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NorrrrálONMLKJIHGFEDCBAt a n m e n e t é s n o r m á l t é t e l s o r o z a t .

A . kultura fejlődésében két ellentétes erő küzdelrne állandó
hullámzásteredményez. Bármely művelődési ág történetét tekintsük
is, megtaláljuk egyfelől a lázas keresés és lelkes kutatás híveir,

kik között álmodozó idealisták és fanatikus reformátorok mellett,
féktelen és szertelenkedő ujítók is gazdagítják a művelődés jav-ait,

másfelől a rendszerező elméket, melyek válogatn ak a javak között,
törvényt ülnek aONMLKJIHGFEDCBAj§ és rossz felett és az eddig termelt értékekből
szövik a jövő fejlődésének alapját. Egyik 'vagy másik erő nagyobb
kiemelkedése mindenkor korszakalkotó jelentőségü .

.A magyar közoktatásügy történetében, is megjelölhetők olyan
korszakok, melyekben a teremtő fantázia és az alkotó elme' szülte
az uj nevelési eszmék csiráit, és olyanok, melyekben ez eszmék
törvények rugóívá, intézmények alapjaivá lettek. A magyar tanító-
'képzés történetének alig félszázados ujkorában gyakran váltakozott
a keresés ésa rendezés munkája. A tanítóképzés "Hármaskönyv.e"
(Tanterv-Rendtartás- Vizsgálati szabályzat) nagyobb korszak ot _
:áttekiníő, rendező munkásságnak terméke" melyben 50 éves szer-

. vezés, kormányzás, nevelés és oktatás munkája összeolvad, mely-
ben kultuszminiszterek és tanácsosaik tanügyí politikája, intézetek
murikaterve és egyes tanárok nevelői és oktatói tevékenysége,
kiváló elméleti pedagógusok eszményei és szerény tanítók törek-
vései szövődnek vharmonikus egységbe. Örömmel üdvözöljük a
tanítóképző három könyvét, melyekben nagy rendszerező rátermett-
séggel vannak ö s s z e g y ü jtv e ' a mult jogszokásai és gyakorlati
tapasztalatai,' amelyek azonban a jövő kifejlődésére uj kereteket is
rejtenek magukban.' Az uj keretek konkretizálása rnost legközelebbi

feladatunk ..
Magyar Tanítóképzö. 27
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A tanterv kijelöli az egyes tárgyak tanításának célját és
anyagának általános kereteit, az utasítások pedig tájékoztat nak az
anyag feldolgozásának módjáról, eszközeiról éseszményi 'törek-
véseiről. E két alapvető munka segítségével elkészítettük az egyes
tárgyak tanmeneteit. Azonban bebizonyosodott, hogy az uj tanterv
intencióit korántsem értelmezzük egyformán. Mindenki saját fejlő-
dési magaslátából szemlélte az uj tantervet s aki alatta járt még,
helyenként, félreértette és félremagyarázta, aki pedig a szinvonala

'fölé emelkedett, belemagyarázott olyant is, amit a tanterv nem is
tartalmazott. Ilyformán a tanterv uj lett volna, a tanmenetek ellen-
ben, melyek elsősorban megszokott tankönyvek alapján, másod-
sorban pedig tanárok megszokott eljárása szerint készültek, a régiek
maradtak.

Ha ehhez még meggondoljuk a lehetséges hibaforrások egész
sorát, mely az iskola célja és azONMLKJIHGFEDCBAI ennek' megfelelő tanterv, a tan-
terv és a tanmenet ek, a tanmenetek és a tényleges tanítás
inkongruenciájából következik, lelkesedéssel .kellett fogadnunk a
normál tanmenetek gondolatát. Várjuk a normál tanmeneteket.
Szivesen átvesszük azokat a kereteket, melyek az összesség leszürő-

dött eiveit fejezik ki. Szivesen alkalmazzuk egyéni terveinket egy
bölcs indukcióval készült normához, mert nekünk is főérdekünk a
tanítóképzés ügye, melyet sohasem áldozunk fel hiu egyéni érde-
keknek.

Bizonyára vannak közöttünk fatalisták is, kik a normál tan-
menetek készítését felesleges és teljesen haszontalan munkának
tekintik, mert "t'!gyis teljesítjük a kötelességünket megtehetjük azt
norma nélkül is." Ez biz igaz, de telj esithetjük a norma mellett is !

A kiváló Janár félti egyéniségét, azt mondja, hogy a sok
norma meggátolja szabad tevékenységében, sőt az állandó rend-
szabályozás hamis utra is terelheti. Ez lehetetlen. A rendkivüli
egyéniség .széttör minden bilincset és érvényesül minden körül-

mények között. Ha önbizalmunkat kissé fékezzük és ha a normál
tanmenetet a kezdők és gyakorlatlanok szempontjából vizsgáljuk,
nem spanyol csizma az többé, mely borzasztóan szorít, hanem
barátságos kapocs,mely a fiatal nemzedéket nyomdokainkba
vezeti.

Ám, ha a-t mondunk, mondjunk bot is, "oktajásunkról a
vizsgarendszer alapján csak kettős könyvvítellel készíthetünk tiszta
mérleget. Az egyik rovatban találjuk a tanterv adatait a normál
tanmenet szerint elkönyvelve, a másikban a vizsgálatok anyagát a
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vizsgálati tételek szerint felsorolva. Nem volna-e kivánatos a mi

szempontunkból, hogyatantervhez szerkesztett normál tanmenet-

nek megfelelőleg a vizsgálati ~zabályzathoz normál tételsorozatot

kapjunk? Természetesen ezt a normál tételsorozatot is csak kollek-

tiv munkával és a normál tanmenettel összhangzásban lehetne

megalkotni.

A képesitő-vizsgálati szabályzat 70. §-a a vizsgálatról ekkép

szól : "A szóbeli vizsgálatra a tételeket a tanterv szigoru szemmel-

tartásával és a tantárgy egész körét kimerítőleg a szaktanár irja

össze. Ezek száma feltétlenül több legyen, mint a jelöltek száma.

A tételek közé megfelelő arányban vétessenek fel a népiskolai

tananyag módszeres feldolgozására vonatkozó kérdések is. -A tételek

ne legyenek az iskolai könyvek tartalomjegyzékének másolatai;

adjanak alkalmat arra, hogy általuk az alapismeretek biztossága,

összefüggésük átértése, a jelöltek, önálló gondolkodásmódja meg-

itélhetők legyenek."

1. Eszerint a tételek összeállításának . alapja a tanterv, illető-

leg a normál tanmenet alapján szerkesztett és jóváhagyott helyi

tanmenet. A helyi tanmenetünk jóságát és gyakorlati alkalmazható-

ságát a végzett . tanítási anyag határozza meg, ennek értékmérője

pedig a vizsgai tételsorozat.

2_ A tételek számára vonatkozó meghatározást nem tekint-

hetjük normális érvényü rendszabálynak. Ez csupán minimális,

korlátozó tényező, amelynek csak formális jelentősége lehet, - mert

logikailag könnyen ', igazolható, hogy a tételek számát nem a vizs-

gára jelentkező tanulók száma - mint esetleges érték - hanem

mindenkor a feldolgozott anyag mennyisége és minősége szabja meg.

. 3. A népiskolai vonatkozások hangsulyozásá egyik jellemző

alapgondolata a három könyvnek. Ezt a gondolatot üdvözöljük,

mert mindnyájan át vagyunk hatva a tanítóképző-intézeti tanár

nép iskolai pedagógiai munkájának nagy .jelentőségétől, Megnyug-

vással tapasztaljuk, hogy a tanítóképző-intézeti tanterv minden

tár.gy keretébe beílíesztette a népiskolai tanterv és utasítások ismer-

tetését. Ez mindenesetre biztosíték arra, hogy a jövőben ne lehessen

olyan tanítóképző-intézeti tanár.. aki a népiskolai _tantervnek és az

utasításoknak legalább saját tárgyára vonatkozó részét ne ismerné.

Ez oly minimális követelrnény, melynél ma már nem állapodhatik

meg senki. Mindenkinek az legyen a törekvése, hogy tárgy ának

mai tudományos álláspontját és filozófiai helyzetét nagy vonások-

ban. kijelölje; hogy tárgya nép iskolai didak tikájának történetér
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vázőlja; hogy az ujabb médszeres irányokat általánosságban jelle~
mezze, hogy saját módszerét jól begyakoroltassa, hogy vezér-
-könyveket, kézikönyveket és tanítási eszközöket mutasson és tanít-
ványaival kritikailag megismertéssen, végül, hogy bizonyos ,társa-,
dalmí akciókra előkészítsen. Ezek a pedagógiailag gondolkozó

főnek annyira közelfekvő gondolatok, hogy nem is tudja másként
elképzelni' a képzőintézetitanítást. A tantervhez csatolt utasítások
is a közismereti tárgyak képzőintézeti tanításában ,annyira benne-
rejlőnek tételezzék fel ezeket a gondolatokat, hogy mindössze a
magyar nyelvnél és a történelemnél jelölték meg hozzávetőlegesen
a tárgyalásukhoz 'megkivánt időt. A normál tanmenetek bizonyára

világosabban jelölik meg az anyagot és a reá fordítható időt is.
, 'A nagy szabadság ezen a ponton nem válik előnyére .atanitókép-

zésnek, mert valljuk megőszintén, a fizikus, történész, nyelvész,
matematikus, zenész 'es más közismereti tárgy tanára mégis csakONMLKJIHGFEDCBA

il ,saját tárgyát értékeli Jegtöbbre. Igyekszik is -' nagyon helyesen -
, minél intenzivebben művelni saját tárgyát. Köztudomásu azonban,
hogyatantervben ' felsorolt anyag csák nehezen vpréselhető a .-
kijelölt óraszámba. A gyakorlatban vagy összepréseljük az anyagot,
~agy 'élhagyjuka,\kevésbbé fontos részleteket. Tehát - legtöbb

'esetben - összepréseljük vagy elhagyjuk a pedagógiai részt, hiszen
azt ú g y ís relvégai u pedagógia tanára. A pedagógia tanárának azon-
ban annyi ~ 'd01gaa Ill'. osztályban, hogy legjobb akarata mellett
~sem':végezheti' el 'az egyes közismereti tárgyak részletes módszer-
tanát, -Ennek következrnénye, hogya .módszertant a tanítói, szak-
képzésnek gyakorlati szempontból legfontosabb tárgyát, ma általá-

-ban elhanyagoljuk és tanítványainkat hiányos szakműveltséggel
bocsátjuk ki az életbe: Nem jogosult-é ilyen fenyegető körülmények
-között a-normál tanmenet és a-normál tételsorozat. melyek állan-

'dóan 'figyelmeztetnek 'iskolánk szakjellegére éskényszerítenek
.arra; hogy tárgyunk szépségei és érdekességei mellett a tanítói

hivatást is tekintsük 1
4. Soknak talán az a véleménye, hogy a jó tankönyv ugyis

feleslegessé' teszi' a normál tanmenetet 'és a normál -tételsorozatot,
:mert il. tankönyv 'szabja meg a tanát tanítási menetét.: Jegyzeteket
'úgy 'sem szabad készíttetn'i.· Ugyancsak 'a tankönyv szabja meg
a' -tanulók felélétét is, mert a növendék a heti 36-40ó~ai elfoglalt-
ság mellettcnemi'ér reá az elmélkedésre; hiinem válogatás nélkül

':úgy veszÍzazanyagot, ahogya tankönyv adja es kritiká 'nélkül,
-rninden 'ok~skodá~ kizárásával errilézi: )Iyviszonyokközött az -ev



vegen a tanár is, csak a könyv fejezeteit meri a tételsorozatba
felvenni, nehogy szokatlan elnevezések, más cimek kizökkentsék
a tanulókat a gépiesen elsajátított konceptusból.

Ha a normál tanmenetnek és normál' tételsorozatnak semmi
más célja nem volna, minthogy ily sötét tónusokban festett tanítói'
eljárást kizárj on, akkor is be kellene vez~tnünk, hogy egész éven
át emlékeztesse' a, tanárt és az ifjuságot az évvégi leszámolásra.
A felületes szemlélő könnyen azt hiheti, hogy ezzel' a vizsgára
való tanulás elvét hirdetjük, holott már a régi közmondás is kivánja,

hogy az életnek tanuljunk és tanítsunk. De hiszen a normál tan-
menetben és normál tételsorozatban éppen az élet követelményei

jutnak kifejezésre, még pedig a helyi átdolgozások útján minden
.Intézetre teljesen konkrét alakban.

Fejtegetéseink során kitünt, hogy a normál tanmenetek és
normál tételsorozatok gondolata implicite benne rejlls; a tanító-
képzés Hármas könyvében. Vizsgáljuk meg most már, hogy hogyan
alkalmazhatók a gyakorlatban.

A normál .szót nem szabad abszolut normativ értelemben
vennünk, mert akkor nem is alkalmazható sem tantervre, sem
tételsorozatra.

Igy letompítván a normál szó értelmét, az voltaképpen mintát
Jelent, mely mintának a követése hivatalosan elrendelhető.

A normálnak ez az uj értelmezése pszichológiailag sem talál
ellentmondásra, mert a pszichológiában alkalmazott általánositások
módjára, egyes munkálatok kiválogatás ával keletkezett ,mintát jelent.

'Etikailag sem zárkózhatunk el a minta elől, mert a minta
(normál) mindenkinek a munkájából a legjobbat kivánja értékesi-
teni. Célja a legjobb érvényesítése.'

Az eddigiekből 'látható, hogy bizonyos általános megálla-
podások elől nem zárkózhatunk el ridegen. A normál tanmenet
és normál tételsorozat nagy hasznát azonban akkor látjuk egész

világosan, ha egy tárgy keretében meg is csináljuk. Vegyük
pl. a pedagógiát. 'A pedagógia, tanárai között még ma is sok az

'- autó didakta, kik különbözóelőképzettségüek és különböző készült-
ségüek. Ezek mellett vannak a fiatalabb, rendszeresen, de a pe-
dagógia nagy körét tekintve hiányosan képzett tanárok. Ily viszo-
nyok mellett nemONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s -e a tantervnek, szintén a tárgy
kíforratlanságából érthető szükszavu kereteit, bizonyos normális tar-
talommal kitölteni? Nem kivánatős-e a tételsorozatoknak bizonyos
kánonja, hogy ne készüljenek esetleges szempontok szerint]

405
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Vegyük most a pedagógia egy tárgykörét, pl. a nevelés-

történetet. Nem jobb-e a mintában kifejezett okos megkötöttség,

mint a féktelen szabadság, mely időt fecsérel ott, ahol minden

percnek megvan a szigoru feladata? Nem szükséges-e a normális

tájékoztató, mely képtelenségektől óv meg? Ily biztosíték kizárja,

hogy' a XIX. század pedagógiai mozgalmai cimén az év végén

csak egy kis felületes jellemzést halljanak a tanítójelöltek, vagy

hogy a XX. század nőpedagógusai cimén szoclális frázisokat kür-

tölő szemforgatók szerepeljen ek.

A fejlődés törvényei igazolják, hogy az egyén érvényesülésre .

való törekvése és az áttekintő rendszerezés az egész kulturában

és a nevelésben egyenrangu tényezők.

A pszichológia törvényei igazolják, hogy az ember konzer-

vativ s azért a reformok csak fokozatosan, uj generációk munká-
jával valósulhatnak meg. -A tanítóképző három könyvét is mindenki

a saját világnézete szerint értelmezi. Ez az egyéni értelmezés azon-

ban sok hiba forrást rejt magában. Minták és normák felállításával
a konzervativizmus mérsékelhető, a fejlődés gyorsítható és a hiba-

források csökkenthetők.

A minták vagy normák száma kifogyhatatlan.' Lehetne fel-

álIítani normál háziszabályzatot, mely bizonyára előmozdítaná az

intézetek nevelői ténykedését. Elképzelhető norma a gyakorlati

kiképzés alkalmazására, az irásbeli dolgoza ok javítására stb. melyre

példát látunk a rendtartási szabályzat függelékében. Ugyanígy

beszélhetünk didaktikai normáktól, még pedig az anyag. elv,égzése

szempontjából normál tanmenetről, a vizsgálatok tartalmi 'szabályo-

zása szempontjából pedig normál tételsorozatról. .

A normál tanmenet ~ondolatát megszoktuk már. A normál

tételsorozat létjogosultságát a képesítő vizsgálati szabályzat 70. §.
elemzéséből igazoltuk. Ez elemzésből egyúttal kitünt, .hogy a normál

tételsorozatotwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) legtökéletesebben a' normál tanmenet alapján

készíthetjük, b) a tételek számát nem a tanulők száma, hanem az

anyag minősége és mennyisége szabja meg, e) a népiskolai érde-

keket a tantervés utasítások szövege ésnémely tanár közfelfógása

miatt csak a normál tanmenet és a normál tételsorozat biztosít-

hatja, és végül d) hogy e_ két norma rávezet egy nicionálisabb

tanítási módra és a tankönyvek intenzivebb birálatára-
Végül a normál szó elriasztó jellegének tompítása és

pszichológiai és etikai lehetőségének igazolása 'után konkrét példán

igazoltuk •az említett két didaktikai norma nagy jelentőségét.
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Elemezzük még a két normát a tárgy, a tanuló és a tanár
szempontjából. A tanítóképzőben olyan sok a tanítási tárgy, hogy
a képzés rövid ideje mellett .gondosan kell kiválasztanunk a leg-
lényegesebbet és azt az összes tárgyak anyagára való tekintett el
bölcsen kell elrendeznünk, hogy igazi tanítói személyiséget nevel-
hessünk. A tárgyak ily 'foku kötöttsége mellett csak kötött menet
vezet sikerre. A tanuló a tanítóképzőben nyert oktatás alapján
szeretne annyi szakműveltséget nyerni, hogy pályáján megállja a
helyét. Ezenfelül még képet is akar nyerni a világról, mely világ-
nézetté, életbölcseletté érlelődve, az élet minden körülményei között
hű tanácsadója legyen. .

V égül a tanár a rendelkezésére álló időt a leglényegesebbek

feldolgozására kivánja fordítani s sokszor dilemma előtt áll, hogy
mit tanítson s mit hanyagoljón el, mit követeljen behatóbban, mit
kevésbbé tanítványaitól. Mindhárorn tényező érdeke a-normák
mellett szól. .

Ha még végül az állam szempontjából tekintjük a' kérdést,
beláthatjuk, hogy' egyedül a normál tanmenet és normál tételsoro-
zat elkészítése és feldolgozása nyujt az ellenőrzésre biztosítékot.

A tanítóképzés további fejlődése szempontjából fontos, hogy
a mai fejlődés magaslatán, - mikor teljes munkakörét szabályozó
három könyvével· egy uj' korszakba lépünk - minden kérdést
elernezünk és megkezdjük egy tanítóképzői didaktika felépítését.
Ez a gondolat vezetett jelen sorok irásakor s ~sak arra gondoljon
az is, aki uj szempontokat kiván a felvetett gondolathoz fűzni .
vagy polémiával azokat helyesebb mederbe terelni.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quint József.ONMLKJIHGFEDCBA

A t á b l a i n l a g y a r á z ó r a j z o k éssz~nllélt.ető-
k é p e k a t a n í t á s szojgétatában;.

•. Az elemi népiskolai tanterv és utasításokban nagyon helyesen
van kifejtve a természetrajz tanításánál az, hogy "egyes finomabb

szerkezeiü szeruek élesebb. megfigyelésétés megjegyzését oly modow

. segitse elő a tanító, hogy az iuetá-seeroeket, deo csakvázlatosan;

főbb vonásaiban a - táblára jelra jzolja és a legfontosabbakai :aONMLKJIHGFEDCBA. .

gyermekkel is lera jeoltassa ." (Erre tipikus példa a méh fulánkja,
a vipera méregfoga, a pók szövőkészüléke stb.) A tantervnek ezt a
részletét szeríntem az összes tantárgyak tanításánállehet alkalmazni
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'A tanítónak a rajzolással összekapcsolt munkáját nézetem
szerint két, csoportra lehet osztani. Az első csoportba tartoznak a
tanítás közben a táblára felrajzolt és alkalmazott magyarázó rajzok;
a másodikba a tanítási órák előtt általa nagyméretben papírosra
rajzolt vagy festett szemléltető képek.

A .magyarázó rajzokat a tanító tanítás közben rajzolja fel

lehetőleg szines krétával a nagy falitáblára s mindazokat, amelyeket
fontosnak tart, vagy amelyek a tanulók rajzolási képességeit túl

'nem haladják, velök is lerajzoltatja. (Sokszor csendes foglalkczásul.)
A magyarázó rajzokra és szemléltető képekre az elemi nép-

iskola egyes tantárgyainál a következő példákat sorolom fel:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az irás és olvasás tanításáná~: Vívó, evező emberek rajzban
egyszerű kivitelben; sas, daru, holló, rák, gólya, hattyu rajzban

, lehetőleg szines krétával színezve ; téli, őszi, tavaszi, nyári kép stb.
Olvasmányok tárgyalásánál az olvasókönyvnek anyaga hatá-

rozza 'meg, hogy mit rajzoljunk. Én a Farkas- Úrhegyi olvasó-
könyvnek néhány volvásmányánál használható magyarázó táblai

rajzokat sorolom fel: pl. "A tücsök és a hangya" c. olvasmányban,
ahol szó van a tücsök énekéről, cirpeléséről, rajzolhatjuk a tücsök

hangadó-szervét; "A tél" c. o. a különböző , alaku hópelyheket ;

"A disznó" c. o. a vaddisznó agyarát; "A ló" c. o. a ló patáját.;
"Zsuzsika a kertben" c. o. ügyes kertbeosztást ; "A béka" c. o.. a
béka nyelvét;, "A harkály doktor" c. o. a harkály lakását; "A lepke"
c. o. a lepke fejlődési fokait ; "A pók" c. o. a pók szövőkészülé-

. két stb. stb.

A fogalmazás tanítása is sokszor ' összeköthelő rajzolással.

Pl. a következő feladatoknál: hogyan készül a reggeli? a lakóház,
a nyul, a fák haszna, a kukorica növény stb. fogalmaztatásánál a
rajzot jól felhasználhatjuk.

. A számtan tanításánál sokat rajzolhatnak a tanulók. Pl. vona-
lakat, golyókat, karikákat, leveleket, egyszerű gyümölcsféléket,

dominóköveket stb.
A mértan tanítása szorosan összefügg a rajzolással, fölösleges-

nek tartom részletezni .
. A b-eszéd- értelemg:yakorla toknál nyilik ia lá« a,legtöbb alkalom

:z. ra jzolásra . Rajzoltathatjuk az, iskolai butorokat, tatieszközök~t;, _
az 'iskola udvaránál kerítést, kaput ; . á kertnél .a külöqféle vete-
ményeket, gyömölcsféléket ; kacsát, tyukot, kís csirkéket (kaparó-

uszólábat); 'a szülői 'házat és berendezését, a házi és gazdasági
állatokát jpáres ujj, tülök, karám) ; iparosok szerszámait ; gazdasági
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eszközöket; az ember ruházatát; karácsonyfát, játékokat, hóembert,
órát; nehány at a határ állatai közül ; göncölszekerét, fiastyukot,
szivárványt, villámot, felhő rajzát stb.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A földrajz tanltásánál rajzolhatjuk· az iskola alaprajzát, az

iskola környékét, a helységet, megyét, szomszédos megyékét,
Magyarország térképét ; hosszusági, szélességi köröket; metszetben
feltüntetve hegyes vidéket, fensikot, dombos vidéket és alföldet;
földünk rétegeit; a hold fényváltozását stb.

. A történetnél a magyar cimert, magyar nemzeti lobogó rajzát;
régi fegyvereket: magy~r kardot, török kardot, paizs ot, íjjat, nyilat,
dárdát, buzogányt, sísakot, alabárdot, csatabárdot, sarkanty ut rajzol-
hatunk. Magyarázó rajzként szerepelhet Mátyás király taktikája
(t. i. ék alaku sorokban állítva fel a hadsereg); pl. a mohácsi ütközet
tervrajza. Nagyon érdekes a gyermekekkel egyes történelmi ese-
ményeket, csatákat rajzoltatni, amint ők azt elképzelik. (Úrhegyi
módszere.) ,

A természetra jznál állatok csontvázát, belső szerveit, fejlődési
processzusát, szabad szemmel nem látható állatok nagyított rajzát;'
növények metszetét, szerkezetét feltüntető rajzokat; finomabb szerke-
zetü szervek nagyított rajzát; madarak csőrének s lábának össze-
hasonlító rajzait stb. .

A természettannál nehány kisérletet sematikus rajzban; a
kisérletek alkalmával kevésbbé szemlélhető részleteket; gépek szerke-
zetét egyszerü rajzokban lehet a táblán is fe1tüntetni.

A slöjdnél, a karton és famunkánál az előmutatáson kívül a

tanító sokszor rajzol a táblára.ONMLKJIHGFEDCBA(A z agyagból készített munkákat a
legtöbbször a .gyermekek le is rajzolják.)

Humoros rajzocskák a gyermekek mulaita tására . Tamás és
Károly meséje; a disznó, a Hba, a gólya tréfás rajza; állatfejek és
állatok rajzolása néhány vonással; találós mesék, képrejtvények stb.

Ezekből a szemelvényekből láthatjuk, hogya. rajzolásnak
milyen tág tere nyílik az elemi népiskola összes tantárgyainak
tan ításánál,

, A tanterv kiemeli a szemleltető képek fontosságát is. A magas
miniszterium ilyen szeniléltető képeket készíttetett is é s az állami
népiskoláknak meg is küldött. Ezek a szemléltető képek ügyesek
és jól használhatok ugyan, de számuk nagyon kevés, mert a tanítás
céljait jobban szolgáló még több szemléltető képre volna szükség!

Amig minden tanító megfelelő, bőséges szemléltető képeket
kap iskolája számára, addig nagyon jól értékesítheti rajztudását, há
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a tanítása közben szükséges szemléltető képeket maga készíti el.
Azt nem kivánhat juk a tanítótói, hagy tökéletes illusztrációkat
készítsen, mint amilyeneket neves művészek alkatnak ; hanem a
szemléltetés céljaira jól megfelelő, egyszerü, értelmes, nagyítatt
rajzak elkészítését minden tanítótói kivétel nélkül elvárhat juk. Az
sem kivánható, hagy egy év leforgása alatt csinálja meg talán az
összes tantárgy tanításáhaz szükséges szemléltető képeket, rajzokat,
hanem néhány év alatt .készitse el s tökéletesítse!

Ezeket a szemléltető képeket a legegyszerűbb technikákkal
kell elkészíteni, mint pl. szénnel, szines krétával, nádtollal és ecset-
tel. (Tapasztalatom szerint növendékeim nagyori szivesen foglalkez-
nak a szemléltető képek készítésével. S mivel mindenik 4-5 más-
más témát készít el, feldolgozható az egész anyag s tanulságos a
növendékekre.)

A tanító- és tanítónőképzőknél a táblai magyarázó rajzok
készítésére még több alkalom kinálkazik.

Az embertan és lélektan tanításánál tagadhatatlan jó szelgála-
tat tesznek a gyönyörű és tökéletes szernlélterési és kisérleti eszkö-
zök, mikroszkópi képek a vetítéshez, de ezek mellett rá van utalva
a tanár a rajzolásra is, mert a tanítás sikere érdekében mindent
elkövet, hogy az elméletet minél világosabbá, érthetőbbé tegye.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A földrajzot, természettani, iermészetra jzot, biológiai gyakorla tot,

mértani, slöjdöt ra jzolás nélkül el sem képzelhetjük!

Az elemi iskolánál felsarolt magyarázó rajzanyag közül több

a képzőkben is előfordulhat, természetesen tökéletesebb kivitelben.
A testi és lelki élet ismertetése körébő/. Actannóképző-íntézeti

tanterv és tantervi utasításokból látjuk, hogy e tárgyak tanításánál
mennyire kiemeli a rajz fontosságát, amidőn ezeket mondja : "A
bemutatott preparátumok, min~ák, képek .melleii jelentékeny helyet

foglal el a táblán való rajzolás skülönösen a 'sematikus ábrázolás."

,,'ló táblázatok, világos és á ttekintő sematikus rajzok egyaránt

segítik a megértési és az isrnereielz megszilárdítását, miéri is' kiuána-

tos, hogy 111inden iskola megjelelő mintagyüjteménnyel rendelkezzék."

Az embercsontrendszere főbb-vonásokban (pl. a. gerincoszlop
vanala 'elülről és oldalról, az elferdült gerincoszlop);· az egyes
csontok főbb alakjai, .azok metszétei ; .·a~opohya alakok (dolicho-
kephal, brachykephal) és varratok (az uj szülött gyermek.fejelágya) ;

a fog metszete (szem- és zápfognáJ), a fogakképződése 'különböző
korokban (a felső szájpadlás a fogakkal vétületben), a fogváltás;
a csontak i,.zületei a combon és könyökön. Az izmole eredése és
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,

tapadása a felkaron ; a törzs főbb izomcsoportjai elülről és hátulról.

Az ember belső szervei, azok metszetei: (sziv, vese, gyomor stb.);
a szem, fül, orr, nyelv szerkezetét szernléltető magyarázó rajzok;
a vérkeringés, a lélegzés,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a) levegő utja a belélegzésnél, b) a bordák
működése) a táplálékfölvétel, epekiválasztás semái; a gége 'és
hangszalagok nyugalomban és beszédnél. (A beteg gége és hang-
szalag stb.)

A koponya boltozat összehasonlító rajzai (a homo sapiens-
nél, a Neandervölgyinél, a csimpanznáJ). A sejt fogalmának fejlő-
dése. A z idegsejt elváltozása kimerültség folytán. A fáradsági görbék.
Megtévesztő rajzok, ábrák. Az állatl és növényi tápanyagok ról,
az emberi test növekedéséről') stb, készített grafikonok és rajzok.

A történelem tanításánál inkább szemléltető képeket haszná-
lunk. Célszerü a képes folyóiratokból a történelmi vonatkozásu
képeket gyüjteni és megfelelően rendezve, kemény papirosra fel-
ragasztani. Azért némelykor a rajzolás itt is előfordulhat. Pl. a
különböző stilü templomok vázlatos alap~ajza; az egyes stilek
[ellegzetesforrnái; régi fegyverek vázlatos rajzai stb.

Földrajznál. A: vizszintes és függőlegestagoltság szernlélteté-
séhez szolgáló magyarázó rajzok. Földünk geológiai szerkezetét

feltüntető rajzok. A tenger mozgását, romboló munkáját, a viz
körtorgását rábrázoló rajzok. A források, artézi-kutak,gleccserek

keletkezését szemleltető rajzok. A csillagászati földrajzot kisérő értel-
mező rajzok. 2) A térképrajzolás helyes készítési módjának szemlél-
tetéséhez táblai rajzole

Különben a tanterv a földrajz tanításánál a rajzolásra vonat-

kozólag következőket mondja: "Nagy segítségére lehet á tanárnak

a táblai ra jz, amely magát a szemléletet is hasznosan kiegészíti,

ezenfelül is sokat' pótolhat és jó szolgálata ii sohasem tagadja meg."
A térképrajzolás fontosságát még' többször külön kiemeli.

A számtan és mértan tanítása szorosanösszefügg a rajzolás-
sai, ennek részlétezését fölöslegesnek tartom. Itt csak a tantervnek

következő részletét idézem: '"A rajzok készítésében kellő tisztaságra

1) Quint József cikke "Az emberi test nouekedése" (1. Magyar Tanítóképző

1911. szept. számában) nyomán nagyon érdekes grafikon állitható össze. "A peda-

gógia tanáY'ai.nak külföldi tanulmányutja" c, tanulmányában is találunk rajzban fel-

használható részleteket. (L. Magyar Tanítóképző: 1911. évi ;;zept.,okt., nov. és

decemberi számokban.)

2) Csada bnre: "A földövek nagysdga" c. cikkében'egy érdekes feladatot

fejt meg táblai rajzzal. (L. Magyar Tanítóképző 1912. októberi számában.)



412wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

és pontasságra törek"djünk. A geometria i anyag számonkérésekor

ügyelnü11k kell arra ,' hogy. a tanuló a falitáblán ügyesen tudja

feleletét vázlatos r.q,jzokkal kisérni, hogya rajzolt idomokat genetikus

uton fejlessze, kellő módon beiüzee s hogy rajzai a szemlélhetőség

kellékeintk is 111Índig megfeleljenek. Ebben a tanulókat állandáasc

gyakorolni kell. cc

Természetra jz és biológiai gyakoria toknál rajzolhatjuk állatok
csontvázát, vérkeringését (ernlősöknél, kété1tüeknél és halaknál),

belső szerveit (a macskánál, denevérnél, tyuknál, gyíknál, békánál
és pontynál) feltüntető rajzokat; állatok fejlődési fokozata it ábrá-
zoló rajzokat; (pl. csirke; béka, cserebogár, lepke és galandféreg),
szabadszemmel nem látható állatok nagyított rajzait (fílloxera,

rühatka); egyszerü és összetett gyomrot; egyszerü és összetett
szemet (kutya, cserebogár szemét); madarak csőrének. lábának
összehasonlító rajzaít ; a madártojás' szerkezetét ; a szarvasbogár,
rák, pók szétszedett vázának sematikus rajzait : . vakond, harkály
lakását stb.

Mikroszkopi rajzok a biológiai gyakorla toknál : vérsejtek
(ember, béka és hal); bőr, izom és kötőszövet ; emlős állatok szőre,

madarak tolla, állati bőrpikkelyek ; a méh nyelve, fullánkja, gyüjtő
lába; szunyog és légy szárnya stb.

A növények gyökerének, szárának, levelének, virágának, termé-
sének táblázatban való összeállítása;ONMLKJIHGFEDCBAa virágok beporzódásának

különböző nivójait feltüntető rajzok; a növényi sejt és részei;
növényi szövetek szerkezetének rajzolása metszetek alapján; apróbb
növényi szervek (bibe, porzó stb.); alsóbb rendü növények mikro-
szkópi vizsgálata alkalmával készített rajzok (pl. fonalrnoszatok,

erjesztő: és. penészgombák, egysejtü növényi lények stb.). Érdekes
a esirázó növények fokozatos fejlődését rajzoltatni,

A tanterv e tárgy tanításánál is nagy szerepet juttat a rajzolás-
nak, amely a következő sorokból tünik ki:

"A szemlélteiés elősegítése céljából a tanár a természeti testek

kisebb részeit a táblára 'ra jzolja . Jó seolgálatot tesz a vázlatos

táblarajz. különösen szines krétával; az utóbbi esetben ügyeljen

azonban rá a tanár, hogy amennyire leh~t$éges a tárgy természetes

szinének megfelelő, továbbÍt ugyanazon szerv jelzésére mindig ugyan-

olyan szinü krétá i használjon. A táblára rajzoltakat a . tawalok.

tartoznak természeira jzi füzetükbe lerajzolni. a

"A mikroszkópi készítmények bemutatásakor a lá tott képet

sohase mulaseeui; el a táblára felra jzol11i és megmagyarázni; ha
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pedig demonstrá lunk, akkor a mikroszkóp mellé helyezett kis táblára

vagy papirra i1juk és ra jzoljuk fel megfigyeléseink eredményét."

(Csaplár Aladár: "Természetra jzi praktikumok"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Mihalik

József: "Biológiai. gyakorla tok" .c. munkáikban nagyon helyesen
mutatnak rá a rajzolás fontosságára és minden olyan gyakorlatok-
nál és mikroszkópi megfígyelésnél, ahol iszükségesnek tartják a

rajzolást, külön meg is jelölik.)
A természeitawnál használható iáblai ra jzok. A vasuti kocsin

sétáló utasnak utja. Vizszintes és ferde hajítás. Két erő helyette-
sítése egy harmadik erővel. Rugós mérleg. Lejtő. Súlypont meg-
határozása különböző alaku síkidomoknál. Erőpárok. mérleg, gyors-

mérleg, tizedes mérleg. Gépek: álló csiga, mozgó csiga, emelő, ék.

Inga. Fenék nyomás, felhajtó erő. Közlekedő edények. Hajcsöves-
ség. Toricelli cső, szivornya. Folyadékok, gázok és gőzök diffuziója.
Motor sematikus rajza. A hang· kírezgése, a hanghullám ábrázo-
lása, álló hullámok, két szemben haladó hullám rajza. Sötét kamra
egyszerü rajza. A diffraktiv jelensége. Tükörkép sík tükrön, a fény-
sugarak vísszaverődése a homorú és domdorú tükrön, it tárgy
különböző helyzete homorú és domború tükörnél, a fénytörés
jelensége, a viz fénytprése, fénytörő' hasáb, domború és homorú
lencsék képei, az esőcsepp fénytörése.ONMLKJIHGFEDCBAA mikroszkóp szerkezetét
feltüntető egyszerü rajz. .Kepler-féle messzelátó, szinházi messze-

látó. Mágnesség és villamosság köréből : a különnemü sarkok hatása

egymást megsemmisíti, a villamosság csak a felületen -helyezkedik

el, a villamos megosztás, Franklin tábla, Volta-féle elem, áram-
_ elágazás, a villamosságnak a mágnestűre ható kitéritő ereje. Vala-

mely épület villamos csengővel való berendezésének tervrajza stb.
E tantárgy tanításánál különben a tanterv a következőket említi

fel: '"Sokszor nagy segítséget nyerhetünk a grafikus ábrázolás kellő'

felhasználásából. " .

A ra jz taniiásánál a növendékek táblai rajzolás gyakorlásara
és szemléltető képek készítésére' mind a négy évfolyamon sok
alkalom kinálkozik,

A ké~imunka tanítása a rajzzal szorosan összefügg. A leg-
többször táblái előrajzok után készítik a növendékek a' karton- és
famunkákat,

A tanterv és tantervi utasításokból és a tanmenetek készítésé-

nél kiadott miniszteri rendéletből világosan kitünik, -; de meg /
egészen természetes dolog - hogya tanári karok harmónikus
munkája hozhatja csak meg a legszebb eredményeket. Éppen.ezért



Aki a női kézimunkatanítónők mai képzésének _sokszoros

hiányait ismeri és aki figyelemmel kíséri a. középfoku leányisko-
láknak a rajzoktatás és ~ kézimunkatanítás szakszerü ellátása körül
való számos baját-keservet, az kétségen kívül örömmel fog tudo-
mást venni arról, a mindenféle vonatkozásában nagy jelentőségű

újításról, amelyetéren történt és amelyet e közlemény cime jelez.
A rajz- és a női kézimunkatanítónők, kapcsolatos, kombinált,
bizonyos értelemben és bizonyos fokig egyesí tett képzéséről és
képesitéséről van szó,

Tudjuk, hogy azokat, akik a rajznak és azokat,' kik a kézi-
munkának a középfoku leányiskolákban való tanítását tüzték ki
életük hivatásául, iskolai képzésükben eddig csak jelentéktelen vagy
semmiféle kapcsolatok sem kötötték össze. .

Aki rajztanítónő akart lenni, az elvégezte
.Főískola bizonyos számu évfolyamát és ha

a. Rajztanárképző-
sikerrel végezte,
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a tanító- és tanitónőképző-intézetekben a tanári kar közös munkájá-

val Iehet összeállítani, hogy az egyes tantárgyaknál hol és miként
lehet a magyarázó rajzokat és szemleltető képeket legcélszerűbben

és legjobban-alkalmazni.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kölcsönös hospitá lás a magyarázó rajzok

szempontjábol is minden ianárra , de ta lán elsősorban a rajziamárra

nézve rendkivüli értékes. Már csak ezért is kivánatos, - amit külön-
ben az uj rendtartási tervezet föl is vett, de még életbe nem lépte- '
tett - hogyarajztanárok is hospitáljanak! Itt említem meg, hogy
a kolozsvári állami tanító- és tanítónőképzőben kartársaimmal a
táblai magyarázó rajzokról többször folytattam eszmecserét; növen-
dékeim pedig több rajzot el is készítettek, melyek közül egy sorozatot
bátor leszek ezuttal bemutatni. E szemelvényeket ugy állítottam
össze, hogy lehetőleg minden tantárgy köréből vett példákon a
különféle technikákat is bemutathassam.

Végül mégegyszer kiemelem, hogy mioel a iábla i magyarázó

rajzok pedagógiai szempontból értékesek, e rajzoknak minélnagyobb

mértékben való. a lkalmazását. tartom szükségesnek. Éppen ezért
kioánaios, hogy minden mód felhasználtassék arra , hogya iábla i

ra jzolás kellő méltánylásban részesüljön.

Kolozsvár. • Diviaczky Rezső.ONMLKJIHGFEDCBA

A r a j z - e s a k é z i r n u n k a t a n Í t ó n ő k k a p c s o l a t o s

k é p z é s e .ONMLKJIHGFEDCBA
. .



oklevelet kapott,_ amely őt a rajznak és csakis ennek pol-
gári vagy felsőbb leányiskolában, illetőleg tanítónőképzőintézetek-
ben való tanítására jogosította.

Aki a kézimunkatanítónői foglalkozást tüzte ki élete hivatá-
sául, az elvégezte a Nőipariskola három évfolyamát, azután néhány
elméleti tárggyal kiegészített vizsgálatot tett az Erzsébet Nőiskolában.
Nyert oklevele őt - amint az természetes is - kizárólag a női
kézimunkánakONMLKJIHGFEDCBA.po lg á r i (mondjuk: általában középfoku) leányisko-
lákban való tanítására képesítette.

A gyakorlat, az élet azonban kimutatta, hogy ez fonák, tart-
hatatlan rend. Mindenekelőtt a rajzoktatásnak is, 'a kézimunka-
tanításnak is természetes fejlődése, modern alapokra való fektetése
részben uj követelményeket támasztott ugy a rajztanítónők, mint
a kézimunkatanítónők képzésévei szemben. Belátták ugyanis, meny-
nyire előnyös a rajzoktatás és rajztanítónőképzés szempontjából
az, ha ezeket az iparrnűvészettel az eddiginél szorosabb kapcso-
latba hozzuk. Belátták másrészt, hogy ha a női kézimunkát fej-
leszteni, művészibbé tenni óhajt juk, ugy az teljességgel nem nél-
külözheti nemcsak 'a rajznak technikáját, hanem főképen azokat awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

művészi szempontokat sem, melyeket a rajztanító, illetőleg tanár-
.képzés nyujt.

De felmerült gyakorlatibb kivánalom is, A legtöbb iskola' pél-
dáula rajztanítónőt ugy, miként a kézimunkatanítónőt sem tudta
köteles heti óraszámának még felében sem szakszerüen foglalkoz-
tatni; aminek azután a szakszerű oktatás szempontjából nagyon
káros következményei mutatkoztak. Mert még kisebb baj volt az,
amikor a rajztanítónőt bizták meg (rokon természetü tárgy lévén)
a női kézimunka tanításának ellátásával; de sok esetben előfor-
dult az is, hogy a kézimunkatanítónő látta el az intézeti rajz-
oktatást.

Abból, hogy a legtöbb középfoku leányiskolában sem a rajz-
nak, sem a kézimunkának .órái nem adták ki az egyik, vagy a
másik ~zakon képesített tanítónő köteles heti óraszámát, ugy a
rajzo, mint a női kézimunkatanítónők rendes alkalmazása körül is
nehézségek támadtak. Az intézetek ugy. segítettek magukon, hogy
a rajznak vagy a női kézimunkán ak ellátására más intézetekből
hivtak meg, esetleg kisebb képesítésü és .képzettségü erőket. Ez

"azért is volt nagyon káros, mert ezek az idegen elemek csak nehe-
zen vagy egyáltalában nem tudtak beleílleszkedni az intézet rend-
jébe és szellemébe ..
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_ Ezeken a bajokon kiván és - minden valószinüség szerint

- fog is segíteni az a szabályzat, amely a polgári leányiskolai,
felsőbb leányiskolai és tanítónőképző-intézeti női kézi~unkatanító-
nők uj rendszerü képesítéséről szól és amely a mult hóban hagyta
el a minisztérium ot.

E szabályzat tehát csak a kézimunkatanítónők képesítésére

vonatkozik,de tulajdonképen a rajztanítóbók képzését is nagyon
közelről érinti, aminthogy az erre tartozó szabályzatoknak bizonyos
mértékü megváltoztatását is maga után fogja vonni.

Az ul rend szerint, amelyet ez a ----Szabályzat inaugurál, a
kézimunkatanítónők és 'a rajztanítónők eddig egymástól teljesen
független képzése megszünik, tehát - triviálisan szólva - nem
lesznek külön rajztanítónők és .külön kézimunkatanítónők, hanem

lesznek "rajz- és kézimunkatanitónők". A szabályzat a kézimunka-
ésa rajztanítónők képzését és képesítését összekapcsolja, kettő

helyett egy személyben egyesíti és minden tekintetben' igyekszik
kellő összhangba hozni. .'

Ezzel az alapvető intézkedésset azután remélhetőleg meg-
szünik nagyon sok mizéria, amely az eddigi állapotokat jellemezte.

A rajztanitónőképzés tehát gyakorlatiasabb lesz s az eddigiek-;
nél is szerosabb kapcsolatba jön az iparművészettel. A. kézi-
munka pedig rnűvészi vonatkozásokkal fog nagy mértékben gaz-
dagodni. Azután' a középfoku leányiskolákban 'ezentul ugy' a ra]-
zot, mínt a 'kézimunkát teljesen szakszerüen fogják elláthatni, mint-
hogy e két tanítási szaknak órái a tanítónó teljes heti óraszámát
teendik kis az egyik szaknak ellátására hivatott tanítónő a másik
'szaknak ellátására is szakszerüen lesz kiképezve. Az iskoláknak
-már most nem kell majd; a rajz vagy -a kézimunka tanítását oly
egyénekre bizni, akik azon' a téren a 'legjobb esetben igyekvő
.műkedvelők; nem kell segítségért a szornszédba menniök, hogy
azután iskolájuk fegyelmét és egységes szellemét megbontsák ; s
a tanítónőknek nem kell aggódniok, hogy nem kapnak alkalma-
zást, mert szaktárgyaik óráí az intézeteknél nem teszik 'ki a heti
teljes óraszámot.

Jelentékeny engedmények ezek s az ujításnak ezenfelül meg
van még az a nagy előnye is, hogyONMLKJIHGFEDCBAil. középfoku iskolákban való .
rajz-, ének-, kézimunka- és tornatanítás kérdésének khaotikus ren-
dezetIenségébe hatalmas erővel nyul bélé, hogy ott - ha egyelőre
-talán csak részlegesen is ~ -rendet teremtsen.

.Mielőst a részletekre áttérnénk, jelezni kivánjuk azt a sok-
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szoros nehézséget, mellyel e szabályzat megalkotásánál bizony-
nyal nemcsak azért kellett megküzdeni, mert egyszerre három
iskolatipus kézimunkatanítónőinek képzését rendezi, hanem azért
is, mert ez a képzés nem egy intézetben, hanem háromban törté-
nik: a Rajztanárképző-Főiskolán (Országos magy. kir. Képzőmű-
vészeti Főiskola), az állami Erzsébet-Nőiskolában és az állami
N őipariskolában,

Részleteiben a képzést ez a szabályzat a következőképen
rendezi.

Polgári iskolai rajz- és n01 kézimunkatanítónő lehet az, aki-
nek elemi nép iskolai tanítónői oklevele vagy középiskolai érettségi
bizonyítványa van és aki a Rajztanárképző-Főiskolán a rajzból s
a kézimunka elméleti tárgyaiból, továbbá az - állami Nőipariskolá-
ban a gyakorlati kézimunkából a tantervben előirt párhuzamos
oktatást megkapta, valamint az Erzsébet-Nőiskolában a női kézi-
munka tanításából képzést nyert.

A képzés négy évig tart. A második év végén két alap-
vizsgálatot tesz a jelölt: egyet a rajzból a _Rajztanárképző-Föís- ,

kolán és egyet a kézi munkából az Erzsébet-Nőískolában. A har-

madik év végén ugyancsak két alapvizsgálat van. A negyedik évet
és az egész képzést a két képesítő-vizsgálat zárja be.

A rajztanítónői és a kézimunkatanítónői képzés párhuzamos-
ságát intézményesen biztosítja _ az, hogy a kézi~unkatanítónői
alap- és képesítővizsgalatokra csak az bocsátható, aki a rajzból a
megfelelő alap-, illetőleg képesítő vizsgálatot már letette. Viszont
a Rajztanárképző- Főiskola megfelelő módosítandó rendtartási vagy
vizsgálati szabályzata alighanem ki fogja mondani, hogy például
rajztanítónői második alapvizsgálatra csak az bocsátható, aki -
egyéb föltételeken kivül - a kézimunkából az első alapvizsgálatot
letette, képesitő vizsgálatra pedig az, aki a kézimunka-szakcsoport
második alapvizsgálatát sikerrel kiállotta.

Megjegyzendő, hogy ez a szabályzat is fenntartja még azt a
régi rendelkezést, hogy a polgári iskolai tajztanítónői, tehát most
már rajz-- és kézimunkatanítónői képesítést kivételesen megszerez-
hetik azok is, akiknek előképzettségük csupán a felsőbb leányiskola
nat osztályának elvégzésére szorítkozik. Ezek azonban négyévi ren-
des kurzust megelőzőleg egy előkészirőtanfolyamot tartoznak végezni"

• Aki felsőbb leányiskolai rajztanárnő és kézimunkatanítónő
óhajt lenni, annak a középiskolai érettségi bizonyítvány megszer-
zése után a Rajztanárképző-Főiskolán a középiskolai rajztanári és

Magyal' Tanítóképzö, 28
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ezzel párhuzamosan a fent ismertetett kézimunkatanítónői tanfolyamot
kell elvégeznie ugyanolyan vizsgálati rendszerrel, [mint a fentebbi.

Aki végül a tanítónőképző-intézeti rajztanárnői és kézi-

munkatanítónői képesítést kivánja megszerezni, annak előbb bizonyos
szelekción kell keresztülesnie. A Rajztanárképző-Főiskola igazgató-
sága ugyanis az okleveleswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolgári iskolai nőrajztanítók (és nem
a rajztanítónők) s egyuttal kézimunkatanitónők, továbbá az okle-
veles középiskolai rajztanárnők és kézimunkatanítónők közül azo-
kat, akiket arra érdemeseknek tart, a közoktatásügyi miniszternek a
tanítónőképző-intézetí rajztanárnői és kézimunk~tanítónői 'egyéves

tanfolyamra való felvételrejavaslatba hozza.
E jelöltek a Rajztanárképző-Főiskolán rajzot, a Nőipariskolá-

ban kézimunkát tanulnak s az Erzsébet-Nőískolában a tanítónő-

képző-intézeti kézimunkatanítás módszertanából és a gyakorlati
oktatásbólnyernek képzést. A kurzust képesítő-vizsgálat fejezi be.

Minthogy a fentebb előforduló "polgári iskolai nőrajztanító"

kitétel talán némi magyarázatra szorul, tudnunk kell, hogy a pol-
gári fiu- és a polgári leányiskolák tanítási tervében meglevő különb-
ségek miatt a Rajztanárképző-Főiskolán kétféle tanfolyam van:
polgári iskolai rajztanítói és polgári iskolai rajztanítónői kurzus; a-
rajztanítói tanfolyamot nők is végezhetik. Előképzettségül meg-
kivánják az elemi népiskolai tanítónői oklevelet vagy a középisko-

Iai érettségi bizonyítványt. Előkészítő, tanfolyammal ide \senkit sem
vesznek fel.

Az okleveles polgári iskolai nőrajztanítók tehát felvehetők a
tanítónőképző-intézeti rajztanárnői tanfolyamra, sőt par excellence ők
ennek a tanfolyamnak jelöltjei, mig ellenben a polgári iskolai rajz-
tanítónők - képzésük alacsonyabb foka miatt - ide nem vehetok fel.

A tanitónőképző-intézeti rajztanárnő- és női kézimunkata-

nitónő-jelöltek a szabályzat szerint a tanítónőképző-intézeti tanárnő-
jelöltek Apponyi-kollegiumának kötelezett tagjai lesznek.

A -női kézimunkatanítónői tanfolyamok tárgyai a következők:ONMLKJIHGFEDCBA, -

Az előkészítő tanfolyamon női kézimunka heti tiz órában az
állami Nőipariskolában. _

A négyéves tanfolyamon: női kézimu~kaaz állami .Nőípar- ,
iskolában (minden évfolyamon heti tiz óra); - továbbá a női kézi-:
munka enciklopédiája a Rajztanárképző-Főiskolában (a. harmadik
és a negyedik évfolyamon heti két-két órában); végül módszertan

és tanítási gyakorlat az Erzsébet-Nőiskolában (a negyedik évfolya-
mon heti két órában). '



A tanítónőképző-intézeti kézimunkatanítónő-jelöltek egyéves

tanfolyamán ak tárgyai lesznek: női kézimunka az államí Nőipar-
iskolában (heti tizenöt óra); továbbá módszertan és tanítási gya-
korlat az Erzsébet-Nőiskolában.

Elméleti pedagógiát s bölcseleti előtant a növendékek, mint'
rajztanító(nő)-, illetőleg rajztanár-jelöltek a Rajztanárképzö-Főiskolá-

ban az élőkészítő tanfolyamon s a négyéves tanfolyam első, máso-
dik és harmadik évfolyamán tanulnak, mert egyidejüleg ugyanazon.
intézetben - persze - rajztanító(nő)i, illetve rajztanári képzést
is nyernek.

Egyéb fontosabb intézkedések:
Az »országos m. kir. női kézimunkatanitónő-vizsgáló bizott-

ság" áll tizenegy tagból; e bizottság nagyobbik részét öt-öt évi
időre a közoktatásügyi miniszter, kisebbik részét, nevezetesen az
egyik alelnököt és négy tagját, mint az állami Nőipariskola főható-

sága, a kereskedelemügyi miniszter nevezi ki.
A vizsgálatok az Erzsébet-Nőískolában és pedig juniusban

és decemberben tartatnak. Ezeken a vizsgáló-bizottság tagjai teljes
számban tartoznak jelen lenni. Az alapvizsgálatok gyakorlati és
szóbeli részből állanak, a képesítővizsgálatnak azonban van írás-
beli része is.

Az alapvizsgálatok dija huszonöt, .a képesítő vizsgálaté ötven
korona.

Külföldön szerzett kézimunkatanítónői okleveÍek honosítha-
tók. Ennek főfeltétele, hogy tulajdonosuk előképzettsége legalább
is olyan legyen, mint amilyet ez a szabályzat a hazai kézimu~ka-
tanítónőktől megkövetel. .

- Ime nagy vonásokban ilyen ez az uj szabályzat, amely két-
ségen kivül nagyon sok jóakaratnak. nagyon hosszu, fáradságos
és körültekintő munkának az eredménye. Hogy hiba nélkül való
volna, azt - minthogy emberi műről van szó - nem merjük
állítani ; a hiányokra majd a gyakorlat, az élet fog rámutatni. Annyi
azonban bizonyos: hogya középfoku leányiskolai oktató-személyzet
egy jelentékeny részének képzésében e szabályzat hatalmas fordu-
latot jelent és csak azt kivánhat juk, hogy aki ezt a szerenesésnek
igérkezőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~űvet oly kitartó, céltudatos munkával, annyi hozzáér-
téssel létrehozta, ne fordítsa el, tekintetét egy igen közel eső prob-
lé~ának, a középfoku iskolai ének- és tornatanitó-képzés nagyon
elhanyagolt, nagyon kusza és rendezetlen kérdésének esetleg ana-
log elvek szerint való megoldásától sem. Dr. Boreczky Elemér.
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K ü l ö n f é l é k .

A n e m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáflarrri t a n á r o k - a f e l s ő n é p - é s p o l g á r i

i s k o l a i , v a l a m i n t g y ó g y p e d a g ó g i a j . t a n í t ó k -

s a z o k ö z v e g y e i n e k e s á r v á i n a k e l l á t á s á r ó l

_' s z ó l ó 1 9 1 4 . é v i X X X V I . t ö r v é n y c i k k .

(Szentesíttetett 1914. augusztus 21-én s a Budapesti Köz!önyben közzététetett

augusztus 29-én.)
r :

E törvény megalkotásával és szentesítésévei a nem állami
tanároknak régen hangoztatott kivánsága nyert igazságos kiélégi-
tést, mert e törvény megszüntette az állami és nem állami tanárok
ellátása között eddig fennállott különbséget. Az egyenlő fizetés,
egyenlő szolgálati idő s egyenlő értékü n yugd íj és özvegyi díj
most már megvan. Ős~inte hála és köszönet a törvény tervezői-
nek és megalkotóinak.

Az egyenlő elbánás elve mellett különösen nagyfontosságu
és eléggé nem is méltányolható _szociális rendelkezése a törvény-
nek, hogy awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkötelező nyugdíjbiztosítási kiterjesziette a középfoku

nyilvános magániskolák tanáraira és tanítóira is. Azaz, amig az
1894. évi XXVII. t-c. szerint csak oly intézetek tanárai lehettek
tagjai az országos nyugdijintézetnek, amelyeknek állandó fenn-
maradása biztosítva volt, ez a törvény ilyen megkülönböztetést
nem tesz, mert mint a törvényjavaslat 1. §-ának indokelásában

a miniszter mondja: "Lehetetlennek tartom, hogy .nyilvános tan-
intézetben működő tanár és annak családja végellátás nélkül ma-
radhasson. "

A törvény a 107. §. értelmében folyó évi szeptember hó l-ével
lépett életbe, amely időtől kezdve (103. §.) a nem állami felső-
nép- és polgári iskoláknál, valamint a nem állami gyógypedagógia
intézeteknél alkalmazott tanitószemélyzetnek tényleges szolgálat-

ban levő tagjai is kivétetnek az 1875. évi XXXII. törvénycikkel alko'
tott országos ~tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékéből s ezen

törvény határozmányai alá fognak tartozni. A jelen törvény életbe-
léptetése idejében már nyugdíjazort nem állami felső nép- és pol-
gári iskolai és gyógypedagógiai alkalmazottak, valamint az eddig
elhalt ak özvegyei és árvái továbbra is megmaradnak az országos
tanítói n yugd íj- és gyámintézet kötelékében.
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A törvény hét fejezetben 107 §'ból áll.
Az első fejezetwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálta lános határozmányai 27 §'ban meg-

állapítják, hogy kik tartoznak ezen nyugdíj intézetnek kötelékébe,
mely intézetek menthetők föl, kik tarthatnak igényt ellátásra, milyen
szolgálati idő számíttatik be s a beszámítható szolgálati idő mikor
kezdődik, az idegen szolgálati idők beszámítási módját, az ellátá-
sok folyósításának és beszüntetésének a módját és idejét.

Az 1894. évi XXVII. t.vcikkel alkotott nyugdíjintézet kötelé-

kébe fognak tartozni (1. §.) a nem állami s nem a kormány keze-
lése alatt álló alapokból föntartott összes nyilvános jellegü jogi,
bölcsészeti és kereskedelmi akadémiák, fő- és alreáIiskolák. felső
kereskedelmi iskolák, felsőbb leányiskolák, tanár-, tanitó-, tanitónő-
és óvónő képző intézetek, felső nép- és polgári iskolák és gyógy-
pedagógiai intézetek. Tagjai lehetnek a theológiai akadémiák is, ha
állami szempontból kifogás alá nem esnek s ha önként jelent-
keznek. Az egyszer bejelentett állás ok azután állandó tagjai lesznek
a nyugdíjintézetnek.

A miniszter megengedheti (3. §.), hogy ezen tanintézetek közü!
azok, amelyeknek fentartói maguk óhajtanak alkalmazottaik ellá-
tásáról gondoskodni, ne legyenek tagjai ennek az országos nyug-
díjintézetnek. A felmentés azonban csak azon tanintézeteknek ad-
ható meg, amelyeknek fentartói felettes hatóságuk által jóváhagyott
szabályzattal igazolják, hogy alkalmazottaiknak legalább azt bizto-
sítják, amelyet ezen nyugdijintézet biztosít a kötelékébe tartozóknak.

A nyugdíjintézetből ellátásra tarthatnak igényt (4.ONMLKJIHGFEDCBA§ .) az emlí-
tett intézetek végleges minőségü (magyar állampolgárok)· igazgatói,
igazgatónői. rendes-, rendkivüli-, segédtanárai, tanítói és tanító női,
segédtanítónői, torna-, zene-, énektanítói, tanítónői és kézimunka-
tanítónői (amennyiben az alkalmazott nem tartozik valamely szerzetes-
rend kötelékébe), valamint az említettek özvegyei és árvái.

10. §.

«A beszámítható szolgálat kezdődik :
a) a jelen törvény életbelépése előtt is már" ezen országos nyugdíj-

intézet kötelékébe tartozott tanintézetek azon alkalmazottainál, akik a jelen

törvény életbelépésének időpontjában már alkalmazásban állottak - az
1894. évi XXVII. törvénycikk rendelkezései szerint megállapított idő-

ponttal. \
b) az 1. szakasz első bekezdésében említett s eddig ezen országos

nyugdíjintézet kötelékébe nem tartozott tanintézetek azon alkalmazottai-
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nal, akik a jelen törvény életbelépése időpontjában már alkalmazásban

állottak, - a jelen törvény életbelépésének napjával,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) az 1. szakasz első bekezdésében említett és a jelen törvény

életbelépése után létesített tanintézetek azon alkalmazottainál, akik műkö-

désüket az intézet létesítésével egyidejüleg kezdik meg, - az illető tan-

intézet jogszerü nyilvános működésének megkezdése napját követő hö

elsejével,

d) a 2. szakaszban említett tanintézetek azon alkalmazottainál, akik

abban az időpontban, amelyben az illető tanintézet ezen országos nyugdíj-

intézet ragjava lesz, az illető tanintézetnél már alkalmazásban állanak, -

azzal a nappal, amellyel az illető tanintézet az országos nyugdíjintézet-

nek tagja lett,

e} minden más esetben - a szolgálat tényleges megkezdésének

napjával.

Ir. §.

A szolgálati idö tartamát a polgári időszámítás szerint kell meg-

határozni.

Annál az alkalmazottnál azonban, akinek tudományegyetemen, mű-

egyetemen, vagy jogakadémián szerzett főiskolai képzettsége van, s aki fő-

iskolai tanulmányait a jelen törvény értelmében beszámítható tényleges

szolgálatba történt belépését megelőző időpontban fejezte be, az ezen

országos nyugdíjintézet kötelék ében töltött beszámítható időnek minden

teljes hét hónapját nyolc hónapnak kell számítani.

A tudományegyetemen, műegyetemen, vagy jogakadémián szerzett

főiskolai képzettséggel egyenlőnek tekintendő a más főiskolán, vagy akadé-

mián szerzett képzettség abban az esetben, ha az illető főiskolára, vagy

akadémiára való felvételnek feltétele, a középiskola nyolc osztályának be-

végzése után az érettségi vizsgának sikeres letétele volt, s ha a főiskolai

vagy akadémiai tanulmányok szabályszerű befejezésehez legalább négy évi

tanulmány volt szükséges; de csak akkor, ha az alkalmazott olyan állást

tölt be, amely állásnak betöltéséhez az illető főiskolai, vagy akadémiai

képzettség kivánta tik meg,

Ugyancsak nyolc hónapnak kell számítani: a jelen törvény életbe-

lépése előtt már ezen országos nyugdijintézet kötelékébe tartozott, vala-

mint a jelen törvény életbelépése után, de a 90.' szakasz alapján vissza-

menő hatállyal idesorolt ranintézeteknél rendszeresitett allasen töltött idő-

nek minden teljes hét hónapját a jelen törvény életbelépésekor már mű-

ködő azoknál az alkalmazottaknal is, akik szolgálati idejüknek a' jelen

szakasz második és harmadik bekezdései alapján való kedvezőbb számí.

tására igényt nem tarthatnak.

A hét hónapon aluli részt csak egyszerüen lehet számítani.»

Azon tanárok, kik 1913. január 1. előtt már ezen nyugdíj-
intézet kötelékébe tartoztak s igényt szereztek arra, hogy az 1885.
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évi XI. t,. c. 24. §-a szerint harminc évi szolgálat után fizetésük

teljes összegével vonulhassanak nyugdíjba, joguk van 1915. már-

cius l-éig választani (91. §), hogy hogy ezen törvény határozrná-

nyai alá akarnak-e tartozni, vagy megmaradnak a régi joguk mel-

lett, mely esetben természetesen- lakbér-nyugdijra nincs igényük.

A szolgálati idő számítására, annak kezdetére és végződés ére,

a megszakításokra, idegen szolgálati idők beszámítására, a szolgá-

lati viszonosságra s azok beszámítási _módjára, a hadi idő beszámí-

tására, az ellátások folyósítására, beszüntetésére vonatkozó intéz-

kedései e törvénynek megegyeznek az állami alkalmazottak nyugdíj-

törvényének megfelelő rendelkezéseivel.

21. §. Beszámítható javadalmazás, mely után a nyugdij szá-

míttatik:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a rendszeresitett fizeiés ; b) a fizetés kiegészítő részét ké-

pező, a fizetés természetével biró, törvényen vagy illetményszabály-

. zaton alapuló (személyi pótlék, korpótlék) ; ej az igazgatói dij csak I

az állami intézetek igazgatóinak javadalma mértékéig. Rendszeresí-

tett fizetés alatt az alapjavadalom és az ezt kiegészítő államsegély

együtt értendő.

A II. fejezet az alkalmazottak ellátására vonatkozó határoz-

mányokat tartalmazza 18 §-ban.

Ezen fejezetnek a rendelkezései úgyszólván teljesen. meg-

egyeznek az állami alkalmazottak ellátásáról szóló 1912. évi LXV.

t.rc. 31-50. §§-ban foglaltakkal. Nevezetesen ő-től 10 évig ter-

jedő beszámítható szolgálat esetében bekövetkező nyugdijazásnál

a nyugdij '40%, - azután minden beszámítható év után 20f0~kal

emelkedik, kivéve akiknél alI. §. értelmében kedvezőbb beszámí-

tásnak van helye.

A 34. §. szerint a' nyugdijra igénnyel biró alkalmazottnak a

nyugdijon felül lakbérnyugdijra is igénye van; még pedig a 33. és

36. §-ok alapján megállapított nyugdijat véve alapul, ha a nyugdij

évi 800 koronánál nem több, akkor 200 korona a lakbérnyugdij,

azután pedig teljesen azonosan emelkedik, mint az állami tiszt-
• I

viselőknél (lásd a Magyar Tanítóképző 1912. évfolyamának októ-'

beri számában az 517. oldalt); a legmagasabb lakbérnyugdij 13,000

koronánál több nyugdij mellett 1600 korona. .

A nyugalomba helyezést (29. §.) sürgős eseteket kivéve, min-

denkor szeprember elejétől kezdődő hatállyal kell elrendelni.

A nőalkalmazottakat a saját személyükre vonatkozó ellátási

igényeik szempontjából úgy a jogok, mint a kötelességek tekinte-

tében a férfí-alkalmazottakkal egyenlőknek kell tekinteni. A nő-
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alkalmazottnak a saját alkalmaztatása után őt megillető nyugdíjra,

lakbérnyugdijra, vagyvégkielégítésre abban az esetben is igénye
van, ha férje még él, vagy ha férje után ellátásban részesül.

LL III.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejezet az özvegyek és árvák ellátásáról szól.
A 28. §. értelmében nyugdijra igényt adó szolgálati idő betöl-

tése után a tényleges szolgálatban, nemkülönben nyugdijazott álla-
potban elhalt alkalmazott özvegyének özvegyi nyugdijra van igé-
nye: aj ha férjévelONMLKJIHGFEDCBAli tényleges szolgálat ideje alatt, vagy azt meg-
előzőleg lépett házasságra; b) ha a házasságkötéskor a férj még
nem volt 57~ éves; ej ha a házasságkötés a férj halálát legalább
három hónappal megelőzte; d) ha az özvegy a férj halálakor a
férjével együtt élt. Az a körülmény, hogy a férj halála öngyilkos-
ság .következtében állott be, az özvegyi nyugdijra való igényre
befolyással nincs.

Egyébként ezen fejezet tartalma is megegyezik lényegében
az állami alkalmazottak nyugdijtörvényének megfelelő fejezetének
intézkedéséveI.

48. §. Az özvegyi nyugdij a férj után 600 korona minimum
és 6000 korona maximumok között változik. 1200 korona java-
dalomig 600 korona, azután pedig ugy emelkedik, mint az állami
tisztviselők özvegyeié. (L. Magyar Tanítóképző 1912. okt., 519.
oldalát.)

A gyermekek nevelési járulékairól az 57-64. §-ok intézked-

nek. Minden egyes árva gyermek nevelési járuléka (59. §.) egy-
ötöde annak az összegnek, amelyet az anya vagy a mostoha élvez
özvegyi nyugdij cimén. Szülőtlen árvák (60. §) ha számuk kettő-
nél több, az 59. §. szerint egy gyermeket megillető nevelési járulék
11/2-szeresét, ha pedig csak egy; vagy két árva van, akkor 2-szere-
sét kapják fejenkint.

A IV. fejezet 2 §·ban a temetési járulékról intézkedik,
amelyet minden tényleges szolgálatban vagy nyugdíjazott állapot-
ban elhalt után folyósítanak annak, aki az elháltat gyógykezel--
tette seltemettette. Ennek nagysága 300 és 1600 korona között
ingadozik, az elhalt beszámítható javadalmazása szerint.

,Az V. fejezet szabályozza a nyugdijintézet jövedelmeit.
A nyugdijintézet jövedelmei: állandóak és átmenetjek.
Állandóak a mindenkori tőke kamatain kivül ; a föntartók,

az alkalmazottak és a tanulók 'járulékai, valamint az államkincstár
hozzájárulása, Átmenetiek a szerzetesrendi tanári állás ok után, vala-
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mint az egyes tanintézeteknél alkalmazott nyugdijjogosultságának
visszamenő rendezése. folytán fizetendő járulékok.
. A nyugdijintézet kötelékébe tartozó tanintézet ek föntartói min-

den állás után - az alkalmazottak beszámítható évi javadalmai-
nak hét százalékát, a gyógypedagógiai intézetek föntartói pedig
intézetük minden állása után - az alkalmazottak beszámitható évi
javadalmának tiz százalékát tartoznak föntartói járulék cimén éven-
ként befizetni.

A nyugdijintézet kötelékébe tartozó tanintézetek alkalma-
zottai a beszámítható javadalom 600 koronán felül levő ősszegé-

nek, valamint a beszámítható javadalom emelkedése esetén a több--
letnek egyharmadrészét' egyszersmindenkorra szóló járulék cimén,
a beszámítható évi javadalom egy és fél százalékát pedig - a tény-
leges szolgálat tartama alatt - nyugdijjárulék cimén tartoznak ez
országos nyugdijintézet javára befizetni.

A tanintézetek közül a jogi, bölcsészeti, kereskedelmi és
teológiai akadémiai és a tanárképző-intézetek növendékei iskolai
félévenkint fejenkint tiz, a gimnáziumok, reáliskolák, felső kereske-
delmi iskolák, valamint .a tanító-, tanitónő- és óvónőképző-intéze-
tek tanulói tizenkét, a felső nép- és polgári iskolák tanulói pedig
nyolc koronát tartoznak tanulójárulék cimen kivétel nélkül be-
fizetni.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r Ha az ezen országos nyugdijintézet kötelékébe tartozó tan-
intézetek valamelyikénél szerzetesrendi alkalmazottak is működnekONMLKJIHGFEDCBA

s , ezért a tanintézet nem valamennyi állás sal tagja ennek az orszá-
gos nyugdíjintézetnek, a tanulójárulék nagyságát a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a tanintézetnél rendszeresítve lévő összes
állások számának arányában állapítja meg .

. A· tanulójárulék az 1914-15. tanévtől kezdve szedendő.
Az államkincstár . ez országos nyugdíjintézet szükségleteihez

az 1915-16. költségvetési évben 300,000, az 1916-17 .. költség-
vetési évben 400,000, az 1917-18. költségvetési évben 500,000,
az 1918-19. költségvetési évtől kezdve pedig további törvény-
hozási intézkedesig évenkint 600,000 koronával járul hozzá. Ez a
hozzájárulás évenkint egy összegben jut ez országos nyugdíj-
intézet rendelkezésére.

A VI. fejezet az átmeneti (84-93. §.), a VII. fejezet a záró

(94-107. §.)határozmányokat tartalmazza. D.

, .
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Egyesületi évünk a nemzet nagy harcai közepette alkalmaz-

kodik a rendkivüli körülményekhez. Míndannyian igyekezünk meg-
tenni azokat a hazafias kötelességeinket, amelyeket' a harctérről
távolmaradás szab elénk, de amit az egyesületi év róna ránk -
rendes körülmények közt - abból a legtöbbet eddig pihentettük.
Mert egyfelől egy sincs köztünk, kinek lelkét a harcok ideje s
éppen hozzátartozói utján kötve ne tartaná s egy sincs, kire a
tanítás biztosításának mai rendkivüli eszközei külön kötelességeket
ne rónának. Azonban egyesületi kötelességeinket hosszasabban nem
mellőzhetjük.

Ki volt tü z ve 25 évi jubiláris közgyülésünk az ő fontos tárgy-
sorozatával f. havi 5-ikére. A választmány le is tárgyalta, közgyü-

lésre előkészítette a mult egyesületi évben a tárgysorozat majdnem
mindegyik pontját. De ott van pl. awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza lefeliigyelet kérdése, melyet

a választmány, mint közgyülési tárgyat még nem érintett. Pedig e
tárgy a legnagyobb figyelemre érdemes. Miért? Mert a megvalósulás
stádumában van.

Van nekünk sok kérdésünk, melynek megvalósulására évekig
törekedtünk s még ma is csak törekszünk, mert sok kérdésnek
megérésre van szüksége. Szakfelügyeletünk megvan, csak szerve-
zése nem fejeződött még be ..Talán itt mozoghatnánk a siker remé-
nyével, hogy céljainkat elérjük s az egyesület álláspontját felettes
hatóságunk megvalósítsa. Tehetjük ezt reménnyel azért, mert ebben
a kérdésben felettes hatóságunk eddig is nobilisan méltányolta az
egyesület álláspontját.

Másik érv idevonatkozólag az, hogy a népoktatásügynek az
1868. évi XXXVIII. t.-cikken kivül való szervezése foglalkoztatta a
miniszterlumot, az állami közigazgatás terve is közelről érinti e
kérdésünket, tehát annál inkább okunk van, hogy kérnivalónkat
ismételten kifejezzük.

Okadatolt tehát, hogy midőn számtalan didaktikai kérdé-
sünket az új Rendtartás kapcsán is tárgyalás alá fogjuk venni,
legközelebbi választmányi ülésünk a szakjeliigyelet a lapos tárgya-
lásával kezdődjék, amivel közgyülésünk előkészítésének is-tartozunk.

Felhivorn, felkérem ezek alapján kedves kartársaimat, akik

426ONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s ü l e t i é l e t .

T e e n d ő i n k .
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itthon maradtak, hogy a szakfelügyelet kérdésében, főként szerve-
zésében kialakult nézeteiket összefoglalni s kifejezni 'sziveskedjenek
annál inkább, mert ide vonatkozó felfogásainkat hozzá kell mérnünk
azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj Rendtartás rendelkezéseihez s mert véleményeinket egy ez-
tetnünk kell; hogy egységes felfogásunkban nyilatkozhassék az erőnk,
'ami ellenkező esetben széthuzó vélemények közepette s ez ebben a
kérdésben leginkább bekövetkezhetnék, _csupa erőtelen ség volna.

Budapest. Dr. Baló Józse!
elnök.ONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .

A t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k e s a h á b o r u .
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J. A budapesti I. kerületi á ll. elemi népiskolai tanítóképző-

intézetben az iskolai évet szeprember hó 15-én az intézet rendes
helyiségeiben nyitották meg, mert az épületet se katonai elszálláso-
lásra, se .kórházi célra nem foglaJták le.ONMLKJIHGFEDCBA< Ellenben ugyanitt tartja
előadásait a polg. iskolai tanítóképző- intézet, melynek egész épületét
kórházzá; alakították áto Fölváltva' három délelőtt a polgári' tanító-
képzőben. három délelőtt az elemi tanítóképző ben s ugyancsak
három délután az elemi, három délután a polgári tanítóképző-
intézetben folyik a tanítás ugy, hogy délelőtt az egyik intézet,
délután meg a másik tartja az előadásait. A tanári kar tagjai közül

dr. Radnai Oszkár és Nagy Ferenc vonultak be katonai szolgálatra.
A testület többi tagja pedig, az igazgató kivételével, augusztus hóban
és szeptemberben, egészen az iskolai év megnyitásáig a vallás-és
közokratásügyi miniszteriumba voltak berendelve a katonai szolgá-
latra b,evonuIt számvevőségi tisztviselők helyébe. Az itthon maradt
tanárok fizetésüknek l0f0-át adják havonkint a hadba vonult szegény-
sorsu katonák családjainak a segélyezésére.

2. A budapesti V!. kerületi á ll. elemi népiskolai tanítónőképző-

intézet helyiségei augusztus havában katonai elszállásolásra szolgál-
tak, szepternberre azonban fölszabadultak s igy ebben az intézetben
is rendes körülmények között nyilott meg szeptember 15-én az

iskolai év. Katonai szolgálatban vannak dr. Gerencsér István, az
intézet uj igazgatója, ki még állását sem foglalhatta el, és dr. Novy
Ferenc rendes tanár. A tanárok közül Dékány Mihály és Urhegyi
Alajos augusztus hónapban a vallás- és közoktatásügyi miniszterium-
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ban teljesítettek számvevőségi sz olgálatot, Nagy László c. igazgató

pedig kezdettől fogva, most a tanítási idő alatt is, egy budapesti
{Lendvai-utcai) negyven ágyas katonai 'kórháznak a gondnoki
teendőit látja el. A hadbavonult szegénysorsú katonák családjainak
segélyezésére a testület fizetésének l0f0-át adja havonkint, ezen-
kivül az iskolai év elején a magán- és különbözeti vizsgálatokért
befolyt dijakat egészében odaadta a megnevezett célra. A felajánlott
részleteket az intézet igazgatója gyüjti össze mindjárt a hó elsején
s a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ut jan juttatja el rendeltetési

helyére. Az intézet tanulói folytonosan készítik a katonáknakONMLKJIHGFEDCBAs z ü k -

séges téliruha darabokat: hósapkákat, csuklómetegítőket, térdmele-
gítőket, hasmelegítőket, talpmelegítőket, lábszárvédőket, kapcákat
stb., melyeknek költségére az intézetből kikerült iskolatársak szövet-

sége 219 koronát, a rendes tanulok az évi önképzőköri tagdijaikat

adták, továbbá maguk között állandóan gyüjtenek, ugy, hogy eddig'
közel 600 korona értékü anyaget dolgoztak föl. A beteg katonák
szórakozására 2 csoport folyóiratot és 117 drb könyvet juttatott az
ifjuság. Több kg. szeder levelet és több kg. valódi teát hordtak
össze a tanitórrőképző-intézeti és gyakorlóiskolai tanulók.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A budapesti II. kerületi á ll. elemi népiskolai tanítónő- és

nevelőnő7?épző-intézet internátusi helyiségeit a Vöröskereszt kisegítő
kórháznak, illetőleg üdülőháznak foglalta le. Az Uj Szent-János
kórháznak képezi kiegészítő részét s innen kapja a lábbadozó bete-
geket és könnyü sebesülteket. Jelenleg 100 ágyra van berendezve,
melyből 60 ágyat az intézet növendékei s a tanári kar adományai-
ból, illetve gyüjtés útján szereltek föl, a többit a Vöröskereszt
póto!ta. E kisegítő kórházban csak közlegényeket és altiszteket
helyeznek el.

Az intézet tanítási helyiségeit meghagyták a tanítás' céljaira és
teljesen elkülönítették a kórháztól. A növendékek nem is a főkapun,
hanem egy oldalbejárón járnak az iskolába. A tanítás szeptember
15-én kezdódött S' a bennlakóknak fölvett növendékek családok-
nál, szülőknél é's rokonoknál vannak .elhelyezve és a- köztartási

költségeiket készpénzben kapják meg.
Az intézet alkalmazottai, közül Nagy Dénes református hit-

oktató, dr. John Károly intézeti orvos, továbbá Csena Gyula
kertész, meg valamennyi szolga hivattak be katonai szolgálarra.

Igya, tanítás szakszerü ellátásában ezen intézetnél semmi hiány se
állott elő. Augusztus és szeptember hónapban a tanítás megkez-
déséig, az íhtézet valamennyi férfi tanára, Srauch Gyula kivételé-
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vel, ki az igazgatót helyettesítette, a vallás- és közoktatásügyi
.miniszteriumban teljesítettek szolgálatot. A női tanárok legnagyobb
része ápolónői tanfolyamot végzett a szünidőben s közülük Radnainé
Schmidt Vilma és Szalainé: Pap Mária a tanév megnyiltáig teljesí-
tettek szplgálatot kérházban.

A harcoló, katonák és sebesültek számára való varrás és kötés

. augusztus közepe óta folyik, melyben a tanárkar és ifjuság egyfor-
mán vesz részt. Eddig sok hósapkát, érmelegítőt, haskötőt s fehér-
neműt készítettek. A munkaanyag legnagyobb részt adományokból
gyült össze. Az iskolawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐnképző-köre 300 K-val, a tanárkar Adomány-

alapjából 120 K-val, a ker. Munkásnők Orsz. Egyesülete 200 K-valONMLKJIHGFEDCBA

-s más adakozók kisebb-nagyobb összegekkel járultak az anyag
beszerzéséhez.

4. Hadbavonult kartársak családjának segélyezése. A kiskun-
félegyházi áll. tanítóképző tanári testülete a társadalom által eszkö-
zölt gyüjtésen kivül oly módon vett részt a segélyezési akcióban,
hogy a szokásos névnapi vendéglátást megváltotta. E cimen eddig
260 K-t küldöttek egyik hadbavonult kartársuk családjának fel-
segélyezésére, aki mint megbizott tanár a katonai szolgálat tartama
alatt fizetést nem kap. I

5. A dévai áll. elemi népiskolai tanítóképző-i11tézet rendes
körülmények között, szeptember l ő-én kezdette meg a tanítást. A

tanártestületből Kovács Ernő és Kandray Géza tanárok vonultak
be katonai szolgálatra. Barabás Endre igazgató és Elekes Lajos
tanár a Déva-esángőtelepi hitelszövetkezet hadbavonult könyvelő

tanítója helyett ingyen végzik a könyvelöi és vezetési munkálaro-

kat. A tanárok fizetésüknek 2-3%-át ajánlották fel a háboru
tartamára a, harcbavonult katonák családjainak a segélyezésére,
mely részleteket felhatalmazásuk alapján mindjárt az adóhivatal von

I

le" s juttat el az illetékes helyre. A gyakorlóiskolával kapcsolatos
ifjusági egyesület révén s Barabás Endre igazgató lelkes buzdítására
a városi csángótelep földmives lakosai szeptember 29·éig 739 hó-

sapkát, 469 hasmelegítőt, 502 pár kapcát, 174 drb párnái és 52 drb
bőrös bundát hordtak össze az intézetben a hadbavonult katonák
részére. Az ifjuság 15 kg. szárított szederlevelet gyüjtött.

6. Az iglói á ll. elemi népiskolai tanítóképző-intézet helyiségei
augusztus l-től augusztus 16-ig katonai elszállásolásul szolgáltak,
azután pedig négy terem s az igazgatói lakás kivételével az egész
intézet épületét kórházi célra rendezték be. A négy termet a tanító-
képző-intézet négy évfolyamának a tanítási céljaira hagyták meg.
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A gyakorlati kiképzés céljából a közeli állami népiskolába járnak.
A tanári testület tagjai közül bevonultak katonánakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAForberger Árpád,

Lázár Károly, Lovass Lászlá , Tscheik Ernő, Ulm László tanárok,
Schönvizner János gyakotlóiskolaitanító, Balla Gyula intézeti nevelő
és dr. Sztahovszky Antal intézeti orvos; továbbá bevonult katoná-
nak Mihalisz Mihály kertészsegéd és Fazekas Mihály intézeti szolga
is. Iglón csak az igazgató, két rendes tanár, a gazdasági tanár és
Etienne József nevelő maradt, kiknek ennélfogva óriási munkájuk
van a hadbavonult kartársaik óráinak az ellátásával is, ámde öröm-
mel, nagy lelkesedéssel tesznek eleget nehéz kötelességüknek. A
be nem vonult tanárok már augusztus hóban elhatározták, hogy
a hadbavonultak családtagjainak segélyezésére és a Vörös kereszt
egyesület javára fizetésüknek 1°/o·át adják, melyet az iglói adó-
hivatal von le a fizetésből havonkint s juttat el a lőcsei kir. pénzügy-
igazgatóság utján rendeltetési helyére.

7. A nagyváradi református tanítónőképző-intézet tanárkarából
csak Ritokh István vonult be katonai szolgálatra. A hadbavonul-
tak családjainak segélyezésére a tanártestület szeptember elejénONMLKJIHGFEDCBA

1 0 0 koronát adott át Nagyvárad város polgármesterének. Ezenkivül
. kisebb-nagyobb adományokkal folytonosan segítik a hadbavonultak
hátramaradottjait. A növendékek eddig 2 0 0 korona értékü anyagot
dolgoztak fel a kézimunka tanítónők vezetésével. A tanévben rende-
zendő vallásos és hazafias ünnepélyek összes tiszta jövedelmeit a
hadbavonultak családjainak fogják adni.

8. A pápai áll. elemi népiskolai tanítóképző-intézet épülete
sincs ezidőszerint lefoglalva katonai célokra s igy rendes körül-

mények között nyilt meg ott is az iskolai év. pi tanárkarból Lengyel
Gyula és Durkó Antal 'tanárok vonultak be katonának. A bevo-
nultak tárgyainál a miniszterileg megengedett óraleszálIítással folyik
a tanítás, a többi tárgyak órái változatlanok. A hadba vonultak
segélyezésére állandó és határozott összeget ném kötöttek le, hanem
adakoznak alkalom és szükség szerint a helyi egyesületek réven.

9. A stubnyafürdői -áll: el. népiskolai tanítóképző-intézet is
saját helyiségeiben nyilt meg szept. 15-én. A tahtestület tagjai
közül bevonultak katonának: Éber Rezső, Csukás Zoltán, Tanai
Antal tanárok, Halmos Péter gyakorlóiskolai tanító és Szamuelcsik
István nevelő. - A tanárkar ottpon maradt tagjai fíeetésüknek

l°jo·át adják a háboru tartama alatt a behivott katonák vissza-
maradt családtagjainak a segélyezésére, melyet minden :hónap
elsején az Tgazgató szolgálrat át a Vöröskereszt Egyesület stubnya-
fürdői fiókjának.
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H ő s ö k h a lá la .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATáSnádi Nagy László dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi magán tanár, a

budapesti I. sz. anatómiai-intézet adjunktusa, tartalékos főorvos, a szerbiai

harctéren folyő hö a-an 34 éves korában hősi halált halt. Holttetemét

folyó hó ő-án Budapesten a budai farkasréti temeteben helyezték örök

nyugalomra. .

Tasnádi Nagy Laszlö dr. kiváló munkasa volt az orvosi szakképzés-

nek s már egy évtizednél hosszabb idő óta vett részt Lenhosek tanár

oldalán az ifjuság orvosi kiképzésében. Ő volt kiszemelve a két új egyetem

egyik anatomiai tanszék ére is, mert elsőrendü művelöje volt az orvos-

tudományoknak. Kiváló tanítói egyénisége az egyetemi oktatáson kivül is

talált magának területet a tanítói munkásság tökéletesítésére. Quint József

tanítóképző-intézeti tanárral a tanítóképző-intézeti testtani tanítás fellendí-

tésére mikroszkópi preparátumokat állított össze, melyet ÖSSZf.S tanító-

képzöinknek megküldött a vall.- és közoktatásügyi miníszter. A tanító kép-

zésnek is vesztesége van tehát Tasnádi Nagy Lász lö hősi halálában. A

tanítóképzés szakszerü kiépítésén ek egyik munkását gyászoljuk az elhunytban.'

Kovács István a debreceni református tanítóképző-intézet tanára, a

61. gyalogezred zászlósa életének 30-ik, tanárságának S-ik évében ll; harc-

mezőn kapott betegsége következtében folyó hó 3-án Nyiregyházán meg-

halt. Másnap, vasárnap délután helyezték örök nyugalomra a nyiregyhazi

református egyház sirkertjében.

K in e v e z é s . A vallas- és közoktatásügyi m. kir. mini~zter Quint József

budapesti 1. ker. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti rendes tanárt

és Úrhegyi Alajos budapesti VI. ker. áll. elemi népiskolai tanítóképző-

intézeti gyakorloiskolai tanítót a népoktatdsi adminisztráció rendezése céljdMI

2433/914. min. sz. alatt kiadott rendelettel létesített előkészítő bizottság

tagjaivá nevezte ki.

N e v e lő i á th e ly e z é s . A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ifj.

Palfi Péter losonci m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti

nevelőt ezen minöségben a budapesti L ker, m, kir. állami elemi népiskolai

tanítóképző-intézethez áthelyezte.

K itiltá s az ország valamennyi tamtöképzöjéböl. A vallas- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter a folyó évi 119906. szám alatt keit rendele-

tével Ambrus Domokos székelykereszturi m. kir. áll. el. népiskolai tanító-

képző-intézeti IV. osz!ályu növendéket súlyos erkölcsi botlása miatt - az

ország valamennyi tanítóképző-intézetéből - kitiltotta.:

H a lá lo z á s o k . KomáromiLajos, az állami Erzsébet Nöiskola polg. 'iskolai

tanítónőképzőjének nyugalmazott tanára, cimzetes tanítóképző-intézeti igaz-

gató, budapesti református egyháztanácsos Fegyvernek községhez tartozó

Pusztabálinton életének 7I-ik évében, szeprember 29-én meghalt.

" A Székelykereszturi m .kir. állami, tanítóképző-intézet tanárkara

mélv fájdalommal tudatja, hogy Péter Ferenc nyugdijazott szlőjdtanító

64 éves koraban, hosszas szenvedés után folyó évi október hö r ö-ikan

elhunyt.



Dr. Baltazár DezsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
püspök.ONMLKJIHGFEDCBA

•432ONMLKJIHGFEDCBA

K é r e l e m . Legye» szabad Egyesületünk igen lisztelt tagja it ./elkérne11t

hogy hátra lékos tagsági dija ikat sziveskedjenek már most beküldeni, hogy így

a költséges postai megbizásokat kikerülhessük. A mostani rendkivüli idök-

ben kétszeresen drága minden s Egyesületünk csak úgy tud megfelelni

kötelezettségeinek, ha i. t. tagtársaink a tagdijak pontos befizetésével neki

segítségére lesznek. Dékány Mihály

id. pénztáros.

P á l y á z a t B é s á n ö s z t ö n d i j r a .

A tanító- és tanítönöképzöintézeti növendékekkel betöltendő, évi

200 koronas Bésan-féle ösztöndíjaknak megüresedett összesen öt állására

pályázat hirdettetik.

Ezen ösztöndij állásokra pályázhatnak bármily jellegű tanító- vagy

tarutönöképzöintézeti növendékek vallaskülönbség nélkül. Egyenlő minősítés

esetében azonban az alapítólevél rendelkezésehez képest, a tanítönöjelöltek

elsőbbséget élveznek.

A folyamodónak születési anyakönyvi kivonataval, legutolsó iskolai

bizonyítványával, szüleinek vagyoni állapotáról, ellátást igénylő testvéreinek

számáról, az esetleg már nyert ösztöndijaröl, segélyezésérö l vagy egyéb-

kedvezményről szölö hatosagi bizonyítványokkal fölszerelt és a vallás- és

közoktatasügyi magyar .királyi miniszterhez cimzett folyamodványok 1914.

évi november hö elsejéig az intézeti igazgatósághoz, onnan pedig minösí-

tési táblázat kiséretében azonnal a vallas- és közoktatásügyi magyar királyi

miniszterhez terjesztendők fel.

A folyamodványok magyar nyelven irandók és a nem magyar

nyelvu melléldetekhez, azoknak hiteles magyar fordítása csatolandö.

Hiányosan felszerelt vagy pedig az intézeti igazgatóságok által leg--

később f. évi november hö ro-ig a vallas- és közokt. m. kir. miniszterhez

. fel nem terjesztett folyamodvanyok figyelembe nem vétetnek.

P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a .

A debreceni református tanítóképző-intézet pályázatot hirdet a meg-

üresedett mennyiség és természettudományi tanszéken segedtanári állásra.

Pál;ázhatll~k tanítóképző-intézeti és középiskolai tanári oklevéllel

biró református vallásu tanárok.

A tanszék javadalmazása, ha a pályázó nak tanári oklevele van

2000 (kettőezer), ha oklevele még nincs, csak alapvizsgaja. akkor 1600 (egy-

ezerhatszáz). korona az 1914-15. isk. évre.

Az állás november r yén elfoglalandö.

Felhivatnak apályázni kivanök, hogy

hivatalhoz f. év november 10. napjáig adjak

Debrecen, 1914. okt. 14.

okmányaikat a ref püspöki
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