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Nagy évfordulók, jubileumok kedvező alkalmat nyujtanak

mindig, hogy magunkra eszm éljünk. Eszméinket revideáljuk, törék-

véseinket áttekintsük, felfogásunk és céljaink között az összhangot

megteremtsük. Egyesületünk 25 éves évfordulója közeledik.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Mily

sors vár ránk a jövőben? A modern kor rohamos haladása micsoda,

uj feladatok elé állít bennünket? Mely eszmék s célok hevítsenek

és vezessenek a jövő évtizedekben?

E kérdések várják a feleletet.

"Megnehezült az idők járása felettünk."

A politika és a -mindennapi élet zajos harcai és érdekei foglal-

ják le a közfigyelmet. Az élet heves lüktetése, az egyetemes gyors,

,haladás könnyen elnémítja Oly egyesület hangját, mely a jövőért

csendesen dolgozik. Mikor világfelfogások összeütköznek és 'az uj

kerszak vajudásában a mult értékei és a jövő eszméi kavarognak •.

mikor a mult és a jelen hatalmai összemérkőznek a jövő. fegyverei-

vel, akkor mi sem lehetünk tétlen szemlélői e gyökeres átalakulás--

nak. Nekünk is részt kell venni az \ egyetemes küzdelemben, az

eszmeÚJeh5~' eszmetermelőmunkabári,a,haladásban. Győzelemre-
csak úgy szárnithatunk; ha nemzetnevelői hivatásunk feladatát

tisztán látjuk, öntudatos es céltudatos harcosaivagyunk a nagy

megujhodást munkáló' törekvéseknek. És nem szabad szem előtt.

téveszteni, hogyegységescélés acél eléréséért folyó közös munka-

záloga a sikernek,

TererntsUk meg az egységet?

'. Feladataink mélyebb felfogására rávezet a mai kultura elem-

zése. _Akultura haladásával az ember hatalma mind nagyobbá,

válik. Az anyagi természet feletti hatalom nagyszerű eredmények-

kel dicsekedhetik. A szervetlen világ megismerésével karöltve

Magyar 'I'anítóképző, 13
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kiterjeszkedik az ember uralma a szerves világ felett is. Minden
uj akadály, uj betegség egy· egy uj problémát ad fel a- tudósoknak,
melyet ezren tanulmányoznak, hogy kilessék annak törvényszerű-
ségét s okát és megtanítsák az emberiséget, hogy hogyan győz-
hetjük Ie ez akadályt és hogyan menekülhetünk a. bajból.

Tipikus e téren a higénia haladása. Míg régen a betegség
és halál a végzet irgalmatlan, kikerülhetetlen csapása gyanánt tünt
fel, addig most a betegség tanulmányozása megtanít arra, hogy
hogyan védekezzünk, hogyán előzzük meg. A preventiv védekezés
e gondolata oktatott rá, hogy meg kell teremteni az egészséges
környezetet, mely a legtöbb betegségi csirákat már eleve megöli,
hogy rá kell szoktatni, nevelni az embert az egészséges életmódra,
mely a ném fertöző betegségek esélyeit is a minimumra szorítja.

A higéniai kultura, . a többi tudományok győzedelmes hala-
dása és az uj eredmények által növelt önbizalom rábírja az embe-
reket, hogy a társadalmat is tanulmányozzák. Kezdik észrevenni,
hogy a társadalmi test betegségei ép úgy orvosolhatók akárcsak
az emberi testé. A párhuzam itt világos. Bűnös mulasztást követ
el az a család, amelyik a fertöző betegségekkel szemben nem
hajtja végre a. higénia által megparancsolt óvóintézkedéseket,
botor az a családfő, aki lelkiismeretét, a baj keletkezése esetén,
az orvos erőszakosabb beavatkozásának lehetőségévei áltatja el.
A társadalomban, az államban sem szabad bevárni a bajok, a
bűnökxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelszaporodását, Az előrelátó, céltudatos politika nemcsak
megtorló, büntető törvények halmozásával akar segíteni a társadalom
bajain, hanem szervezi a messzire kiható preventiv védekezést is;
mely a bajokat már csirájában megfojtja, tehát akkor, mikor még
semmi kárt nem okoztak.

E gondolat a helyes szociálpolitikának alapja. A társadalmi
bajok között legszembetünőbbek a gazdasági problémák, Bizonyos

az, ha ki tudjuk húzni a nyomornak méregfogát, akkor a gazdag
és boldog Magyarországnak útjait egyengetjük. A népek világ-
versenyében a gazdag országoké a vezetés, a szegény ország és
szegény nép rabszolga tengőéletre szoríttatik. De bármennyire is
érezzük a mai kapitalisztikus társadalomban a gazdasági érdekek
óriási erejét, mégis igazat kell adni Lamprechtnek, a híres történet-
filozófusnak, hogy a "gazda~ági tevékenység éppen úgy lélektani
alapokon nyugvó. cselekedet, mint bármely más szellemi funkció."
"A gazdasági viszonyok eredményes hajtásai a népléleknek, a
szellemi fejlődés folyamatának, nem okai, hanem ellenkezőleg a .
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megváltozott néplélek eredői. Il De erre a néplélekre a legközvetle-

nebbül a nevelés hat. A nemzetnevelésben találjuk meg tehát azt

a leghatékonyabb módot, mely a gazdag uj Magyarország viruló

fejlődését lehetövé teszi. Weszelyi szerint: "A nevelés a kulturális

célzatú működések összesége." (Modern ped. útjain 82. l.) Nemzet-

nevelés célja a nemzetet a "tudatos kulturális haladásra képesíteni. "

A kultura emelte ki az emberiséget az állati sorbó!. A kul-

tura termékei: a technika, a mezőgazdaság, ipar és közlekedés

eszközei, a tudomány, művészet, erkölcs és valláso A kultura a

társult emberek alkoto munkájának eredménye. Egyes emberből

csak a társadalmi környezet képes kicsiholni azokat a szikrákat,

melyek az uj kulturális fejlődést megindítják. Azért hangoztatják

sokan, hogy az egész kultura a társadalmi szervezkedés ered-

ménye. Jelenleg az állam az az egységes legfőbb szervezet, melyben

az összes kulturális tevékenységek méltó keretet és érvényesülési

alkalmat kapnak. A mai jogállam már jobban biztosítja a kultura

haladását, mint a régi kizsákmányoló társadalmak. A jogállam

sem elégíti ki azonban az összes kivánságokat. A rengeteg sok

társadalmi baj, a nyomor, a tömeg tudatlansága és fegyelmezetlen-

sége, műveletlensége, a rengeteg sok előítélet, a betegségek, és a

bűnök nagy serege mind egy magasabb fejlődési fok elérésére

ösztönöz. A kultura szemkápráztató nagyszerű haladása merész

kilátások távlatával tölti el a lelket. Egy szebb és dicsőbb uj

társadalmi alakulást igér, hol a kultura fegyvereivel a mai nyers

Iétért való küzdelmet meg fogjuk tudni szüntetni és a kultura

• áldásain.ak, javainak egyetemesebb, igazságosabb elosztását fogjuk

intézményesen biztosítani. Ekkor megvalósul majd a kulturálIam,

melyben a társadalmi szervezet kizárólag az egyetemes kultur-

érdeket szolgálja. Ekkor tudatossá válik, hogy a kulturális tényezők

alapfeltételei az összeség harmonikusabb életkialakulásának. A kultur-

állarn eszméje a szociálpolitikának preventív védekezésén épül

fel és minden egyén zavartalan, magasabb fejlődését előmozdítja.

A kulturálIam megteremtése a nemzetnevelés célja. Mely

eszközök állanak nekünk pedagógusoknak rendelkezésre e cél

érdekében ?, '
Kishitüek szegénységünkre mutatnak és a magyar kultura

ki építéséről eleve lemondanak. Ezekkel szemben hangsúlyozni

kett, hogy nem igaz az, hogy a rriűveltség nagyságát az állam

gazdasága határozza ~eg. A kölcsönhatás itt oly intenziv, hogy

az állami életben egyik sem lehet el a másik nélkü!.
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E probléma alapvető fontossága megérdemli a vele való>

foglalkozást.

Mélyreható közgazdasági ésszociológiai tanulmányok alapján

ki lehet mutatni, hogy Magyarország meggazdagodása a többlet-

termeléshez van hozzákötve. Szegények vagyunk, mert gazdasági,

javak terén nem elegendő nálunk a produktivitás. Ha minden

magyar ember, de főképen a földmives csak kevéssel is többet

tudna termelni, mint eddig, akkore kis többletek összesége meg-

adná ép azokat a mil1i~kat, melyeket most oly fájdalmasan nélkü-

lözünk.

A többlettermelés nem csalóka ábránd, de reális lehetőség.

Miért gazdagabbak a nyugati országok? Nem azért, mintha a

természet kincseivel jobban volnának megáldva, nem is másfajta

szerenesés monopoliumok miatt, hanern csak azért, mert a lakos-

ság többet tud termelni a mezőgazdaság, az ipar, a tudomány és

művészet terén. E többtermelés az összes lakosság intenzivebb

kulturájának az eredménye. Ez országokban gondoskodva van

arról, hogyakulturjavak, a kulturfegyverek egyenletesebben osztas-

sanak szét. Az itt található nagyszerűen kiépített köznevelési rend-

szereké a legnagyobb érdem. De kérdezhetjük, vajjon ki fogja a

magyar népet is megtanítani a többlettermelésre, ha nem az iskola ~

Az ujkor vívmányait az agrikultura terén vagy az iparnál csak

.az iskolák által kiművelt önálló gondolkozású, találékony nép képes

elsajátítani. A produktiv munka erényeit, a kitartást, a szorgalmat,

a gondolkozás s a munka szeretetét szintén csak oly iskola fogja

elterjeszteni, mely- nem elégszik meg az abc és egyszeregy tanítá- •

sával, hanem intenzivebb munkátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégez. A mai embernek produk-

tiv munkája nem pusztán termelő munka, A kizárólagos mechanikus:

. terrnelőrnunkát a gépek veszik áto Az egyénnek, ha lépést akar

tartani a rohamosan növekedő termelésben, ha a mai kemény

versenyben meg akarja a helyét állani, akkor ügyesen kell alkalmaz-

kodni az uj konjunkturákhoz. Az élet uj és uj gyakorlati feladatok

elé állítja az egyént. Kifejlődött önállósággal kell bírnia, hogy el

ne sodortassék az egyetemes rohanásban, ötletesnek, találékonynak.
hog)' uj tervet alkosson, uj segítő eszközöket teremtsen. Nagy

feladat ez, de a munkaiskola reform mozgalmai meg próbálnak vele

birkózni. Az uj létért való küzdelem a produktiv energiák végső

megfeszítését követeli, az uj kor pedagógiája e harcra kivánja fel-

fegyverezni az egyént.

De nemcsak a gyakorlati élet, hanem az állami élet is a



kulturenergiék nagy sokas,ágátemészti föl. Az ujxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.kola hivatott e

nagy szükségletet fedezni és a kivánt nagyszámú kulturenergiákat

termelni. A mai iskola erre képtelen. A mai zsúfolt, hiányosan

felszerelt iskola és annak rosszul fizetett tanítója rablógazdálkodást

űz a nemzet legértékesebb vagyonával, a nagyrahivatott kultur-

csirákkal. Ugaron vagy felületesen művelve maradnak széles terü-

letek, hol a virágzó "élet" gazdag termésével biztat. Nem csoda,

ha e külterjes iskolázás eredménye az ország szegénysége, a nyo-

morral együttlévő kuIturátlanság.

De mit ér a gazdagság, ha az csak önző célok szolgálatában

.áll. Mit érnek a nagyszerű szabadságjogok, ha az individuumot

túlságosan függetIenítik és megszüntetik azokat a kötelékeket, melyek

-őt a családhoz, egy szükebb közösséghez -fűzték? Mit érnek' e

'vérrel szerzett vívmányok, ha a kötelékek lazulása az önző célok-
nak kedvez?

Igaz, hogy anagy vívmányok mellett megnőttek a társadalmi

együttélést romboló erők, a centrifugális törekvések is. A mai élet

ezerféle csábító ingerei jobban veszélyeztetik a közerkölcsiséget,

mint a hajdani környezet egyszerűsége és a régi társadalom állandó

-strukturája.

E nagy veszélyek gyors és radikális orvoslást sürgetnek,

amely orvoslás azonban semmiesetre sem lehet a meglevő szabadság-

jogoknak az elkobzása, mert a már egyszer önállósított és nagy-

korúvá tett népet megint kiskorúvá tenni lehetetlen.

A jelen állami élet nagy' feladatait csak úgy tudja helyesen

megoldani, ha önálló, kezdeményező szellemű állampolgárai vannak.

A szabadság pedig épen az egyének erőit termékenyíti meg, őket

önkénytes, de egyszersmind erőteljesebb tevékenységre ösztönzi.

Az állam polgárai tudatos tervszerűséggel és teljes erővel csak

akkor dolgoznak a köz által megkivánt feladatokon, ha azok cél-

szerűségét belátják és saját érdekükkel összhangzónak ismerik föl.

S ez természetes, mert lehetetlen millió és millió gondolkozó lényt

saját érdekükkel meg nem egyező cselekvésre, birni.

A bajok forrását mindig abban kell keresni, hogy a társa-
dalom tagjai előtt az egymásrautaltság, a szolidaritás nem eléggé

öntudatos, belátásuk iskolázatlan és az önző ösztönök erősebbek,

rnint az erkölcsi kötelékek,
Mindenidnek át kellene érezni, hogy állami együttlétünk a

legkiterjedtebb és legmesszebbre menő egymásrautaltságori alapszik.

Egy vas uti pályaőr fegyelmezetlensége ezreket dönthet veszélybe.

, 189
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Néhány tanulatlan ember halálthozó járványokat zudíthat virágzó

városokra.

A társadalomban feltünedező centrifugal törekvésekkel szem-

ben a szolidaritás nagy gondolatát kell elterjeszteni. Az állampol-

gári nevelés reformmozgalmai látják az égető hiányokat, az állam

fennállását fenyegető veszélyeket és oly polgárokat akarnak nevelni.

kik belátják és érzik a mai állami élet haladásának összefüggését
az egyén kulturális tevékenységévei, oly polgárokat, kiknek kipró-
bált jelleme ellen tud állani a .destruktiv törekvéseknek és dolgos

tagjai tudnak lenni az állam kulturális munkájának.

A mai állam több munkát követel a köz érdekében az egyén-

től, mint a régi, cserébe több jogot is ad. A demokratikus mozga-

lom világszerte tagadhatatlanul erősödik. A választójog kiterjesztése

minden művelt államban megtörtént. Nálunk is legutóbb a nép

nagyobb tömege lett- bevonva az alkotmány sáncai közé. A választó-

jognak e kiterjesztése is' megköveteli az állampolgári nevelést.

Tényleg a "sötétbe való ugrást" jelentene e választójogi kiterjesz-

tés, ha nem gondoskodnánk a nép kiműveléséről, mert akkor

legszentebb érdekeinket a nyers, durva: tömeg szeszélyeinek dob-

nánk oda. Minden mélyebb, messzebbre ható eszményibb törekvés,

a szebb jövőbe vetett hitélet fentartó ereje az önző demagógia, a

felszines -ötletszerű radikalizmusnak martaléka lenne. Báró Eötvös

József figyelmeztetett már, hogy a "jogegyenlőség elve mindaddig

puszta szó, sőt bizonyos körülmények között csak egy nagy veszély

marad, mely az államot fenyegeti, míg a nemzet azon osztályai.

melyek politikai jogokkal ruháztatnak fel, azoknak gyakorlására

megkivántató műveltséggel nem bírnak." -Sajnos, báró Eötvös

József nagy kulturális politikája nem folytatódott és a köznevelés
kiépítése terén nagy mulasztások történtek. Nem csoda, ha köz-

oktatásunk a néptömeg politikai fejletlenségét nem küszöb ölte ki.

Hol vannak a nép között azon állampolgárok, kik éreznék politikai

joguk gyakorlása közben azt a felelősséget, mely tevékenységükhöz.

hozzáfűződik. A választás pálinkagőzös rút visszaélései, a nép-

ámítás kortesfogásai nagyon is hangosan beszélnek a hiányosan

iskolázott tömegtől. Politikai életünk gyökérszálai zavaros, fejletlen

társadalmi anyaföldből szivjá]; a táplálékot, lehet-e csodálni;" ha

egész közéletünk ziláltságán meglátszik a műveletlen tala} hatása,

Intenziv népoktatás munkálhatja meg csak eredményesenxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli nagy

tömeg lelkiugarát, hogya haszontalan és gyakran mérges -gyom
helyett a műveltség érett gyümölcsét teremhesse,



Sch moll er híres nemzetgazdász rámutatott arra, hogya művelt-

ség által okozott különbségek nagyobb társadalmi szakadásokat

idéznek elő az állam tagjai között, mint a vagyoni különbségek,

Az összetartás és egymásrautaltság, egymáson valóxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegítés erkölcsi

. érzés ei nem fejlődnek ki oly társadalomban, hol a tagok között a

műveltségi különbségek élesek, mert hiányzik az érzelem és gondo-

lat közössége. A művelt ember eszméi, céljai nem találnak meg-

értést a nagy műveletlen tömegnél és megfordítva. Hogy fejlődhetik

ki ekkor a közös hazáért való lelkesedés és a közös célokért való

dolgozás. Lelketlen osztályharcokra ad ez alkalmat és a pártok

önző torzsalkodásává fajul az államban minden társadalmi működés-

A sokféle felekezet és nemzetiség által szétszaggatott országban

lehet-e ekkor közös rmunkáról szó, nem önsírját ássa-e az ország

ellentétes erőinek feltétlenül bekövetkező összecsapása. A társadalmi

osztályok surlódását, a bennük rejlő ellentétes bajtóerők működését

váltsa fel az egymás mellett dolgoz ható, egymást kiegészítő, egy-

mást megértő és közös célú szervezett társadalom. Ehhez azonban

a közös műveltségi alap megszerzése az első feltétel. Közös iskola

a további követelés, hol az -összes társadalmi osztályok oly sokáig

maradnak együtt mindaddig.Imig csak a különböző élethivatásokra

való készülés feltétlen kényszere az elágazást nem kivánja. Az az

iskola, mely e fontos állami érdekeknek megfelel, a 6 osztályos

népiskola. Mindenki számára hozzáférhető legyen és· mindenki

6 osztályt járjon benne végig. E 6 osztályú iskolában együtt élnek

a különböző társadalmi osztályok. és ez a hosszabb együttélés

ellátja őket avval a közös lelki habitussal és azonos potenciával,

mely a közös műveltségi alapot' megszerzi.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t kapják azt az

ösztönzést, azaz egyirányú lendületet, mely a közös haladás szol-

gálatába áll. Itt transzformálódnak az ellentétes nemzetenergiák

közös célú kulturenergiákká.

Az iskola a társadalmi preventiv védekezés leghathatósabb

módja. A kulturállamnak két oszlopa van, az alkotó munka és a

szervezkedés. A ~unkaiskola ellátja az egyént a leghathatósabb

kulturális fegyverekkel és 'az állampolgári nevelés biztosítja a

szolidaritás által 'áthatott társadalom előnyelt.

De az iskola nemcsak a köz, hanem az egyén érdekeit is

van hivatva kielégíte ni. A folytonos munka sivárrá teheti az életet.

A "Panem et circenses" ma is a tömeg kivánsága. Az öröm, a

mámor óhajtásának figyelembe nem vétele a sülyedés fertőjébe

sodorja a tömeget. Az alkoholizmus és a lepujok áldozatai mesél-

191
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hetnek róla. A kulturálIam hivatva van az ember ez ősi kiván-

ságát nemesebb irányba terelni. Ugyanaz az erő, mely eddig kellő

preventiv intézményes biztosítékok nélkül rombolólag hatott, ugyanaz

legyen a magasabb életkifejlődés legszebb rugója. Megismétlődik a

kulturális haladás örökké szép vonása: a romboló vak erő a .

haladás leghűségesebb szolgája lesz.

Ez esetben is megint az iskolai nevelés van hivatva az uj

változást létrehozni. Az uj művészi nevelés transzformálja a mámor

utáni törekvést, életfokozó, éltető erővé. A művészeti fogékonyság'

felébresztése, a művészeti érzék fejlesztése révén, a művészet szép

birodalmában fog keresni kielégülést az örömet szomjuhozó szív.

A tiszta művészeti örömök uj életet fakasztó, életnövelő hatása a

kulturális haladás diadalmas himnuszában csendülnek ki.

Szemünk előtt most már kezd kibontakozni a szebb jövőnek

nagyszerű távlata. Előttünk áll az -évezredes kultur munkának az

örököse és várományosa: az alkotó, teremtő ember, kinek erkölcsi

jellemében a szolidaritás érzése, az állampolgári erény tündököl és

kinél az önző ösztönök rudimentumai is .a fejlődést fokozó élet-

örömek szolgálatában állanak; a megismerést szolgáló értelem

összeölelkezik a .tererntő intuicióval. kiegészül a munkás akarattal,

tette harmoniában van a szociális létfeltételekkel és élete virágjár

a művészet berkeiben találja. E jellemző vonások összesége adja

meg a személyiség fogalmat. A kulturálIam polgárai személyiségek.

E mondás kifejezi a nevelés legfőbb célját, a köznevelés

legfőbb eszméjét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALechnitzky Gyula.
Folyt. köv..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z ó b e l i . é s a z ' í r á s b e l i f o g a lm a z á s .

(Folytatás.)

Nehogy úgy tünjék fel, mintha az irásbeli dolgozatok mind-

egyikét - benne lévén a furor teutonikuszban - széptani, eszté-

tikai értekezesnek akarnám látni. Oh dehogy, sőt talán egyet sem.

Hanem igen, minden irásbelinek valami szép legyen a tárgya, ha

egyszerű és kezdetleges is lenne az a szép. Kell-e' szebb tárgy,

mondhatnák, Petőfi egy-egy szép költeményénél, pl. a "Szeptember

végén", vagy egy-egy szebb olvasmánynál? Milyen élvez et és

könnnyű lehet egy-egy ilyen költeményt átalakítani prózává, vagy

egy nagyobb olvasmány ból egy kisebb dolgozatot irni. Mennyi

szép kifejezés, kedves gondolatok ... Az bizonyos, hogya szókincs,
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a nyelvkészlet lényegesen gyarapodik ily szép tárgyak olvasásakor,
különösen, ha azokat "nemcsak poétikai, vagy retorikai okulást
nyujtó szövegnek tekintjük, hanem tartalmukat is kellőleg elemezve,
a gondolati értéket és tartalmi tanulságot is kellőleg meg világítjuk ".
De az írásbeli megfoga!mazásnál (átalak itásnál) nem annyira a szép

tartalomra ügyel a növendék, mint inkább a mechanikus feladatra,
rninél inkább prózába gyürni a költeményt. Hisz ez még nem is
lenne nagy baj, mert legalább gyarapodna a fogalmazási készsége,
mestersége s így még dicsérendő lenne irásbeliink ily iránya. De
a kifejezések annyira lekötik a növendéket, hogy még akarva sem
szabadulhat azoktól, s hogy ki ne maradjanak, érdekükben lehe-
tetlen mondatprocesszusokat hoz létre. Sokkal célszerübb lenne
akkor még az ily témák helyett átfogalmazásokat csináltat ni
{más, rokon kifejezésekkel leiratni egy-egy rövid kis olvasmányt);
de ezek is könnyen sablonszerüséget szülhetnek. Mindez azonban
nem is a fogalmazás érdekeit szolgálja, mint inkább a helyesiráset

és az ortográfia kérdése. De ez. magában nem lehetséges, mert a
tanítóképzőben már együttes követelmény a helyes irás és a fogal-
mazni tudás. Az is bizonyos, hogy iskolánk 1., de még II. osztá-
lyában is nagyon gyönge lábon áll :a helyesen irni tudás,
úgy, hogy méltán kérdezhetjük: vajjon mit csináltak a közép-

iskola alsó osztályaiban? mikor már az elemi iskolának meg kéne
tanítani erre a gyerekeket, s mikor még a Pedagógiumban sem tud
mindenki helyesen irni. Ez a szomoru jelenség azonban ne kész-
tessen minket arra, hogyatantervet szó szerint értelmezve az 1.
osztályban, s majdnem végig a IL-ban is csupa átalakítást, nyelv-
tani gyakorlatokat irassunk, költői vezérgondolatokat kerestessünk.
Mindig csak mások gondolatait mondják így el, - leleményük
alig nyilvánulhatván meg, a figyelem sincs a kellő fokig feléb-

resztve ; gépiesen irnak, gyártanak, mások kifejezéseihez ragasz-
kodva rengeteget hibáznak. Saját élményük, tapasztalatuk, szemlé-
letük ha van is, nem, vagy nagyon ritkán adunk rá alkalmat a
megnyilvánulásra. •

Pedig mi 'a dolgozatirásnak a célja? elsősorban a fogalmazni
tudás megtanítása. A könnyed, világos, egyszerű és mégis élénk
gondolatkifejezés. Minél könnyebben tudhassa majd növendékünk
mindazt kifejezni irásban is, mit lát, tapasztal, érez és gondol.
Irányítsuk figyelmét a természetre, környezetére, a külső, de még
belső állapotokra is. Megfigyeltetni mindent s leiratni azt, amit
átélt, elgondolt, - így aztán nem lesz unalmas sem a dolgozat-
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.lras. Változatos és termékeny tételeket, hol megnyilvánulhat az

alkotó, teremtő munka is. ~

A fogalmazás elsajátításának, begyakorlásának sikere első-

. sorban a tárgy megválasztásától függ, azért is tértem ki mindjárt

e pontra. S mi legyen a főelv a tárgyak megválasztásánál? csak

az elemi iskolai tanterv utasításaból idézek : "a tárgy ne csak ne

legyen idegen a tanuló előtt, hanem keltse fel érdeklődését, azaz

vétessék abból a gondolatkörből, melyben a gyermek él. Azért

nagyon megfontolandó, célszerű-e az a szokásos mód, hogy min-

dig csak olvasmányok tartaImát irat juk le a gyermekkel. Igaz.hogy

az olvasmány tói is megkivánjuk, hogy a gyermek érdeklődését

felkeltse s a tárgyalás nyomán oly meghitté váljék előtte, hogy

szinte belső élményévé alakuljon át, mert csakis ebben az esetben

alkalmas fogalmazási feladatra. De ne feledkezeünk meg arról,

hogy minden művészi készség fejlesztésének, még az elemi oktatás

fokán is, jobb szolgálatot teszünk: ha a természet után dolgozta-

tunk " stb. (amit maga körül lát, jobban érdekli bárminél).

Ehhez csak annyit fűzök, hogy képzőink az értesítők tanu-

sága szerint is nagyon átérzik a fogalmazás nagy fontosságát,

mert közlik az irásbeli tételeket is. Rengeteget irattak, hisz sokat

követel a Tanterv, de igen sok a másoltatás (még ha emlékezetből

is történik), az átalakítás; a felsőbb (Ill. b.-ban) a reproduktiv

természetű .. Igy nagyon kevés alkalmat nyuj tunk a leleményre, az

önálló, alkotó munkára. Érthető ez az eljárás, mert a tanterv

mondja és a tanárnak is könnyebb. Ez a könnyebbség tiszteletre-

méltó jutalom, tehát senki részéről nem lehet vád, mert a tanár

hosszú munkával és sok beszélgetésseI preparál egy költeményt,

,vagy olvasmányt annyira, hogy azt végre le is irathatja. De a

-tanulónak már leiratlanul is hasznára van az, ami nem jelenti azt,

hogy ily leiratásokat (átalakításokat soha ne végeztessünk, - igen,

- de a tételek többsége ne ilyen legyen. Nehéz a tanárnak a

helyzete már a tárgy megválasztásánál is, hisz pl. a II. osztályban

a tanterv havonta 3 dolgozatot kiván és ha már az élményeket,

tapasztalatokat az I-ben kezdi iratni, mit csinál' a IL-ban? Mi

legyen akkor a tárgy? igen helyesek az átalakítások, átfogalma-

zások, kivonatok is (összefoglaló erő, szép kifejezések gyüjtésének

gyakorlására, no meg aztán a'"'fokozatosság elvének szem előtt

tartása miatt is), de azután jőjjenek a legváltozatosabb jelenetek

(vásár, szüret, kovácsműhely, rézfiámor, utca, környék szebb

pontjainak leirása; kisebb elbeszélések; életem egy víg, szomorü;
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jelenetéről; miért választottarn a tanítói pályát? vidékeim természeti

szépségeiről ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkedves olvásrnányomról, költőmről, játékomról, tanul-

mányaimrói stb., stb.) Fontosnak tartom az alsó osztályokban a

művészi képekről (sikerült reprodukciókról) való gyakorlatirást.

A tételeknek már előbb említett változatossága is erősen neveli a

tanuló szépérzéket, mert bármit ir, a megfigyelésból, a szemléletből

indul ki. Aki figyel, annak magyarázni sem kell a természetben,

jellemben megnyilvánuló szépet : szerető gonddal inkább csak ki-

egészítjük, irányít juk. Hát még a képek! Azokról ugyan csak a

tárgyat fogja megirni, s inkább oly képekről irassunk, melyek vala-

mely elbeszélhető eseményt ábrázolnak. Mennyire alkalomszerű

pl. Kisfaludy K.' Mohács-ával kapcsolatban Székely B. gyönyörű

reprodukciójáról (Il. Lajos holttestének feltalálása) iratni! Nagyon

hálás téma egy iskolai dolgoza th oz. 'Bizonyos alapismeretek kelle-

nek már a szinezési technika, a kompozició, egység m:űvészi szép-

ségének megértésehez (ez már magasabb fok; pl. egy tájkép vagy

a rembrandti sötétség); mert némely dolgozathoz feltétlenül kell

egy kis előkészítés (ha nem is célzatos). Ezért könnyű egy költe-

ményátalakítást választani, mert azzal a rendes órákban már fog-

lalkoztunk. Egyáltalán jó lenne, ha a heti 4 órábQj 2 egymás

mellett lenne. Középiskolában, hol az alsó fokon 5-6 óra van a

magyarra szánva, ez majd mindenütt megvan. A mi iskoláinkban,

hol csak 4 óra van, szintén meg lehetne ezt tenni, mert amikor

dolgozatot nem irnánk, az egyik óra kimondottan csak az olvasás

gyakorlására szolgálna. Dolgozatiráskor pedig az első órában bizo-

nyos irányú előkészület lenne (pl. a gyakrabbi hibákra való ismé-

telt figyelmeztetés) és az óra utolsó negyedében adnánk meg a

témát, hogya gondolkodásra is jusson mindig 10-15 percnyi idő.

Szoktassuk növendékeinket egy kis darab papirra vetett vázlat

megirására. E kivánságokhoz azonban már egy ötödik magyar

órára volna szükség.

Sok egyforma természetű dolgozatot ne irassunk, minél vál-

tozatosabban! Mindenképpen a tételek termékenységét mozdítsuk

elő. Igyekezzünk magunknak rninél hatalmasabb tételkomplexumot

gyüjteni, hogy válogathassunk és a termékenyítő (nem sablon)

tételeken belül állapítsunk meg bizonyos fokozati különbségeket.

Az irásbeli fogalmazás tanításában nagyon magára van hagyatva

a szaktanár ; sokszor a túlzsufoltság is mechanikussá teszi tanítása

eszközét, t. i. a dolgozatírást. Azért is merült fel már több ízben

e kérdés monografikus feldolgozásának terve, mely segédkönyvként
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sok tekintetben útbaigazítás lenne. Jankovich rniniszter idézett ren-
-delete meg is igéri, hogy a működő tanárokat alkalmas segedesz-
közökkel fogja támogatni; gondoskodni fog tudományos stilisztikai
.könyv iratásáról, valamint didaktikai vezér könyv szerkesztéséről,
a magyar fogalmazástan számára. Részünkről is (mert mindezeket
a középiskoláknak igéri) a legnagyobb' örömmel várjuk mindezek
mielőbbi megvalósulását, de addig is összesítsük erőinket az adot
viszonyok alapján.

Figyelemreméltó a mi utasításunkban, hogy az I. osztályban
nincsenek u. n. házi dolgozatok, mig a IL-ban van havonként egy.
Továbbá nem emlékezik meg a diáriurnok kérdéséről. A nevelési
rész szerkesztője figyelmesebb, mert igen melegen ajánlja a diá-
riumok vezetését. Kétségtelen, hogya magyar nyelv és különösen
az irásbeli fogalmazás tanításánál még nagyobb a diáriumok fon-
tossága, melyek vezetését, alkalmazását az I. osztályban épp azért
is megengedhetőnek vélem, mert ott házi dolgozatok úgy sincsenek
s alkalmazásuk nem merész dolog, mert az nem kimondott irásbeli
feladványtár, ha néha irnak is bele egy- egy rövid olvasmánytartal-
mat, kivonatot. Nemcsak az irásbeli fogalmazást lendítenék ezek
fel, hanem a tanításunkat is eredményesebbé tehetnők azzal, hogy
a táblára - felirt fontosabb tételt, igazságot bevezetnék _oda, hacsak
irónnal is. Együtt dolgoznak így a tanárral és ez lenne egyik leg-
fontosabb eszköze csak a helyesírás megtanításának, mely egészen
mechanikai munka, gyakorlottság eredménye. Erről különben mégxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.alább lesz szó.
Hogyafogalmazásbeli tételekben, tárgyakban a koncentráció-

nak is érvényesülni kell, azt szintén felesleges hangoztatni. Hisz
összefügg ez a tételek minél változatosabbá, termékenyebbé való
tételéveI. Lehetetlen itt meg nem ernliteni a kirándulások kérdését,
melyek annyi tapasztalatot, impressziót szereznek a növendékeink-
nek, hogy dolgozataikban nemcsak a legváltozatosabb szemléletek-
ből indulhatunk ki, hanem tudományosabb tételekből is. PI. egy
botanizáló kirándulás (növényi élet, vagy más eféle ismertetése);
egy sarlang megtekintése ; gazdasági viszonyok megfigyelése. A
nI...--IV. éveseknél egy környékbeli iskola meglátogatásával kap~so-
latos tapasztalatok. Ez már kimondottan pedagógia lenne, melyaz
irás beli fogalmazásnál is segítené a magyar nyelv tan árát. Még a
tanterv által előirt 1-2 pedagógiai irásbeli dolgozat tárgya is ne
annyira elméleti legyen, mint inkább olyan, hol érvényesitheti a
növendék .gyakorlatí tapasztalatait, megfigyeléseit. Hisz fóelv, hogy'
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mindent szemléltetve kell tanítani, szemléletből kiindulni, oda vissza-

térni, s rajta legyünk, hogy a szemlelet tárgya, alapja ne a betű.
~egyen, hanem Ei. nagy természet s az abban megnyilvánuló cse-

lekvések.

Irásbeli fogalmazás jelenti a helyesen irni tudást is. Sok tanár

előtt azért válik olyan borzaJmassá a dolgozatirás kérdése és azért

végzi aztxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII legnagyobb élettelenséggel. Mert hát javítani is kell

azt a rengeteg dolgozatot, s nemcsak a gondolatok kifejezése

szempontjából,. hanem ortografice is. Ezért mondja Gurlitt , "vörös.

nyomoruságnak" a dolgozatjavítást, ezt a félelmes és idegölő-

műveletet, Ez a félelem okadatolt és alapos. Hisz nincs lélekölőbb

dolog az alap os dolgozatjavításnál, különősen mikor tömegként áll-

a sok gyakorlat a feldolgozásra. Havonta 250-260 dolgozar.

Annyira belefásul a tanár, hogy szinte káprázik az esze s már fel

sem tűnik előtte minden hiba, egyesek ki is maradnak. Bármény-
nyire is álJítják, hogy különösen az alsó osztályokban még a

javítások is mechanikusan történnek (mit kisérletekkel is beoizo-

nyitottak), kénytelen a tanár a tőle kitelhető igyekezettel a dolgo-

zatokat alaposan átvizsgálni, a hibákat megjelölni, sőt még a ki-

javításokat is ellenőrizni: De mindezt teszi azért, hogy a következő

dolgozatok ban annál kevesebb legyen a hiba és sokszor mégis alig

látszik eredményesnek a fáradozása. Ennek oka tán az, hogy a

helyesírási hibákra csak akkor gondolunk, mikor dolgozatokat

javítunk. Beszélgetéseink, olvasgatásaink közben is gyakran hivjuk

fel a figyelmet egyes érdekesebb mondatalakulatra, fogalmazásbeli,

sajátságra és az egyes komplikáltabb szavak irásmódjára. Legyen

tehát mindig gondunk az irás mechanikus gyakorlására, a jól meg-

fogalmazott gondolatoknak szabatos leírására. (Hibafüzet alkalma-

zása.) Csak ebbéli kapcsolatában (a fogalmazással) érdemel most:

említést a helyesirás kérdése, mely lényeges járuléka a jól fogal-

mazni tudásnak. Máskülönben alig tartozna a kérdésünkhöz. mert

hosszasan fejtégetve csak mi is erősítenénk azt a már majdnem

meggyökeresedett felfogást, hogyahelyesirás és fogalmazás' taní-

tásának egyedüli és csalhatatlan eszköze, módja a dolgozat iratás.

Igenis nem' egyedüli és nem is a legfontosabb eszköze. Innen a

gyakori tévedés és a szóbeli fogalmazás ügyének oly nagyfokú:

elhanyagoltsága. Mert jóformán csakis fonétikus az írásunk, köny-

nyen megértethetjük tanitvériyaínkkal beszélgető gyakorlataink alkal-

mával a helyesirás lényegét, - lehetőleg mindent úgy leirni, mint

ahogyan kimondjuk. A látás és hallás itt jobban segítségünkre van,
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mint akár az iratás. Hogy e tekintetben a tanulók olvasási vágya

is mennyire fontos a fogalmazás (s így a helyesirás) tanításának

eredményessé tételében, azt bővebben fejtegetni szinte felesleges.

Nem emlegetem azt sem, minő hiányokat idézhet elő egy gyenge

könyvtár, - mert az ifjusági könyvtárak ügye úgyis az elintézés

stádiumában van.

Az eddigi tárgyalás ból is látható, hogy a tanítóképzői fogal-

mazás-tanítás helye a két alsó osztály, mert ott van erre legtöbb

alkalmunk. Ez a munka tovább folyik a felső osztályokban még

nagyobb körültekintéssel, mert sokszor itt is érezhetjük még a

feltünő hiányokat. Ha kevesebbszer is irathatunk, de annál többet

beszélgetherünk, fejtegethetünk az éposz, dráma, regény tárgyalá-

sakor. Itt már nem elégszünk meg azzal, hogy jól tudjon fogal-

mazni, hanem minél szebben, jobban. Hogy az önképzőkörök,

különféle ifjusági egyesületek is mily nagy szolgálatokat tehetnek

a fogalmazási készség fejlesztésében, az előadásbeli ügyesség növe-

lésében, az annyira tudott dolog, hogy szintén felesleges részle-

tezésük.

Az eddigi fejtegetéseket összefoglalva láthatjuk, hogy külön

szóbeli és irásbe)i fogalmazásról mennyire helyénvaló beszélgetésünk

a tanítóképzőben. De azt is láttuk, hogy mindkettő mennyire egy·

célt, a fogalmaznitudást szolgálja. De a tanári közfelfogás is a leg-

többször csak az irásbeli fogalmazást azonosítja a fogalmazás kér-

désével, melynek legfőbb veszedelme az a tévesen kialakult felfogás,

hogyafogalmazástanítás a magyar nyelv tanárának a feladata. Ha

támogatják is e feladatában, az inkább ötletszerű segítség, melynek

eredménye igy nagyon csekély. Anyagunk a tanítóképzőben nem-

csak az idegenajkúak miatt, de az átlagos tehetség szempontjából

is. oly gyönge, hogy ez a gyöngeség nyilvánul a beszélni és írni-

tudás képességében is. Hisz azért helyezi a fősúlyt tantervünk a

m. nyelvben a "helyesen" fogalmazni tudásra s nem annyira a

szép, művészi stilizálás készségére (melyre a középisk. inkább

törekszik). Mindezeken csak úgy segíthetünk, ha a tanári kar egy-

séges munkájával jön e kérdés segítésére. Közös cél legyen a

fogalmazás kérdése, mely semm: más, mint a helyes -magyarság

szóban, írásban.

Nagyobb gondot kell fordít ni a tanárképzésben is a fogalma-

zás kérdésére, a nemzeti nyelv tudatos művelésére, stilgyakorlatokra,

- különösen . a szaktanároknál, kiknek szakképzettsége a mostani

rendszer szerint majdnem kizárólag irodalomtörténeti.
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Mig nem jelennek meg a miniszter által kijelölt s emlí tett

segédeszközök, igyekezzünk saját belátásunk szerint (egy-egy mód-

szeres értekezleten megbeszélve) pótolni a hiányokat, beszerezve a

könyvtár számára a mulhatatlanúlxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges szakkönyveket. De

necsak ilyeneket. Van például a Filléres Könyvtárnak Sebők Zs.-tól :
Hogyan ne beszéljenek a gyerekek -- cimmel egy könyvecskéje, mely

kicsi terjedelemben ugyan, de még nagyobbak számára is tíz apró

elbeszélésben példát ad a helyes magyarságra. Nem egy, de több

példányban is meg kéne találni az ifjusági könyvtárakban.

Az elmondottakat pontokba szedve, egy idézettel (Jankovich

(min, rend.) vezetem azokat be: "Magyarul hiányosan tudó taná-

rok, vagy a magyar nyelvi és irodalmi tudományos elméletben

hiányosan képzett tanárok ne tanítsák a magyart." Mi csak ama

óhajunknak adjunk kifejezést, hogy lehetőleg szakképzett magyar-

tanárok kezébe adjuk a magyart, mert szükségből tanítva, hiányzik

esetleg az a tárgy iránti szeretet, mely feledteti a magyar nyelv

tanításában előforduló különösébb nehézségeket.

A fogalmazás alapja a helyes, kifogástalan magyar beszéd.

Ennek megtanítása legyen a legfőbb törekvés (szóbeli fogalmazás).

Az irásbeli fogalmazás megtanítása elsősorban a magyar szaktanár

feladata. '

Fő törekvése legyen a dolgozatok iratásánál a fogalmazás
megtanítása. Az ortográfia mechanikai készség, mely könnyebben

elsajátítható és a fogalmazás velejárója.

A tanuló a dolgozatokban alkosson és ne sablont termeljen.

Tehát minél változatosabb és termékenyítő tételeket! Az ilyenek

kidolgozásában nyilvánul majd meg nemcsak a fogalmazó, de az

itélő és kifejező képessége is, melynek eredménye lesz a végső

cél : értelmének emelkedése és sokoldalú kifejlődése.

A tanár felfogására bizandó, hogy a dolgozatot klasszifikálja

vagy birálatot irjon rája, esetleg a tételt maga is kidolgozza, hogy

a javításkor mintát, lássanak a tanulók.

A dolgozatok számától há el nem is állhat, de lehetne beszélni

arról, vajjon szükséges-e annyit irni s nem lehetne-e inkább a

diáriumokat felkarolni ?

A dolgozatok rendjéről s általában mindazon kérdésekről,

melyektől a fogalmazás tanításának a sikere függ, módszeres meg-

beszélések tartandók s közös erővel kidolgozandó egy olyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAterv,

mely necsak terv legyen, de a tanárkar minden tagjának a fogal-
mazástanításban kifejtett munkája. (Ilyirányú egységesen megbeszélt
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határozatokat látunk p-éldául a kolozsvári tanítóképző értesitőjében,

Kétségtelen, hogy másutt is jutottak hasonló megállapodásokra,

csak nem közölték azokat az évi értesírőben, mint a kolozsváriak,

bár az ilyenek közzététele csak hasznos lehet más tanítóképzőre is.)

Egyesületünk egyetemlegesen is tegye magáévá a fogalmazás-

ügyét; nem mintha eddig nem törődtek volna vele, hanern hogy

vezérlő cél legyen és egészen egyetemes. Magyar tanítókat neve-

lünk, képezünk, a nemzeti nevelés jegyében indul meg minden

fejlődés, - tudjanak is magyarul mindenképen, 'mert - ne vegyük

frázis nak, de szent jelszónak : nyelvében él a nemzet!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesterházy Jenő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A f i z ik a i t a n u ló g y a k o r la t o k r ó l .

3. Igen fontos elv a gyakorlati megvalósítás szempontjából az •.

hogy a fizikai gyakorlatok minél szorosabb kapcsolatba hoeassanak

a kézimnnkaoktatással.

Természetes, hogy ennek az elvnek főleg a tanítóképzőkben

van nagy jelentősége, miután ezen intézetekben a kézimunka mint.

rendes tárgy a képzésnek szerves alkotó része. Úgy a kézimunka

oktatásnak, mint a fizikai gyakorlatoknak is a célja lényegébim

ugyanaz. Az általános alaki, cél szempontjából mindkettő a gya-

korlati cselekvő készséget igyekszik a tanítónövendékekben kifej-

leszteni; mindkettő anyagának része a taneszközkészítés, mellyel a.

szorosabb értelemben vett szakképzést szolgálják. Ez a körülmény
természetes kapcsolatot teremt a két tárgy között és a másfajta

középfokú iskolával szemben a tanítóképzőben jelentékenyen meg-

könnyíti a fizikai gyakorlatoknak olyan megoldását, melynél az.

összes tanulók egyszerre ugyanazt a kisérletet végzik. Már a

gyakorlati megvalósítás második főelvének a- tárgyalásánál láttuk;

hogy a fizikai gyakorlatoknak tömegkisérletek formájában való

megoldása a mi viszonyaink között csak úgy vihető keresztül, ha.

olyan eszközöket szerkesztünk, melyek mindenike lehetőleg sokféle

célra szolgál és egyuttal olyan egyszerű, hogy házilag is könnyen

elkészíthető. A gyakorlatokhoz szükséges fizikai eszközöknek ilyen házi"

úton való tömeges készítését könnyítheti meg a kézimunka- oktatás ..

Miután eredményes kézimunkaoktatás nem képzelhető el másként,

mint - legalább bizonyos fokig - tömegoktatással, ehhez pedig:
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okvetlenül szükséges, hogyakézimunkafelszerelésben a szükséges
szerszámok annyi példányban legyenek meg, hogy legalább is az
osztály fele egyszerre ugyanazt csinálhassa, ennélfogva a fizikai
gyakorlatok hoz szükséges ezközök tömeges készitéséhez a szer-
szám ok a kézimunkafelszerelésben rendelkezésre állhatnak.

Ez a kapcsolat a kézimunkaoktatás és a fizikai gyakorlatok
között akkor volna a legtökéletesebb, ha a két tárgy tan menete

úgy volna összeegyeztethető, hogyakézimunkaórán elkészítenék
a tanulók a gyakorlathoz szükséges eszközöket - törnegmunkával

annyi példányban (l5 példány), ahány szükséges - és a fizikai
gyakorlatok következő óráján ezen eszközökkel a megfelelő .gyakor-
latok végeztetnének. Mivel azonban a fizikai eszközök készítéséhez
rendszerint a megfelelő fizikai jelenségekre vonatkozólag beható fizikai
ismeretek szükségesek, ennélfogva ez az ideális kapcsolat a gyakor-
latban csak ott oldható meg teljes sikerrel, ahol' e két tárgyat egy
és ugyanazon tanár látja el. A tárgyak ilyen összekapcsolásának
azonban a gyakorlatban számos akadálya van, meddő dolog volna
tehát ezen tárgyfelosztás előnyeiről itt részletesenjárgyalni. Alább,

ahol a gyakorlatokon alapuló fizikatanitáshoz szükséges időről
lesz szó, röviden ismét foglalkoznom kell e kérdéssel.

A leipzigconnevitzi képzőben épen az az eset forog fenn, hogy
a fizikai és kézimunkaoktatás egy tanár kezében van. Kétségtelen,
hogy a Frey egyéni képességein kivül ennek a körülménynek is
nagy szerepe volt abban, hogy itt a fizikai gyakorlatok kérdése
a modern pedagógia szempontjából olyan sikerült megoldást nyert,
amilyennek a közelben fekvő weimari és drezda-plaueni képzőkben
már semmi nyomát sem találtam.

Frey különösen a "Physikalische Arbeitsunterricht" cimű
művében elméletileg is behatóan foglalkozik a fizika és kézimunka-
oktatás' kapcsolatával és lényegében arra a következtetésre jut, hogy
az alsó fokon azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkézimunkaoktatás tartalmában fizika-, a fizikaoktatás

pedig formájában kézimunkaoktatás legyen, Bár - vakáció levén - a
tanítást közvetlenül meg nem figyelhettem, a tanterem és a szertárak

felszereléséből arra kell következtetnem, hogy Frey ezt az elvet nem-
csak hirdeti, hanem a gyakorlatban keresztül is viszi.

A kézimunkaterem felszerelését tekintve nem hasonlít a mi:
kézimunkatermeinkhez, inkább lakatos- vagy mechanikus rnűhely-

hez volna hasonlítható. A' terem közepén hatalmas asztal van-

melyen körös-körül, kellő távolságra egymástól, erős satuk vannak
felszerelve; a falak körül hasonlóképen satukkal felszerelt munka-

Magyar Tanftóképzö, 14
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asztalok vannak." Az asztaleken és falakon temérdek különböző

szerszám van felhalmozva. 'xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.i •

,;'Altalában a fizikai gyakorlatokat és kézimunkaoktatást közösen

szolgáló felszerelést és annak használatát illetőleg a latottakból

három tanulságot vonhattam 'el : 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ; -a). " A tanit6képzői1!/'tézetnek' 'elsőrangú szükséglete valamely

keJZöInagyságú energia forrás és ennek felhasználására ' a megfe-
lelő. alapberendezés: ' E tekintetben a connevitzi képző kítünően fel

van szerelve. Az energiát a városi villamos telep ;;zolgáltatja.

A váltakozó áramot részint motór dinamóval egyenárammá, részint

transzforrnátorokkal alacsonyabb és magasabb feszültségű váltakozó

árammá alakíthatják át, az erősségét ellenál1ásokkal szabályozhatják.

Külön .elektromótor fúrógépet, körtürészt, esztergát hajt.

, .' A félegyházi tanítóképző-Intézet e tekintetben nincsen kellően

ellátva. Amit azonban a helyi viszonyok lehetővé tettek, azt fokoza-

tosan igyekeztünk megvalósítani. A viznek a padláson levő viztartóba

való felhajtására benzinmótort kellett beállítani. Ezt használjuk fel

arra, .hogy egyuttal a tanulmányi célokra szükséges energiát is

szolgáltassa. Megfelelő erősségű (a motór 1 lóerős, a dinamó 65

Volt 10 ampéres) mellékárarnkörű dinamógépet szereltettünk a ben-

zinmótor mel1é és ez szolgáltatja a villamosságot úgy a vetítéshez,

mint az akkumulátortelep töltéséhez. Ez az erőforrás azonban

gyenge és igy most arra törekszünk, hogy mi is a városi villám-
telep áramát használhassuk 'fel energiaforrásúl. A gépházban csak-

nem teljesnek mondható lakatosfelszerelésünk, a kézimunkaszer-

tárban pedig nagy esztergapadunk 'van, melyeket természetesen a

fizikai eszközök készitésénél igen jól felhasználhatunk.

Az a befektetés, mellyel az iskola az ilyen berendezést meg-

teremti, busás kamatokat hoz: 1. az erőforrás szolgáltatja a szük-

séges fényenergiát a vetítőgéphez -is, mely nélkül modern iskola

el sem képzelhető, 2. az alapberendezés lehetövé teszi, hogy. a

taneszközök legnagyobb részét házilag lehessen elkészíteni, az el-

romlottakat pedig kijavítani és 3. a tanulók nem tan könyvből fogják

megismerni a mótort, a modern ipari élet ezen kiválóan fontos esz-

közét, hanem megtanulják azt használni is, ezzel pedig a modern

emberre nézve igen értéke? készségre tesznek szert.

b) M in d e « gyakorlóasztaf külön fe l le g y e n secreloe a szükséges
szerszámokkal. . '

Frey iskolájában ez a felszerelés igen tökéletes. Nemcsak a

közönséges szerszámok vannak meg minden munkaasztalon, hanem a



gyakorlatok céljaira igen alkalmas speciális eszközökkel is el vannak

. látva. Minden gyakorlóhely fel van szerelvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerős saucoal, melyben

szükség szerint más-más eszközt erősitenek meg. Miután elegendő

helyük ,nincs és így a nagy terjedelmű közö~séges gyalupadokat

nem használhatják, Frey szerkesztett olyan ~gyszerű gyalúpadot,

mely a satuba erősíthető, csupán hosszirányban egymás mellett

fekvő két vastag lécből áll, melyek csavar segítségével közelithetők
és távoIíthatók. Az egész igen kis helyet foglal el' és a célnak

mégis jól megfelel. A munkaközben szükséges rajzolás céljaira

igen ügyes en szerkesztett rajzasztalt is láttam, mely. szintén a

satuba erősíthető, mélyebbre és magasabbra állítható lapja forgat-

ható és tetszésszerinti szög alatt mégerősíthető. Ugyancsak a gyakorló-

asztalok számára lábbal hajtható fúró esztergagépei is konstruált

Frey, mely használatkor asatuba erősítendő, egészen vasból van,

forgá~tengelye tetszés szerin~ vizszintes vagy függőleges irányba

helyezhető. Egy ilyen gépet hozattunk is az intézet számára és
mondhatom, hogy igen sokszor és sokféle célra (tekercselés, spirál-

rugókészités, kisebb dolgok esztergályozása, fa, fém fúrása stb.)

használom.

Közönséges kézi szerszámmal bőven el van látvaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjninden

gyakorlóhely. Frey szerint legcélszerübb és pedagógiai szempontból

is a leghelyesebb volna, ha minden tanulónak saját szerszámai

lennének. Amint meg kell szerezniök a rajztanításhoz a rajzeszkö-
zöket, zenéhez a hegedüt stb. épen úgy kötelezővé lehetne tenni

a fizika tanulásahoz is néhány egyszerübb fizikai eszköz és szer-

szám beszerzését.

ej Mindig akadnak a tanítóképző növendékei között olyanok,

kik' valamely mesterséghez értenek. Egyik ügyes esztergályos, másik

az asztalosmunkákhoz ért jobban, ,:an olyan, aki valamikor laka-

tosinas volt. és így a fémek feldolgozásában jártas. Némelyik tanuló

pedig már veleszületett hajlamánál fogva különös kedvvel foglalkozik

a fizikai gyakorlatokkal, szerétettel és ügyesen készíti a fizikai esz- .

közöket. A ianulók· ilyen egyéni képességeit igyekezzünk az .ügy ér-

dekéb.,engyümölesQzővé tenni. A tanulógyakorlatokhoz olyan esz-

közök is szükségesek, melyeket nem minden tanuló képes. úgyelké-

szíteni, hogy á gyakorlatok céljaira teljesen megfelelőek legyenek.

Az ilyen eszközöket nem tömegesen egyszerre készítettjük, hanern

az ügyesebb, vagy az illető mesterségben jártas tanulők készítik el

az összes asztalok számára. Közvetlen tapasztalásból ,tudom; hogy

a legtöbb tanuló szabad idejében (karácsonyi, husvéti és nagyvaká-

203
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cióban) igen szivesen végzi ezt a munkát és boldog; ha különös
képességeit az intézet érdekében hasznosítani alkalma van.

4. A tömegkisérletek megvalósítása esetén szükséges gondos-
kodni arról,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogya fizikai gyakorlatok eszközei' a tanulóknak

bármikor hozzáférhetők legyenek.

Szükséges ez egyrészt azért, hogy azoknak a növendékeknek,
kik kedvvel foglalkoznak fizikai kisérletekkel, alkalmat adjunk arra,
hogy szabad idejükben hajlamaiknak megfelelőerr behatóbban fog-
lalkozhassanak egyes fizikai jelenségekkel, de szükséges azért is,
hogy amennyiben akár a rendes fizikaórán, akár a külön gyakorló-
órán a megkezdett gyakorlatot vagy fizikai eszköz készítését be-
végezni időhiány amiatt nem lehetett, ami többször előfordúl, azt a

tanulók mint házi feladatot szabad idejükben folytathassák, ille-
tő1eg befejezhessék.

. Ezt a kérdést intézetünkben úgy oldottuk meg, hogy a gya-
. korlatokhoz szükséges eszközök számára egy nagyobb - három
részből álló, (öt-ajtós) szekrényt készíttettünk, melyet a természet-

tudományi tanterem előtt levő folyosón helyeztünk el. A gyakor-
latokhoz szükséges eszközök részben ebben a szekrényben, részten
- a szerszámok és kisebb faalkotórészek - a gyakorlóasztalokMLKJIHGFEDCBA

1 " fiókjaiban vannak elhelyezve. A szekrény kulcsai a növendékeknél
vannak, akik így bármikor hozzáférhetnek és használhatják az
esiközöket.

.. 5. A fizikai gyakorlatok céljaira szolgálá felszerelés fokozatos

elkészítése illetőleg beszerzéseker legyünk tekintettel a tanítóképző-

intézet szakiskolai jellegére.
A tömegkisérletek anyaga nem terjedhet ki a tanítóképző

intézet tantervében meghatározott fizikat anyag minden részletére.
Lehetetlenné teszi ezt egyrészt az, hogya rendelkezésre álló idő
igen kevés, mésrészt az, hogy a fizika anyagának több olyan rész-
lete is van, melynek kisérleti . tanulmányozása olyan eszközöket
kiván, rnelyeket nem lehet - vagy csak igen nagy költséggel lehetne
-.-.:.annyi példányban beszerezni, hogy az illető kisérleteket tömegesen

végeztethessük. Ebből az következik, hogy tehát a tanítóképző

fizikai anyagából pontosan ki kell válogatni azt a részt, amelyre
vonatkozó kisérletek gyakorlásának valamely szempontból külö-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nösebb értéke' lehet. "
:A tízikai gyakorlatok anyagának ezen kiválasztásánál nyilván

a gyakorlatok elé kitüzött célok, a. rendelkezésre álló idő és a
meglevő helyi körülmények lesznek/ az irányadók.
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A tanítóképző, inté~et mint szakiskola szempontjáből azt a

célt tűztük ki, hogy a tanítónövendékekben a, cselekvő .szemlélteté

készség kifejlődését előmozdítsuk. Ez a cél, amint Iátt\lk" termé-

szetes összefüggésben van az általános pedagógiai szempontból

megállapított céllal, amennyiben éppen a nép tanítók ilyen képes-

ségeinek kifejlesztése által érhető el az,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy uvnépnevelés cegész
területén az egyéneknek azalkotó munkéhozszükséges gyakorlati

cselekvő készsége fokoztassék. ' ,

Ez a célt tekintve kétségtelenül az, 'a legtermészetesebb és

leghelyesebb, ha a tanító növendékekben "a cselekvő" szemleltető
készséget azoknak a kisérleteknek a gyakoroltatásával igyekszünk

fejleszteni, melyeket majd, 'mint tanítóknak a népiskolában is

végezniök" kell.

~, Ebből egyszerüen kövétkezik, hogy a fizikai gyakorlatok

céljaira szolgáló felszerelés elkészítése illetőleg, beszerzésénélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső."

sorban arra legyünk tekintette], hogy lehetőleg mindaeokat a kisér-'

leteket, melyek a népiskolában is bemufatandók, a tanító növendékek

egyszerre tömegessen ,végezhessék.
Miután a delog természeténél fogva a népiskola fizikai. anyaga

csupán csak a legfontosabb és egyúttal olyánfizikai jelenségek

ismertetésére terjed ki, melyek legnagyobbrészben igen egyszerű

és így könnyen előállítható vagy beszerezhető eszközöksegítségével '

szemléltethetők,ez a körülrnény a fizikai gyakorlatok ilyen fel-

szerelésének létesítését -nagy rrrértékben megkönnyíti.

A népiskolai fizikai kisérleteknek tömeges végeztetésével az

alaki cél, a kézügyesség, cselekvő készség fejlesztése mellett a

tanítói szakképzés 'érdekeit is szolgáljuk, amennyibeoezen rnunka

közben a növendékek alaposan megismerik il. népiskolai fizika-

oktatás anyagát és megismerik azt a triódot is;"ahogyan a

tanulókat fizikatanítás 'közben cselekvőleg foglalkoztatni lehet.

Ezt az utóbbi célt mindenesetre úgy érhetjük el, legkönnyebben,

ha a népiskolai anyagra vonatkozó ezen törnegkisérleteket nell} a

lI-ik mód szerint '- a megfelelő fizikai jelenségeknek a 'rendes

fizikai' órákon történt tárgyalása után a külön gyakorló órán ismétlő-
kisérlet formájában, - hanem a III-jk mód szerint a rendes fizikai

órákon tanítás közben végeztetjük, hogy így eljárásunk egészen

hű, képe legyen annak a tanításmódnak, melyet a modern pedagógia

a népiskolában a leghelyesebbnek tart. Egyebeken kivül éppen ez

, az egyik. legfőbpérv amellett, hogya. gyakorlatok II. megoldási

módiáról. lehetőleg a III-ikra térjünkát.
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Ha azt a célt is figyelembe vesszük, amit a fizikai gyakorlatok

elé magának -a fizikatanitásnak a szempontjából tűztünk ki, hogy

t. i. a -természet tüneményeit saját megfigyelés, öntevékenység

alapján tanulják megismerni, ha azt akarjuk, hogy némi betekintést ~

szerezzenek abba' a rnódba, ahogyan a természet fizikai jelenségeit _

vizsgálni, törvényeit meghatározni szokták, úgy nem" elégedhetünk

meg csupán a népiskolai kisérletek gyakorlásával, hanem olyan

gyakorlatokat is kell végeztetnünk, melyek a népiskolai anyagonxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kívül állnak éserre a célra inkább alkalmasak. Ha itt ismét tekin-

tetbe vesszük a rendelkezésre álló időt is, nézetem szerint akkor

járunk el a leghelyesebben, ha a tanítóképző intézet fizikai anya-

gának a népisk-olai anyagat meghaladó részébőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsupán néhány

alkalmas típust választunk ki, de az ide tartozó jelenségeket aztáu

a gyakorlatok alatt lehetőleg behatóan dolgozzuk jel. Bizonyos, hogy

néhány ilyen tipus részletes feldolgozása a fenti cé} szempontjaból

sokkal többet ér, mintha az egész fizikai anyagra kiterjedőleg, de

az idő rövidsége miatt kénytelenségből egyforma felületességgel

végeztetjük a gyakorlatokat.

Az ilyen típusok tárgyalása az alkotó munkára való nevelés

szempontjából is értékesebb, amint azt Lechnitzky is kifejezi művében
"A népiskola anyaga adja az egyes szaktárgyak számára azokat a

tipusokat, melyeket a képző a legkifejlettebb apparátussal tárgyal,

hogy a tudományok alaki képző erejét teljesen kihasználja."

- A tipusok kiválasztásánál a helyi körülrnények, az esetleg

meglevő eszközök, vágy az illető tanárnak a fizika valamely ágában

való speciális jártassága stb. figyelembevételével lehetőleg a fizikának

a gyakorlati élet szempontjából legfontosabb részei jöhetnek tekintetbe.

A fizikai gyakorlatok felszerelésének továbbfejlesztése tehát

ezen elv szem előtt tartásával úgy történnék, hogy főképpen olyan

eszközöket kész itenénk illetőleg szereznénk be, melyek a kiválasz-

tott néhány tipusnak tömeges - még pedig lehetőleg mérőkisérletek

alapján való -minél behatóbb tárgyalását lehetővé teszik.

6. _ A tömegkisérletek gyakorlati megvalósításának fentebb

vázolt elvei gyanánt szem előtt tartandók akár a Il-ík, akár' III-ik

mód szerint oldjuk meg a fizikai gyakorlatok kérdését.

Ahhoz; hogy a Il-ik megoldási módról a Ill-ikra áttérhessünk,
- #

vagy is, hogy a gyakorlatokat ne az arra rendelt különórán ismétlő-

kisérletek formájában végeznünk,: hanem a gyakorlatokra szánt órát

beillesztvén a rendes fizikai órák sorába, a fizika népiskolai anyagát •

és a behatóbb tárgyalásra kiválasztott tipusokat - melyekre nézve
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t. i. a tömegkisérletekhez a felszerelés rendelkezésre áll - a meg-

felelő gyakorlatokkal kapcsolatban, azokra - alapítva tanithassuk,

csupán egy dolog -MLKJIHGFEDCBAtö b b id ő -, szükséges. /

Miután tudvalevőleg a tanulők cselekvő foglalkoztatásával

nem csupán a testi ügyességet kivánjuk fejleszteni, hanern a lelket

is aktiv, még pedig lehetőleg az alkotó munkának megfelelő rnűkö-

désre óhajt juk ösztönözni, ennélfogva a gyakorlatokra ' alapított

fizikaoktatás csak, úgy _helyes, ha problémákat állít a tanulők elé;

melyeket a tanulók maguk igyekezzenek megoldani, bizonyos, hogy

az ilyen tanításhoz jelentékenyen több idő 'szükséges, rnint az

olyanhoz, amely készen nyujtja a megfelelő ismereteket.

Hogyagyakorlatokra alapított fizikatanításhoz és a - közön-

ségesen szokásos tanításhoz szükséges idő arányát legalább hoz-

závetőleg' megbecsülhessem, • a mult tanévben néhány tételt, a

lll. - osztályban kisérletképen ilyen módon dolgoztam fel. Az ered .•

mény kedvezőtlenebb volt.. mint azt előre gondoltam. A kisérletet

be kellett szüntetnern, mert az időből hamar kifogy tam. Bár ezen

eredményben része lehetett annak is, hogya tömegkiserletek ilyen

irányú vezetéséhez a kellő gyakorlatom nem volt meg és így bizo-

nyára több időre volt szükségem, mint amennyi különben elég lett

volna, a kisérletek után mégis az a véleményem" hogy az ilyen

módon való tanításhoz csaknem kétszer annyi idő szükséges, mint

a tanár által végzett egyszeri kisérletre alapitott tanításhoz.

Amikor tehát a lI-ik megoldási módról a III-ikra akarunk

áttérni, a szükséges időről kell gondoskodnunk.

. A kérdést többféleképen lehetne megoldani. ,Itt csupán csak

azt a módot említem, amely nézetern szerint a legegyszerübb.

Az eddigi tapasztalatok szerint a IV-ik osztályban a heti 3

óra, ha azt csupán csak a IV-ik osztály anyagának feldolgozására

fordítanók, beleértve azt is, hogy az ide tartozó népiskolai anyagót
és az esetleg ezen körből választott tipusokat a gyakorlatokra

alapítva tanítjuk, elegendő volna. Igen kevés azonban a Ill-ik osztály

számára a heti '2 óra.. A fizika népiskolai anyagának legnagyobb

része .ide ttartosik, a gyakorlati élet szempontjáról is ezek a legfon-

tosabb részek, ennélfogva itt van a legtöbb olyan tanítási egység,

amely a, tanulók tömeges kisérleteire alapítva volna tanítandó; itt

tehát jelentékenyen több időre van szükség.

Ha szigoruan ragaszkodunk ahhoz, hogy az óraszám minden

további felemelése kerülendő, úgy,' a kérdés véleményem szerint

legegyszerűbben a kezimunkával kapcsolatosan volna megoldható
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olyanképen, hogy a tantervben a III-ik osztály számára előirt heti

2 kézímunkaőra közül az egyik a fizikaórákhoz csatoltatnék,

miáltal a fizikai órák száma a III-ik osztályban- is háromra emel-

kednék. Ez a megoldás nemcsak könnyen kivihető, hanem tárgyi

szempontból is; indokolható. Ha ugyanis ilyen módon úgy a III-ik

mint a IV-ik osztályban heti 3-3 óra jutna fizikára, akkor a fizikai

gya-korlatokkal kapcsolatban az illető gyakorlatokhoz szükséges

eszközök elkészítése is ezeken az órákon történnék, miáltal mig

egyrészt a fizikai eszközök készítése és a vele való kisérletezés
pedagógíai szempontból is kivánatos kapcsolatba kerülnének, addig

másként a kézimunkátólátvett óra eredeti rendeltetésévei összhangzó

célra, fizikai eszközök' készítésére és illetőleg fizikai gyakorlatokra

lenne fordítva, tehát lényegében ugyanazt a célt szolgálná, mint

amelyet a kézimunkaoktatás keretében is szolgált. Természetesen

a kézimunka tárgyköréből a fizikai eszközök készítése kivétetnék

és így az óraapadásnak megfelelően anyaga is kevesebb lenne.

Bár ezzel a megoldással feladnók azt az elvet, hogy a fizikai

gyakorlatok és a kézimunkaoktatás között a kapcsolatot minél

szorosabbá tegyük, ezzel szemben azonban természetes kapcsolatot

létesítenénk a fizikai eszköz készítése és a vele való kisérletezés
között.'

Bár ez a kérdés a legtöbb intézetre nézve ezidőszerint még

nem aktuális, mégis felemlítettem annak kimutatására, hogy a fizikai

gyakorlatok II. megoldási módjáról a sokkal helyesebb III-ik módra

való áttérés annak idején a jelenlegi tanterv keretében is minden

különösebb nehézség nélkül megtörténhetik.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Befejezern immár értekezésemet. Célom az volt, hogy ennek

a modern kérdésnek úgy általános pedagógiai szempontból, mint

a tanítói szakképzést illetőleg kiváló fontosságát kiemeljem és ezáltal

a fizikai gyakorlatok tökéletesebb megoldási módjainak a tanítókép-

zökben való elterjedését bármily csekély mértékben előmozdítsam.

Igyekeztem kimutatni, hogy úgy az alkotómunkára való nevelés,

valamint a fízikaoktatás, legfőképen pedig-a tanítói szakképzés céljai

szempontjából is az a legtökéletesebb megoldás, mely a fizikatanítást.•
a fizikai gyakorlatokra alapítja.

Befejezésül most ezen megoldási mód fontosabbnak Játszó

hátrányaival óhajtok még röviden foglalkozni.

Ilyen hátrány az, hogy ehhez a megoldáshozMLKJIHGFEDCBAtö b b id ő kell.



Nézetem. szerint ez a körülmény' akkor volna komoly figyelemre

méltó, haxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil tanulők túlterhelésének növekedésévei volna egybekötve.

Láttuk azonban, hogya kérdés tulajdonképen óraszaporulat nélkül

is megoldható. De tegyük Jel, hogya fenti célból az óraszámot

kellene felemelni, véleményem szerint ebben az esetben ez sem

jelentené a tanulók ujabb megterhelését, sőt ellenkezőleg ez a:

tanulási mód az, mellyel a túlterhelést - legalább ezen tárgyat

illetőleg - figyelemre -érdemes mértékben csökkenthetjük. Köztu-
mású, hogy a tanulók túlterhelését nem annyira az iskolában töltött

idő, hanem sokkal inkább az iskolán kívül, otthon megtanulandó

leckék és egyéb házi feladatok nagy mennyisége okozza. Amikor

a fizikatanításnak fent ajánlott módjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAugyanannak az ,anyagnak

a feldolgozására az iskolában heti egy órával több időt használ fel,

ezzel a dolog természeténél fogva ezen ,tárgyból a házi leckék

mennyiségét a minimurnra szállítja le, sőt miután ezen tanításmód

mellett a tanulók emlékezete nem egyoldalú, hanem sokoldalú

érzékletekre támaszkodhatik, ha a számonkérés módja a tanítás

módjához teljesen alkalmazkodik, ez a körülmény nyilvánvalóan

a túlterhelés csökkenésére fogna vezetni. E tekintetben tehát aggo-
dalomra alapos ok nincs.

Hátrányosnak látszik ez a megoldás gazdasági szempontból.

Tény 1 hogy a tömegkisérletek megvalósítása az iskolafenlartó

részéről nagyobb anyagi áldozatokat kiván. Némi tapasztalatra

is hivatkozva állithatom azonban, hogy amennyiben a kivitelnél

azon a módon járunk el, melyet fentebb a gyakorlati megvalósitás

elveinek ismertetésénél kifejeztem, ez az összeg épen nern . olyan

nagy, mint azt az első tekintetre gondolnók. Csupán egyszeri nagyobb

befektetés szükséges az erőforrás, az ehhez tartozó alapberendezés

és a gyakorlatokhoz szükséges néhány olyan eszköz beszerzésére,

melyeket házilag nem lehet mefelelő kivitelben elkészíteni. Ahol

bármely erőforrás már van, ott 3-4000 koronával már beszerezhető

a szükséges többi berendezés. Igaz ugyan, hogya mi alapberen-

dezésünk még igen hiányos és így. a mi eddigi költségünk mérték-

adó nem igen lehet, mégis felemlítem, hogy azokra az eszközökre.
melyek szerosabban á fizikai gyakorlatok céljaira szolgálnak; eddig

összesen nem egészen 800 koronát költöttünk.
Egyébként pedig annak az elbirálásánál., hogy pedagógiai

szempontból melyik a helyesebb megoldási mód, az anyagi szempont

közömbös. Az anyagi kérdés hátráltathatja a megoldás kivitelét,

de nem érinti az elvhelyességét.

209
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A harmadik fontosabbnak látszó hátránya a megoldásnak az;

hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanárt ,nfr,gyon megterheli, tanításközben a rendjeft"tartást;

jegyelmezést megnehezíti. Tény, hogy az olyan berendezés létesítése;

amely lehetövé 'teszi, hogya tanulók pl, 15 példányban egyszerre

ugyanazt akisérletet végezhessék, a, tanár: részéről nagyonxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsOK
után járást kiván, a sok kisérleti eszköz rendben, tartása, a gyakor-

latok előkészítése állandó gondot okoz, maga 'a tanítás is ilyen

módon, törnegkisérletekre alapítva sokkal fáradságosabb. Azonban

itt is akad vigaszta ló momentum. Tapasztalásból mondhatorn, hogy

ez a gondés fáradság csak az 'első egy-két évben súlyos, főként

addig, míg az alapberendezést megteremtettük. Ha ez megvan és

, a gyakorlatokat legalább egy évig mártömegkisérletek formájában

vezettük, közben a tapasztalatokat gondosan feljegyeztük, akövetkező

években a dolog mindig könnyebben megy. Az eszközöket maguk

a tanulók tartják rendben, a gyakorlatokhoz ők készítik elő, úgy

hogy a tanárnak nem sokkal több a dolga az előkészületekkel, mint

amennyi a saját kisérletének előkészítésével. különben is lett volna.

A tanítási óra maga, ha problema kitűzésével .a gyakorlatokonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a la p u l , t é n y le g á l la n d ó a n f á r a d s á g o s a b b m a r a d . r .,:

Ami azt' illeti, hogy ez a mód tanításközben a rendfentartást,

fegyelmezest megnéziti, ez a dolog különös figyelmet nem érdemel.

Tanításközben a tanulók részéről halotti csend követelése a régi elő-

adó tanítási mód maradványa, a fegyelmezést ura, amikor azt valljuk;

hogy a tanításnak a tanár ésa tanuló közös -.:.. a tanuló részéről

is cselekvő- munkájának kell lennie, így senki sem értelmezi.

Eppen az a körülrnény, hogy ez .a 'tanítási mód -kierneli a tanárt
a tudomány megközelíthetetren magasságából; a katedrából és beviszi

őt a .tanulók közé, bizalmasabb viszonyt létesít közöttük, a tanuló
bátran és bizalommal kérdez és kér a tanártóI munkájához útmu=

tatást, .a modern pedagógia szempontjából ennek a rendszernek

egyik előnye.

Ezek azon legfőbb kifogások, rnelyek á tömegkisérleteken

alapuló tanítás ellen leginkább felmerülnek. Ha ezen részben valóságos,

részben azonban csak látszólagos hátrányokat egybevetjük ' ezen

megoldási módnak többféle szempontból is' megállapított nagy -elő-

nyeivel, annak a megállapítása, hogy- ezen III-ik megoldási mód

bevezetése az-ügy érdekében klvánatos, egyszerüen következik,

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy a gyakorlati kivitelnek

aza módja, ahogyan intézetünkben az elvet nagyjában Frey után 'és

az ő eszközeinek felhasználásával, megvalósítani igyekszem, még



csak kezdetleges próbálkozás és sok javításra. szorul. Erős azonban

a hitem, hogy az eszme nálunk is hódítani fog, hogy nemsokára

közülünk is sokan fognak a kérdéssel behatóan foglalkozni sakkor

a sok szem kereszttüzében ki fog jegecedni az a tökéletesebb

megoldásí mód, mely "az ügyet egy lépésseI előre viheti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szondi -János.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n f é lé k .

T a n u lm .á n y u t i b e s z á m .o ló .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .

A kiskunfélegyházi rk. tanítónőképzőnek két szerzetes tanító-

nője : Tumbász Mária Filuména és Marczekovich Mária Leticia, a

"Kalocsai szegény Iskola nénék Társulatának" tagjai a mult 1913.

év nyarán Dresden, Bruxelles és Genéve városokban jártak a tanítónő-

képzés tanulmányozása céljából. E tanulmányukról a következők-

ben számolnak be.
*

Az utolsó évtizedekben minden kulturnemzetnek életében

megnyilatkozik az az örvendetes jelenség, hogy áldozatos készséggel

karolja fel a tanügyet s minden módon és a rendelkezésére álló

minden eszközzel törekszik annak szinvonalát emelni, mivel e

mozzanatban látja a nemzeti haladás és fejlődés legbiztosabb ténye-

zőjét. Az előretÖrtetők homloksorában találjuk a kis Svájcot,

Belgiumot, bizonyos irányok felé Angolországot.: a pátyadij azonban,

szerény nézetem szerint, Németországot, s ennek részei között

míndenekelőtt Szászországot illeti meg. Ebbeli fölfogásomat meg-

erősíteni látszik az a körülmény, hogyatanügy legkiválóbb kép-

viselői és zászlóhordozói, - midőn a pedagógia terén elért leg-

ujabb vivmányokról óhajtanak meggyőződést szer.;;zni,- Szász-

ország felé, itt is .elSŐSOl ban Dresden és Leipzig tanintézetei felé

gravitálnak.

A szász (Dresden, Leipzig, Pirna) tanitónőképzőkben szerzett

tapasztalatok, alapján arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az a

magas lendület, melyet a tképzés ügye az utolsó évtizedben nyert,

a. német birodalomban eziránt megindított heves mozgalomnak

eredménye. A reformtóI most már senki sem 'zárkózhatik el. ~z

uj alapokra helyezés munkája me~ is indult minden vonalon, noha

a "stilus" iránt még nem történt "megállapodás.

, 211
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A nérriet pedagógusok között három fő irányt lehet megkülön-

böztetni; minősíthetők :MLKJIHGFEDCBAa j legitlmistáknak :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) mérsékelt medernis-

táknak (de jure); ej ultráknak, radikálisoknak.

a j A legitimisták főképviselőjéül talán Grüllich A. kir. tanácsost,

a szász képzök felügyelójét állíthatom oda, ,,"Unsere Seminararbeit"

c. művel.' Ez megszabja a képzök működésének körét, rámutat a

követendő irányokra, a diszciplinák megválasztásában és alkalma-

zásában mindazonáltal tág teret nyit a "freie Individuum", a szabad

egyéniség érvényesülésének. Csekélységemnek az az impressziója,

hogy ez a mű jszolgált modelül a mi Tantervünk fölépítésénél .is.

'b) A mérsékelt modernisták zászlóvivői a szász pedagógusok

soraiból : Gaudig, a leipzigi tanítónőképző vigazgatója és Stössner

Arthur dr. a Königliches Lehrerinnen-Seminar pedagógiai tanára,

ki 'ebben a minőségben az intézet fölfogásának leghívebb, legilleté-

kesebb tolmácsa s a királyság képzőiben uralkodó' szellem leg-

méltóbb kifejezője. Stössner dr. előadásainak során, s még inkább

a tőle nyert utasítások értelmében végzettmagántanulmányok kap-

csán ismerkedtünk meg mindazokkal a' törekvésekkel, amelyeknek

célja. a pedagógiai tanítást, illetőleg az egész tanítóképzést teljesen

más miliőbe állitani.

Stössner . "Padagogische Psychologie"-jét - ha nem is

egész terjedelmében - a modern kor szelleme lengi át ; e körül-

ményt a szerző maga kiemeli könyve előszavában: "Az ujabb

v. fiziológiailag kisérleti pszichológia, mint hatalmas tudományos

mozgalom az utolsó évtizedekben meglépő lendületet vett. Az exakt

kutatásmód szigorú alkalmazásával terjedelmes tényanyagot .rétege-

zett föl, tudományosan, kifogástalan alapon. Ezekből nem egy rész-

le t a pedagógusnak is értékes irányító vonalakat nyujthat.E mű-

a modern pszichológiai tanok, - kivált - kisérI et re támaszkodó

kutatások beigazolteredményeinek messzeható fölhasználásával meg-

bizható alapot óhajt teremteni a pszichológia tanításához, mely nem

élősködik a multak örökségén, hanem a jelen termékeny talajábólxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sz ívja legjobb erőit"

A képzők működését irányító miniszteri rendeletek azonban

határozottan kivánják a Herbart- Ziller-féle pszichológiai rendszer-

nek föntartását. Ezen jogos és a ki nem forrottség körülményeivel

meg is' okolt kivánatriak a mé;sékelt modernista pedagógusok kész-

séggel engednek (szinleg). Stössner például műve előszavában vallja:

"mindazonáltal nem hagytuk figyelmen kivül Herbart pszichológiájá-
nak beigazolt - s tűzpróbát kiállott - tanait."



Ezeket a tanokat azonban, - hogy beilleszthetők legy.enek a:

modern keretbe, - tisztító folyamatnak vetik alá s ez eljárásuknak

szándékolt eredménye, a tanok eredeti alakjának a föl nem ismerhető-

ségig fokozott metamorfozisa,

A régi tanok látszólagos érvényben tartása csak az érdemet

illető tiszteletnek "tessék-Iássék" 'megnyilatkozása; a faktum, a tény

az, - a modern pedagógusok ajkairól kölcsönözve az szól, hogy:

.a régi elvek javarészének már kiállították a halotti bizonyítványt."

A tanok egy részének ---:-axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmutatósabb, hangzatosabb fajtájúnak -

nevét, vázát, preparált alakját, a "muzeumok Ielettára" őrzi még,

a legtöbbjét a multak sirjába temették; fölöttük a feledés szürke

hant ja domborodik s emléküket a tej fára illesztett sorstábla : "cy

glt" (itt nyugszik) tartja fönn.

Siőssnert különben fenkölt gondolkozása, tiszta világnézete-

megóvja a túlzások tóI. Hiszen, ha valamely téren, akkor a nevelés-

tanításnál, - hol elsőrangú értékek forognak kockán - szükséges.

világítótornyul odaállítani a nemes tartózkodást, hadd szórja fényes

sugarait a bizonytalanság vak éjjelébe.

A hivatása magaslatán álló, lelkes pedagógus, kinek látóköre

nemcsak a fizikai világ széléig terjed, hanem munkás hitének szik-

lára épített hídján érintkezik a másik, a lelki világgal is - soha-

sem evez a vitás problémák és merész hipotézisek viharos vizeire.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Az uItrák ultráinak fóképviselőjét, Messmer Oszkár dr.-t,

a rorschachi képző pedagógiai tanárát veszedelmes helyekre ragadta

a féktelen szabadság és korlátlan függetlenség vágyának forgószele.

A sok tekintetben elsőrangú pedagógus "Moralische Erziehung'vjában.

az erős, független, szabad egyéniség kialakítása - mint nevelési

cél - mellett ragad zászlót. Placet! Tanainak javarészét készséggel

aláirjuk; nézeteit azonban nem minden tekintetben tesszük magun-

kévá, Szerinte az erkölcsi és vallási korlátok ledöntendók ; a szenve-

délyekre rakott fékek ,- mint rabbiIincsek - megtörendők; a
lelkiismeret sza va üres fikció stb.

Messmer közelebbi célja különben a jelen s a távolabbi, a

jövő; az ehhez vezető út azonban a sír szélén megszakad. Más

világ tehát nem létezik. M. tekintete legtöbbször a röghöz tapad ;

, hátra, a multba tekinteni nem szokott, neki a históriá nem tanító

mestere; fölfelé ő sem igen pillant, legfölebb 'abban az esetben, ha

"esztétikai, vagy bölcseleti fogalmat" keres. A "feihőkön túl" soha-

sem hatol szemének sugara. Az ima, az isteni tisztelefcsak szellemi

inferioritásban leledző kercs-alakoknak képezi élet ingredienciáját,

213
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8
Szertelensége odáig. fajul, hogy ridegen visszautasít minden, ön-
magunkból nem merített erőtényezőt s az idegen forrásból rneritett

-:- bár jogos és megokolt - támaszt és segítséget, a "freie Indivi-
- duum"-ot lealacsonyító, megalázó "munkának" minősíti.

- ,-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -

Stössner oly szives volt, hogy megjelölte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj az intézeteket,
hol az elvek gyakorlati érvényesülését -tanulrnányozhatjuk ; b) a
rnűveket, melyek a legéletrevalóbb elveket, tanokat, irányokat tüze-
tesen ismertetik. Igy utasított Pirnába 'a Schmieder főtanító által

létesített biológiai kert tanulmányozására, mindenek fölött pedig
Leipzigbe, holxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA# a tanítónőképző a leghíresebb szász pedagógnsnak,
Gaudignak vezetése alatt valódi mintaiskolává fejlődött. Az itt folyó
munka, a működést irányító elvek és nézetek teljesen fedik a
modern kor igényeit. A jelentékenyebb művek, melyeket. Stössner
megjelölt, a következők r Stössner: Lehrb. d. Padagogischen Psycho-
logie; Seidemarin: Die modern en psychologischen Systeme u, ihre
Bedeutung für die.' Pádagogik. Wundt: Grundzüge der Völker-
psychologie. Meumann : Über Ökonomie u. Technik des Gedacht-
nisses. Messmer: Lehrbuch der Psychologie f. werdende u. fertige
Lehrer. U. a. Grundzüge einer allgemeinen Padagogik u. moralische
Erziehung. I-III. kötet. U. a. Lehrbuch der allgemeinen Padage-
gik. Gaudig: Die Arbeit am vierstufigen Lehrerinnen-Serninar zu
Leipzig. K. Heilmann : Handbuch d. Padagegtk I-III. Zeissig-

> .

Fritsche: Praktische Volksschulmethodik. Ferd. Lentz : Lehrbuch
d. Erzichung u. des Unterrichts. A többi másod-harmadrangú!

E felsorolt művek mindegyike megérdemelhé, hogy tüzeteseb-
ben foglalkozzunk vele, azonban itt még sem terjeszkedem ki
valamennyinek az ismertetésére, mert ebeszámolónak az nem is
lehet a célja, másoldalról meg ugyis többé-kevésbbé ismertek ezek
már, a . legtöbb magyar pedagógus előtt. Eggyel, Seidemann munká-
jának - illetve az abban foglalt jelentékenyebb pszichológiai rend-
szereknek - az ismertetésével mégis foglalkozorn, mert szolgálatot
vélek vele tenni a tanítóképzés ügyének, A mű címe - "Die
modern en psychologischen .Systeme u. ihre Bedeutung für die
Padagogik" -'- jelzi a fölfogást, mely benne kijegecesedik; a vezér-
fonál pedig kifejezést nyer az előszóban: "A könyv azon törekvé-
seknek szegődik szolgálatába, .•.melyeknek célja egy új pedagógiai
szisztémának fölépítése" ; organikus egésszé való kialakítása. A sok-
féle "izmus"-nak alább méltatandó ~orozata tehát nem megrögzített
és a világ szemléletére kiállítható csodaalkotás ; hanem az alakulás,
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a. fejlődés alacsonyabb,' magasabb fokára 'emelt ;,jámbor sáándék".

;$ok .gondolkodo .'főnek, álmatlan éjszakaiba fog. kerülni,' sok, purifí-

káló folyamatot szükséges még alkalmazni, míg ez' a ~ bár izzó'

,-:- .de még mindig khaotikus törnega "fémjel" fölvételére alkalmassá

válik. A nyujtandó sémáknak egyes ízei, helyesebben: tagjai, sok

helyen, így' nálunk is gyakorlati alkalmazást: nyertek sa' régitől

elütő eljárások irányító vonalai gyanánt szolgálnak: (koncentráció,
appercepció stb.; dolgozó, dolgoztató iskolák v. munkaiskolák) :

Nehogy ,a dolog olyan szinben tűnjék. föl, mintha az ismerte-

rendő szisztémák mindenben fednék fölfogásomat és a magam lelki '

világát tükröztetnék, szükségesnek tartom ismételten és erősen

hangsúlyozni, hogyalanyommal lehetőleg a - háttérben óhajtok

maradni. Adom az anyagot, miként azt átvettem, úgyszólván "ter-

més állapotban". A köszörülési műveletet, melIyel értéküket lehet

fokozni, hajtsa végre ki-ki rátermettsége és egyéni fölfogása szerint,

Én mint tanítónő s még inkább mint szerzetesnő, már régen meg-

alkottam eszményernet, mely nem "Mensch" . és nem. lehet az idő

és körülmények szülte hatások következtében előálló változásoknak

és alakulásoknak alávetve, Az ó isteni képétxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigyekszünk mi növen-

dékeinkben kialakítani. Mikor a művészetek e művészetének élünk,

tartózkodás' nélkűl nyulunk a Wundt-ék, Ribot-ék, James-ék alkal-

mazta eszközökhöz; ám az Ő eljárásuktóI különböző módon vesszük

azokat igénybe. A nevelési eljárásnál követett programmunkat •..

Prohászka püspök, a lánglelkű apostol tolmácsolta ihletett ajakkal

"azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvallásos érzés egységéből és mélységéből fakad az igazi nag,
.egyéniség, az élet virágzó pompája, a fénytől átitatott· tudomány,

a meleg érzéstől átjárt közélet, a hatalmas lendületű művészet".

, 1. Wuudt voluutarizmusa. W. lélektana ellentétben áll a régi

rendszerek kel, melyek kizárólag pszichológiát tartalmaznak. 6 a

lelki élet nyilvánulásainak ismertetésénél figyelemmel van az azokat

, kisérő fiziológiai jelenségekre. Tanításának így sarktétele : a pszicho-

.fizikai paralIelizmus. Hiszen a tapasztalat igazolja, hogy bizonyos

lelki folyamatok szabályszerű és természetes vonatkozásban állnak

meghatározott fiziológiai jelenségekkel. E processzusok nem iden-

tikusak és. egymásba át sem alakíthatók;' a kettő, egy és ugyan-

azon folyamatnak egymástól elütő megnyilatkozási módja. A fizikai-

nak és pszichikainak erre az arányára vonatkozó nézet képezi a

pszicho- fizikai parallelizmus alapelvét. A két tényezőnek egymásra

való támaszkodása föltételezte a pedagógia terén előállott radikális

ujítást: a lélektani kisérletet.
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W. voluntarizmusának sarkalatos tétele az, hogy: "az_empiri-

kus akaratfolyamatbim áz érzések, érzetek és képzetek összetételét

latja és ismeri föl s azt az öntudat-nyilvánul as tipikus példájának.

alakjának tekinti. Az, akarásnak rninden lelki történésnél döntő

szerep jut;' ezt, az appercepció elmélete tanítja. Az ezen alakba

rejtett fogalommal tisztában vagyunkxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindannyianvW. a történés

képét így adja: percepció egy képzetnek belépése a szemlélet

mezejére, terébe (Blickfeld), appercepció annak előnyomulása a

szemlélet pontjába. (A folyamat, a' processzus, természetesen föl-
cserélendő.) Mert az új képzet észrevétele, az appercepció.va rálépés

a mesgy ére, Wundt szerint előnyomulás a szemlélet pontjába ; a

percepció, a fölvétel, a már meglevő tartalmakhoz való sorakozás,

ezáltal annak gyarapodása, jelenti a tér tágulását, a mező széles-

bedését. W. szisztérnájának mélyebbre ható ismertetése túlságosan

tág mezőre ragadna, azért célszerűnek tartom csak a lényeges

mornentumok érinfését. Fontos W. pszichológiájában az emocionális

momentum. Ezzel W. az intellektualisztikus elméletek, teoriák által

elhanyagolt alanyi folyamatoknak az objektív, tárgyi történések

mellétt egyenlő jogérvényt igyekszik biztosítani, hogy kivált az

érzelmi életet az őt megillető méltánylásban részesítse.

W. pszichológiája alapján mar móst a pedagógia {gy festene

a voluntarizmus alaptétele érteJmében: Minden pedagógiai eljárás

egy .célt szolgáljon : az akaratfejlesztést. Ne hanyagolja azonban el

'az értelem- és kedélyképzést sem; hiszen e két utóbbi téren kifej-

tettműködésnek is van közelebbi célja': a logikus világosságra és

a mélyített kedélyi életre való törekvés. Ez a munka azonban a

végső célra való tekintettel csak propádentikus értékű és Jellegű és

csak eszközül szolgál az akaratképzéshez.

W., hogy fölfogásának helyességét és jogosultságát kirnutassa,

szembeállítja az intellektualizmus jegyében képzett Idealmenschet a

voluntarizrnus alapján képzettel. Azt mondja: Az előbbi tartózkodó,

cselekvésre gyenge, erőtlen, a hangulatoknak rabja; az utóbbi a

gyakorlati élet embere; keze ügyes, erélye acélos, ellenálló. Gazdag

belvilága mindig új és új impulzusokkal szólgál ; aggodalmaskodás,

ingadozás idegen előtte; a tevékenység életszükséglet nála ; minden

tekintetben' dolgozó, cselekvő, tevékeny, fáradó lény.

Minden alaki képzés föltétele a gyakorlat, mely asszociatív-

apperceptiv természetű legyen; asszociativ annyiban, hogy bármely

processzus ismétlésekor a folyamathoz nem tartozó diszpoziciók,

elemek indíttatnak vele együtt föl; apperceptiv annyiban, hogy

ennek figyelemmel kell végrehajtatnia.
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Érdekes W. felfogása a nevelői befolyás hatalmáról. E' téren

két ellentétes fölfogás áll egymással szemben: a nevelői indifferen-

tizmus, mely egyáltalán kétségbe vonja a nevelés, alakítás lehető-

ségét, sikerét; és a nevelői abszolutizmus, mely a növendékre való

hatásnak kerlátlan befolyást tulajdonít. W. konstatálta, hogy szel-

lemi téren. is érvényesülnek öröklött befolyások, ezek azonban csak

hajlamok; sajátlagos tulajdonságok, erények, képességek közönsége-

sen 'nem származnak áto Különben a képességek, hajlamok fejlő-

désében az öröklött diszpoziciókkal szemben nagy jelentőséggel

birnak a külső faktorok:" a nevelés és niiliő. W. tehát a mérsékelt

empirizmus. alapján áll. Az egyéniség kialakulásában nem vonja

kétségbe az öröklött diszpozíciók befolyását : azonban sokkal érté-

kesebbeknek minősíti a nevelői .hatásokat, viszont mérsékli a

nevelőt és óvja őt, hogy ne tápláljon abszolut reményeket és

vágyakat, amennyiben rámutat a környezet, a család, a természet

előidézte hatásokra.

A tárgyi képzés főtényezőiül a szemléletet és gyakorlatot

tünteti föl V\'. Ezek fontosságát ugyan régen fölismerték, de a

szemlélet folyamata és annak képezése napjainkig homályban maradt.

Csak a fiziológiai pszichológia közvetített e tényekre vonatkozólag

mélyebb érzelmet és egyuttal beigazoltá .a régi igazságot, 'egyrészt,

hogy: "semmi sem jut az értelembe, mielőtt nem volt az érzékek-

ben"; másrészt, hogy az értelem fejlődese lehetetlen, ha elemi

anyagok hozzászállítása elmarad. Agyakorlásnak főeleme az ismét-

lés. Hogy ez célszolgáló jelleget öltsön, a következő eljárást ajánljaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W, Új tárgyalásnál többször foglaltassuk össze az anyagat a túl-

gyors feledés meggátlás a végett. Ilyenkor ne kivánjuk a megbeszélt

gondolatsoroknak szóhű visszaadását. Érzés súlyozta főképzetek-

hez tere.mtsünk kapcsolatot, hogy ezekből indúljon az elemek

kiépítése.

A szempontok váItoztatására súly helyezeridő. Az ismétlést

azonban túl ne hajtsuk, rnert fáradtság beálltával csökken az emlé-

kezés ereje.
A tanítási eljárás W. szerint következőleg alakul. Értelrnezésül

mindenekelőtt megjegyezzük: A haladás illeszkedjék minden órán

a széllemi történés genetikus fölépítéséhez. A tanítás menete álljon

az akaratképzés szolgálatában. A tanítással tett lépések legyenek

akatatfokok (hágcsók). A benső akarati cselekvény mellett tekintetbe

veendő a 'külső is. Minden fejezetnél egyenlő arányban ápolandó

a tárgyi és alanyi történés.'

14agyar Tanitóképzö. ' 15
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Egy' egy tanításóra lefolyása:

I. Adapció. .

II. Elemi appercepció.

Ill. A képzel et működtetése.

IV. Komplett értelemfunkció.

V. Külső akarati cselekvény.

Szellemünk bármely irányú munkája csak abban az esetben

bir értékkel, ha tényleges apperceptiv jelleget hord magán: Úgy

intézzünk tehát minden kérdést, miszerint azok önálló gondólkodó

és cselekvő munkára indítsák a gyermeket.

'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz alanyi képzés.

Ma az intellektualizmus és a belőle kifejlődött individualizmus

túltengése korát éljük; a társadalom tehát gyógyulást igénylő kór-

ságban sinylődik. Az emberek előtt csak az létezik, amit az ész

szemével appercípiálva az értelem utján percipiáltak. Igy nemcsak

azon szálak létezését vonják kétségbe, melyekkel életünk bele-

szövődik a túlvilágba, de megtörni kivánják még azt a természetes

kapcsot is, mely egymáshoz és a világhoz fűzi lelkünket. Örven-

detes jelenségül kell tehát üdvözölnünk a törekvést, mely a sötét-

ségre világosságot hivatott deríteni; hogy t. i. Wundték az alanyi

nevelés nél kellő súlyt óhajtanak biztosítani az érzelemfejlesztésnek.

A társadalmat ezer és egyféle probléma megoldásának izzó vágya

feszíti és tartja izgalomban. A puszta észnek egyet- egyet villanó

sugara nem fogja kezükbe szolgáltatni a kulcsot; tehát ne veszte-

geljenek csak az agynál ; kutassanak tovább, bocsátkozzanak lejebb,

nagyobb mélységekbe, hol biztató fény ugyan nem gyulad ki, de

a szív finom intuiciói, a megsejtések nem egy titoknak nyitját fog-

ják az öntudatba vetíteni.

Az érzelmek foganatos nevelése érdekében W. mindenekelőtt

azt óhajtja, hogy az az értelem fejlesztésnek mellé rendeItessék.

Minden nevelő funkciónál egyenló súly essék a dolog tárgyi és

alanyi oldalára. Az új benyomásokat hozzuk mindenkor az énnel,

a személyiséggel, a teljes öntudattal kapcsolatba. Amennyire lehet-

séges,érzelemsúlyozta képzetekből történjék a kiindulás. Ne kény-

szerítsük a gyermekeket hosszúra nyúló érzelemnyjlvánításokra.

Azon legyünk, hogy tanításúnk alanyi finomságai iránt közörnbös-
ség ne támadjon, tehát egyenlő hatású ismétléseket ne tartsunk

gyakran. Kiméljük a gyermekeket heves kedélyrázkódásoktói is,

óvjuk a lehangoltságtóI, kedvetlenségtől.



W. az indulatokban jelentékeny tényezőket lát az - akarat-

neveléshez, azért nem halad el mellettük puszta óvással, hanem

behatóbb figyelemben részesíti őket. Az indulatok között megkülön-
- -

oöztet olyanokat, melyeket a nevelésnek előmozdítania, erősítenie,

fókoznia kell; másokat távol kell tartania a gyermektől; azaz föl-

villanásukat szükséges megakadályozni ; ~ harmadik csoportnál

mérséklőleg folyjon be a nevelő. A nevelő elsősorban önönmagát

nevelje autoszuggeszció útján önuralomra.

Az ösztönök f-ejlesztésére kiváló súlyt helyez W., mivel ezek

állnak minden lelki alakulás középpontjában és így a nevelés ered-

ményének biztosításában döntő szerepet játszanak. A játék-utánzó-,
ismerő-, megfigyelő-ösztön kerüljenek előtérbe; melléjök sorakoznak

a hála-, tisztelet- és társadalmi ösztön.

Az akarat neveléséről W.-nek ez a fölfogása: Az akaratnevelés .

tényezői közűl kiemelkedik a szabályozás és, a motiváció. A

szabályozás a motivumok küzdelmében érvényesül;MLKJIHGFEDCBAa j támogatólag

foly be, azáltal, hogy határozás előtt - minden oldalú megfontolás

céljából a mérvadó motivumokat az ingadozónak tudatába- vetíti;

a következménydús eltökélés előtt főképen intellektuális és t:em

emocionális tartalmakat jelenít meg;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) gátlólag lép föl, ha vissza-

szorítja az összes tárgyi és alanyi elemeket. A motivumok lehetnek

aktuálisak és potenciálisak. Amennyiben valamely aktuális motivum

magában foglalja az eredmény képzetét, célmotivummá alakul. Az

8. célmotivum, mely a vég- es fóeredményt anticipálja, főrnotivum- ,

ként szerepel; ezek ellentétei a meIlékmotivumok.

W.-nak a lélekre vonatkozó nézetét nem osztjuk, ám a szabad-

akaratrói szóló fölfogását magunkévá tehetjük. E fölfogásával ellen-

tétbe kerül az indeterminizmussaI. W. szerint nem létezik alaptalan,

meg nem okolt cselekmény. Az akarás nem szükségszerű ered-

ménye külső vagy belső tényezők reánkhatásának. Pszichológiai

okokból indul ugyan ki minden cselekvény, ám választásunkon

muIik, hogy melyi~ motivumnak engedünk a döntésben. A meg

nem okol ható ésxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükségszerű történésnek elfogadása egyet jelent

a nevelés lehetőségének kizárásával. W.-tal elfogadjuk, hogy az

akarás befolyásolható mind eredetében, mind lefolyásában.

A voluntarizmus megjelöli az öntudat képzésének' módját is.

A gyer.mek~orban a testi én körűl futnak össze az öntudat szálai.

A nevelés határait ez a két pont jelöli meg; feladata tehát a súly-

pont eltolásának végrehajtása; az öntudat fejlesztése etikai okokból

csak megszabott határok között történjék. .

219
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Wi-nak a pedológiára vonatkozó nézetei oly kézenfekvők és
általánosan ismertek, hogy nem tartom célszerűnek azok leközlését .

• Csak a túlságos nyomatékkal hangsúlyozott kisérletező eljárásról

kockáztatok egy-két szerény megjegyzést. A Szászország ban föl-

keresett intézetek mindegyikében megtaláltuk e kisérletek megejté-

sére szolgáló műszereket : Tachistoskop, Chronoskop, Mnemometer,

Pneumograf-Kymographionnal, Ergograf stb.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kisérletező eljárás-'

nak előnye a puszta megfigyeléssel szemben és fölötte az, hogy

az elért eredmények tárgyilagosabbak lesznek, mert megvan a

lehetősége ugyanazon kiséri et megismétlésének, de az eredmények

ellenőrzésénele.is más kutatók által. Ellenmondások azonban ezen

a téren sem hiányoznak ; tekintettel erre a körülményre meg arra,

hogy ugyanazon személy megfigyelésénél nem mindig ugyanaz

az eredmény (ennek is megvan a maga :oka, foka) a kisérletileg

szabályozott kutatás, megfigyelés még nem mondható annak a

csodaszernek, mely a pedagógia folyamát teljesenúj mederbe jut-

tatná, Megoldatlan még egész sora a problémáknak ; de bármennyi!

is si kerűl a .titkok homályából a megértés világosságába helyezni,

ev~el a munkával a földi életben soha el nem készűl az emberiség,

Wundt pszichológiájának megbecsülhetetlen a hatása. A jelen-

kor legüdvösebb reformmozgalmaihoz ő adta meg a lökést; ilyen

például a munkaiskol~ (dolgozó, dolgoztató) eszméje, A német-

országi, szászországi képzók csaknem kivéte l nélkűl ezen eszmék

hatása alá kerültek .s azok gyakorlati megvalósitására Iörekszenek.

Találunk ugyan nem egy pedagógust, aki a munkaiskola eszméjé-

nek keresztűlvitele utján szertelenségbe csap át és a különböző

iparágak műhelyévé változtatná át az iskolát; ezek azonban, szerény

nézetem szerint, túllőnek a célon. A gyakorlati érvényesítés hátá-

rait nem az eszme maga fogja meg-szabni, hanem kinek-kinek

okossága, mely a vidék viszonyainak fölismerésében és a támasz-

tott igények kielégítésére irányuló igyekezetben nyilatkozik meg s

így fog "testté válni".

W. szerint különben az eszmének valamennyiünk előtt ösme-

~etes tartalma, köre : "tevő'leges munka és cselekvő jellegű módszer

útján történjék, kivált a felső fokon az ismeretszerzés ; tehát nem

. annyira kőzlés, mint inkább j)ntevékenység, megfigyelés, kisérletezés

alkalmazásával. (A jövőnek pedagógiája legyen a cselekvés peda-

gógiája.) Ilyen tanításmódnak értéke és előnye nemcsak a szemlé-

letek - mélyítésében nyilvánul, hanem a gyermek öntevékenységének

intenzivebbé alakításában. E tevékenység (belső és külső) ápolását,
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fokozását, fejlesztését tekintik a munkaiskola képviselői az ujabb

mozgalom le~fontosabb vivmányának, a jövő legsarkalatosabb f61-

adatának.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Nem egy neves pedagógus emel ugyan kifogást W. volun-

tarizmusa ellen (Ziegler, Lipps, Münsterberg, .Meumann, Kerrl,

Messmer, maga -Seidemann), mindazonáltal az a meggyőződésünk,

hogy a jövő' pedagógiájának felépítéséhez az alapvonalakat ez fogja

szoJgáltatni. Hiszen az akarás minden lelki történésnél nemcsak

főtényező, hanem a szellemi fejlődésnek is alapfeltétele, sőt az

utóbbinak tökéletes megvalósítása az akaratfejlesztésnek tulajdon-

képeni célja.

II. A többi elméleteknél csak a lényeges vonásoknak a föl-

tüntetésére szorítkozunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ziehen asszociációs pszichológiájának megkülönböztető jegye,

vonása: a fiziológiai principium. Kizárólag azokat a pszichikus jelen-

ségeket méltatja figyelemre, melyeknek fiziológiai parallel folyamatok

felelnek meg. A pszichológia maradjon kapcsolatban a természet-

tudománnyal, különben önmagát árulja eJ. Ebből önként folyik a

kisérlet: szükségessége. "Csakis kisérleti módszerekkel vethető gát

a szólam üres hangjának, mely a jelen és elmult század annyi

művét jellemzi."

Z. elméletének egyik Iáncszemét alkotja az asszociáció princi-

piuma. Ennek segítségével magyaráz meg Z. minden lelki produktu-

mot keletkezése szerint. Összessége ez mindazon pszihikus folya-

matoknak, melyek az érzésből végül a tettet hozzák létre. A gon-

dolkozás nem egyéb, mint asszociáció utján keletkezett képzetsor;

pszichikus tagozódás tekintetéből a cselekvés, a tett is hasonló

általános jelenség-alakhoz tartozik, azzal a különlegesség gel mégís..

hogy az asszociációlánc utolsó ízét egy mozdulatképzet alkotja.

Wundthoz hasonlóan Ziehen is teljes rendszerhez' halmozott fel

anyagot, mely a nevelés-oktatásra nézve is irányvonalakat jelöl.

A tanító befolyása csupán a föltételes előkészítés alakjában

érvényesül. Hatása i~ányjelölő. A föl veendő tartalmak tisztaságáról

gondoskodjék, A tanítás birjon alanyi súllyal; minden képzet kapcso-

lódjék az érzelmi életbe; ezzel nyeri az érdekesség vonását, ami

pedig kiinduló pontja és célja az asszociációnak. Gondoskodjék a

tanító a képzetek helyes konstellációjáról ; a gátló momentumokat

távolítsa el, az előnyösőket hivja öntudatba. Z. szerint hátrányos

konstellációra vezethető vissza a jelenség, hogy név stb. nem jut

eszünkbe. Máskor meg a nyelvünk hegyén lebegőnek tapasztaljuk
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a szót, de nem tudjuk kimondani. Ez meg csak a hibás rendezésen

mulik; akadályok tolódnak előtérbe, mefyek a képzelnek tudatra.

ébredését gátolják.

Értékes elemek volnának még e rendszerben: a koncentráció ;

a motorikus nevelés eszméje stb. Z. elméletévei szemben a legfőbb

ellenvetés, hogy automatákat képez. A nevelés-tanításban nyiljék

tágabb tere a gyermek önfejlődésének, fakadásának. Az asszociáció

árama, igaz, nagy értékeket szállít, de ki biztosít bennünket, hogy

egy,egy hulláma nem csap-e túl éppen azon a "cella ház"-on, hol

a lerakódásnak kellene megtörténnie ? l

Zodl, Höffding, Ebbinghaus, Lipps, Münsterberg teoriái nem

kinálnak újabb elemeket. Egy-egy újabb eszmét gyujthat ki lelkünk-

ben a legutóbbi azzal a jogosabb igénnyel: hogyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá szemléletet az

ábrázolás, a benyomást a kifejezés, a hatást a visszahatás kövesse.

Minden hatás váltson ki lelkünkből reakcióképen életképes akciót.

Ill. A pedagógusnak értékes anyag ot nyujt az .elrnélkedésre,

gondolkozásra, esetleges fölhasználásrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARibai biológiai pszichológiája.

Tanítása szerint a lelki élet a biológiai ban gyökerezik. A lelki

tények et ne nyomozzuk pusztán mint ilyeneket; azzal sem érhetjük

be, hogy földeritjük a fiziológiai processzusokat ; mindenekelőtt az

életfolyamatokkal való vonatkozásaikban kell őket szemügyre ven-

nünk. A pszichológusok eddig többnyire a külső, a felszínen nyugvó

felé rrányitották figyelmüket és rendszerint átsiklottak az élet

magvával, lényegével, az exisztenciával, az individuum fejlődésével

kapcsolatos kiindulásokon, holott ezek a személyiség, az én mélyé-

ből szakadnak föl.

R. lélektana, bár sok tekintetben kifogás alá eshetik, első-

rangú értékeket tartalmaz gazdag genetikus és karakterológia]

anyagában és az érzelmek kvalitativ megkülönböztetésében. Az ő

szintetikus pszichológiája a nevelési eljárás alaptényének tartja az

individualitás főtipusainak megismerését, még pedig "a cselekvés

és reagálás alapján, mely forrását az érzésekb en és az akaratban

birja". A jellemek ismertető és megkülönböztető jegyét R. az állha-

tatosságban találja ; gyémánt karakternél fontos határozatokkal

szemben "a priori" tisztában vagyunk, miként fog dönteni; nem

így az "amorf, az állhatatland alakoknál. Ezek kitartást, egységet

nélkülöznek; szeszélyesek, a reakciókban bizonytalanok, "forgácsai,

sőt salakjai a civilizációnak"; laza kötegeknek, személytelen impul-

zusoknak tekinthetők. Ezekkel a semmi alakokkal szembeállítja a

jellemeket, melyek "önmaguktól exisztáinak" . Lehetnek "sensitiv"-ek,

,



kiknél a kedély dorninál, emocionellek, az indulat jegyében állók.

Kitünteti őket a természetes, folyton visszatérő tendencia a cselek-

vés iránt; vígak, rnerészek; ridegek, vállalkozók: R. pszichológiája

az organizmus fönntartása és fejlődese szolgálatában álló tényező-

nek tartja a lelki életet. Pedagógiájának vezető fonala tehát a bio-

lógiai gondolat. Általános és alaki célja: az egyéniségnek fölszere-

lése és támogatása az önfenntartás kedvéért. A voluntarizmussal

együtt alkalmas a pedagógia eszméinek tisztázására és a, modern

törekvések érvény re juttatására. A gyermek igényeinek figyelembe

vételeés a gazdag kedélyi élet ápolása képezik az alapot, melynél

fogva számot tarthat, hogy az ú] nevelési rendszer kiépítésénél

elsőrangú tényezőként szerepeljen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horwiez tanát "a lelki objektivációró!" csak futólagosan

érintve, (bár H. el nem vitázható érdeme, hogy Herbart intel-

lektualizmusával szemben az érzést igyekszik kellő érvényre jut-

tatni; médszeres eljárásában elveti a henye spekulációt "és mint

az elsők egyike rálép a szemlélés, ábrázolás ösvényére ?") végűl

kissé behatóbban foglalkozom a pragmatizmussal.
Ennek az Arnerikából. ideszármazott gondolkodásiránynak

fóképviselője James. Sok, nagyon sok szó esett már erről az alakilag,

tartalmilag sajátosan "amerik~i" pszichológiai rendszerről. Mivel a

külső szine "eminenter" -anyagias, a legtöbb ,pálcát tör fölötte,

mielőtt a dolog mélyére igyekezett volna hatolni, Hüvelye, pelyvája

a buzának is van; csonthéja a diónak, mandolának stb. is! A James

pszichológiája sincs értékek hijján! "Az igazságok bárhonnan jőjje-

nek, megtermékenyítik a gondolkodó elméket." Milyen bőséges

anyagot nyujt pid. az elmélkedésre J. tana a szokásról ? A szokás

ápolása a képzés főtényezője legyen; mert az óriási jelentőségű a

társadalomban! Cselekedeteink nem 990/0 a, hanem 999°joo-e szokás-

szerű. A· szokás "üdvösen" tehermentesíthet, ha kellő irányban

fejlesztették, viszont. azonban üdvtelenűl, rogyásig terhel het, ha

képzését elhanyagolták.

J. pedagógiajának kiemelő vonása: a pragmatikus asszociáció;

különbözik ez a közönséges asszociációtói abban, hogy a kapcsolás

"teleologikus", céltani természetű. A nevelésnek legyen főtörekvése

az asszociációk gyarapítása, mert ezek eszköztik a gondolatok

fejlődésér, haladását, valamint ők létesítik és tartják fönn a kapcso-

latot a motorikus aktusokkal, miáltal a pragmatikus élet faktóraivá

lesznek. A tanító igyekezzék mennél több asszociációs csoportot

alkotni. Minél számosabbak és minél tökéletesebb en kialakultak az

223.



224zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ilyen aSSZOClaClOS rendszerek az egyénben, annál alkalmasabban

illeszkedhetik az a világhoz és annak igényeihez.

Erős súllyal biró igazságokat találok J. tanában a "self"-ek

(önönmagam) vagy mindazon lelki-testi kiindulások alakításáról,

képzéséről; melyek az "én"-nel, az al an nyal állnak vonatkozásban,

szinleg önbálványozásra serkenti az egyént, tényleg .az élet értékei-

nek okos kihasználására vezeti és utasítja. A "self"·ek között
fönnálló viszonyt így ismerteti; J. Az alap, a bázis a' testi "self"

magasabban _állanak a távolabbi anyagi "self"-ek, következik a

szociális v. a legmagasabban található, mint a többinek betetőzése,

koronája: a lelki "self". Ezen "self" -ek nevelése, tökéletesebbé

alakítása oly módon történjék, hogy a testi "self" a társadalminak

s rnindkettő a szelleminek rendeltessék alá. A gyermek neveltessék

reá, hogy egyenlő -kötelességet lásson értelmi, erkölcsi, vallási

tulajdonságainak képzésében, mint a testi erők kifejtésében és gondo-

zásában. Igaz, mély, erős "self" kialakításához célravezető .mód és

eszköz a körülmények "Iehetőségek" szorgos átvizsgálása sannak

fölkarolása, melyben az ember üdvét, boldogságát véli megtalálni ;,

ez pedig a természetek árnyalata szerint minden embernél más

és más.

Igeri fontos a nevelésnél, hogya "self"-ek elszigetelése elő

ne forduljon, különben satnya, _csenevész nemzedék áll elő. Hogy

a nevelő útját szegje az ennek folytán beálló pusztulásnak "nyisson

meg ily~lnfajta selfeket" és sarkalja őket nyilt, szabad cselekvésre.

Már a gyermek szokjék hozzá, hogy eljárásánál necsak "az aktuá-

lis" selfeket vegye figyelembe, hanem ügyeljen a távol eső szem-

pontokra. potencionális ösztönökre, sugallatokra.

A tanítót eljárásában '"a finalitás" elve vezérelje; ez legyen

a direktivája. A fiualitás értelmében a .,gyermek szerezzen tudomást

a cselekvény célszerüségéről ; a legcsekélyebre se vállalkozzon

olyanra, amiből korábban vagy későbben hasznot nem meríthet.

A nevelésnek különben feladata egy halmai reakcióképességet

fejleszteni, mert csak ez felel meg az ember pragmatikus természe-

tének. Minél biztosabbak és minél változatosabbak a reakciók,

annál sikerültebb a nevelés.

A tanításban a gyakorlati foglalkozások nézendők. Ábrázolást

követel nemcsak a kézügyességi tárgyaknál, hanem a reáliáknál is.

A pragmatizmusnak, - bár nincs árnyoldalak hijján, - yan-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inak fényoldalai is. A túlságosan elvont, távoli régiókban tévelygő

gondolkodást gyakorlati, az életből kiinduló ösvényekre tereli; s



így a pedagógiai céloknak túlságosan tág körét az önfenntartás
szükségleteire irányított tekintettel szűkebbre vonja. Az önfenntartás
köre itt magába zárja a testi élet mellett a szellemi, erkölcsi, vallási
vonatkozásokat is.

A pragmatizmus anyagi előnyeinél még jelentékenyebbek az
alakiak: Élesíti az ember lelkiismeretét s ú~já\ szegi annak, hogy
egyéni impresszió szerint saját, körülményes, célszerütlen eljáráso-
kat kövessen. J. nyomatékkal inti a tanítót, hogy működésében a

pragmatikus finalitást tekintse vezércsillagának, mert ezáltal alkal-
masan előmozdítja a természetes, pszichológiai törvényszerüség
alapján a lelki funkciók teleológiai berendezését. .

A pragmatizmus értelmében természetes az, kit cselekvésében
a pszichológiai célszerüség szempontja vezet. Az élet közelsége és
a pedagógiai eszközök bölcs használatára való indítás az, .arni a
pragmatizrnust ajánlja és annak, mint támogató reformprincipiumnak
az aktualitás bélyegét nyomja homlokára.

Az egyérít gazdag motorikus cselekvésre indítani, oly törekvés,
mely nemcsak legmagasabb elismerésre tarthat számot, de melynek
megvalósítása, érvényesítése és biztosítása céljából nem fejthető ki
eléggé komoly munkálkodás.

A "munkaiskola " (dolgozó, dolgoztató) eszméjének megvaló .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sírására irányzott törekvések J. reakciós elméletében támaszt és
igazolást nyernek. Tagadhatatlan, hogya meg nem értés, a nyuj-
tott eszközökkel való visszaélés, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbetűrágás, a speciális célokkal
ellenkező eredményeket hozhatnak létre és rideg mekanizrnusba
súlyeszthetik a nevelői eljárást; mindazonáltal bátran állíthatjuk,
hogy J. pszichológiája nagyrabecsülendő rendszer, mely egyes
elemeiben a jónak és legjobbnak teljét nyujtja és megérdemli, hogy
több pszichológiai és pedagógiai gondolata a jövő pedagógiájának
szolgálatában értékesíttessék. Mária Leticia ,

"Kal<;lcsai" Iskolánéne.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ., . 1 9 1 4 - ' 1 5 . é v i á l la m i költségvetés.

E költségvetés szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszteri
tárca költségelőirányzata : rendes kiadásokra 124,902004 K, átme-
neti kiadásokra 8,796,773 K, beruházásokra 10,971,000· K. Együtt-
véve tehát az élőző. 1913. évi költségvetés megfelelő tételeinél

összesen 13,996.691 K-val (közel 10%-os emelkedés) az öt évvel
előbbi (1909·iki) 91,553.938 K-nál pedig 53,115.799 K-val (58%)

. ,
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több. Hatalmas emelkedés ez, ami mindenesetre azt mutatja, hogy
ma már a közoktatás is folytonosan fokozott figyelemben részesü\.

A kiadásokkal szemben a vallás- és közoktatásügyi tárca
rendes - bevétele 10,152,182 K-ban, rendkivüli bevétele 11,027.400-
K-ban van előirányozva.

Ez alkalommal nem terjeszkedünk ki a vallás- és közoktatási
tárca valamennyi tételének a rövid ismertetésére, hanem csak a
tanítóképzőintézetek költségvetésének a részletezésére szorítkozunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elemi isko~ai tanító-, tanítónő- és óvó11,őképző-intézetek.

A költségvetés 19 állami tanító, 8 állami tanítónő és egy
kisdedóvónőképző-intézetet sorol fel s egy uj tanítóképző-intézetnek
Munkácson való felállítását jelenti be. A munkácsi tanítóképző-
intézettel, mely 1914. szepternberében Kezdi meg a működését,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz.

állami tanítóképző-intézetek száma az 1868ik évi XXXVIII.' L-c.
81. §-ában meghatározott számra emelkedik.

Két év alatt tehát két uj tanítóképsőt állít az állam, amely

természetesen magá után vonta a tanári és igazgatói létszámoknak
a szaporítását is. Az igazgatók számát a költségvetés csak eggyel,
a zilahi igazgatói állás szervezésével szaporítja, a tanári létszám
szaporítását azonban nemcsak a két uj tanítóképző szükséglete,

hanem az 1911. évi uj tanterv is szükségessé tette, mert az uj
tanterv, a régihez képest, mint a megelőző 1913·ik évi költségvetés

is indokolja, tetemes óraszaporulatot mutat fel. Az óraszaporulat
38 uj -tanerő alkalmazását tette szükségessé, melyból a mult
1913. évi költségvetés már 20-at (10 IX. díjosztályos rendes
tanári és 10 X. dijosztályos segédtanári állást) szervezett. Ezen
költségvetés gondoskodik a még hiányzó 18 tanári állásról, amely-
hez az 1913-ban felállított zilahi tanítóképzőnél szükséges két tanári-
állást is véve, 20 uj állást szervez a költségvetés, még pedig
10 IX. dijosztályos rendes tanári és 10 X. dijosztályos segedtanári

állást. Ugyancsak a zilahi tanítóképző egyenkint 80~-800 K
javadalommal összekötött két nevelői állásnak a szervezését is
szükségessé tette .

.Nevezetes tétele a költségvetésnek a szakfelügyelői intézmény

fejlesztése seempontjábol a harmadik ssakfelügyelői állásnak szerve-

zése, amelynek szükségességét ily indokolás kiséri: "A tanítóképző-
intézeteknek az utóbbi években mindjobben kialakuló szakiskolai
jellege szükségszerűen megköveteli, hogy ezen intézetek tanulmányi



tekintetben olyan felügyelet alá kerüljenek és olyan szakférfiak

irányítása mellett folytassák működésüket, akik maguk is a tanító-

képzőintézeti tanári pályára készültek és életüknek javarészét ezen

intézeteknél folytatott tanári és igazgatói működésben töltötték el.

Csakis ily irányban képzett és ily irányxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú működésben gyakorlatot

szerzett szakférfiak irányítása és ellenőrzése mellett lehet biztosít ani

azon célt, hogy az állarnkincstár által nagy anyagi áldozatok árán

fenntartott tanító- és tanítónőképzőintézetekben olyan tanítók képez-

tessenek, akik részben a saját tudományos képzettségüknek maga-

sabb szintája által, 'részben pedig hivat~sos kiképeztetésüknek szak-

szerűségénél fogva olyan nevelő hatást legyenek képesek gyakorolni

a gondjaikra bizandó alsóbb néprétegek millióira, amely hatás az

alsó néposztály erkölcsi és szellemi életének emelkedettebb irányát

garantálja." ~

A szakfelügyelői intézmény fejlesztésének emez indokolasa

tehát egészen világosan és határozottan kimondja, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsakis

tanítóképző tanári pályára készült és életühlek javarészét ezen

intézefeknél eltöltött. egyének k6zül kinevezett felügyelők irányítása
és ellenőrzése melleii lehet biztosítani a tanítóképzők céltudatos és

eredményes működését. Ezt vallottuk és hirdettük s ezért küzdöt-

tűrik mi már nagyon régen, s épen ezért örülünk és hálásan

köszönjük a magas miniszteriumnak ezt a kinyilatkoztatását,
Örömmel üdvözöljük ezt a tényt, mert így közeledni látjuk azt az

időt, amikor a tanítóképzők végképen kikerülnek a tanfelügyelői

felügyelet alól. Ennek már most mielőbb el kell következnie, mert

ha igaz a költségvetésnek fentebbi indokolása; amint ahhoz kétség

nem fér, akkor igazán nincs mit keresniök tovább a tanfelügyelők-

nek a tanítóképzők tanulmányi felügyeletében. Igaz, hogy a tan-

felügyelői felügyeletet az 1868. évi XXXVlII. t-c. rendeli el, ámde

e' törvénynek már nagyon sok intézkedését megváltoztatták szük-

ségből miniszteri rendeletekkel, ezt kellene te~ni ezzel a részével is, mig

a tanító képzés és annak felügyelete törvényhozásilag is megfelelően

szerveztetik. A tanfelügyelőket föl kellene menteni a tanítási órák

látogatásának kötelezettsége alól s csakis az adminisztrativ teendők

ellenőrzésére utasítani, mert a meglevő helyzetben az igazi szak-

felügyel et és tanfelügyelői felügyelet egymással szemben' is akadékes-

kodhat, másfelő] pedig mégha _megfelelő volna is mind a két fel-

ügyelet, kétféle utasí/ásnak eleget tenni, teljesen lehetetlen.
8000 korona van előirányozva azon nostrifíkáló tanfolyam nak

a szervezésére, amely" olyan fiumei tanítók és tanítónők számára
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szerveztetik, akik tanulmányaikat külföldi, főképen olaszországi
tanítóképzőkben végezték. Ezen tanfolyam által akarja a magas
miniszterium biztositani, hogy a fiumei községi iskolákban alkal-
mazott, illetve alkalmazandó, s külföldön képesített tanítók és
tanítónők az úgynevezett nemzeti tantárgyaknak tanításába magyar,
nemzeti és hazafias felfogást vihessenek bele, továbbá, hogy ne
álljanak ezen tantárgyakkal szemben teljesen idegen felfogás állás-
pontján.E . tanfolyam a budapesti 1. kerületi állami tanítóképző-
intézettel és a budapesti II. kerületi állami tanítónőképző-intézettel
kapcsoJatosan szerveztetik.

Összefoglalva: a tanítóképző-intézetek rendes' kiadásainak
főösszege 4,134.202 K, azaz 220.646 koronával több az előző
évinél ; az átmeneti kiadások főösszege 262.000 K ( 1000-el több),
beruházások 985.000 K ( 112.300-al kevesebb).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A rendes kiadások ból .-MLKJIHGFEDCBA

. a ) Személyi járandóságok: 1,443.876 K (114.946 K-val több),
óradijak, helyettesítési és egyéb dijak 221.500 K; jutalmak, segé-
lyek 6000, cselédek és szegődményesek bérei 103.856 K; családi
pótlékokra 70000 K.

b) Dologi kiadások. Házbérek 70.000; fűtés, világítás
247.000 K; hivatali, irodai és házi szükségletek 305.000 K; elmé-
leti és gyakorlati oktatás szükségletei 62.000 K; élelmezés
920.500 K; ösztöndijak 48.000 K; utazási, átköltözködési és
tanulmányi költségek 60.200 K, (ebben tanítóképző-intézeti tanárok
továbbképzésére s külföldi tanulmányutakra 21.000 K;-növendékek
tanulmányút jára 6CJOO K); egyéb közös szükségletek 101.500 K,
(ebben tanítók szünidei tanfolyamára 30.000 Ko)

e) Az országos tanszermúzeum költségeire 54.000xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK

d) Felekezeti tanítóképzők segélyezésére 420.000 K, mely
összeg 40.000 koronával több az előző 1913. évi költségvetés
megfelelő tételéné!.

II: Rendkivüli kiadások:

Átmeneti kiadások: Állami tanító és tanítónóképző-Intézetek

tanszerbeli felszerelésére 51.000 K; felekezeti tanító és tanítónó-
képző-intézetek felszerelési és berendezési segélyezésére 210.000 K;
alkoholellenes mozgalmak költségeire 1 000 K.

Beruházások. a) Az eperjesi állami tanitónőképző-intézet uj
épületének felépítésére szükséges 775.000 K második részletére
275000 K.



b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kolozsvári állami tanítóképző-intézetnél igazgatói lakás

építésére 40.000 K.
e) A Zilahon létes ített uj tanítóképző-intézet épülete 750.000

korona költségére lll. részletül 250.000xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx.
d) A losonci tanítóképző-intézet építési költségeire a 650.000 K

elóirányzat részletéül 220.000 K.

e) A munkácsi tanítóképző építési költségeire 200.000K,
mely összeget azonban Munkács város egyik áldozatkész polgárának,
Nedeczey Jánosnak fölajánlott 300.000 K, és 120.000 K értékű
telke a következő évekre is fedez.

Rendes bevétele a tárcának az internátusok s kertészet jöve-
delrneiből, valamint különböző városok hozzájárulási tételeiből
462038 K és rendkivüli bevétele Munkács város hozzájárulásából

246.000 K.

A személyi járandóságokra fordított 1,775.232 K részletezése
a következő. Lesz:

'Fizetési
osztály

Állás A javadalmazásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö s s z e g e

Létszám

3 VI. Szakfelügyelő 26 200 K
9 VI. Igazgató 61.800 "

20 VII. Igazgató, igazgatónő '108.120 "
41 VII. Rendes tanár 254200 "
69 VIlI. Rendes tanár ___ 329.600

10 1 IX. Rendes tanár 341. 900 "
47 X. Segédtanár, rendes tanítónó ] 21.180 "
7 XI. Tanító, segédtanítónő 15.760 "
1 XI. Tollnok.. , 2.200 "
3 XI. Mintaóvó 5888 "

57 Nevelő 800 K-val __-' 45.600 "
2 - Tornatanító 1200 K-va1 2.400 "
3 Tornatanító 800 Kval ... 2.400 "

Mellékóraadók, hitoktatók
stb. díjai o' _

Miniszteri biztos tiszteletdíja
1 Műfaragó _
1 'Előmunkás _
3 Gazdasszony___ _ _

24 Kertész ___
25 Iskolaszolga _

Az 1904. évi 1. t.·c. illetőleg az 1906.
évi IX. t.. c. alapján utalványozandó
pótlékok többlete 3.700"
Cselédek, szegődményesek bérei és
ruhailletrnényei 103.856 "
Jutalmak, segélyek __~ ~_ 6,000"

217.000 "
1.600 "
2.400 "
1.620 ,.,
3.800 "

28.tl40 "
19.700 "
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Ezek összegéből azonban (nem jelzett címen) 3%-ot leszárnita-

nak s az .így megmaradt összeg lesz a fenti 1,775.232xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk személyi
járandóság.

A jelen költségvetés szerint tehát 29 igazgató, 211 rendes
tanár, 47 segédtanár és 7 tanító s segédtanítónő lesz alkalmazás-
ban az állami tanító- és tanitónőképző-intézeteknél. Az ötzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév előtti

(1909-iki) állapottal szemben ez 2 igazgatói, 32 rendes tanári és
22 segédtanári szaporodást mutat, ami a szakfelügyelői intézmény
fokozatos fejlesztését is ide véve, örvendetes fejlődését mutatja
tanítóképzésünknek.

Ez örvendetes ténnyel szem ben azonban elszomorító ama
másik jelenség, hogy a tanári létszám elosztása az egyes fizetési
osztályok között most már szembetűnően aránytalan: a VII. fize-

tési osztályban 41, a VlII.-ban 69, a IX.-ben 101 és a X-ben 47
tanár lesz. Tehát a IX. fizetési osztályban egymagában majdnem
annyi, mint a két magasabban együttvéve; a segédtanári létszám
pedig, amely az 1909-iki költségvetésben leapadt 25· re, most hirte-
len felszökött 47-re. Ilyen körülmények között a segédtanárok ezután
ismét 3-5 évig lesznek kénytelenek várni a rendes tanári előlép-
ietésre, amihez, ha hozzá vesszük, hogy megelőzőleg még 1-2
évig megbizott tanárként is szolgáltak, határozottan visszafejlődés
jelentkezik.

Megemlítjük azt a korrekciót is, - hogy eddig a tanítóképző
. tanárok státusa közé beosztott, de a tanítóképzőkkel tulajdonképen
semmi közösségben sem levő énekszakjelügyelői állást a költség-

vetés ez alkalommal a megfelelő helyre, a tanfelügyelők közé
helyezte át,

. A költségvetési javaslatot a képviselőház pénzügyi bizottsága
már változatlanul el is fogadta. A pénzügyi bizottság tárgyalásainak
egyik ülésén Jankovich Béla dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter
ama rendkivül fontos kijelentést tette, hogy aMLKJIHGFEDCBAfe le k e z e ti tanárok

-nyugdíltörvényére néeue örömmel hozza. a bizottság tudomására,

hogy módjában lesz az erről szóló törvényjavaslatot husvét után

a Háznak benyujtani. Ez a bejelentés tehát megnyugtathatja fele-
I'<ezeti kartársainkat, hogy az ő ügyüket ép oly meleg szeretettel
kezeli a magas kormány, mint az állami alkalmazottaknak ügyeit.
A törvény javaslatot nemcsak=be akarja nyujtani a kormány, hanem
még ez évben törvényerőre is akarja emeltetni.

D.



A z á l la m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t a n á r o k

r a n g s o r a 1914.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnárcíus I s - é n .

{Kiegészítve a név után az egyes tanárok- képesítésének és a hely után mostani
munkakörének megjelölésével.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI. Fizetési osztály.

1. *Farkas Sándr nyt. Budapest, szakfelügyelő 6400 + 2000.;

2. "Scherer Sándor mt. Budapest, szakfelügyelő 6400 + 2000.

Igazgatók.

1. *Raló Józse! ,dr.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyt, Budapest, tört. I-IV. 6~00 + L.
2. *Wollmann Emma mt., torpa Pozsony, ped. 1., Ill. 6400 + L.

3. "Heinrick Józsa nyt. Kolozsvár, ném. I-IV. 6400 +"L.
4. *Karsay Jolán nyt. Győr, ném. I-IV. 6400 + L.
5. *Mohar Józse! mt. Csurgó, ped. 1., Ill. 6400 + L.
6. *I< .öveskuti Jenő nyt., z. Léva, tört. I-IV. 6400 + L.
7. *Gömöri Sándor nyt. Igló, ped. 1., Ill. 6400 + L.

VII. Fizetési osztály.

a) Igazgatók.

1. Horváth Antal termt.-kémia Léva, kém. IlL, termt. Ill-IV.,

földr. I-IIl. 6000 + 960, tanári szolgálatra beosztva.
2, "Dúzs Mária nyt. Eperjes, ném. I-IV. 5400 + L.
3. *Ujvári Mihály mt. Székely-Keresztur, ném. I-IV. 5400 + L.
4. *Pálmai Lenke mt., torna Sepsi-Szt-György, pedadógia 1., Ill.

4800 + L. -

5. *Hodossy Béla nyt., z. Sárospatak, magy. Il., IV. 4800 + L.
B. "Barkáts Mária mt., km., torna, ném. Szabad ka, ném. I-IV.,

horvát-szerb I-IV. 4800 + L.
7. *Brunovszky Rezső nyt. Losonc, magy. II., IV., szépirás I-II.

4800 + L.

. 8. '"Amberg Józse! mt., torna Temesvár, menny. I-IV. 4800+ L.
9. *Geőcze Saroltá mt. Budapest, II. ker. termr. 1., Il., gazd. IV.

4800 + L. .

Jegyzet. A * a név elején azt jelenti, hogy az illető a T. 1. T. O. E.-nek

.tagja. Akinek a neve dült betükkel van szedve, az a választmánynak is tagja.

A rövidítések értelmezése: nyt. = nyelvtörténelmi képesítésű; mt. = mennyi-

ségtan-természettudományi képesítésű; ped. = pedagógia: magy. = magyar;

ném. - német; tört. = történet; földr. = földrajz; terrnr. = természetrajz;
tennt. = természettan; g. = gazdaságtan; z. = zene; r. = rajz; sI. = slöjd;

km:. = női kézimunka; tor. = torna; L. = lakbér természetben.
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232zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. *Párvy Endre nyt., torna Stubnyafürdő, ped. 1., Ill, 4800 + L.
11.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarudy Ottó nyt., z. Kolozsvár, magy. 1., Ill. 4800+ L.
12. *Zrínyi Károly nyt. Csáktornya, magy. IL, IV., horvát I-IV.

4800 + L. ~ .
13. "Katona 'János dr. latin, magy., torna. Kiskunfélegyháza, ped.

IL, IV. 4800 + L
14. "Tanfi Iván mt. Máramarossziget, kém. Ill., terrnt, III~IV.

4800 + L.
·15. "Szarka Lajos nyt. Modor, földr. I-IIl., aik. IV. 4800 + L.
16. *Barabás Endre mt. Déva, termt. Ill-IV., egészségt. IV.

4800 + L.

17. *Wagner János mt. Budapest, VI. ker. term. I-IIL 4800 + L.,
18. *Karoliny Mihály mt. Arad, menny. II., IV. 4800 + L:
19. *Bellosics Bálint nyt. Baja, magy. II., IV. 4800 + L.
20. "Serényi Anna mt. Hódrnezővásárhely, 4800 + L.

b) Tanárok.

1. *Nagy Lászlo termr., termt. Budapest, VL, ped. I-IV. 4800

+ 1600.
2. *Miklós Gergely mt. Budapest, 1., termr. I-III., termt. IH-IV.

4800 + 1600.
3. *Belányi Tívadar nyt. Pozsony, magy. L, Ill, tört. I-IV. 4800

+ 1440.
4. *Pókász Imre mt. Szabadka, menny. I-IV., termr. I:-II. 4800

+ 1'120.
5. *Kovács Béla .mt. Zilah, ped. 1., mennyt., termr. 1, gazd. 1.,

rajz I. 4800 + 960, megb. igazgató.
6. *Barabásné Ribiczey Erzsébet nyt. Hódrnezővásárhely, 4800 + (

7. *Bittenbinder Miklós mat., termt. Budapest, II, termt. Ill-IV.,
mennyt. l-IIL 4800 + 1600. .

8. "Balázs Endre mt. Modor, menny. I-IV., termr. 1-11. 4800+ 640.
9. "Snasel ferenc g. Budapest, 1., mat.I--lV., gazd. l-IV.

4800 + 160Q.
Hl *Exner Leo termt., z. Hódmezővásárhely, 4800 + 960.
11. Krieck Jenő nyt., z. Léva, termr. I-II.,slöjd I-IV. 4800+960.
12. "Tnaisz Lajos, nyt., z. Losonc, tört. I~IV" ném. I-JV. 4800

+000. -
13. *Horvay Ede nyt., z. Budapest, 1., ném. I-IV., heg. I-IVL

4800 + 1600.



14. *Sztankó BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyt., z., torna Budapest, 1., ének-zene I-IV.

4800xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1600.
15. "Stepanko Albert mt., torna Budapest, II., földr. 2. termr.

Ill., mennyt. II., IV. 4800 + 1600.
16. "Menich Antal z., torna Pozsony, ének-zene l=-Iv. 4800 + 1440.
17. *MLKJIHGFEDCBAM é s z á ro s Jenő nyt., z. Budapest, szakfelügyelőség 4800 + 1600.

1 8 . *Szöllősi István nyt., torna Arad, ped. I-IV., román IL, IV.

1800 + 1280.
19. "Zoltai Mátyás nyt., z. Arad, ének-zene I-IV. 4800 + 1280.
20. *Nagy Károly r. Arad, rajz I-IV., szépirás I-II., slöjd I-IV.

4800 + 1280.
21. Palágyi Lajos nyt. Budapest, .Il., magy I-IV. 4800 + 1600.
22. *Strauch Gyula nyt. Budapest, IL, ped. Ill-IV., földr. I-II!.

4800 + 1600.
23. "Röszler Béla mt., z, Temesvár, ped. I-IV. 4800 + 1440.
24. *Huzják Lusács mt. Máramarmarossziget, menny. I-IV., termr.

1-11. 4800 + 1280.
25. "Pataki Vilmos z. Budapest, VI., ének-zene I-IV. 4800 + 1600.
26. Irsa Béla z. Máramarossziget, ének-zene I-IV. 4800 +' 1280.
27. "Slajchó Mihály mt. Eperjes, menny. I-IV., termr. IlL, termt.

!II-IV. 4800 + 1280.
28. *Bergmann József mt. Pozsony, mennyt. I-IV., slöjd I-IV.

4800 + 1440.
29. '*Kötse István mt. Pápa, mennyt. I-IV. 4800 + L. megb. igazgató.
30. "Mihalik Lajos nyt. Kolozsvár, ped, I-IV. 4800 + 1440.
31. "Gaal Imre r. Kiskunfélegyháza, r. I~IV., sIöjd I-IV. 4800

+ 960.
32. *Dékány Mihály mt., Budapest, VI., mennyt. I-IV. termt.

Ill-IV. 4800 + 1600.
33. "Kardhordó László nyt. Sepsiszentgyörgy, tört. I-IV., ped. II.~

IV. 4800 + 960.
34. "Tömör Boldizsár nyt. Csáktornya, magy. 1., Ill., tört. I-IV.

4800 + 1120.
35. ',*Amler Antal z., slöjd. Baja, ének-zene I-IV. 4800 + 960.
36. "Holczmann Ferenc r. Gyár, r. I-IV., slöjd I-IV. szépirás I-H.t

földr. 1-11. 4800 + 1440.
37.*Horváth Adolf mt. Igló, termr. I-HI. földr. I-III. 4800 + 960.
38. *Kirchnerné Petrasevich Mária nyt. Budapest, VI., magyar

I-IV. 4800 + 1600.
39. "Elekes Lajos mt. Déva, termr. I-III., sIöjd I-IV ..4800 + 960.

Magyar Tanltóképzö. 16
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1. Bod Péter r. t. Nagyszeben, polg. isk. 4800xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ L.

234

VIlI. Fizetési osztály.MLKJIHGFEDCBA

a )

1. *Répay Dániel nyt. Budapest, II., ped. I-IV. 4000 + 1300.
2. "Kuzaila Péter mt. Kolozsvár, mennyt. I-IV., termt. III- IV·

4000 + 1170.
3. *Révfy Géza, tört., földr., z. Ternesvár, ének-zene I-IV.

4000 + 1170.
4. *Kárpáti Károly nyt., torna Kiskunfélegyháza, magy. 1., IlL,

torna I~IV. 4000 + 780.
5. *Bobok Karola nyt., km. Pozsony, ném. I-IV., km.

4000 + 1170.
'6. *'1ankó Lászlá nyt. Páp a, tört. I-IV., földr. I-Ill. 4000 - 9-10.

7. *Marianné Günther Anna nyt., francia Pozsony, ném. I-IV.,

földr. I-IIL, gazd. IV. 4000 + 1170. .
8. '*Kárpáti Ernő nyt., r., sI., torna Máramarossziget r. I.......!IV.,

szépirás I-II., slöjd I-lV. 4000 + 1040.-
9. *Grész Ernő nyt. Csáktornya, földr. II-IlL, ném. 1.....IV.,torna
. I-IV. 4000 + 910.

10. *Ruppenthal Lajos I mt. Győr, mennyt., I-lV., termt. m.:.....IV.

4000 + 1170.
11.. "Rónai Sándor mt. Csáktornya, mennyt. I-IV., földr. I. 4000 + L.
12. *Dittert Ferenc z. Csurgó, ének-zene I-IV. 4000 + 650.
1 3 . *Szondi János ,mt. Kiskunfélegyháza, mennyt. I-IV., termt.
, Ill-IV. 4000 + 780.

14. *Kirchmayer 'Győzö r. Pápa, német I-lV., rajz I-IV .. szép irás

I-II. 4000 + 910.
15. *Hrabetz Nándor r. Budapest, 1., r. I-lV., slöjd I-IV. 4000

+ 1300.
16. *Mangesius Mária nyelvmesterhő Eperjes, ném. I-IV., km.

I-lV. 4000 + 1040.
1 7 . *Fuehsné Eitner Ludmilla nyt., torna, Budapest II., német,

torna, 4000 + 1300. .•
18. "Juhász Imre Pápa, termt. Ill-IV., termr. Ill., slöjd I-lV.

4000 + 910.
19. "Makai Jenő nyt., 7.. Léva, z. I-Ill., ném. I-IV. 4000 + 780.

I



20. "Pasnári Győző nyt. Székelykeresztur, szabadságon 3600xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 650
21. *Kraft József nyt. Pápa, ped. I-IV. 3600 + 910.
22. "Dienes Károly r., slöjd Stubnyafürdő, rajz I-IV., szépirás

1-11., slöjd I-IV. 3600 + 780.,
23, "Keszler Károly nyt, Márarnarossziget, ném. I-IV., földr. I-lII ..

tört. II., IV. 3600 + 1040.
24. *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMandula Aladár tört., magy .. Temesvár, magy. I-IV., torna

IL, IV. 3600 + 1170.
25. "Heves György math., termt. Déva, mennyt. I-IV., szépirás

1-11. 3600 + 780.
26. *MoyzesMiklós z. Eperjes, ének-zene I-IV., tót I-IV. 3600

+ 1090.
27. *Macskásy Zoltán mt. Arad, mennyt. I-IIL, termt. Ill., IV.,

torna I-IV. 3600 + 1040.
28. "Bocskay István r., slöjd, torna Temesvár, rajz I-IV., slöjd

I-IV. 3600 + 1170.
29. Dr. Gerencsérné Szántó Jolán mt. Kolozsvár, termr. I-III.,MLKJIHGFEDCBA

g a z d . I-IV. 3600 + 1170.
30. *Gál Ilona nyt, Sepsiszentgyörgy, ném. I-IV., gazd. I-IV.,

földr. II-Ill. 3600 + 780.
31. *Úrhegyi Alajos nyt. Budapest, VI.. gyak. isk. 3600 + 1300.
32. Hegedüs Paula nyt. Budapest II., köztartásvezető 3600 + L .
.33. "Kiss A. József termtud., z., torna Baja, 2. termt. Ill-IV., 2,

torna I-IV. 3600 + 780.
34. *Éber Sándor r. Baja, 2. rajz I-IV. 3600 + 780.
35. "Desits József mt. Baja, mennyt. I-IV. 2. termr. Ill. 3600 + 780.
36. *Révay Ödön, nyt. Sárospatak, német I-IV., tört. 1- IV. 3600

+ 650 .
. .37. "Diviaczky Rezső r., slöjd Kolozsvár, fiu rajz I-IV., nő rajz

I-IV., slöjd I-IV. 3600 + 1170 .
.38. "Zorkóczy Ede mt. Losoncz, mennyt. .I-IV., tót I-IV. 3600

+ 910 .
.39. *Kún Alajos 'tanító, torna Budapest, 1., gyak. iskola I-VI.

4400 + 1300.
, 40. "Nyakas József mt. Baja, mennyt. I-IV., termr. I-II. 3600 + 780 ..

41. Ligart Mihály tanító Páp a, gyak. isk. I-Vl. 3600 + 910.
42. Duschek Ernő z. Léva, ének-zene Il., IV., tót I-IV. 3600 + 780.
43. *Szente Pál z. Budapest, II.,' ének-zene I-IV. 3600 + 1300.
44. *Patyi István magy., latin Szabadka, ped. I-IV., földr. I-IIl.

3600 + 910.
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45. "Özv, Vlaszatyné Kíss Mária nyt., km. Győr, magy. I-IV.,

km. I-IV. 3600+ 1170.
46. *Éber Rezső kémia, termt. Stubnyafürdő, termr. 1-I1L, terrrit.

Ill-IV. 3600 + 780.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

47. "Gerencsér István dr. magy., tört. Kolozsvár, magy. II., IV.,

tört. ll., IV., földr. II., Ill, 3600 + 1170.
48. *Barcsai József ped., magy. Baja, ped, I-IV. 3600 + 780.
49. *Forberger Árpád magy., ném. Igló, magy. I-IV., ném. I-IV.

3600 + 780. .
50. *Wohlmuth István ném., magy. Baja, 2. ném. I-IV. 3600+ 780,.
51. "Lépesné Baur Irén, km. Budapest, II., ~torna, kézimunka,

játék 3600 + 1300.
52. Meznericsné Kiss Ilona nyt. Szabadka, tört. I-IV., gazd. I-IV.

3600 + 910.
53. *Heger Lujza z. Budapest, II., ének-zene 3600 + 1300.
54. *Hegyesi Jolán nyt. Győr, tört. I-IV., gazd. I-III., háztart.

IV. 3600 + 1170.
55. *Herczegh Kamilla mt. Pozsony. termr. I-IlI., termt. III-IV.

3600 + 1170. .
56. "Urbányi Karolin nyt., torna Pozsony, magy. IL, IV., torna I-IV.

3600 + 1170.
57. "Udvarhelyi EteI mt. Eperjes, terme, I-Il., gazd. I-IV. 3600 + L.
58. *Palotainé Békei Józsa z. Budapest, II., ének-zene 3600+ 1300.
59. Patyiné Láng Mária nyt., torna Szabad ka, magy. I-IV., torna

1., nr. 3600 + 910.
60.. "Kovács Dezső Z., nyt. Sárospatak, ének-zene 1- IV. 3600 + 650.
61. Belitzky Gusztáv tanító, g., km. Losoncz, gyak. iskola 1-VI.

3600 + 910.
62. *Balogh Kálmán tanító, Kolozsvár, gyak. iskola 1-VI. 3600

+ 1170.
63. *Feketéné Hofbauer Izabella tanítónő Eperjes, gyak. isk.·1-VI.

3600 + 1040.
64. "Kristófcsák Lajos tanító Kiskunfélegyháza, gyak. isk. I-VI~

3600 + 780.
•65; Szabó Emil dr. tört., földr. Székelykeresztur, tört. 1- IV., földr.

I-III. 3600 + 650. .
"

IX. Fizetési osztály.

1. *Hanvai Gyula nyt. Stubnyafürdő, ped. II., IV., nérnet I-IV.

2900 + 600.
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2. *Entz JolánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyt. Budapest, II., tört. I-IV., ném. 2900 + 1000.
3. "Vörősné Tomeskó Stefánia nyt. Eperjes, magy. II., IV., földr.

I-III., torna I-IV. 2900 + 800.
4. *Németh Sándor nyt.MLKJIHGFEDCBAD é v a , magy. I-IV., földr. II-Ill. 2900

+ 600.
5. *Draghincescu György magy., tört. Kiskunfélegyháza, tört. I-IV.,

földr. I-III. 2900 + 600.
6. *Pinkert Zsigmond kém., termr., termt. ,Kiskunfélegyháza, termr.

I-III., ped. 1., III., egészségt. IV. 2900 + 600.
7. "Margittal Antal mennyt., termt. Stubnyafürdő, mennyt. I-IV.,

torna I-IV. 2900 + 600.
8. *Sághi Tamás tört., magy., földr. Sepsiszentgyörgy, magy. I-IV., .

földr. I. 29QO+ 600.
9. *Jankulov Boriszláv dr. Baja, tört. I-IV., szerb ny. I-IV.

,2900 + 600.
10. Radnai Oszkár dr. magy., ném. Budapest,I. magy. I-IV., szép- ,

irás I-II. 2900 + 1000.
11. *Folenta Lajos ped., filoz. tört. Csurgó, torna I-IV., ped. II.,

IV. 2900xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 500.
12. "Fliegl Kálmán r. Csurgó, rajz I-IV., slöjd I-IV., irás I-II.

2900 + 500.
13. *Balázs Béla tört., földr., magy. Zi1ah, magy. I., tört. 1., földr.

1., szép irás I., slöjd I., torna 1. 2900 + 600.

14. *Jaloveczky Péter termr., kémia Losoncz, termr. I-III.,' termt.
Ill-IV., földr. I. 2900 + L.

lb. "Csiki István r. Székelykeresztur, rajz I-IV., szépirás 1-11.,
torna I-II. 2900 + 500.

16. *Lechnitzky Gyula math., termt. Sárospatak, ped. II-IV., mennyt.
lll. 2900 + 500.

17. "Ludrnann Paula r., km. Eperjes, rajz I-LV., slöjd I-IV., szép-

irás 1-11. 2900+ 800. .

18. "Kollerné Wolszky Emilia z., km. Szabad ka, ének-zene I-IV.,

km. I-IV. 2900'+ 700.
19. "Dr, Iczéné Méray Irén nyt. Kolozsvár, tört. I-IV., torna

I-IV. 2900 + 900.
20. *Borszékyné Nagy Júlia mt. Sepsiszentgyörgy, mennyt. I-IV.,

termt. III-IV. 29QO+ 600.
21. *Szárnovszkyné Demjén Ilona tanítónó Budapest, VI., gyak.

isk. 1-11. 2900 + 1000. I

22. *Sinczky Júlia tanitónő, Kolozsvár. gyak. isk. 1- VI. 2900+ 900.



238zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23. "Schőn István tanító Temesvár, gyak. isk. III-VI. 2900xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 900.
24. *Lévayné Csukay Lujza r. Budapest, VI., r. I-IV., szépirás

I~II., slöjd I-IV. 2900 + 1000.
25. "Dúzs Erzsébet nyt. Eperjes, magy. 1.,III. tört. I-IV. 2900 + 800.

26. "Csipkés Ilona z. Kolozsvár, ének-zene I-IV. 2900 + 900.
27. "Gludovácz Emma nyt. Hódmezővásárhely 2900 + L.
28. *Sebóné Ujváry Ilona km. Budapest, VI., km. I-IV., gazd.

I----:IV.2900 + 1000.
29, "Hausz Irma z. Budapest, VI., német I-IV., z. I----IV. 2900

+ 1000.
30. "Fábián Szilárdka mt. Sepsiszentgyörgy, termr. I-III., torna

I-IV. 2900 + L.
31. *Pazár Zoltán r. Léva, r. I-IV., torna I-IV., szépirás 1----11.

2900 + 600.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32. *Novy Ferenc dr. magy., ném. Budapest, VI., tört. I-IV.,
ném. I-IV. 2900 + 1000.

33. *Molnár Oszkár ped. filoz. Kolozsvár, ped. I-IV. 2900 + 900.
34. "Buschmann Gyula tört.,_ földr., ném. Arad, magy. I-IV., ném.

1., Ill. 2900 + 800.
35. Zsigmond Ferenc z, Kolozsvár, ének- zene I-IV. 2900 + 900.

36. "Purcsi János: z. Csáktornya, ének-zene I-IV. 2900 + 700.
37. *Damaszlovszkyné Mészáros Anna tanítónő Győr,' gyak. iskola

I-VI. 2900 + 900 .
• 38. *Grau Géza tanító Csák tornya, gyak. isk. 1- VI. 2900 + 700.

39. *Úrhegyi Jenő nyt, Baja, gyak. isk. III ----VI. 2900 + 600.
40. Lovass László z. Igló, ének, zene I-ÍV. 2900 + 600.
41. *Kántorné Fekete Mária tanítónő Szabadka, gyak. isk. I-Vt

2900 + 700.
42. Lengyel Gyula z. Pápa, ének-zene I----IV. 2600 + 700.
43. *Kárig Emil magy., tört., z. Baja, magy. I-IV. 2600 + 600.
44. "Zoltán Géza magy., tört., földr. Losoncz, magy. 1., IlL, földr.

II-IlL, torna I-IV. 2600 + 700.
45. "Tscheik Ernő r. Igló, rajz I-IV., szépirás I-IL, slöjd I-IV.

• 2600 + 600.
46. *Quint Józse! termr. kémia, torna Budapest, 1., ped. I-IV.,

egészségt. IV. 2600 +...1000.
47. "Kovács Ernő tört., n:tagy., földr. Déva, ném. I-IV., tört. I-IV.

2600 + 600.
48. *Marczél\y Kornél kémia,termr. Arad, termr. -I-IlI., ném. II.,

IV. 2600 + L.



49. *Leyrer Mátyás ném., magy. Csurgó, ném. I-IV., tört. I-IV.

2600xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 500.
50. *Hatvani Lajos z. Sepsiszentgyörgy, ének-zene I-IV., slö~d

I-IV., szépirás J-IL 2600 + 600.
51. *Riszner Ede z. Losoncz, ének-zene I-IV. 2600 + 700.
52. *Sárosi István terrnt., math. Csáktornya, termr. I-IIL, termt.

!II-IV. 2600 + 700.
53. "Gyémánt Miklós z. Kiskunfélegyháza, ének-zene I-IV. 2600

+ 600.
54. "Barcsai Károly tört., földr., magy. Máramarossziget, ped. I-IV.

2600 + 800.
55. *Pócza József tanító Baja, gyak. isk. 1-11. 2600 + 600.
56. "Hidegh Béla r. Déva, rajz I-IV., torna I-IV. 2600 + 600.
57. "Schönvizner János tanító Igló, gyak. isk. I-V1. 2600 + 600.
58. *Or. D. Veres Julia math., termt. Gyor, ped. I-IV., torna L,

IlI. 2600 + 900.
59. "Berényi Irén mt. Győr, termr. I-IIL, torna II-IV.' 2600 + L.
60. "Tabódy Ida nyt. Pozsony, ped. II., IV. 2600 + L.
61. "Mihalik József termr., kémia Székelykeresztur, termr. I-III.,

torna IL, IV., egészségt. IV. 2600 + 500.
62. "Csink Ilona r., slöjd, km. Szabadka, r. I-IV., sl, I-IV., szép-

írás J-II. 2600 + L.
63. "Lehoczky Róza nyt., torna Budapest, II., nérn., szépirás, játék

2600 + 1000. '
64. "Bizell-Margit rajz Budapest, II., rajz I-IV., slöjd' I-IL 2600

+ lOCO.
65. *Maurer Mihály tanító Temesvár, gyak. isk. I-VL 2600 + 900.
66. "Fülöp Áron dr. termt., math. Csurgó, mennyt. I-IV. 2600 + L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

67. "Kandray Géza ped., filoz. Déva, ped. I-IV., 2600 +.L.MLKJIHGFEDCBA

6 8 . *N a g y Ferenc magy., tört., földr. Budapest, 1., földr. I-III.,
torna I-IV. 2600 + L.

69. "Khin Antal tört, földr., magy. Stubnyafürdő, magy. I-IV.,
.2600 + L.

70. "Tanács Imre tört., földr., magy. Sárospatak, magy. 1., Ill.,
földr. I-IIL, menny. I. 2600 + 500.

71. *Szentgyörgyi József tanító Arad, gyak. isk. I-V1. 2600 + 800.
72, *Csukás Zoltán z. Stubnyafürdő, ének-zene I-IV. 2600 + 600. \
73. *Terpinszky Vilmos z. Modor, ének-zene I-IV. 2600 + 400.
74. *Zala István termt., math. Székelykeresztur, ped. 1- IV. 2600

+ 500.
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75. *Lux Gyula ném., magy. Kolozsvár, német I-IV., tört. L, lll.

2600 + L.
76. Kovács Ábel ped., filoz. Losoncz, ped. I-IV. 2600 + 700.
77. "Nagy Sándor termr., kémia Pápa, termr. I-IIl., torna I-IV.

2600 + 700.
78. Tarján W. Gyula torna, slöjd Kolozsvár, torna I-IV., slöjd

I-IV. 2600 + 900.
79. "Ehrlich Antal magy., ném. Modor, tört. I-III., ném. I-IV.

2600 + 400.
80. *Révész Györgyike r., km. Sepsiszentgyörgy, rajz I-IV., km.

I-IV. 2600 + 600.
81. *Dr. Ferenczné Zakariás Mária nyt. Kolozsvár, magy. I-IV.

földr. I-III. 2600 + 900.
82. Pécs Gyula r., slöjd Losoncz, r. I-IV., slöjd I-IV. 2600'+ 600.
83. *Irtzingné[Révffy Gizella z. Győr, ének-zene I-lV. 2600 + 900.
84. *Vaskó László tanító Déva, gyak. isk. I-IV. 2600 + 600.
85. Málnási Dezső tört., magy., földr., torna Máramarossziget, tört.

I-lV., torna I-IV. 2600 + L.
86. "Frank Antal ped., filoz. Léva, ped. I-IV. 2600 +600.
87. *Ehmann Tivadar termr., kém.,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermt, Temesvár, termr. I-II.,

földr. I-III., torna 1." Ill., 2600 + 900.
88. Kövesi Jenő kém., termr., terrnt. Temesvár, termt. III-IV.,

termr. IlL, szépirás I-II. 2600 + L.
89. *Chobodiczki Alajos, tört., magy., földr. Igló, tört. I-IV., ped.

II., IV; 2600 + ,600.
90. *Tóder Gyula L, torna Modor, r. I-IV., torna I-lV ..2600+ 40D.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. Fizetési osztály.

I, *Csada Imre math., termt. Modor, termr. llL, termt. III-IV.,
slöjd I-IV., szépirás 1-I1. 2000 + 360.

2. "Kiss János math., termt. Székelykeresztur, mennyt. I-IV.,
termt. III--IV.2000 + L.. . .

3. *Bokor Irma r. Pozsony, rajz I-IV., gazd.. I-IV., szépirás
I-II. 2000 + BIO. '

4. *Téger Béla magy., tört., földr. Székelykeresztur, magy. I-IV.

2000 + 450.
5. *Szmetana József földr., tört., magy. Arad, tört. I-IV., földr.

1-III. 2000 + 720.
6. *Mánczos Zoltán r. Sárospatak, rajz I-IV., slöjd I,-IV., szép-

irás 1- II. 2000 + 450.



7. "Orbán Béla tanító Máramarossziget, gyak. isk. 1- VI. 2000xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 720 .
S. "Drozdy Gyula tanító Modor, gyak. isk. I-VI. 2000 + 360.
9. "Kaposi Károly tanító Csurgó, gyak. isk. 1- VI. 2000 + 450.

10. "Tóth Mihály tanító Sárospatak. gyak. isk. I-VI. 2000 + 450.
ll. Szelényi Dezső magy., ném. Temesvár, ném. I-IV., tört. I-IV.

2000 + 810.
12. "Braun Angela nyt. Budapest, VI., földr. I-III., torna I-IV.

2000 + 900.
13. "Ferenczi István tanító Székelykeresztur, gyak. iskoia 1- VI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2000,MLKJIHGFEDCBA+ 450.

14. *Mesterházy Jenő tört., magy. Modor, magy. I-IV. 2000 + L.
15. Szabó Endre z. Déva, ének-zene I-IV. 2000 + 540.
16. "Blickling Antal ped., filoz. Csáktornya, ped. I-IV. 2000 + 630.
17. "Rédei Jenő termr., terrnt, Sárospatak, termr. I-III., termt.

Ill-IV., mennyt. II., IV., ped. I. 2000 + 450.
i8. "Székely Zoltán termr., termt. Csurgó, termr. I-III., termt.

Ill-IV., földr. I. 2000 + 450.
19. "Kovács Ferenc ped., filoz. Baja, ped. I-IV. 2000 + L.
20. Schaffer-Ferenc math., termt. Léva, math. I-IV. 2000+ 450.

. 21. "Molnár Imre dr. tört., földr. Stubnyafürdő, tört. I-IV., földr.

1-11. 2000 + 450.
22. "Novák Eszter nyt. Pozsony, gyak. 'isk. I-VI. 2000 + 810.
23. "Bodor Dénes tanító Sepsiszentgyörgy, gyakorló iskola I-VI.

2000 + 540.
24. Radnainé Schmidt Vilma math., termt. Budapest, II., gyak. isk.

Ill-VI. 2000 + 900.
/

25. "Halmos Péter tanító Stubnyafürdő, gyak. isk. 1- VI. 2000 + 540.
26. Kleiszner Pál- nyt., z. Baja, ének-zene I-IV. 2000 + 540.
27. *Kopcsány Mihály tanító Léva, gyak. isk. I-VI. 2000 + 540.

b)

1. "Mezeí József gyak. isk. tanító Budapest. (Tansz.ermúzeum).

XL Fizetési osztály.

a)

•1. "Jancsó Gabreilla (gazd. szakt.) Budapest, II., gyak. isk. tan.

1400 + 800.
2. *Szalatsy Rikárd gyak. isk. tanító Budapest, szakfelügyelőség

1400 + 800.
"
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~)

1. Szarvas János tollnok Budapest, ezakfelügyelőseg 1400 + 800.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e)

l , Péter Ferenc rnűfaragó Székelykeresztur. slöjd I-IV. 2000 + 400.

d)

1. Preszmeyer Emilia mintaóvónő Budapest, 1600 + 800.
2. Bakó Irrna mintaóvónő Hódmezővásárhely, 1800 + 480.

3. Legányi Ilona mintaóvónő Eperjes, 1400 + L.

Nevelők, nevelőnők.

1. Vértessy Lajos nevelő Temesvár, 800 + L.
2. Reisinger Rikárd nevelő Stubnyafürdő, 800 + L.
3. Frindt László nevelő Máramarossziget, 800 + L.
4. Rajháthy Ilona nevelőnő Kolozsvár, 800 + L.

5. Baly Rezső nevelő Déva, 800 + L.
6. Bányász Ber,ta nevelőnő Budapest, II. 800 + L.

7. Andriczioi György nevelő Modor, 800 + L.
8. Krástmar Schmogrovits Árpád nevelő Modor, 800 + L.
9. Balla Gyula nevelő Igló, 800 + L.-

10. Baker Béla, nevelő Léva, 800 + L.
11. Barcsay Albert nevelő Baja, 800 + L.
12. Falk Antal nevelő Arad, 800 + L.
13. Lakatos Gedeon dr. nevelő Csurgó, 800 + L.
14. Szamuelcsik István nevelő Stubnyafürdő, 800 + L.
15. Ujsághy Gyula nevelő Kolozsvár, 800 + L.
16. Sipos János nevelő Páp a, 800 + L.
17. Vághy Gyula nevelő Igló, 800 + L.
18. Sólyom Emilia nevelőnő Hódrnezővásárhely, 800 + L.

19. Nagy Ferenc nevelő Budapest, 800 + L.
20. Csengő Nándor nevelő Baja, 800 + L.
21. "Fejes Gyula nevelő Csurgó, 800 + L.
22. Zambra Valentina nevelőnő Budapest, II., 800 + L. •

23. Horn József nevelőnő Losoncz, 800 + L.
24. Özv. Lovrits Istvánné nevelőné Eperjes, 800 + L.
25. Kunics F:renc nevelő Baja, 8QO + L.
26. Bezerédy Árpád nevelő Kolozsvár, 800 + L.
27.' Molnár Dénes nevelő Sárospatak, 800 + L.



I r o d a lo m .

A lk o t ó m u n k a é s r a j z xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz' e le m i i s k o la i b e s z é d -

é s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAértelem gyakorlatokban.

Irta dr. Krizsán Gábor kolozsvári áll. isk. igazgató-tanító.

Már Cato hirdette, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ember első kötelessége a gyakorlati

munka. S. Fróbel ezt mondja: "Az ember csak azt képes valóban
megérteni, amit meg is tud csinálni."

A kézügyességek, a munka előmozdítják az-értelem és érzelem

működését. Minden pedagógus elismeri a munka fontosságát a

tanításban és nevelésben. Ez a mai kor pedagógiájának az uralkodó
eszméje: eszménye.

Eszménynek mondhatjuk, mely felé törekszünk, de tökéletesen

megvalósítani eddig még nem sikerült. Könnyebb valamit elméletben

kimondani, mint a gyakorlatban kivinni.

Bevinni a munkát minden tantárgyba, az egész oktatásba, az

ovodától az egyetemig minde,n fokon, hogy ne csak az ész foglal-
kozzék! Ha az elméletet és gyakorlatot így egyesíteni lehetne, az lenne

a nevelés és oktatás ideálja! Mindenki, aki ennek a hatalmas alko-

tásnak megépítéséhez hozzájárul, ha csak egy téglával is, már

elismerést, hálát érdemel.

S ebben a munkában tett hasznos szolgálatot a nevelésügynek

dr. Krizsán Gábor könyve.

Pedig nem volt könnyü a vállalkozása, mert hiszen a beszéd

és értelemgyakorlatok anyagát még a tanterv is csak nagyjából

körvonalozza, mert a helyi viszonyok szerint változik. Oe dr. Krizsán

könyvét úgy a hegyvidéki, mint a rónán lakó tanító nagy haszon-

nal forgathatja. S ha megvan benne a rátermettség, idomíthatja a

helyi viszonyokhoz és saját egyéniségéhez.

A könyv 2 részból áll. Első része elméleti, a második gyakorlati.

Az elméleti részben szól az alkotómunka és rajz jelentőségéről,

fontosságáról a koncentráció szolgálatában, gyakorlati hasznáról, stb.

, A munka nagyobb részét teszi. a gyakorlati rész. Itt részletes

utasítást ad a munkaanyag megszerzés ére és az összes munkák

kivitelére, hogy: hol? és hogyan? viszi be tanításába a munkát.

Dolgozik folyton a gyermekekkel és dolgozva tanít.

Könyvét olvasva, mint egy' mozgókép vonul el előttünk az

egész éven át vidáman dolgozó fürge' kis csapat, amint szabad
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folyást enged mozgási vágyának. Cselekszik, alkot, rajzol, dolgozik
és dolgozva tanu!.

Könnyedén, játszi módon és fokozatosan vezet így át Krizsán

a beszéd- és értelem gyakorlatok anyagán.
Nagy -érdeme, hogy a munkákhoz túlnyomóan könnyen meg-

szerezhető, értéktelen anyagot haszná!. Igy sem az iskolát, sem a
szülőket nem te~heli külön kiadássa!. A legutolsó falusi gyermek
is könnyen hozzájuthat axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges munkaanyaghoz.

Előadása világos. Akinek nem volt alkalma kézügyesítő tan-

folyamon részt venni, aki egészen járatlan: az is megérti és könnyen
eligazodhatik utasításai nyomán.

Csak szerettem volna, ha szerző bevette volna könyvébe azt
is, miként enged helyerikint több tért a tanulők teremtő ötletének.

egyéni izléssük, belátásuk érvényesülésének.
Dr. Krizsán Gábor könyve a munkára nevelés ügyét nagy

lépésseI vitte előbbre. Igazi praktikus könyv, melyet nemcsak, a
tanítók, de a szülők if' nagy haszonnal forgathatnak, mert megta-
nulják belőle hasznosan játszva foglalkoztatni a gyermekeket, ami
különösen nagy városokban, hol a szegény apróságok valósággal
kis kalitba zárt madarak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegbecsülh'etetlen.

Szárnovszkyné o, Ilona.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e k ü ld ö t t k ö n y v e k .

A m b r u s Z o l t á n s z in i b ir á la t a i . Ára 60 fillér. - .v a j d a J á n o s

v á lo g a t o t t k ö l t e m é n y e i . Ára 30 fillér. - H e lg a . Lágerlöf Zelma

regénye. Ára 60 fillér. Mindhárom a Magyar köttyvtár-banjelent meg.
A Klsfaludy-Társaság ú j Shakespeare kiadásai közül a három

első kötet most jelent meg. Az első a Hamlet-et adja Arany János
remek fordításában, Alexander Bernát bevezetésévei és jegyzetei-

vel; a második a Windsori víg asszonyok-at Rákosi Jenő új fordí-
tásában, szintén Alexander Bernát gondozásával, s a harmadik a
Makrancos hölgy et, rnelyet újból agg költönk, Lévay József fordí-
tott le. A Hamlet kötetének ára 3 K, a másik kettőé 2 K 40 f.

A Kisfaludy-Társaság . ; N e m z e t i K ö n y v t á r a . A legközelebbi

időben irodalmunkban páratlanul álló nagyszabású vállalat fog a
Franklin- Társulat kiadásában megindulni: a Kisfaludy-Társaság

Nemzeti Könyvtára. A legnagyobb és legfontosabb irodalmi kiad-
vány lesz ez, amellyel a Kisfaludy- Társaság fennállása óta irodal-
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munkat megajándékozta. 180-200 kötetben tartalmazni fogja azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egész értékes .magyar irodalmat, mindazt a mi irodalmunk multjából
akár eszthetikai, akár irodalomtörténeti szempontból ma is becses.
Kezdve a honfoglalás mondáin legújabb íróinkig benne lesz a

magyar költészet, elbeszélő próza, történetirás szónoklat minden
ma is érdekkel biró alkotása; pagy költőink művei teljesen, a
kisebbikéi közül mindaz, ami rájuk és korukra nézve jellemző.

A vállalatot Beöthy Zsolt, Négyesy László és Császár Elemér
. szerkesztik s az egyes köteteket kiváló írodalomtörténet-kutatók
adják ki. Egy-egy 6 kötetes sorozat ára 30 K, 9 kötetes sorozat
ára 45xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü le t i é l e t .

J e g y z ö k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1914. évi március

21·én tartott rendes választmányi üléséről.

Jelen vannak Baló József dr. elnöklete alatt: Margitai József
nyug. igazgató, Dékány Mihály, Quint József, dr. Novy Ferenc,
Lechnitzky Gyula, dr. Lőrinczy Jenő, dr. H~rmos Sándor, Sándor
Domokos, Snasei Ferenc, Horvay Ede és Fuchsne Eitner Milla.

Elnök: Űdvözli a megjelenteket és megnyitja az értekezletet.MLKJIHGFEDCBA
I

Egyesületünk mindenkor úttörői tevékenységet fejtett ki a pedagógia
terén felmérült újítások megismertetése és reálizálása érdekében.

Jelen előadási téma, mely nagy kulturprogrammot foglal magában,
semmi esetre sem áll tőlünk távolabb, mint az eddigi didaktikai
kérdések, dacára annak, hogy ezen nagyszabású perspektivák
megvalósítása nem csak tőlünk függ. Lechnitzky kartársnak ezen
tárgykörben jóhangzású neve van, ezért is üdvözli őt elnök melegen
körünkben s felkéri,' hogy e kérdéseket a tőle megszokott szakér-
telemmel és szeretettel fejtegetni sziveskedjék.

Lechnitzky Gyula előadja: "A kulturálIam megteremtése és
a tanítóképzés" című : értekezését (első részét mostani számunk

hozza), melynek rövid gondolatmenete a következő:
J

A kulturállarn megteremtésének feltétel ei a műveltség és a gazda-
sági függetlenség, mindkettő a produktív munka eredménye. A munka
azonban csak akkor válik. sikeressé, ha az tudatos; az észszerű
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munkára való nevelés és ennek kapcsán a produktivítás fokozása
pedig az iskola feladata. De a mai túlzsúfolt rendszer mellett s .a
szűkösen díjazott tanitógárdától ezt nem is kivánhat juk. Valóságos

rablógazdálkodás foly kulturpalántáinkkal, a gyermekekkel, szellemi-
erkölcsi erőinek kibontakozásáról és azoknak a legmagasabb
működésí képességre való emelésről szó sem lehet. Független,

.önálló kezdeményező állampolgárokat kell nevelnünk, ae" ez csak
.fl vitális erők megadása mellett lehetséges, ezek közt első helyen a
polgári és egyéni szabadságot. említjük, azonban a szabadság kétélű
fegyver, áldás a művelt és átok a műveletlen kezében. Nekünk
tehát a közműveltség emelésével le kell dönténünk azon válaszfala-
kat, melyek polgártársainkat elválasztják. Az \nte~zív népoktatást
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegységes hat osztályú népiskola fogja megvalósítani, mely megadja,
a közös műveltséget, megteremti a közös társadalmi törekvéseket,

szóval az életbe bocsájtja az alkotó embert, aki a köreit lelkesítve.
megnemesített egyéni életet él. Az ily értelemben vett állampolgári
nevelés megvalósítására csak a művelt, lelkes tanító képes. Ez a
körülmény a tanítóképzés tokéletesitését, egységessé tételit es a tanítók
továbbképzését teszi szükségessé. Az egységes tanítóképzés az

egységes tanárképzést vonja maga után, amely a pedagógiai aka-

démia felállításával megoldható. Az itt képesített egyének nem csak
a katedrán, hanem tanügyi adminisztratív vezétő állásukban is
szolgálják ezen ügykört setéren kevesbitik majd a jogászokat,
-akiknek ismerete többnyire csak a paragrafusok tudására szorítkozik
s pedagógiai kérdésekben meglehetős tájékozatlanok. "Ezen peda-
gógiai törekvések elérésére szervezkedjünk az oktató szövetség
megteremtésével. ,

Elnök lelkesen üdvözli az előadót e tartalmas fejtegetés. alkal-
mából, amely hivatva lesz a szakköröket és a nagy közönséget
pedagógiai törekvéseinkről tájékoztatni. Az elhangzott szavak nagy
kulturprogrammot propagálnak, amelynek megvalósítása hosszú
évek kérdése; azonban ez nem von 'le semmit az aktualitásból.
Mi érezzük ezen törekvések súlyát steljes meggyőződéssel agitálunk

I}1ellettük s ha megvalósításuk áldásait tán már a jövő generáció
-fogja élvezni, mienk marad a kezdeményezés érdeme: Egyestiletünk
készítette elő' a talajt s mi hin tettük el ezen magvakat, amelyeknek
gyümölcseit egy boldogabb utókor fogja learatni. Elnök e· kultur
politikai kérdések fejtegetését méltónak tartja diszközgyülésünkhöz

s kéri a jelenlevőket, hogy az' egyes kérdésekhez hozzászólni
sziveskedjenek.



Sándor DomokoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmint ügyünk régi munkása évtizedeken át

flgyelemmel kisérte tanítóképzésünk fejlödését, ezért feljogosítva

érzi magát, hogy e kérdéshez ő is hozzászóljen.

Ez a tervezet a pedagógiai akadémia felállításával akar egy

intézményt felállítani a népnevelés hiányainak elenyésztésére. Hasonló

törekvéseket látunk jelenleg Hollandiában. Felszólaló reméli, hogy

mindazon nehézségek, amelyek a pedagógiai köröket most foglal-

koztatják, ezen intézmény megvalósításával megszünnek. Örvendve

üdvözli előadót s örűl, hogy e tárgy ily szakavatott kezekbe került.

Dékány Mihály. Az egységes nevelés kérdése egyike a legfön-,

tosabbaknak a népnevelés terén, amely ki akarja alakítani az egy-

séges nemzeti gondolkozást, érzést s az egységes jogérzetet. EZ' a

nagyszabásu kérdés uj s ez időszerint még nehézségekbe ütköző

berendezést kiván, különösen nálunk, ahol oly sokféle széttagoltság

van politikai törekvés, nyelv és vallás tekintetében.' Ezen kérdések

egységes irányba való terelése a magyar állameszme érvényesü-

lésének első feltététele. A szolidáris magyar állampolgár nevelésére

az egységes hat osztályos el.MLKJIHGFEDCBA'n é p is k o la volna hivatva.

Hogy az egy gondolkodású, egy érzésű állampolgári nevelés

keresztül vihető, tehát nem csak jámbor óhajtás, bizonyítja a svájci

egységes nevelés. ahol dacára a háromnyelvűségnek, mindenki lelkes

svájci polgár. A franciaországi franciánál franciább délnyugati svájci-

valamint az északi német svájci polgár teljesen egyérzésű és gon-

dolkodású polgára Svájcnak. Ugyanilyen jelenséget találunk az

Egyesült Államok polgárainál is, hol még a bevándorló is igen

rövid idő alatt hasonul lelkes polgárává ez államnak.

Mindezeknek előidézője az állampolgároknak egységes alap-

nevelése, amelynek legfontosabb tényezője az arra v-aló tanító:

Ebből következik, hogy a tanítók képzésének kell elsősorban egy-

formának, egyöntetűnek s egy tartamúnak lenni. A teljesen egyforma

képzettségű, teljesen egyenlő munkát végző tanító azután egy-

ségesen is biráltassék el úgy jogi, mint az anyagiak szempont-

jából. Az egységes' tanító képzéssel természetesen karöltve járna

az egységes tanárképzés. Igy épülne fel a magyar államiság eszméjén

egységes népoktatásügyünk, amely a további kulturális haladásnak

legreálisabb biztosítéka.

Az országos dktató szövetség megalakítása a jelenlegi körűl-

mények közt a legnehezebb feladátok közé tartozik. Ezekre való

tekintettel azt is indítványozza, hogy a tervezett szövetség programm-

jából az anyagi kérdések kapcsoltassának ki. Igy az esetleges félre-

241
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értések és gyanakodások a szövetséggel szemben már eleve kikü-
szöböltetnének.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógiai akaq,émia alapításának eszméjéhez csatlakozik,
szintúgy hozzájárul azon kivánsághoz is, hogya tanügyi intézmények
felügyelete bizassék pedagógiai képzettségű egyénekre.

Az előadás folyamán felvett kérdések oly távoli perspektívákat
nyitn ak tanítóképzésünk körében, amelyek méltók arra nézve;
hogy azokat a nagy közönség elé vigyük s közgyülésünkön tár-
gyaljuk. Végül üdvözli előadót ezen tartalmas felolvasás alkalmából;

Quint József. Ezen formás és poetikus lendületű előadás teljes.
mértékben leköti figyelmünket s rávezet bennünket, hogy az.
elhangzott kérdésekkel behatóbban foglalkozzunk. A nép nevelése és
műveltségének fokozása elsőrendű létkérdés, mert ez vonja maga
után az ország gazdasági fellendülését. Előadó e kérdést a maga
teljességében veti fel, nagy keretekben felöleli a nemzet összes.
néprétegeit, .azonban nekünk saját erőnkkel és hatáskörünkkel

számot vetve, meg kell fontolnunk, hogy e nagyszabású kultur-
programmból mit tudunk mi megoalásitaeí; Ezen nagy körből ves-
sünk fel egy centrális gondolatot, a tanítóképzés reorganieálását,

ez a konkrét tény majd kisugárzik egész kuIturánkra. Az előadás
folyamán ennek kapcsán két eszme domborodik ki 1. a tanítóképzés

és 2. a tanítók továbbképzése. Tanítóképzésünk az utolsó évtizedben.
oly keretek közt mozog, amelyekhez már sokat nem .adhatunk.
A mai állapot azon reakciókból keletkezett, amelyekkel tanító-
képzésünk az összes kulturingerekre feleIt, most már az a kérdést-
hogy ezen reakciók szervesen kapcsolódtak-e egymáshoz, vagy'
pedig konglomerátusban tömörültek? Ezen kérdésekkel foglalkozott
Lechnitzky kartársunk, akinek sikerűlt rámutatni azon ellentétekre;
amelyek mai rendszerünk egységét veszélyeztetik. A tanítóképzésnek
egy törekvésben kell találkoznia, a kulturállamért való nemzeti

nevelésben. Ezen körben aztán rá kell utalni azon területekre, ahol
tanítóképzésünk áll. Ezen körben a legfontosabb teendőnk a művelt

tanító képzése és a működő tanítók továbbképzését lehető ve tenni
a pedagógiai akadémia felállításával, amely végzett hallgatóit
adminisztratív pedagógiai állás ok betöltésére is képesítse.

Az előadó' gyakorlati Javaslatait mind életrevalóknak s a
közgyülésen való tárgyalásra alkalmcisaknak tartja. Az oktató--
szövetség jelenlegi megalakulását nem találja időszerűnek, azonban
az eszmét ne ejtsük el. Az előadót üdvözli, amelynek fejtegetéseit
nagy élvezettel hallgatta.
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M a rg ita !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózse! a maga részéről is üdvözli a felolvasásban

felvetett eszméket, melyek nemcsak kulturpolitikai, hanem szociális
szempontból is igen figyelemre méItók. Hiszi, hogy azok megvaló-

sitása, ha hem is azonnal, de idők multán sikerrel fog járni.

Azért előtte szóló aggodalmaival szemben ezt az ügyet a közgyülés

tárgysorozatába beleillesztendőnek véli, annál is inkább, mert a tanító-

képző-intézeteket tartja elsősorban hivatottaknak a felolvasásban érin-

tett eszmék propagálására. Ahány raj hagyja el évenkint a tanítóképző-

intézeteket, ugyanannyi raj vinné szét a reform-eszméket a társadalom

és a nemzet minden rétege közé. Csakhogy a tanító-intézetek taná-

rainak és' növendékeinek mai óriási iskolai elfoglaltsága mellett

alig jut idejük mássai,mint a leckékkel foglalkoznlök. A sokóraszám

és az elméleti tárgyak terjedelme és nagy törnege annyira ráne-

hezedik a tanítóképzésre, hogyatanítónövendékeknek tanitóvá való

nevelését ugyszólván agyonnyomja. A hivatásszeretetre való nevelés

és a tanítói hivatás iránt való lelkesedés felkeltésére nem jut idő.

Pedig csak az olyan tanítógárdával lehet reform-eszméket propa-

gálni, amely lelkesedni tud. Ezen kell segíteni s akkor előtte szóló
aggodalmai tárgytalanná válnak. A tanítóképző-intézeti igazgatóknak

és tanároknak időt, alkalmat és ..módot kellene nyújtani, hogy a

növendékekkel a tanítás óráin kívül is érintkezzenek, foglalkozzanak

és rájuk nevelőleg hassanak. Sok alkalom kinálkozik a hivatás-

szeretet és lelkesedés felkeltésére p. o. az önképzőkörök 'ülésein.

El kellene vinni- a magasabb osztályú növendékeket a vidék elismert

jó tanítók iskolájába. s figyelmüket a tanítónak iskolán kívülí mun-

kájára is felhívni. Részt kellene venniök a tanitóköri gyűléseken,
hogy az idősebb tanítók ideaIizmusából ők is meríthetnének. Sok

évi megfigyelései alatt elég alkalma volt tapasztalnia, hogy az

új tanító-nemzedék sokat tud, de nem képes úgy lelkesedni hivatása

iránt, mint az idősebb tanítók. Fontos, hogyatanfelügyelők a tanítói

hivatást és életet ismerő tanférnak sorából kerüljenek ki,kik tapasz-

talataikkal s egyéb rátermettségükkel vezetni, irányítani és lelké-

síteni tudnák a tanítókat népboldogító és hazafias munkájukban.·

-' Elfogadja előadó javaslatait, de az azokban felvetett e~szmék

terjesztése és megvalósítása céljából szükségesnek tartja, hogy

előadónak a jubiláris közgyülés elé. terjesztendő javaslatában a

tanítóképzés, valamint a tanfelügyelet feladata és szerepe a jelzeit

irányban erőteljesebben kidomboríttassék.

Novy Ferenc dr. A tanítóképzésben a személyiség eszméjének

kifejtését tartja fontosnak, hivatásukat szerető egyéneket kellene ,

Magyar Tanítóképzö. 17



250

nevelni, ez a lelkesedés hiányzik a mai tanítóságban. A m~i rend-

szert az életből kijegecesedett tudatos alakulásnak kell tekintenünk,
amely a tökéletesedésre való törekvést nem zárja ki.

. A felvetett eszmékért való agitálás fontos, azért keressük e

téren. a kapcsolatot a néptanító s a képezdei tanárok közt; felszólaló

éppen az agitálás eszközeinek beható megjelölését óhajtja. Megjegyzi,

hogy azelöadó kulturprogramrnját nem alapítja a népismeretére, e

törekvéseket azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéplélekianra kell alapítani, különösen a mi konzer-
vativ - népünknél. . Felszólaló a népnevelés irányainak behatóbb

megjelölését tartja kivánatosnak, A tárgyalást s a hozzácsatolt

javaslatokat a: közgyülésen való tárgyalásra ajánlja.

Snaset Ferenc. Ezen előadás nagy prospekiívákat nyit, ame-

lyeknek határa egy magasan álló nemzeti kultura. A műveltség
terjesztésében csakugyan számot kell vetnünk a ·mi ősterrnelő

népünk konzervativ hajlamaival. A nép művelődésének emelését a

tanítóképzés tökéletesítésével érhetjük el a ped. akadémia fel állí-

tá-sával, ahol hosszabb vagy rövidebb ideig tartó kurzusban a régebbi

tanító generáció továbbképzése sikeresen megoldható.

Az oktató szövetség létesítése nagy akadályba ütközik, amelyek

főként a tanítók kiilönböző műveltségi viszonyaiban rejlenek,ezen

távolságokat kellene továbbképzéssei áthidalnunk, s akkor maguk

a. tanítók fogják, mióden törvényhozástól függetlenűl, ezen szövetséget

megalakitaní.

HorvayMLKJIHGFEDCBAE d e . Az előadó sok rátermettségei állítja elénk a

nernzetművelődésének kulturális céljait, azonban az előadás folyamán

nem Játjukmegjelölve, mit tart előadó elérhetőnek s mit tart leg-

fontosabbnak. ~. kulturmunkában minden tanítónak, aki lelki-

ismeretesen fogja fel hivatását, megvan a maga fontos szerepe,

azért törekedjünk egymás munkáját méltányolni, s a kulturszövetség,

amely .egységes .törekvéseket igyekszik megvalósítani, vezessen

bennünket az egymás megbecsülésére:

Lechnitzky Gyula a hallottakra nézve a következőkben felel.

Jelenlegi fejtegetéseiben nem dolgozott ki részletes kulturprogrammot,

k:yJönben előző előadásaiban már lerakta ezen törekvések alapját

(lásd .:Közlönyünk 191? évi okt. szám jegyzőkönyvét). A most

elhangzott előadása csak a mondottak betetőzése kiván lenni,

jelenleg csupán o irányelveket vet fel, amelyek részletes kidolgozisa

a jövő munkaköre. . .

~:.. \ Az o~latÓ' szövetség tárgysorozatában okvetlen szükségesnek
tartja az anyagi kérdések felvételét.
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a hozzászólók figyelmét s az előadás eszmemenetét következőkben
foglalja össze: A kultura oly csodás erő, hogy minden munkása

annál jobban végzi dolgát, mennél műveltebb s annál magasabbra

emeli a nemzeti állam szinvonalát. A nemzeti közösség a. közös

műveltségen alapszik, a közös műveltséget az egységes népiskpia

kezdi s a népakadémiábari nyer befejezést. A magyar nép műve-:
lödésének főbb eszméit kell közgyülésünkön kidombcrítanunk, a

részletkérdések már a mi specialis ügyünk. A nemzet ,művelésének

eszméit propagálnunk kell, ezek nemcsak ,bennünket érdekelnek,

hanem mindazokat, akik a nemzet vezetésében "vezérszerepet

visznek.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzerezzünk a nemzeti nevelés eszméinek a társadalomban

híveket, mert az iskola kénytelen ezen hatásokkal számolni, a

társadalom mindenkor ráüti bélyegét a nevelendő nemzedékre.

Igyekez zük megnyerni a művelC magyar társadalmat, hogy az

egységes nemzeti tudat és közvélemény kialakításában bennünket

támogasson.

Az agitálást kezdjük az oktató szövetség megalapításával.

Szerezzünk tanügyi politikánknak híveket a rokon egyesületekben,

mert a mi egyesületünk magára hagyatva nem tehet sokat. Az

agitációt megkezdjük diszközgyülésűnkön, ahol felvetjük a nemzeti

nevelés nagy kérdéseit; igaz, hogy azok hosszu időre terjedő nemz~t

kulturpolitikai programmot foglalnak magukba, de a kezdeményezés

dicsősége mindenkor a mi egyesületünkhöz fűződik, ame.ly meg-
indította ezen törekvéseket. Az elhangzott felolvasást közgyülésen ,

való tárgyalásra alkalmasnak tart ja- s első napon kerűl, előadásra.

Novy Ferenc dr: jelenti hogya Péterfy remlékre eddig csak

266'43 K gyűlt össze, ennélfogva ismétélten fel kell kérni az inté-

zeteket adományaik beküldésére s az eddig beküldött összegeket

Közlönyünkben nyugtázzuk.

A Nádas-féle alapító levél érdekében a pénztáros el fog .jámi,

kiveszi az irattárból, bemutatja az alapítónak s esetleges kivánságra

másolatot készít róla. . . s:,

Főtitkár a következő új tagokat jelentett be: Radriainé Schmidt . I

Vilma, a bp. II. ker. áll. tanítóképző gyakorlóískolájának tanítónője,
Kiss János Székelykeresztúr. .'. , , -'

Több tárgy nem lévén,' a gyűlés véget ért.

K. ,m. f, ' Jegyezte:

Dr. BaJó József Fuchsné Eitner Milla

elnök.
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Királyi tanácsosok. A hivatalos közlöny folyó Ló elsején
megjelent száma hozta, hogya, királyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkas Sándor - és Scherer
Sándor tanító- és tanítónőképző-intézeti szakfelügyelőknek a tanító-
képzés terén kifejtett eredményes működésükért a királyi taná-
csosi cimet adományozta. Kellemes meglepetés ez a kettős kitün-
tetés a tanítóképző-intézeti tanárságra. 'Először, mert a kitünte-
tésben a tanítóképző-intézetek nagy fontosságának és eredményes
kulturrnunkájának látjuk a kellő méltánylását, s így a kitüntetés

közvetve a magyar tanítóképző tanárság egyetemének is a kitün-
tetése; másodszor mert a legmagasabb kitüntetés tényleg olyan
két egyént ért közvetlenül, akik- kiváló képességeik s a tanítóképzés
ügyeinek kitartó, lelkes munkálása folytán már régen megkülön-
böztetett tiszteletet wívtak ki maguknak a tanárság részéről; mint
szakfelügyelők pedig a tanítóképzők céltudatos munkájának irányítása
és emelése körül végeznek nagyon.értékes munkát. Fogadják mind-
ketten. a tanítóképző-intézeti tanárság tiszteletteljes üdvözletét a
kitüntetés alkalmából.

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

Kruspér Istvan képesített tanítóképző-intézeti rajztanárt, nagyszebeni áll.

polgári iskolai tanítot a csák tornyai m. kir. állami el. népiskolai tanító-

képzöintézethez a X. fizetési osztályba segedtanarra. - Kádár Ilona okle-

veles tanítönöképző-intézeti tanárnőt a budapesti IL kerületi m. kir. állami

elemi népiskolai tanítónőképző-intézethez nevelőnövé.

Ill. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és Oktató szövetség előkészí-
tése. A lll. Országos Középískolai Tanárkongresszus, amely az elmult év

november havában tartotta tanácskozásait, elhatározta, hogy megkísérli a

közneve!és szolgálatában álló összes tényezőket a közös és egységes nemzeti /

kulturmunka érdekében egymáshoz közelebb hozni. Minden tanár és min-

den tanító, a nevelésnek minden munkása érzi, hogy a változó kultur-

politikák, az egymást felváltó tanügyi hatóságok, a sokféleképen tagolt

világnézetek áramlasai közepette szükség volna olyan egyetemes értékü és

érdekü intézmény megteremtésére, amely közrnüveltségünk és oktatásunk

kérdéseit, nagy nemzeti és társadalmi feladatoknak rendelje alá. Báró

Eötvös József kulturpolitikaja "óta többször merűltek fel kisérlétek arra

nézve, hogy az egyes iskolafajok képviselői ily közös, nagy célok érdeké-

ben lehetőleg teljes számmal egyesírressenek. Ennek a törekvésnek nagy-

szerü fellobbanása volt az a II. Egyetemes Tanügyi Kongresszus, mely

(az 1848-ban tartott első ilyen konsresszu~ folytatásaként) a nemzet ezred-
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éves emlék ünnepén, 1896-ban gyült egybe s valóban magasszinvonalu
tanácskozásaival nemcsak a hazai köznevelés.-iranyait jelölte meg tisztán,

hanem e nevelés tényezői nek öntudatát és tekintélyét, az egész magyar
oktatószemélyzet erkölcsi sulyát nagyban megerősítette.

A középiskolai tanárság fentebb említett országos. kongresszusa e
történeti fontosságu intézmény felélesztésévei szeretn é a .magá és minden-
féle iskolanal müködö nevelőtarsai közös vágyait összefüzni, erkölcsixwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.és

anyagi mozgalmait egységbe terelni, a jövendő Magyarország kialakítására
vonatkozó pedagógiai érdeklödést egyöntetübb alapra helyezrii. Ez ujböl
életrehivandö Ill. Egyetemes Tanugyi Kongresszus feladata volna azután

egy olyan Oktató szövetség megteremtése. amely állandóságával a megálla-

pítandó programm megvalósulását biztosítana.

A szervezés munkájanak megindítása érdekében f. évi április hö

aö-ikan, vasárnap d. e. 1/2 r r órakor. előkészítő értekezlet lesz az 'Orsz,
Középisk olai Tanargyesület helyiségében (VIlI., Eszterhazy-utca 14-16.'),

amelyen az egyesületek 3-3 taggal képviseltetik magukat.
A részvétel bejelentése, valamint az egyes egyesületek alapszaba-

lyainak egy példánya Razsö Géza ur cimére (Budapest, V. ker., Marko-

utca, állami főreáliskola) küldendő s ugyanő nyujt a hozzája fordulóknak
felvilágosítást is ez ügyben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R é v f y G é z a N ó t á s k ö n y v e . A napokban jelent meg gyüjteményesen,
Nótáskönyv alakjában Révfy Géza, temesvári tanítóképző-intézeti tanár
kartársunk ismert dalköltő 26 izig-vérig magyar népdala ének-zongorára,
Bárd F. és Ttv. budapesti cég kiadásában. A nóták egy része már orszá':

gos elterjedtségnek örvend s grammofon-lemezeken is ismeretes. A címlap
a szerző arckép évei 'van díszítve, a szövegek túlnyomóan Molnár 'Kál-
mántól, a népszerü népdalpoétatöl valók. A könyv ára 2 K 20 f.

H a lá lo z á s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKaudcs JelZŐ II. éves műegyetemi hallgató, 19 r 4. április

5-éo, virágvasárnap délután 5 órakor, ifju életének 21 -ik évében, Buda-
pesten a II. sz. belgyögyaszati klinikán hosszas szenvedés után meghalt.

Temetése. folyó ho 8-án délután 1/24 órakor volt a klinika halottas-
házából. A. korán elhunyt ifjuban Kovács Béla zilahi állami tanítóképző-

intézeti-igazgató fiát gyászolja.

T a n u lm á n y u t és, t u r i s t a - k ir á n d u lá s É s z a k - E u r ó p á b a . Ispanovjes Sán-
dor fővárosi tanár, ki mar több izben sikerrel vezetett észak-európai tar-
saskirandulast az 1914. év nyarán ujból rendez ilyen tanulmányutat.

A tanulmányút Osztrák-, Lengyel-, Orosz-, Finn-, Svéd-, 'Dán- és

Németországon vezet keresztül a következő utirannyal.
Budapest, Oderberg, Granica, Varsó, SzentPétervár, Vüborg, Finn-

ország körülhajózása - ezer tö vidéke, Imatra vizesés, Savonlinna-fürdö,
Helsingfors, Stockholm, Malmő, Koppenhaga, Gedsleren at Berlin,

A társaság julius 4-é.n indul s az utazás körülbelül 4 hétig tart S

Berlinben, annak rnegszernlélésével ér véget.
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A részvételi dij 57°.- korona, mely magában foglalja a vasut

(mindenütt gyorsvonat), a hajó, az elszállásolás, az étkezés, a csomag-

szállítás, az utI ev elek lattamozasi, -a muzeumok belépödijat és a 'borra-

valókat is.

o A társasutazásban legfeljebb 30_an vesznek részt, még pedig a

jelentkezés sorrendjében. A vezető, Ispanovics Sándor tanárnal (Budapest,

VIlL, Rákóczi-ut 1 l szám) lehet jelentkezni s ugyanakkor 100 korona

előleg a «Magyar Tanítók Takarékszövetkezetébe» (VIlI., József-körut

S •szám) alá küldendő. A részvételi dij junius 15-én esedékes.

Közvetlenül az utazasra vonatkozó bővebb tanácsot, tudnivalót,

menetrendet, magában foglaló prospektust a -résztvevöknek küld a kirán-

dulás vezetője.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G y a k o r la t i e lő á d á s o k a z O r s z á g o s P a e d . K ö n y v t á r - é s T a n s z e r -
m ú z e u m b a n . Az Orsz. Paed. Könyvtai - és Tanszermúzeum elnöksége rend-
kfvíil fontos előadási sorozatot indított meg e hónapban, amelyeken
kivalö pedagógusok a népiskolai tananyag köréböl tartanak bemutató
előadásokat.

Az 1. előadás f. é. április hó r ő-án (csütörtökön) volt, amikor Ur-
hegyi Alajos, képzőintézeti tanár, gyakorló iskolai tanító volt az előadó.
Előadásának témája: A tanító rajza a beszéd- és értelemgyakorlat szolgá-
látaban. A koncentraciös eljárás gyakorlati bemutatása a beszéd- és érte-
lemgyakorlat köréböl vett tétel en. .

, A II. elöadas f. é. április hó r Sván (szombaton) volt. Ekkor Szabo
Gábor, gyakorló polgári iskolai tanár tartott előadást «A népiskolai slöjd
tanítása-ról, gyakorlati utasítások kal és demonstrációkkal. Mindk ét magas
szinvonalú előadáson nagy számmal jelentek meg az érdeklődő szak-
férfiak.

A Ill. előadás f. évi április ho 23-án d. u. P-7-ig lesz. Előadó:
dr. Bozóky Endre: A népiskolai fizikai tanítás demonstraciös eszközeiról.

IV. előadás f. évi április hó 25-én (szombaton) d. u. 6-7-ig.
Kmetykö János: A svéd irányzatú testgyakorlás az elemi népiskolában.

V. előadás f. évi április hó 30-án (csütörtökön) d. u. 6 -7 óráig.
Dr. Koch Ferenc: A népiskolai kémiai tanítás demonstraciös eszközeiról.

Az előadások látogatása díjtalan.

Kimutatás'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Péterfy Sándor emléké1ze"kmegörökílésére begyült s az Eötvös-alapnak beszolgálta-

- tandó adományokból 1914. márc. 31. napjáig.MLKJIHGFEDCBA

1 . A $yőri áll. tanítónőképző tanári testülete 20. - K, 2. A kis-

ku«. jélegyházi áll. tanítóképző lanári testületexwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18.- K; 3 Sepsiszeni-

györgyi áll. tanító1tlőképző: Kardhordó László 5.-, Révész Györgyike
l.~, Böjthe Géza. ref.lelkész 2.~. Hatvani Lajos 2.-, Pálmai
Lenke 10.-, Gál Ilona 2.-, dr. László Ferenc 2.-, Ébner Sándor
2.-, Fábián Szilárdka 2.-, Bodor Dénes 1.-, Borszékyné 1.-,
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Sághi Tamás 1.-, Székely Károly plébános 1.-, összesen 32.- K;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Dévai áll. tanítóképző testülete: Barabás Endre 3,-, Heves
György 1.-, Vaskó László 1.-, Hidegh Béla 1.-, Szabó Endre
1.-, Kandray Géza 1.--, Németh Sándor 1.-, Elekes Lajos 3.-,
összesen 12.- K; 5. Szabadkai áll. tanítónőképző testülete: Barkáts
Mária 5.-, Pókász Imre 2.-, Patyi István 1. -, Csink Ilona 3.-,
Dettrich Erzsébet 1. -, Kostyál Ilona 2.-, Kántorné Fekete Mária
1.-, Patyiné Láng M. 1.-, Meznericsné 1.-, Kollerné Wolszky

Emilia 1.-, összesen 18.- K; 6. Iglói áll. tanítóképző testülete

10.40 K; 1. Dúzs Mária ig. Eperjes adománya 10.- K; 8. Csák-

tornyai áll. tanítóképző testülete: Zrínyi Károly" Rónai Sándor,
Grész Ernő, Sárosi István, Tömör Boldizsár, Beszterczey Gábor,
Blickling Antal, Puresi János 1-1 K, összesen 8.- K; 9. Aradi
áll. tanítóképző: Karolinyi Mihály 1.-, a IV. évf. növendékei 1.20,
a Ill. 1.34, II. -.44, I. 1.76, összesen 5.74 K; IO.Sarudi OttóMLKJIHGFEDCBA

ig . Kolozsuár gyüjtése: 3,- K; 11. Bpesti I.-ker. áll. tanítóképző

testülete: dr: Baló József 10.-, Quint József 10-, Snasei Ferenc
2.-, Hervay Ede 10.-, dr. Radnai Oszkár 5.-, Miklós Gergely
4.-, Nagy Ferenc 2.-, Sz. B. 10.-, Kun Alajos 2.-, összesen
55.- K; 12. Bpesii VI. ker. áll. tanítónőképző ieetulete : Nagy László
30.-, Úrhegyi Alajos 2.-, Pataki Vilmos 2.-, Lévay Edéné 2.-,
Wágner János 4.-, Dékány Mihály 3.-, Sebő Béláné 10.-,.
Kirchner Béláné 2.-, Szárnovszkyné 2.-, Braun Angela 1.-,

Haus Irma 1.-, Novy Ferenc 1.-, összesen 60.- K; 13. Lévai

áll. tanítóképző testülete .• Köveskuti Jenő 5.-, Horváth Antal3-,
Frank Antal 2,-, összesen 10.- K; 14 A sárospataki áll. tanító-

képző ifjuságának gyüjtése: 4.21:!K; 15. A csurgói áll. tanítóképző

testiilete : Mohai József 5. -, Dittert Ferenc 2.-, Kovács PAl 1.-,
Blenessy Ünos 1.---':"',Fliegl Károly 1.-, Kaposi Károly 1.-,

dr. Fülöp Áron 2.-, Leyrer Mátyás 2.-, Székely Zoltán 1.-,
Folenta Lajos 1.-, összesen 17 korona.

Az eddigi gyüjtes eredménye: 283.43 K

Minthogy egyesületünk magára vállalta tagjai részéről a szives
adományok gyüjtését s azt mint az egyesület adományát saját
pénztárából is kiegészíteni óhajtja, a választmány márc. ülésének
határozatából tisztelettel kérem azon testületeket, kiktől szives ado-
mányuk még be nem érkezett, hogy azt minél előbb hozzám juttatni
sziveskedjenek, m iv e l gyüjtésünk máj. 15~ikével .lezáródik.

Dr. Nooy Fereuc
egyes. pénztáros. '
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és o többi hongszereket általáno-
son elismerue a legjobban szállit

'~towHsser] császári és királyi udvari szállifó, a magyar királyi
, zeneakadémia, a budapesti szinházak és a hadsereg

, • szállifója, a "Rákóczi fárogafó" feltalálója.

Budapest, II. lánchid-ufca 5. szám, Gyár: Önfőház-ufca 3, szám.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Régi hangszerek javitása, vétele és becserélése.

Árjegyzék minden hangszerről külőn küldetik.

I
r+ AMERIKAI COTTAGE-SZIVÓLÉGRENDSZEUŰ '"\
+ HARMÓNIUMOKAT + VALAMINT EURÓPAI
RENDSZER SZERINT LEGOLCSÓBBAN SZÁLLIT
~~' §1 P AJKR REZSŰ ÉS TÁRSA BUDAPEST,

X. DELEJ- UTCA 25. (TISZTVISELÖTELEP.) ,

Készpénz fl zetésnél bérmentes szállttás az utolsó vasuli áltomáaig.
PEDÁLOS HARMÓN1UMOK mindkét rendszer szerint és minden nagy-
ságban, pontos orgonaméretekkel templomok, szemináriumok részére s
mint gyakorló orgonák. Árjegyzék ingyen 8S bérmentve I öt évi jótállás!
Lelkészeknek és tanítóknak külön százalékengedmény I Részlebflzetéare
is. Elismert kítünö árak I K~rjen· árjegyzéket píanök és pían inókröl.

- .J

MAGYAR 'LÁNYOK
KÉPES HETILAP fiATAL LEÁNYOK SZÁMÁRA. SZERKESZTI TUTSEK ANNA

[1 II ELŐfiZETÉSI ÁRA EGY NEGYEDÉVRE 3 KORONA II II
II " 1) MUTA}VÁNYSZÁMOT KIVÁNATRA INGY,EN KÜLD A
~KIADOHIVATALBUDAPEST, VI. ANDRASSY,UT 16


