző,
Klotild szeretetház Bpest, Csink Ilona, Mánczos Zoltán, Ujvári Mihály, Ehrlich
Antal, Pálmai
Orsolya-rendi

Lenke,

Selmeczbányai
Tóth

tanítónőképző,

Lajos, Damaszlovszkyné,
Ákos; Kiskunfélegyházai

ev. tanítóképző,
Debrecen,

Árpádné

Pozsonyi Szt.
dr. Bilinszky

Ruppenthal Lajos, Bobok Karola, dr. Pauler
Iskolanénék
tanitónőképzője,
Wollmann
Molnár Leontin, dr. Gockler Lajos, dr. Baló
Dreisziger Ferenc, Frank Antal, Fuchsné Eitner

Elma, Novák Eszter,
József, DékányMihály,

Milla, Geöcze
Sarolta,
Gömö,ri
István,
Lechniczky
Gyula,
Lux

Sándor,
Gyula,

Keszler
Margitai

Károly,
Kötse
József,
Mihalik

József, Mohar József, Oberth Agoston; Patyi István, Röszler Béla,
Quint József, Szondi János, dr. Veress Júlia, Lévai áll. tanítóképző,
Iglói áll. tanítóképző,
Nagyenyedi
ref. tanítóképző,
Mellan István,
Nádas Sándor, Dévai áll. tanítóképző,
Szárnovszkyné
Demjén Ilona,
Temesvári-áll.
tanítóképző,
Perényi János, Zala István, Csiksomlyói
r. kath. tanítóképző,
tanitónőképző.Kolozsvári
ev. tanítóképző,

Farkas Sándor,
Kőszegi Szt. Domokos-rendi
áll. tanítőképző.Csepreghy
Endre, Szarvasi

Nagykőrösi

ref. tanítóképző

(8-8

K).

1914. I-felére:
Kamilla,
Schuster

Szkalka
Lajos,
Bergmann
József,
Herezeg
Gesell Mihály, Szirkvashegyi
elemi népiskola tanítótestülete,
Gizella, Bpesti VI. ker. áll. tanítónőképző,
Tanács
Imre,

Kovács Dezső (4-4
K);
. Kristofcsák
Lajos (2.-

K), Besztercenaszódmegyei

ált. tanító-

(2.-

K), dr. Harrnos
Sándor
(-.10 K), Hidegh
Béla
(3.60 K), dr. Málnai Mihály (6.30 K), Répay Dániel (4.50 K),
Sándor Domokos
(6.40 K), dr. Székely György (325 K), Tscheik
testület

(-.90

Ernő
Zoltán
Irma

Géza

K), Vargha

József

(3.60 K), Viz hányó Károly (5.40 K),

(4.60 K).

1815. évre: Soproni
ev. tanítóképző,
(8-8 K), Tóth Árpádné Zalai Emma
B e ir a iá s i

Győző,

Rédei

d íja t fize t/e k:

Jenő,

Mánczos

Csajkos
Zoltán,

Végh Ferenc,
Bokor
(1.80 K).kjihgfedcbaZYXWVUTSR

Gyuláné, Sinczky Júlia, Hála
özv. Bögös Lajosné,
Vozáry

Ilona, Szerényi Anna, Margitai Antal, Bokor Irma, Novák Eszterdr. Molnár Imre, Mellan István, Kovács Béla.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
A d o m á ~ y . Nagy

9 koronát adott
Segélyalapjának,
mond

László

áll.

el. tanítóképző-intézeti

a Tanítóképző-Intézeti
melyért
az Egyesület

Tanárok
nevében

Orsz.
hálás

igazgató
Egyesülete
köszönetet

D r . N o u )! F e r e n c
egyes. pénztáros.
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é s a tö b b i h a n g sze re ke t ú lta /ú n c-

so n e lism e rve a le g jo b b a n szó lIit

S to w H sse r]
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C S á .s z á ri ,é ~ k irá ly i u d v a ri, s z ~ lIit~ , a ~ a g y a r k irá ly i
z e n e a k a d e m la , a b u d a p e s ti s z m h a z a k e s a h a d s e re g
• s z á llító ja , a "R á k ó c z i tá ro g a tó " fe lta lá ló ja .

B u d a p e s t, II, lá n c h id -u fc a 5 , s z á m , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyár: Ö n lö h á z -u t~ a 3 , s ~ á m ,
Régi hangszerek
javitása,
vétele és becserélése.
Árjegyzék minden hangszerröl
külön küld~tik.

"• AMERI~AI

COTTAGE_SZIVÓLÉG.REND.S~ERÜ."\'
• HARMONIUMOKAT • VALAMINT EURO PAl
1 RENDSZER SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT
,
PAJKR REZSÖÉSTÁRSA BUDAPEST,
x. DELEJ· UTCA 25. (TISZTVISELÖTELEP .)
Készpénz flzetésnél
bérmentes
szállitás az utelsö
vas uti allomástg.'
PEDÁLOS HARMÓNIUMOK mindkét rendszer szerint és minden nagy:
ságban, pontos orgonaméretekkel
templomok, szemináriumok
részére s
mint gyakorló orgonák. Árjegyzék íngyen.ée bérmentve I öt évi jótállás!
I Részletfizetésre
. Lelkészeknek es t a n í t ó k n a k külön százalékengedmény
is. Elismert kitünő árak I Kérjen árjegyzéket
pianők
és · pianinókr61.
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MAGYAR LÁNYOK
«ÉPES HETILAP fiATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA
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ELŐFIZETÉSI

ÁRA EGY'.NEGYEDÉVRE

3 ~ORONA

MUTATVÁNYSZÁMOT t<IVÁNATRA INGYEN KÜLD A
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, ,VI. ÁNDRÁSSY-UT 16
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