
MAGYARaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT A N ÍT Ó K É P Z Ö
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANÍTÓKÉPZŐ· INTÉZETI T A N Á R O K

XXXI.'ÉVFOLYAM. O R SZ Á G O S E G Y E SÜ L E T É N E K BUDAPEST,1916.

HETEDIK FÜZET. K Ö Z L Ö N Y E - SZE!PTEMBER HÚ.

SZERKESZTI: DÉKÁNY MIHÁLY, BUDAPES"T,yI. FELSŐERDŐSOR 3.EDCBA
, "

!

T aT lító k ép z é s .

A m a g y a r ta n ító n e v e lé s a h a rm a d ik h á b o ru s ta n é v
. k e z d e té n . ' ,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

Megértük a harmadik hábor-us eszt~dőt.· Bekövetkezett az,
amit senki sem hitt/volna ezelőtt két.évvel, megkezdjük az 1916-;,-
1917-ik' iskolai évet 's nagyobb, a háborus bonyodalom, mint volt
valaha. Hovátüntek a pénzügyi szakértők ~91~. évi jóslatai, hogy
a háboru gazdasági okokból sem tarthat továbbhárom hónapnál.?

Ki gondol! már akishitüek rémhireire, melvek a nagy, muszka
gőzhenger megindulisakor Berlin, Budapest és Bécs elfoglalását'
hirdették. Elröppentek azok az álomképek is, melyek a gorlicei át-
törés 'és az azt követő 'rohamos előnyomulásunk alkalmaval a túl- :
ságosan bízakodók lelkében támadtak, hogy Moszkvaés Pétervár

bukása hozza meg a békét. Belgium le van verve, a szerbek hon-
talanok, vér áztat ja Verdun halmait, a szövetséges ~lasz or~ll
megtámadott és áruló lett a román is. Europa lángban áll. Tizen-'
két nemzet mirrden fegyver fogható férfinépe egyetlen szőrnve-
teggé, óriási tömeggé gomolyodott, ,mely vilagrészünk testén fet-

\ , , ' - ' - , ,

, reng s minden mozdulatával letipor ~avakat, sárba tapos millió-
kat érőgazdaságokat, romba dönti, pozdorjává töri a leghatal- \

I .

másabb emberi alkotásokat és -hajléktalanokká, árvákká teszi az
emberek százezreit. -. .

Bármerr,e tekintsünk, még sehoimán sem mutatkozik '&;ren'-
gés. Mitévők legyünk? 'r , 1 . . \ - \

A -l!lemzet szine-java katona: 'Legyünk -mi is katonák, igaz
katonák békés munkásságunkban. Legyünk méltÓk bajtársaink-
.hoz, akiket a pergőtűz ne~üzhet ki állásaikból, akik a siilyedö
hajón is az utolsó, pillanatig elszántsággal küzdenek. ',Legyünk a
kultura megtántoríthatlan bainokai s forduljunk lelkünk teljes
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erejével' hivatásunk célja felé. Küszöhőljűnk ki életünkből minden
járulákos tényezőt, forduljunk el komoly elszántsággal és h~tá-
rozottsággal minden cicomától és felesleges sallangtól, mely bősé-
gesebb időkben erőnk fölöslegének levezetője volt. Csak egyet lás-
sunk mi is, a puszta eszményt. Ez álljon előttünk szűzies tiszta-
ságában, ezt óvjuk meg a szörnyüséges idők bünbombáinak bűzös
gázaitól és az eltévelyedés pergőtüzétőll

Szeigáljuk katonásan a magyar tanítóképzés igazi eszme-
nyét, szolgáljuk hősies kitartással, akkor nem kell szégyenkez-
nünk azért, hogy itthon maradtunk. Korunk történetének írója

pedig legalább is azt jegyzi fel rólunk, hogy .rnegtettiik mindazt,
amit a nagy idő tőlünk kivánt.

A háborus pedagógia divatos jelszava hitelét vesztette. Ma
már belátja mindenki, hogy ez a világfelforgató háboru sem vál-
toztathat a nevelés örök értékein. A nevelés-tudomány értékelmé-
leti megalapozása és az értékek gyakorlati tényezője, a nevelés '
célja, nem forgatható fel máról holnapra. Ha végigtekintünk a
nemzetek törtérietén és elemezzük a nevelés célját, mint ez az
egyes korok intézményeiben és irodalmában kifejezésre jutott, azt
tapasztaljuk, hogy a közvélemény és a kor szelleme rnindig az
egyes korok életDölcseletének látószögéből szemlélve, a gyakorlati
életre támaszkodva, állapítja meg a nevelés gyakorlati feladatait
és a korok bölcseletéből szövi nevelési elméleteit. Ezek a gyakor- .
lati nevelői eljárások és nevelési elméletek nagyon kiilőnhőzők,
néha rövid időközökben szélsőségek kőzőtt hullámoznak, - 'gon-
doljunk csak a renaissance korára, pl. Leonardo de Vinci és Giro-
lamo Savonarola kőzti ellentétre, amint azt Mereschkovszky is-
mert regényében Testi. Alapjában azonban megegyeznek ezek az
elméletek igen sok tulajdonságban, nevezetesen pedig kettő-
ben, t. i.: \EDCBA

1 . hogy a nevelők mindigihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a g a szko d n a k va la r /ti e szm én yi

c é lh o z és

2. hogy bár változó s felületes szemlélőnek összemérhetet-
lennek látszik is, a kűlőnhöző korok c é lja m ég is m in d ig u g ya n -

a zo n . e szm ekö r eg yn~ h á n y é r té kén ek kü lö n b ö ző c so p o r to s ítá sá b ó l~

más és más értékek kiemeléséből és hangsulyozásából alakul.

A hazai rendszeres tanítónevelés alig másfél százados mult-
jában is mutatkoztak ingadozások a célkitűzés körül és ez uj tanév
küszöbén is, amikor minden sallang nélkül, szűzies meztelenségé-
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ben, keressük a tanítónevelés célját, csak rég ismert értékekre
bukkanunk.

1.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ind en emb e r é r té ké t. n em ze ti, tá r sa d a lm i, c sa lá d - . é s

fa jfe n ta r tó h a szn á lh a tó sá g á t a z e» , eg é szség e s te s ti s ze r ~ e ze t h a tá -

r o ze a m eg . Ennek biztosítéka pedig a testi nevelés. Ki csodálkoz-
nék azon, hogy ma, arriikor elképzelhetetlen fáradalmakat és nél-
külözéseket, kell elviselni és legyőzhetetlennek vélt akadályokkal
kell megküzdeni, kézzelfoghatóvá vált az egészséges, erős szerve-
zet szükségessége ésennek következtében a testi neveléssel való
foglalkozás előtérbe tód~lt és jelszóvá lett. A pedagógiai jelszavak-
nak is, mint minden más tudományos vagy gyakorlati jelszavak-
nak, megvannak a maguk zsarolói, akik csak a jelszót látják és
nem azt az egész eszmekört, malynek a jelszó, mielőtt azzá lett,
harmónikus alkotója volt. Ezek a zs~rolók, ezek az alkalmi peda-
gógusok szük látókőrükkel, talán egyéni hiuságból, talán megrög-

zöttségből túlzásokra ragadtatjak magukat, 'ha pedig az intéző,
hatalom is támogatja reformtőrekvéseíket, a régi rend teljes fel-

forgatásával, egyoldalu rendszerekkel árasztják el. az iskolákat.
EzekEDCBAa tünetek a nevelés történetében csak muló jelenségek,
melyek hamar elvesztik időszerüségüket s ha divat juk is lejárt,
örök feledésbe merülnek. A tanítónevelés szempontjából azonban

. \
az ilyen timetek nagyon fontosak, mert a tanítók nevelésében örök
értékek és nem muló jelszavak szerint kell igazodnunk.

2 . M in d en emb e r é r ié ké t, n em ze ti, tá r sa d a lm i, c sa lá d fen -

ta r tó é s / ku ltu r a }e jle sztő h g ,szn á lh 'a tó sá g á t a fe jle tt é r te lem é s ta -

n u ltsá g h a tá r o zza m eg . Az értelmi nevelés, az oktatás, vagy amint
mondani szoktuk, a tanítás, biztosítja az értelemfejlesztést és a
tanulást. A tanítástan a neveléstudomány legkitaposottabb terü-
lete, mert a hivatásos nevelők is csaknem teljesen erre vetették
magukat. Ez t. i. a legkönnyebben elemezhető, mérhető és ellen-

őrizhető. Nem fér cikkem keretébe, hogy ezt a szomoru tényt az
értékek szempontjaból elemezzem, csak arra utalok, hogy bizo-
nyára nem akad olyan filozófus, aki az érzeteket értékesebbeknek
mondia, mint az intuíciót, mert az érzetek, egyes tulajdonságai
megmérhetők, kisérletekkel elemezhetők és aprólékosabban, tudo-
mányosabban leirhatók, mint a tudat alatti lelki jelenségek.

H a az értelmi nevelést és annak elméletét, a didaktikát, ele-
mezzük, okvetlenül arra az eredményre jutunk, hogy a tanító-
nö endék, aki még a tankönyvek vastagsága, a tanulás nehézsége
és a tanárok szigcrusága szarint ítéli meg az egyes tárgyak fon-

. \
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tosságát és értékét, aki' önkéntelenül is azt a tárgvat vagy fejeze-
tet fogja értékesebbnek mondani, amelyekből ő több tételt tud, a
tanítástant tartja fontosabbnak, mert ő tanítástanból többet tud,
mint a neveléstanbóL

A tanítónevelésben ezenkivül szem előtt kell tartanunk azt
is, hogy a gyakorlati nevelésben tulajdonképen két egymással

, ölelkező tényező ismerhető fel: a tud~s és a megérzés. Az' egyik
végletben csak a tudás területéről érkező itéletek kormányozzák
a tanítói eljárást és Dickens: Nehéz Idők cimü regényében festett
«tenytanító» sivár alakja jut eszünkbe, I I másik végletben ellen-
ben azikat a finomlelkű nőket találjuk, ,akik tisztán :szivük suga-
latából, a megérzés indítékai alapján nevelik a legharmónikusabb I

embereket. Mind a két tényező, a tudás és a megérzés is benne rej-
lik a tanításban és a nevelésben, A tanításban több a tudás' elere
s csak a művésztanítókban találjuk annak szerencsés összhangját
a megérzé~sel. A nevelésben több a megérzés, mely a tudással pá-
rosulva szintén tökéletesabbé válik.

A tanítónevelés szempontjából fontos a neveléstan és tanítás-
tan tanításának helyes aránya és összhangja, .mind a neveléstan-
ban, mind 'a tanítástanban pedig a tudás és megérzés jelentőségé-
nek megismerése, megérzése é gyakorlása, '

3 , ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM in d en emb e r é r té ké t. n em ze ti, tá Tsa d a lm i é s c so lá d - :

[ e n ia r iá é s kö zn eve lé s i h a szn á lh a tó sá g á t se ilá r d ie llem e , e r kö lc se

é s h ith ű ség e h a iá r o e e a ' lI te g . Ezek régi elvek s mégis a közelmult-
,ball, amikor rendezett viszonyok kőzőtt, éltünk s az államhatalom
által évszázadokon át folyton alakított s az életviszonyokhoz szo-
rosan simuló törvények, kormánvrondeletsk, társadalmi szabá-
lyok és szokások egész életünk folyását szabálvozták, nem -hang-
sulyoztuk túlságosan. A háboru azonban immár ket év óta foly-

tonosan és erőszakosan markol bele az egyes emberek és a csalá-
dok, valamint a különbözőképen szervezett közösségek 'gazdasági
és erkölcsi életébe, mindennapi -Ioglalkozásaiba, szokásaiba és
életrendjébe. Mindig nehezebb lesz az erőszakosan megbolygatott
viszonyoknak megfelelőleg a törvényeket és rendeleteket átdol-
gozni, a társadalmi szabályokat és szokásokat megváltoztatni és
mindig nagyobb és nagyobb lesz az élmények azon csoportja,
melyekben csak szilárd jellemmel, romlatlan erkölccsel és erős,
hittel tudunk eligazodní és ig mindig nagyobb lesz azok száma
is, akik megtántorodnak és az igazságszolgáltatás megtorló kezei
közé kerülnek, vagy a lelkiismeretfurdalás kínjainak esnek ál-
dozatul. ' '



\ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Megérthetjük tehát, ha a nevelők az erkölcsi nevelést'ismét

erősebben hangsulyozzák. De a tanítónevelésben nem azért kell
most foglalkoznunk az erkölcsi nevelés problémájával és aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh it

kérdésével, mert a háboru szorongattatásai között erkölcsi örökre,
erkölcsja:vítókra van szükségünk, hanem mert ezek örök értékek,
a nevelésnek kiindulási pontjai és végső céljai, melyek nélkül ne-
velés nem is képzelhető. . . 'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . N lin d en e r ő s -e e e r o e e e tű , e g é szség e s , é r te lm e s ,ta n u lt, je lle -

-m e s é s va llá so s em b e r é r té ké t. n em ze ti, tá r sa d a lm i, c sa lá d fen ta r ló

é s g ya km " la N h a szn á lh a tó sá g á t a h iva ta lá b a n e lé r t m in é l n a g yo b b

tö ké le te s ség h a iá r o ze a m eg . Azért a testi, értelmi és erkölcsi neve-
léssel egyenlő értékként kelt a szakképzést említeniink. Minden .
egészséges, értelmes és erkölcsös- embernek legyen élethivatása.
Az élethivatásra, a pályára való előkészítés a szakiskolák fel-
adata, Azért kell nekünk tanitóképző-intézeti tanároknak a szak-

szerü tanítónevelést a háborus ~letviszonyok megvilágításában
vizsgálnunk.

A tanítónevelés mint szakképzés csak a tanítóról alkotott
hel yes eszményképet tarthatja szem előtt s annak elérésére kell
minden erejét felhasználni. .A tanítónevelést céljától nem térítheti
el semmiféle idegen érdek. Ha pedig a legnagyobb érdek, a haza
sor-sa, a nemzet jövője forog kockán, akkor is csak e~y 'rnód van
a kérdés becsületes elintézésére: M ind en ta n u ló t, a ki a h á b o n tva l

já 1 'Ó n é lkü lö zé seke t é s e r ő fe szíté seke t te s tile g kib ir ja , ki ke ll vo n n i

a ta n íió n eve z6 s sza kisko lá já b ó l é s h iva tá so s ka io n á o á kikép e zn i,

a z a lka lm a tla n o ka t , é s fia ta lo ka t p ed ig o ~ t ke ll h a g yn i a ta n ító -

kép ző -in té ze tb en s fig ye lm üke t n em sza b a d e lvo n n i sen vm ifé le

ka to n a i kikép zé sse l ig a zi sza kl1w ,n ká j~ tktó l.

A tanítóképzés oda adhatja tanítványait, hogy ifju életükét
feláldozzák a haza, oltárán, de meg nem tagadhatja nevelői esz-
ményét katonai érdekekért, föl nem áldozhatja a szakképzéshez
megkivánt idejét a katonai szakképzés előkészítésének biztosítá-
sára. Ka to n a i g ya k0 1 ' la to kn a k teh á t c sa k a n n yib a n leh e t te r e t

b izto s íta n i a ta n ító kép ző b en , a m en n .yib en a zo k 'b é le fé 1 '1 'wk a ta n ító -

n eve lé s sa já tla g o s sza ké r d eke in ek ke r e te ib e . ,

Ugyanilyen- álláspontot kell elfoglalnia a tanítóképzésnek
minden más kiilső érdekkel szemben, mely a tanítónevelés igazi
lényegének slhomálvositásával, divatos jelszavak szolgálatába

akarja állítani a taní\óképzést. A tanitónak gazdásszá, méhésszé,
kertésszé, kosárionóvá, kefekötövé, könyvkötövé, szakáccsá, köny-

, ,
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velővé, ügynökké, preparátorrá, gyüjtővé, tüzoltóvá, ezermesterré

kimüvelésére való törekvés végső elemzésben mindig valami na-
gyon fontos ér~ekből fakadt és egymagában min degvik törekvés
megokolt is, de együttesen' az összes felsorolt s fel nem sorolt híva-
tásoknak a tanítóképzőbe való gyömöszkölése csak teljes kudarcra
vezethet. A tanítónevelés eszményét pőrére vetkőzve akartuk látni,
vessünk el tehát minden sallangot és tekintsük kizárólag a tanító
tanítói hivatását. A tanítói hivatást pedig az fogja becsületesen be-
tölteni:

1. aki tud. osztályában' vagy osztálycsoportjában minden

tantárgyat kifogástalanul, a népiskola tantervének, a pedagógia
. mai álláspontjának 'és a helyiviszonyoknak megfelelőleg tanítani
és ebbeli munkáját nem.hivatalnak, hanem hivatásnak tekinti;

2. aki az ismétlőiskolábanEDCBAa - népiskolai ismeretek felhaszná-
lásával és a helyi élethivatások figyelembevételével tudja tanítvá-
nyait továbbképezni és lassanként az önálló munkálkodásra szok-
tatni;

3. aki tudja az iskola padjaiból kinőtt serdülők önálló törek-
véseit rejtett mágnesként észrevétlenül irányítani és a gyermeké-
klen keresztül a szülők szivéhez és eszéhez férkőzni.

Ehhez biztos szaktudás, általános müveltség, jó érzék é§. jú

modor szűkséges, ami a tanítónevelés szcmpontiából azt jelenti,
hogya tanítóképzőnek szakképzett és példás életével is hatni tudo
tanári testülete, különös en pedig megfelelő pedagógia tanára és
gyakorlóiskolai tanítója és az egész intézet munkáját tudatosan
vezető igazgatója legyen.

Ha ezek a kedvező feltételek mind megvannak. akkor bizto-
sítottuk a tanítónevelés elsőrendű érdekeit és akkor kőnnvii lesz
a felsorolt mellékes érdekek egyikét, másikát is szolgálni/ Ez azon-
ban már inkább kedvtelésnek tekintendő.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . M in d en emb e r n ek, te h á t a ta n ító n a k is " p á lyá ja , h iva tá sa ,

sza kmüve ltsé g e m e lle ti n em eseb b é lve ze te kr e é s m űve lt em b e r h e z

illő ked o ie lé sekr e va n szü kség e , h o g y ic r e « ó r á ib a n n e u n a tko zzék:

s a z u n a lom n e veze sse b ű n r e . Ilyen kedvtelésekhez és nemesebb
élvezetekhez már a tanítóképzőben kell a tanulókat szoktatni.
Figyelembe véve az egyének sokféleségét a rajz, zene, irodalom,
természetmegfigyelés, kézimunka stb. mellett lehet a kertészkedést,
méhészkedést, természeti tárgyak gvűjtését stb. is felkarolni. IlYen

értelmezéssel amellékérdekek szolgálása nemcsak megengedhető,
hanem kivinatos már a kedély nevelése szempontjából is.
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Aki-szoros hivatásán kivül szeret a köz jólétével foglalkozni
s mások\nyomoran és baján segíteni, annak jut most egy ember-
öltőre való feladat, azért az üres óráinak kitöltésében minden
müvelt embernek a fényüzés és szórakozás mellett ma karitativ
tevékenységet is kell napi teendőibe beilleszteni. ;Erre a karitativ
gondolkozásra és tevékenységre nevelni és szoktatni kell a jövő
generációt és ezt a szoktatást meg kell kezdenünk már a tanító-
képzőben.

\ Fejtegetéseimből leszürhetem, hogyavilágháboru irtózatos
viharában rendületlenül áll a régi hármas cél: a testi,· értelmi és,
erkölcsi nevelés, ehhez csatlakozik változatlan alakjában a- siak-
képzés és hivatásra val? nevelés és a nemesebb időtöltésre való
szoktatás utján a kedély nevelése.

A tanítónevelésünkben mindezeknek a feltételeknek a bizto-
sítására jól megalapozott intézkedéseink és kiforrott szabálvza- .
taink vannak. A testi épség és egészség biztosítására és megőrzé-
sére intézkedik Rendtartásunk a felvételhez megkivánt hatosági
bizonyítvány és orvosi felülvizsgálat, valamint az egész tanul-
mányiidőre kiterjesztett állandó orvosi felügyelet által. A testi
fejlődés biztosítására szerveztettek az összes intézetek mellett peda-
gógiai vezetés alatt álló internátusok, ahol a tanulók egészséges
lakást kapnak és rendszeres ellátást élveznek. ahol tisztaságukról
és fejlődésüknek megfelelő munkarendről szakképzett pedagógus
gondoskodik. Ehhez járulnak az iskolák higiénikus berendezése
és a testgyakorlás és üdülés céljait szolgáló tornaórák, játékdél-
utánok és kirándulások.

Az .értelmi nevelést biztosítja a Rendtartásban és az egyes
intézetek házi szabályzataiban meghatározott kűlső tanulmányi

rend, főként azonban a tanterv és tantervi utasítások kiforrott
tanulmányi tervezete s a kétszeres válogatáson és a háromfoku
elméleti és gyakorlati pedagógiai képzésen átment tanári kar
pedagógiai érzéke.

Az erkölcsi nevelés forrásai az egész intézmény szervezeté-
ben rejlő belső rend, az internátusi életben külön erre a célra al-
kalmazott internátusvezető igazgató, köztartásvezető, nevelők és a
tanulők között kiválogatott és tisztségekkel felruházott kiválók
által folytonos példával, szoktatással és felügyelettel állandósított
szokások, valamint a tanári kar minden egyéniségének hatásával
felébresztett nemes esirák és az egész tudás mezejét felölelő tan-
anyag feldolgozása közben a tanulók lelkébe plántált eszmék.
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A hivatásra való nevelés gondolata pedig épen gerince a mai
tanítónevelésnek. Mert, bár érezzük a szakképzés elé gördülő, néha,
leküzdhetetlennek Iátszó akadályokat s méltányoljuk kiváló peda-

. gógusok ama nézetét, hogy a tanitóképzőt egy általános művelt-

/ séget nvuitó alsó és egy a szakképzés szolgálatában álló felső tago-
zatra kellene osztani, mégis épen ~ hivatásra v~ló n'evelés biztosí-
tása érdekében ragaszkodunk régi rendszerünkhöz, amely az
egész kiképzési időn. keresztül egyesíti az általános inűveltséget a
szakképzéssel. Mert ezzel elérjük, hogyatanítójelölt a tanító-
képzőbe való felvétele pillanatától kezdve tanulmányaiban és
külső viselkedésében egyaránt jövő élethivatására készülhet. Ezr a
gondolat vezérelt akkor is, mikor a tanító munkakörébe eső min-
den intézményt, ugy az isnrétlőiskolát ésifjusági egyesületet is

fokozatosan a tanítóképzőhöz kapcsoltuk.
Az egyéniség 'szabácl érvényesülé;ének és a kedély felvidulá-

sának egyetlen iskolafaj sem nyujt annyi.alkalmat, mint a' tanító-
képző, mely a müvészeti és gyakorlati tárgyakat is felvette rendes
tanítási tárgyai közé.

Mindezek alapján talán nem tévedek, ha a tanítóképzést a
középkorban kialakult két leghatalmasabb nevelői intézmény
mellé, a katonai nevelés és a papi nevelés mellé állítom és nevelői
hatását azok nevelői hatásáyal összemérem. Jól tudom, hogy
részleteiben nem vetekedhetik a tanítónevelés a katonai és papi
neveléssel, de érzem azt is" hogy már csak monnviségi különb--
ségek vannak és tudatos munkával a megkezdett ösvényen tovább
haladva utólérhetjuk a katonai és papi nevelés kiforrott rend-
szerét.

A papi nevelés eszménye Isten országát fentartani a földön
és a népet vallásosságra nevelni. A katonai nevelés eszménye
pedig a király legfelsőbb akaratából fegyveres erővel küzdeni a
hazáért. Ilyen vezérlő gondolata a magyar tanítónevelésnek az
önálló magyar nemzeti kultur a megalapozása a népnevelés által.

Amily mértékhen válik ez a nemzeti kultura tudatossá a
tanítóságban és a .tanitóság utján a magyar népben, oly mérték-

ben fog kijegecesedni a magyar tanítónevelés rendszere is. Azért
fontos, hogy kitartsunk célkitüzésünk mallett ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeg é szség e s , ta n u lt

é s é r te lm e s , je llem e s é s va llá so s , g za kkép ze tt, e sem én u eké r i le lke -

sed ő , a m a g ya 1 ' kn lhwá t m in d en ekfö lö tt szolgáló tanrtót nevel-
jünk. Állhatatosságunk mellett azonban hiba volna kőzőmbösen

elfordulni napjaink világfelforgató escményeitől.



A háboru mélyen belemarkolt az iskolai életbe is: A tanév
egvötödével megrövidült. FÚszeil itt van már október hónapja és
még nein tanítottunk. Sulyos feladat lesz azt az anyagot, amely
tíz hónapra js bőségesen elég volt, nyolc hónapra elosztani.' Annál
js inkább, mert igen sok tanár hadba vonult és az egyes tan tár-
gyak heti óraszámát is redukálni kellett. Ezenkivül sok tanár nem
is a saját szaktargyát tanítja és maga is küzd azzal az anyaggal,
amit tanítania kell. Mindezek bárEDCBAs ú ly o s valóságok, mégis meg

lehet velök kiizdeni e nehéz időben is, ha a tanítónevelés eszm é-
nyére való figyelemmel, céltudatos válogatással állít juk össze

I minden tantárgyból azt a leglényegesebb anvagot, ami tanitvá-
nvainknak befejezett teljes egészet nyujt.

Fölösleges a tantárgyak fontosságát mérlegelni, ugy sem
lehet egyet, sem elhagyni, mert a tantérvben már acél szempont-
jából, fontosságuk szerint, válogattattak meg. De szükséges, hogy
a tantárgyakon belül minden lecke anyagának kiválogatásánál

szigoruan alkalmazkodjunk a magyar tanítónevelés céljához és
csak azt dolgozzuk fel: '

1. ami vonatkozásba hozható a művelt magyar tanítóról al-
kotott eszménviinkkel;

2. ami nem haladja meg a tanulók felfogó képességét, ami-
nek feldolgozása nem okoz ~különös nehézségeket; /

3. ami beleilleszkedik más jól 'feldolgozott vagy részletesen
feldolgozandó tanulmányok körébe s nem áll elszigetelten minden
vonatkozás nélkül;

4. ami megfelel a tanulok érdeklődésének, ha csak egyébként
magasabb érdekekből nem nagy 'fontosságu és mellőzhetetlen.
Tehát semmiféle tételt önmagáért ne tanítsunk. A tudományt őn- -
magáért egyáltalában ne tanítsuk, erre nincsen időnk a tanító-
képzöben. Korántsem akarom ezzel a tudományos kutatásnak és
az elméleti tudományoknak az értékét csorbítani. ~em is tudnám,
ha adcarnám sem. De az a meggyőződésem, hogy .a tanítónevelés-
ben áz önmagáért való tudomány legfeljebb kedvtelés lehetne.

, . '
Kedvtelésnek pedig "a tudomány itt nem való, -mert túl kőrűl-

ményes a hozzávezető ut. És van elég tanulni való, amire a tanító-
nak hivatásáhozszüksége van, aminek benne tetté kell válnia' s
ami fölött uralkodnia kell.

Haa magyar tanító .eszményképét állandóan szem előtt

tartjuk és a felsorolt négy' szempontot minden leckére való elő-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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készülésünk alkalmával' végig gondoljuk, akkor sok felesleges
lomtól tisztít juk meg a tanítási anyagot és sok cél nélküli fárad-
ságtól kiméljűk meg tanítványainkat és felszabadít juk szellemi

erejüket fontosabb tudnivalók feldolgozására, Főleg pedig sok időt
nyerünk s talán a jelenlegi viszonyok között is teljes képet ad-
hatunk tanítványainknak a tantervi anyagról.

A tanulás megkönnyítésének ez a -módia megengedhető, de
határozottan szembe kell szállnunk a könnyítésnek azzal a mód-

jával, amelyet az utolsó évtizedben az elemi iskolától fölfelé min-
den fokon az egyetemig alkalmaznak, hogy t. i,. a tanító, a házi-
tanító vagy a szülö gondolkodik és dolgozik a- tanuló helyett.
Egyes pedagógusok már a tanulásnak is hadat üzentek, hogy a
gyermek emlékezetét túl ne terheljék. Ennek a balhiedelemnek az
elterjedését nagyban _elősegítették a kisérleti pedagógusof, a gyer-
mektanulmányozók és az iskolaorvosok. Ezek vizsgálataikkal és
számadataíkkal, annyira felbőszítették az avatatlan kisérletező-

ket, gyermektanulmányozókat és iskolaegészségügy iránt érdek-
lődöket, hogy egyszerre ki akartak küszöbölni minden iskolai
munkát. A tanítás helyébe a játékot, a tanulás helyébe a beszél-
getést akarják tenni. És mi ennek az iskolai életben kapkodássa
és leplezett lustasággá fajült uj renüszernek a következménye?
Bárki meggvőződhetik róla. A gyermekek -,~ tanítóképzőben 'is
- nem tudnak számolni, nem tudják az egyszeregyet,' nem tud-
nak helyesen irni, nem tudják Magyarország hegyeit vagy folyóit,
nem tudják a vármegyéket, nem tudják a Himnuszt, a Szózatot
vagy más költeményt, nem tudnak mértani és fizikai tételeket"
nem tudnak történeti és földrajzi adatokat, szóval semmit sem
tudnak 'határozottan, biztosan és pontosan és ez nagyon megnehe-

.. zíti további haladásukat. Nem akarok visszatérni a régmultba "
nem akarom, hogya tanulők szegény kis Apácai médiára encvclo- ,
pediát magoljanak, Losonczi Hármas kis tükrét sem akarom nj-
ból elővenni. Az egyszeregy énekeltetésénel is tudok jobb eljárást.

Az azonban bizonyos, hogy ,Apácai sokat tudott, nagyapáink
Losonczi rimei utján többet tudtak a hazai földrajzból, mint a mai
fiatalok és mi is jobban tudjuk az egyszeregyet, mint a tanít-
ványaink. ,

Ne értsen félre senki, hive vagyok a haladásnak és hiszek
az emberi. faj szellemi emelkedésében. Tudo111,hogy a pedagógia
nagyot haladt az utolsó évtizedekben s hogy e haladás körül el-
évülhetetlen érdemeik vannak a kisérletezőknek, gyermektanul-

., . .
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mányozóknak és higienikusoknak, s megrs merem állitani, hogy
miközben pl. a tanítás terén hadat üzentek a \.régi Jelketlen mago-

lásnak és helyébe a tanítási anyag értelmes feldolgozását tették,EDCBA
. • . . ,

csak fél munkát végeztek. Az értelmes feldolgozás elve nagy viv-
mány s ha egyszer minden iskolában alapelvvé lesz, óriási mérték-
ben fogja emelni a nép szellemi szinvonalát. Emellett azonban kár
volt elvetni az ugynevezett magolást, mert az értelmes feldolgozás.
után nem magolás többé a magolás, hanem-tanulássá magaszto-
sul. És ez a tanulás a tudás alapja. Ne feledjük el, csak az lesz
igazán a tanulóé, amit igy a m,aga munkájával szerzett, amit
megtanult és mentől több erőt fektetett bele valaminek az elsajáti-
tásába, annál inkább birtokába jut annak.

A magvai' tanítóképzés munkás~i éber figyelemmel' kisérik
a pedagógiai mozgalmakat s az Értesítők lapozgatása közben
meggyőződtem I arról, hogyamunkaiskola elveinek is már több
'hive: van.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ezek méltán megbotránkozhatnak 'előbbi szavaimon,
hiszün ők épen a tanulők tevékenységét,munkáját szorgalmaz-
zák, A mélyebben járók 'szellemi téren is megpróbálkoznak fel-

• , \ I

adatok önálló megoldásával. Meghajolok modernségük előtt s
mégis a régi «drill» fontosságát is hirdetem, mert vannak olyan
gondolatok és cselekedetek, melyek csak ugy érnek valamit, ha
automatikusokká váltak. Illedelmesen kőszőnni s szorozni csak az

tud, aki hosszas drill utján erre készséget szerzett. Aki itt okos-
kodik, az nem boldogul.

Ma a drill csodás hatását a katonaságnal figyelhetjük meg.
A katonai clrillnek legjellemzőbb tulajdonságai:

1. Erősen mctiválnak minden drillt;

2. sokszor és a figyelem erős koncontrálásával ismertetnek:

3. ujabban változatossá is teszik a gyakorlatokat.
Mind a három elvet nekünk is kell követnünk, természetesen

a motiváció kissé más eszközciyel.· Az iskolának ezenkivül még
egy elvet kell szigoruan szem előtt tartania, amit a katonaságnal

I

is elvben megkivánnak, de a gyakorlatban sok minden oknál fogva
nem valósíthatnak meg mindig, 1.'L:

4. Akármi legyen 'a drill feladata, azt előbb meg kell érteni:

Igy a dril] is tulajdonképen mogértésből és gyakorlásból áll
és bátran-nsvezhető tanulásnak. Helyesen alkalmazva a drill tehát

nem is becsmérlő a tanítóra.

Szeretném cikkem tanulságait munkásságunk jövő pro-
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grammjává tenni. Alkossuk meg a magyar tanítói eszményt.
Tüzzük ki a célt, amellyel eszményi tanítót ;nevelhetünk. Elemez-
zük a cél értékeit és ezekhezmérjük minden nevelői és tanítói
ténykedésünket, Végül mindebben szerezzünk drill utján gya-
korlatot.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q u in t.EDCBA

~

C o lo n e l P a rk e r .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

A ta n ító kép zé s .

A Cook County tanítóképző, amelyet Parker 1883-tól 1899-ig
igazgatott, két évfolyamu volt s a fölvétel feltétele a kőzépiskola

elvégzése. Ebből kitünik, hogy st tanítóképzésben az általános kép-
zés teljesen el volt' különítve a szakképzéstől, illetőleg a' ,jolöltek az
elsőt teljesen befejezték, hogy a szakképzést e'ten építsék fel. Ezen'
iránynak nálunk is vannak hivei. En azonban már itt kijelentem,' ;.-
hogy ezen felfogást nem oszt.om; mert akármilyen kitünő lenne
is a szakképzés, bármily suly helyeztessék is a gyakorlóiskolára,
nincs 'semmi biztosíték arra nézve, hogy ha majd a fiatal tanító'
az életbe kilép, az ne inkább azon módszer szerint tanitson, melv
szerint őt tanították a középiskolában, mint hogy a módszertan
tanárának elméleti s a gyakorlóiskola tanítójának gyakorlati ut-
mutatásait kövesse. I

«Midőn P. a Cook County tanítóképző vezetését elv~llalta,

helyzete egyáltalán nem volt eszményi. Az iskolaépület rosszul
volt; berendezve és diilő félben, a hálótermek hasonló állapotban;
nem volt említésre méltó könyvtár, természettudományi szertár,
gyermek-kert, kézügyességi oktatás, vagy testgyakorló hely;
bármiféle készülék is igen csekély; a tantestület az illetékesség és
furfangosság hasonló keveréke. 4- chicagói sajtó nemcsak az is-
kolának, de a tanítók bármi uton való képzésének is ellensége volt.
Hasonlókép a tanítók és igazgatók ... Az iskolának a kerület által
való anyagi ellátása fukar és bizonytalan volt ... A nagy közön-:

ség ellene volt. Ezen hangulatot nem egészen husz év munkája
teljesen megváltoztatta.» Igy ir 'Orville T. Bright 19m~-ben a Cook

, / ,

County iskolák felügyelője. (L. Rep. of. Com. of. Ed. 1902-273.)
- Colonel Parkernek a tanítóképzés terén végzett munkáját

I

illetőleg a leghelyesebbnek vélem, ha ez iránt őt magát kérdezzük
meg, illetőleg, lehetőleg rövidre vonva, ismertetjük azon beszá-
moló jelentést, melyet ő ily cim alatt: «A Cook County és Chicago
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tanítóképző munkájáról szóló jelentés 1883-tól 1899-ig», akkor
irt, midőn az intézetet elhagyta, hogy az egyetemmel kapcsolatos
iskola kormánvzását átvegye.

Ezen jelentésben a következő pontokat találjuk: tantestület.
gvakorlóiskola, fegyelem, gyermekkert, - kézügyességi oktatás, a
természet tanulmánya, földrajz, az ember, összpontosítás és egy-
másra vonatkoztatás, a_nyelv, gyermektanulmány. Ezek között
különös figyelmet érdemelnek azok, melyeket P. a tantestület,
gyakorlóiskola, ősszpontosítás és egymásra vonatkoztatás, s gyer-

mektanulmány cimű pontok alatt elmond. Lássuk ezeket egyen-
ként. .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n te s tü le t. «A .tanitóképzönek szélesebbkörü feladattal kell
bírnia», mondja P., «mint a puszta képzés; műteremnek (labora-
tory), nevelői kisérleti állomásnak kell lennie, mely minden neve-
lést és nevelői gondolkodást. átjár, abba behatol és azt javítja.
Ezért a tanítóképző tantestületének a legeslegjobb tanítókból ·k~I1
állnia, legjobból a nevelésben, a műveltségben, a szakképzeltség-
ben és tapasztalásban.» Beismeri P., hogy a kiválóságnak ezen

magas fokát nem érték' el, de afelé kitartóan törekedtek. E cél
szolgálatában állottak a heti tanácskozmánvok. Minden tanító fel

lett hiva, hogy tanításáról tegyen jelentést, és hogy azt indokolja
is. Nemkülönben arra is utasíttatott, hogy minden oktatást és
rendtartást, mely megfigyelése körébe esik, birália meg; javaslato-
kat. és oly terveket készítsen, melyek, véléménye szerint, alkalma-

/ \

sak az iskola ügyének előmozdítására. Midőn a k9nyvnyomda
hozzáférhetővé lett, minden tanító tanmenetet készített, mely ki-
nyomtattatván, tanulmány- és a tantestületi gyüléseken való meg-
vitatás végett kiosztatott.

A rendes tantestületi gyűléseken kivül szakosztálvr

tanácskozások IS tartattak. «Célunk a cselekvés teljes összeegyez-
tetésének," mely - elismervén, hogya személyes szabadság az

egyedüli esz~öz arra, hogy az egyént a tömeg számára értékesítse
- a legnagyobb egyéni szabadsággal összefér, létesítése volt.»
Állandó változtatás, I kil}.üszöbölés,.javltás,kisérlet, próbakövet-
k'eztetések - ime ez volt a haladás módia. - A.tényleges tanítás
~ tanítói hivatás tetőpontja, .de a munkának egyáltalán nem a fő
és legnehezebb része: a tárgynak minden egyes növendék szellemi
táplálására 'és minden fok számára való. kijelölése és elrendezése
a kérdések kérdése. -Az ismeret magában véve valami, de a neve-

. , ,

léstanilag rendezett ismeret egészen más: ebben nyilvánul a tanító
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/ művészete. A képességgel biró tanítóképző tanító tárgyának anya-

gát nem közvetlen tanítványai számára, de a város, ország, állam
lés nemzet sz.amára választja ki és rendezi. Adatait egy meghatá-
rozott és indokolható terjedelemben, a gyermekek állandó és sza:"

'k1;\,datlan tanulmánya' által, igazolnia és ahhoz alkalmaznia kell.
, «Ime ez tantestületünk kötelességeinek- és munkakörének»,

mondja P., «rövid és hézagos vázlata, amint azok «a világosság
ujságáhan» évről-évre átalakulva nyilvánulnak. »ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G ya ko r ló isko la . A tantestület számára a gyakorlóiskola. a
közvetlen és gondos tanulmány és kutatás nélkülözhetetlen eszkö-
zeit szolgáltatta. Alkalmazásra' nem kerülő elméletek csekély ér-
téküok. Elhatároztuk, hogy minden jól kidolgozott elméletnek,
mely általános helyesléssel találkozott, záró próbaköve kell, hogy
a tanteremben legyen. Ez igazolja, hogy van nevdléstudománv és
a tanításnak művészete, nemkülönben; hogy ezen tudomány és,
művészet állandó haladást jelent s az egyéni erőben a takarékbs· ·
ság eszköze; igazolja, hogy az ismeret és ügyesség' azon ut, mely
a jellem fejlődésére vezet. «Azt találtuk», mondia P., «hogya gya-
korlóiskolai tanító feladatának sok tekintetben nehezebben felel-
het meg, mint a szaktanító, sőt maga a szakosztály feje is: neki
tanítania és birálnia kell, aszerint, amint a tanulők tantermében
hónapról-hónapra tanítanak» A szakosztály feje és a szaktanító
az osztályok szükségleteit tanulmányozták és saját tárgy aik szá-
mára tanmeneteket készítettek, s azt a gvakorlóiskolai tanítóval
megbeszélték. a gyakorlóiskolában, hogy a központot képező célt
szolgáliák, tanításokat végeztek Saját tárgyának vagy tárgyainak
lélektanát, neveléstanát és módszerét a tantestület mínden tagja
tanította. A lé-lektani - gyakorlati és élettani - szakosztály
munkaköre az iskola minden ténykedésének bírálatára, egyesíté-

sére és egymásra vonatkoztatására irányult.
A szakképzés osztályának tagjai utasíttattak, ho-gy minden

hónapban nyujtsanak be: tanítási tervezeteket. Ezen terveket a
tantestület alaposan megvizsgálta és vagy jóváhagyta vagy el-
vetette, - az első esetben az író annak gyakorlati kivitelére nyert
Ielhatalmazást. A gyakorlőiskola negyven, vagy több csoportra is
felosztatott, ugy hogy egy időszak alatt minél többen taníthattak.
A délután rendesen a tanításrafordíttatott. A három időszak alatt
a képzőosztály 120 tagja taníthatott. ,A gyakorlati munka fölött,
.az .egvéni és általános bi álat számára jegyzeteket készítve, az
.egész tantestiÜet őrködött. A tanulók'haladását és előbbre vitelét



illetőleg, az itélet alapját munkáiknak jellege alkotta. A gyakorló-
iskola növendékei csoportról-csoportra, osztályról-osztályra bár-
mikor is feljebb vitettek, ha, tanitóik itélete szerint, jobb munkára
voltak ,k~pesek. Ezen terv éreztette a tanulókkal,' hogy jövőjük
saját kezükberr van, s igy saját iószántukból kell munkálkodniok ..ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G ue rm ekke r i. 1883 óta a gyermekkert, mint az iskola lénye-EDCBA
I

.ges tényezője folytonosan fentartatott, önállóvá lett, midőn az is-
kola a városba helyeztetett. Frőbel volt ap uj nevelésnek uttörője;
ő teljes mértékben elismerte a gyermek társadalmi' lényét. Meg
volt győződve, hogy a gyermeknek a gyermekre, az egyénnek a
-tömegre és a tömegnek az egyénre való hatása "és visszhatása az
emberi fejlődés alapja. Gyakran láttuk, hogy akis gyermek,
melyet legnagyobb mértékben őnős indító okok vezettek, a közvéle-
mény hatása alatt itt, minta polgárrá, aki kész a maga részéről
társaiért cselekedni, alakult .át. A testület minden tagja, különö-

sen pedig a gyakorlóiskolai tanító, túlontúl tanuskodhatnak afelől,
hogy a növendékek önellenőrizésük, segítő vágyuk, készségük, ön-
elhatározó cselekvésük és tanulóerejük folytán, a gyermekkerttől
kezdve egész az összes felsőbb' osztályokon át,/ nyomon kisérhetők.
Frőbel eszménye, az iskola eszménye lett.

Ö sszp o n to s ítá s é s eg ym á s r a u o n a iko e ta iá « . Amit egy tan-
-testület a nevelői elvekben kitalálhat, az összpontosítás és egy-
másra vonatkoztatás alatt foglalhat egybe. A nevelői osszponto-
~ítás feladata az akarat, értelem és mindannak, ami az egyéni \
gondolkodást és erőt alkotja a jellem képzésére, vagy az állam-
polgárságra, mint a nevelés céljaira, irányítani. Az állampolgár-
ság (citízenship) vagy az annak megfelelő testületi élet azt köve-
teli, hogy . a z ismeret és azon ügyesség, mely a társadalmi életet

, .
alkotja, oly teljes és gazdag legyen, amint csak lehet; megkívánja
az azon munkát és játékot, amire a kicsinyekből álló testületnek
nap-nap után szüksége van. Ismeret nélkül semmi. sem tehető, a.
kérdés tehát az: mely ismeretre van az osztálynak vagy iskolának,
a legjobb élet szempontjából, szüksége. Ezen alapon, az ismeret-
anyag nagy tömegéből, a kiválasztás ki~áló fontossággal bir. A
tanulmány tárgyak kiválasztása az ismeret alaki osztályozása által
nincs elhatárolva, sőt az egymásra vonatkoztatás 'az osztályozás

korlátainak ledöntését jelenti. Vagyis, ~ogy megvilágítsuk: midőn
a tanulás tárgya egy fa, az a talaj, levegő és viz egész környeze-., .

tében szemlélendő. Igy a 'földrajz, meteoroló'gia, ásvány tan össze-
folynak egy tárgyban ..

215
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Minél behatóbban tanulmánvozzuk az összpontosítást és
egymásra vonatkoztatást, annál fontosabbá válik reánk nézve a
tan. A legfontosabb nyereség a személyi erő rengeteg megtakari-
tása. Ezt megérthetjük a kövotkezökből: /

1. Az olvasás mesterségének az irott és nyomtatott szók
használása által, eleitől kezdve a legvégsőig, mint a nevelő gon-
dolkodás eszközei által jutunk birtokába. _

2. A mennviségtant, a tárgvaknak. mint például a kézi-
.gyakorlatoknak elsajátításában, az épen szükséges mérések által
tanuljuk meg.

3.EDCBAA kifejezés minden módjában való ügyesség, a gondola-
tok közvetlen megnyilatkozásában folytonos tényleges gyakorlat
által fejlődik; ez rtmatkozik a beszédre, olvasásra, irásra, a kéz-
ügyessé~ fejlesztésére és zenére.

4. A kifejezés módjainak egymásra vonatkoztatása, mely
által az ügyesség egy médiában gyakorlatot szerzünk, az ügyes-
'ség nevelői értékétminden más' módokban .emelí.

5. Minden értékes tárgy egymással benső egymásra vonat-
koz~sbanvan .. A történet a földrajzot parancsolólag kőveteli.
Geológia a földrajz története. Az ásvány tan azon átalakulások
tanulmánya, amelyen az anyag átment s amelynek eredménye a
földrajz. A biológia az élet tanulmánya, mely csak a' szarvetlen
anyag által válik érthetővé. A szociológia az ember környezetének
és otthonának tanulmánya. Mindezen tárgyak tanulmányát meg'-'
kezdi a gyermek, mielőtt az iskolába lépne. Ezen tanulmány, az,

egymásra vonatkoztatás elve szerint, folytattatik.
Mindez a gyakorlatban nem foganatosíttatott ugyan telje-

sen, de elég tétetett avégből, hogy utn11,ltatásul szolgáljon a [övő-

ben leendő [obh tanításra." (ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G ye rm ekta wu lm ,á n y. Önérvényesülés .az .emberiség holyzeté-
\ nek egyéni erőkifejtés által való javításában áll. A helyes neve-,
lés a gyermeket a civilizáció feladataival - azokat fokozatosan a'
fejlődő erőhöz alkalmazva - hozza közvetlen érintkezésbe. A
tanító adja a helyzetet" létesíti a gyermek önérvényesülésének leg-
megfelelőbb környezetet. A gyermek természetének, fejlődési tör-
vényeinek, élete szükségleteinek, a fe1élesztendő és folyamatban
tartandó cselekedeteknek, nemkülönben azoknak, melyek elhárí-
tandók ismerete, a nevelői kőrnyezet létesítéséhez, elkerülhetet-

. lenül szükséges. Comenius, Frőbel és Pestaloz~i a gyermekeket
tanulmányozták; innen az ő korszakalkotó reformjaik. A tan-

\



testűlet fiziológiai lélektanban, lahoratoriumi vizsgálatok és kísér-
letek által, inkább vagy kevésbbé tudományos gyermektanul-
mányt végzett. A gyakorlóiskola fogyatékos; tompa elméjű E'S,

hátramaradt gyermekeket aránylag szép számban vett fel. A ta-

nítók örültek, hogy ezen szerencsétleneknek osztályaikban helyet
adhattak. Tudott dolog, hogy a tanítás javítására, a hátramara-
dottakon való segítés kisérletéből, sok helyes javaslat származott.
A gyermektanulmány azon igazság felfedezésére vezetett, hogy
minden igazán tompa elméjü és elmaradt gyermek testi rendelle-
nesség; folytán ilyen. A~ ilyenek, a régi szokás szorint, nem bűn-

tetendők, de szelid bánásmóddal kezelendők. Az iskola, a legtőhh

esetben, sokat tehet a.z ilyenekért. A fejlődési időszak "(nascent
'period) felfedezése a tanítóra nézve rendkivüli jeleIÍtőségü. A
gyermek tevékenységének irányát ugyanis a test és agy fejlődése
határozza meg. A csuszás, járás, beszélés oly tevékenységek.
melyeket a testi fejlődés kiilőnbőző fokai indítanak és tartanak,
folyamatban. Az olvasás, irás és számolásra rendelt időt is stb.
a testi és lelki erő határozza meg. Ha a gyermeket. erőltetik, a kő-
vetkezmény gyengeség; ha pedig az idő későre halasztatik, az erő-
vesztes. A test és lélek viszonya azon kővetkeztetésre vezettek, hogy
a testgyakorlatoknak az iskolában előkelő helvet k!311elfoglalniok.
A gyermekek életét a, hamisítatlan emberiesség áradata öntötte Jel
8S pedig nagy mértékben annak nagy szószólója dr. G. Stanley
Hall gyermektanulmánya és szerotetc által.

1883-ban az iskola szerekkel, kőnyvckkel, gyiijteménvekkel
nagyon sovánvan volt ellátva;aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 év után kőnvvtárában tízen-

háromezer gondosan kiválasztott kötet volt, a legnagyobb iskolai
képgyüjtemény a világon, az ujságokból kivágott lapok egész tár-
háza. Alig van intézmény, mely az iskolát haladásában oly mér-
tékben támogatta volna, mint 'a nyomdai felszerelés. Nagy szűk-
ség volt oly olvasási anyagra, mely a hatások, kisérletek, kirán-
dulások és. egyéb tanulmányok általEDCBAg v ü j t ő t t gondolatok értékét
fokozni alkalmasnak látszott. Az olvasókönyv szemelvény ei nem
férnek a gyermek gondolatvilágához. Ezen segített az uionnan

nyomtatott olvasmányanyag. A Cook County tanítóképző az egy-
másra vonatkoztatás alapján és a testületi élet eszménye szerint

. j 895-ben bocsátotta nvilvánosságra a tanulmány első folyamát.
Ez volt az alap. Minden szakosztály. három hetenként egyszer, U

képzőosztály gvakorlóískoláia számára tervezetet készített. Ezen

tervezetek az alkalmazás, a' módszer számára - a szemleleti

15Magyar Tanlt6képz~:
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anyaget illető észleletekkel tárgyakat, a tanulmány- számára
pedig a javaslatok egész sorozatát ölelték fel. A gyakorló tanító
felhasználva a szakt.anítók tervezeteit, tanmenetet készített egy
hó munkája számára. Ezen tervezetek birálatokat, javaslatokat,
utasításokat, értesítéseket tartalmaztak. Ezen értékes nyomtatott
anyag, minden egyes tagjának, munkája felől az egész testületet
tájékoztatta, s ezáltal annak megbeszélésére és birálására alkal-

. mat adott. A tantestületi gyüléseknek henvujtott tanmenetek a-
középosztályoknak is átadattak, hogy igy a tanító és tanítvánv egy
célra - a nevelés tanulmányára egyesíttessék.

Nagy értékü a nevelésűgyi tanács legujabb intézkedése: ez
a gyermekkert szakcsoportjának létesítése. Ezáltal Frőbel mód-
szere teljesebben képes áthatni az iskolát. Jelentését igy fejezi 'be
Colonel Parker: «Mit nyertünk? Igen sokat. Egy lépést tettünk,
hogy a régi középkori eszményeket - az. arisztokraták eszmé-.

nyeit - az önkormánvzat, az állampolgárság és a magasabb tes-
tületi élet eszményeivé változtassuk. A szabadság benső döntő"
ütközeteit nem Dewey és Sampson lőfegyverei, nem hadseregek
és hajórajok vívják ki. Városunk, országunk sorsa a tanítóktói és
iskolától függ, azon iskolától, maly jövő polgárainak nevelése által
biztosítja aEDCBAjő v ő t . » (L. Rep. of the Com. of Ed. 1902-248 1.)

Ime ezekben kivántam Colonel Parkernek a népnevelés és
tanítóképzés terén kifejtett · tevékenységét bemutatni. Ha még fel-
említem, hogy ő egyuttal sz;éle~körü irodalmi tevékenységet is fej:'
tett ki, hogy a chicagói világkongresszus egyik főrendézője "volt:,

akkor" meglehetősen előttünk .áll egy küzdelemteljes, de végered-
ményében mégis dicsőséges nevelői pálya. Irodalmi munkái kőzű]
csak a két legnagyobb elterjedésnek örvendöt kivánom felemlíteni.
Az első: «Beszélgetések a nevelés felől» (Talks on Pedagogies) és
«Beszélgetések a tanítás felől» (Talks on teaching). Az első álta-

lános neveléstani, a második módszertani kérdésekkel' foglalkozik .
.Az utóbbiban például megállapítja az olvasás tanítás ugy nevez-
hető jelképes módszerét, m~ly azóta ál-talános használatnak ör-
vend s az angol nyelv természetének leginkább megfelel. A kon-
gresszuson kifejtett tevékenységéről pedig csak annyit kivánok
felemlítení, hogy alig volt oly kérdés,' mely a népnevelést illette,

malynél P. vagy mint előadó, vagy mint hozzászóló ne szerepelt
volna. '

Annak igazolására, hogy P. a haladásnak mily mértékben
v~lt harcosa, csakis a gyermektanulmány terén kifejtett tevékeny-

- !
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ségére utalok. Midőn arra, Iegalább intézményesen,' másutt még
csak nem is gondoltak, ő abban nagvarányu tevékenységet fejtett,

ki. Nagyon jól látta, hogy a nevelőnek ~lsősprban nem a fejlett
ember lelki életének jelenségeit kell ismernie, hanern sokkal inkább
a fejlődésben lévői], Az általános lélektan kijelöli a célt, mely felé
1:\ nevelőnek haladnikell; a gyermektanulmány az utat, mely oda
vezet. Es itt önkéntelenül felmerül aion buzgalom, melyet hazai-EDCBA

' " ! '

népnevelőink egy lelkes. csoportja a gvermektanulmánv, terén ki-
fejt . .Az utókor bizonyára hálás lesz azon törekvésért, '~ogy a ne-
velést és oktatást szilárd alapra, a gyermek fejlődésének 'ismere-
tére törekedtek fektetni. Ha van ez ügyben valami sajnálni való,

ugy ez abban áll, 'h~gy a mi kartársainknak nem állnak rendel-
kezésükre azon munkálatqk, melyek e téren másutt! végeztettek .

. Igaz ugyan, hogya gyermektanulmánv még rövid életü, -de azért'
mégis van története.' A mi tanulmányozóink sokat felfedezni vél-
nek, 'aminek már mult ja van, sok van' olyan, amelyre nézve a
homilyban botorkálnak. És itt felemlítem, hogy az Egyesült Álla-
mok biztosi intézménye még a mult század kilencvenes/éveinek
elején saját kebelében egy gyermektanulmányi szakosztályt léte-
sített; ennek vezetésével Me Donald kiváló pszichológus bizatott
meg. Me Donald nemcsak széleskörü kutatásokat és kisérleteket
végzett és végeztete.tt saját hazájában, de összegyüjtötte azon
munkálatokat is, 'melyek e téren más országokban eszkőzőltettek, '
Az erre vo~atküzó dolgozatok az Egyesült Államok biztosának
1891. és 'követk~ző évfoÍyamokban kiadott jelentéseiben jelentek
meg. E munÜJatok együttvéve hatalmas kötetre rugnának.

Annak jellemzésére, hogy P. munkáját honfitársai mikéntihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

értékelték, állion itt néhány idézet. W. T. Harris, az Egyesült Álla-
. , "

mok nev. biztosa igy .nvilatkozik: «Colonel Parker, ki életét a nép-'
I iskolai módszcr tökéletesítésére szentelte, nevelői hős (her o) volt ...

Az ő áldásos munkája tovább fog élni és it jövő nemzedékek áldani
Iogják.» ,(~71 1.) A S. Draper az Illinois egyetem elnöke igy szól:
«Halála veszteség az amerikai nevelésügvre, de ő magának helyet

biztosított nevelésügyünk történetében. Egy fél millió. tanító gyá-'
:szolja vésztét.» (271. 1.) Dr. John W. Cook, az északi Illinois áll.

I , -

tanítóképző elnöke i l következőket mondja: «Azt amit Montaigne
a nevelésröl-irt i;kolai tanulmányában tételül. álÍíto{t fel; a~'t .Par-

. • . I

ker az iskolában megtestesítette. Nemcsak ismételte' állandóan
Comsnius életelVlét, l).ogy a . cselekvés által tanulunk, de i5 a}'kis.
gyermékeket aTegészszeriibh cselekvés föltételeivel láttá el.:NeffiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,_ , 1 , / ' ! I
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elégedett meg azzal, hogy csatlakozott Rousseauhoz -a verbalizmus
elitélésében, de az iskolát egvuttal szép és kellemes otthonná is
tette.» (27.1.) G. Stanley Hall, a Clark egyetem elnöke ezt mondia:
«Az ország benne egyik legnagyobb nevelőjét, aki csak volt, vesz~
tette. A népnevelés hazánkban, az utolsó husz év alatt, neki többet
köszönhet, mint bárki másnak.» (273. 1.) Frank A. Jitzpatrik igy
szól: «Colonel Parker a nevelés érdekében hasonlíthatlanul a leg-
nagyobb munkaerő volt, melyet hazánkban a népiskola valaha
ismert. Neki köszönhető főkép, hogy az iskola az egész országban
kijegecesedett, s szelidebb és magasabb eszményekkel (ideal) telt
el.» (282. 1.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyi G éza .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o k le v e le s ó v ó n ő k m a g á n u to n is v é g e z h e t ik a .ta n ító n ő k ép z ő -

in té z e t" 1 . é s IV . o s z tá ly a it .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter folyó évi julius
hó 7-én 60771/1916/VI. b. szám alatt a következő rendeletet
adta ki:

«Az 1914. évi május hó 4-én 31162. szám alatt kelt rende-
lettel kiadott m. kir. állami elemi népiskolai tanító- és tanitónő-
képző-intézeti «Rendtartási Szabályzat» 18. §-a kimondja, hogy a
tanítóképző-intézetek harmadik évfolvamába felvehetők, de, ki-
zárólag csak rendes növendékekül, akik a polgári iskola, a reál-
iskola vagy a gimnázium hat osztályát sikerrel végezték; a ta-
nítónöképző-íntézetek harmadik évfolyamába pedig felvehetők,
de szintén csak rendes növendékekül, akik kisdedóvónőí oklevelet

szereztek, akik a felsőbb leányiskola vagy a leánygimnázium hat
osztályát, sikerrel végezték. Az ilyen más iskolafajból átlépő tanu-
lók a tanító- vagy tanitónőképzö-intézet első .és második évfolya-
mának kűlönbözeti tárgyaiból, a második évfolyain osztály és osz-
tályképesítő vizsgálataival egvidejüleg, különbözeti, illetőleg osz-
tályképesítő vizsgálatot tartoznak tenni, mielőtt a harmadik év-
Iolyamra felvétetnének. Mivel pedig az átlépés a feltüntetett isko-
lák .megnevezett osztályaiban tanított anyagnak bizonyos bevág-
zettségén alapszik: a középfoku iskolák ötödik osztálvából s a
kisdedóvónőképző-intézet első osztályából a .tanító- illetőleg a

tanítónőképző-intézet második évfolyamába átlépni nem lehet.
A háboru által előidézett rendkivüli viszonyok kivánatossá,

teszik, hogy a Rendtartási Szabályzatnak fentebb idézett §-ában
·foglalt megszorítások enyhíttessenek, miért is megengedem, hogy

.# •
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azon óvónői képesítéssel biró magánuton előkészülő tanulók, akik
. I

az óvónőképző-intézetek minkét évfolyamát mint rendes tanulók
végezték és a tanítóképző-intézet L és II. évfolyamának különbö- (

zeti tantárgyaiból sikeres vizsgálatot tettek, az itteni részről nyert
engedély alapjánihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeg y évi id ő kö zö kke l a tanítónőképző-intézet IlL,
.illetőleg IV. osztály tantárgyaiból magán osztály és osztályképe-

sítő vizsgálatra és ezeknek sikere esetén, ha hitelesen igazolják,
hogy azután legalább egy teljes évig állandóan gyakorolták magu- ,
kat a tanításban valamely népiskolában, befejező képesítő vizsgá-
latra bocsáttassanak.

Ezekről tudomás, mihez tartás és megfelelő további eljárás
végett a lll'; Tanfelügyelő urat ezennel értesítern.

Budapest, 1916. julius hó 7-én.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J a n ko vich s. k.»aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A te rm é sz e tr a jz i g y ü j tem én y ek g y a r a p ítá sa .

A tanítóképző-intézeti tanterv és a tantervi' utasítások az
állattan tanításában teljesen uj irányt jelölnek meg, amikor a
gyakorlatiasság elvének hangsulvozásával és a hiológiai gyakor-

latoknak a tanításba való beviteléveI nem elsősorban a sok adat
betanítására, hanern kevés pozitív ismeretnek lehetőleg sokoldalu
és alapos feldolgozására inti a tanárokat. Erre az intelemre az I I

uj tanterv és a tantervi utasítások kibocsájtása idején szükség
'volt és ennek az. intelemnek ujabb hangsúlyozása talán ma sem

. ielesleges, fitert a valóságban még távol állunk a tanterv szellemé-
től. Ha pl. a biológiai gyakorlatok óráját egyszerüen elméleti taní-
tásra használjuk fel vagy a - szertárakba egyszeruen átrakjuk a
ianszerkereskedők raktár~iból kapott készítményeket, nem járunk
el a tanterv szellemében.

Tantervünk szelleme szerint az első taneszköz maga az élő
természet, s csak azután következik a többi mind. Eszellemben
járnak el mindazok, akiknek a szertár holt anyaga is élő valóság,
azáltal, hogy maguk készítik az eszközöket és készítményeket.

Örömmel értesülünK arról, hogy Galambos Mária kisasszonv, a
VI. ker. áll. tanitónőképző-intézet biológia tanára, a nyár folyamán
a polgári tanítóképző biológiai laboratoriumában dr. Vangel Jenő
Igazgató vezetésével több mint 50 borszesz készítményt készített
.iskolája részére. Felsorolomaz egves készítményeket s mellé irom
a tanszerkereskedők árjegyzékeiben feltüntetett árakat.

. \
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Fürge gyik 4, fali gyik 6, zöld gyik 4, több zöld gyik 6, yan-
noniai gyik 6, gyiktojások 4, törékeny kuszma 4, rézsikló 10, erdei
sikló 10, keresztes vipera 8~ tarajos göte 6, barlangi göte 8, axo-
lotl 10, foltos szalamandra 6, csapó sügér ~, kis macskacápa 8,
macskacápa petéje 4, síkos angolna 6, félszeguszóhal 4, 'lándzsa-
hal 3, tengeri csikóhal 5, kőzőnséges tűhal 4, zsákállat 6, csere-
bogár fejlődése 12; aranyos virágbogár fejlődése 12, orszarvu bo-
gár fejlődése 16, szarvasbogár fejlődése 24, fenyves cincér fejlő-
dése 16, lódarázs fejlődése 1( termesz 4, sáskarák 6, szkampi G,
tarisznyarákok 4, remeterák és szivacs 6, remeterák 6, medve-.
rák 6, kecskelábu rák 7; tengeri hernyó 7, orsógiliszta 4, borsóka 4,
fonalféreg 3, tengeri csillagok 7, tengeri sünÖk 4, tengeri ugorka 7,
világító meduza20, virágállat 8, nemes koráll 6, tavi szivacs 7,
tengeri szivacs 8,-parakoráll 8, hidropolip 8.

Ha a felsoroltakat összegezzük, 400 K-t kapunk. Ha még
figyelembe vesszük, hogy a bor szeszes készitmények ára most leg-'
alább 25-=-30%~kal emelkedett, az egész sorozat értékét 600 K-ban
állapíthatjuk meg. Tehát az erkölcsi haszon mellett, mely abban
rejlik, hogy a tímár az összes készítményeket maga Jzé~zítette,
becsüli, szereti és ismeri, megtakarított a magyar államnak leg-
alább 400 K-t. Ez a legszebb hazafias áldozatkészség, melyért az
említett két lelkes zoológusnak köszönetünket fejezzük ki, de egy-
szersmind szép példa is, melyet minél több biológus tanárnak kö-
vetni kellene. Ugy tudom, a polgári tanítóképző biológiai laboratc-
riumának gazdag anyagkészlete elbirná az összes tanítóképzők
biológusainak felbuzdulását és adna anvagot az összes intézetek

részére. )ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n t.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n fé lé k .

L eá n y k ö z é p isk o lá k .

A vaU.- és közokt. miníszter folyó évi. julius hó 14-én ki-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

adott 86100 eIn. sz. rendeletével az eddigi felsőbb leányiskolák és
leánygimnáziumok helyett a középfoku leányoktatás egységes
szervezetbe való kapcsolása céljából le á n ykö zép isko lá k szorvezé-

sét rendelte el.

A leányközépiskoláknak három tipusa l-esz: a ) az eddigi
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felsőbb leánviskolaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« fe lső le á n yisko la » néven, b ) le á n yg i ' l ' l1 r n á ziu tn

és e j fe lső ke r e sked e lm i le á n yisko la .

\ Hogya középfoku leányoktatásnak kivánatos egysége bizto-
síttassék s hogy a leányoknak ne kelljen idő előtt, mielőtt még
hajlamaik és tehetségük megnyilatkozhatott volna, pályát válasz-:'
taniuk, a háromféle iskolának eg ység e s kö zö s a la p ja le sz az eddigi
felsőbb leányiskola alsó négy osztálya s csak az' ötödik osztálvtól
kezdve válnak széVegymástól. Azaz: . .

a ) A szervezet a felsőbb Íeányiskolát ( ( fe lső le á n yisk'o la » né-
ven továbbra is fentartja, mert erre a felsőbb leányiskolák 40 éves
tapasztalata szerint a müvelt kőzéposztály gyermekeinek ezen tu 1
is szükségük lesz. Azonban számolva az általános müveltség
emelkedésévei, -a gazdasági és szociális kivánalmakkal, az eddigi
hat évfolyamot egy hetedikkel kibővíti, hogy igy a leányok kikép-
zése alaposabhá és gvakorlatiasabbá tétessék s hogy ne csak női
hivatásuk méltó betöltésére nevelőd'[enek, hanern ha szükséges,

kenyérkereső pályára is léphessenek. - A hét éves tanfolyamot az
érettségihez hasonló zárovizsgálat fejezi be, amely azonban nem
kötelező. Ám akik a zárovizsgálatot sikeresen-letették, átléphétnek
a kereskedelmi és szinművészeti akadémiákba s kiilö n b ö ze ti vizs -

g á la t a la p já n a z e lem i isko la i ta n ító n ő kép ző -in té ze t n eg yed ik év-

fo lya m á b a . Egyes felső leányiskolákkal kapcsolatban a hetedik
osztály fölé eg y éve s nevelőnőképző-osztály is szervezhető, amely-
nek elvégzése internátusi és családi nevelőnői állásra fog képe-
síteni.

b ) Az eg ység e s le á n yg im n á zi1 (m az eddig fennitllott s: a nő-
nevelés saiátlagos feladataival keveset törődő különböző leány-
gimnáziumok helyét fogja betölteni. Feladata olyan magasabb
általános műveltséget adni a leánynak, amely egyenlő 'értékű a
fiugimnáziumokéval s a leányokat meghatározott főiskolai tanul-
mányokra képesíti. Tanítási terve a készülő uj középiskolaiEDCBAt a n í -

tástervek figyelembevételével állapíttatott meg.
e) A fe lsQ ke r e sked e lm i le á n yisko la egészen uj iskola, melv

a felső leányiskolához simulva az ttt szerzett ismereteket szak-
ismeretekkel egészíti ki, végeredményét tekintve, ugyanolyan SZÜ1-

vonalon, mint az önálló női felső kereskedelmi iskolák" de más
uton és más beosztással.

A hétosztályu felső leányiskola mellé az egyik helyen gim-
názium, a másik helyen a felső kereskedelmi leányiskola állítható,
aszerint, amelyiket a sziikséglet kívánja. Ugy-anegy felső leány-
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iskolának. gimnáziummal meg kereskedelmi iskolával ~alÓ' kiegé-
szítését a min. rendelet nem: tartja kivánatosnak.

A. fennálló felsőbb leányiskolákat ,fokozatosan három lév
alatt kell .átszervezni hét osztályu felső leányiskolákká s az átszor- .

vezes az 191,6-1917. tanévvel kezdődik s a szükséges előkészüle:"
tek és átmeneti intézkedések megtétele .érdekéből a gimnáziumiés

. felsőbb kereskedelmi tagcsatok felállítása az 1917----; 1918: isk. évre

\ halasztatik. " . \" I

.Ha valamely felsőbb leányiskola átszervezésére nincsenek
meg, a szükséges előfeltételek, akkor az már az 1917.......!1018. iskolai

, /

évre átalakítandó polg. leánviskolává,

Ji fennálló leánvgimnáziumok, is átszervezendők fokozato-

San ~z 19:+6-1917. évtől az ,uj szervezet és tanítás szerint.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I .A miniszterí rendelet a .kőzépfoku : leány oktatás egységes

szervezetébe bele óhajtja kapcsolnr a J;l0lgári leányiskolákat is oly
módon, hogy gondoskodás Iog történni arról, 'hogy ha' a polg
leányiskolák kiválóbb tanulói tovább akarnak tanulni, számba-
vehető -nehézség nélkül léphessenek át a leányközépiskolákba.

Az összes leánvközépískolák az 1916-1917. tanévtől kezdve

az adminisztráció egységessége és kellő szinvonalon tartása érde-
, /

kében a tankerületi kir. főigazgatók felügyelete alá 'helyeztetnek.
A létesítendő felső kereskedelmi leányiskolákra azonban oa szak-
oktatás szempontjaból a felső kereskedelmi. iskolai föigazgatók is
fognak felügyelni.

A Ieányközépiskolákat szervező miniszteri rendelettel egy-
időben kiadott « k leánvkőzépiskolák 'szervezete és rendtartása»,
valamint «A leánvközépiskolák tanítás tervei» az Egyetemi nyom-
dában kaphatok. . 'D .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ó tta r ta lé k o s ta n ító k k ik é p z é s e tart~Iékos t is z te k k é .
, \. '

A pottartalékos tanítók önkéntesi jogainak és tiszti képzé-
sének már a háboru kezdete óta rendezetlen kérdését végre is
kedvezően intézték el. Ugyanis a hadűgyrninisaternek a m: kir.
honvédelmi ininiszterre~ egyetértően most kiadott rendelete a pót-
tartalékos tanítók jogos és méltányos kérését teljesíti, amennyiben
a tanítóknak tartalékos tisztekké való kiképzése tárgyában a kö-
vetkezőképen intézkedik: .._ .' " • .1

. Tartalékos ti~ztekké 'való kiképzésüket a jövőben kérelmez-
hetik:

. f
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az 1912. évi védtörvény 82. §-a alapján a póttartalékhoz osztat-
tak be;

b ) azok, akik a póttartaléknál teljesített hadi (honvéd) szol-
.gálati kötelezettségük bevégzése után a népfölkeléshez tartoznak és

c) azok, akiknek önkéntesi kedvezménye már és pedig pót- ,
tartalékosi minőségükben nyert első katonai kiképzésük 'után el-
ismertetett.

Az első csoportba tartozók, ha tartalékos tisztekká való ki-
képzésükre igényt tartanak, az 1889. védtörvény 32. §-a, i)letve
az 1912. védtörvény 82. §-a értelmében őket megillető kedvezmé-
nvétől való éltekintést és az 1912.' évi védtörvény 21. §-ában Ioglalt ..
kedvezmény elismerését kérelmezhetik.

Föltéve, hogy. a kérelmező egyéves önkéntesi szelgálatra
jogosító tudománvos képzettségét legkésőbb azon év október I-ig.
amelyben sor alá került, megszerezte, 'a póttartalékosi kedvez'
ménytől való eltekintés, illetve az egyéves önkéntesi jog elismerése
tekintetében, a harcvonalbeli csapatoknál beosztottakra nézve a
csapatparancsnokok, a mögöt.tes országrészben és a· hadtápnál
szelgálatot teljesítőkre nézve peclig a póttestparancsnokok jogo-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. J

sultak dönteni.

A döntésről az illetékes hadkiegészítő parancsnokságok utó-
lagosan értesítendők. Kétséges esetekben a kiegészítő parancs-
.nokság dönt.

A második csoporthoz tartozók egyéves önkénte si jogosult-
ságát 'ugyanazon feltételek mellett ugyanazon parancsnokságok
ismerhetik el.

Az előrebocsájtottak alapján tehát valamennyi egyéb tekin-
tetben is megfelelő, az egyéves önkéntesi kiképzés tekintetében
figyelembe vehető, frontszolgálatra alkalmas és frontszolgálatra
alkalmatlan tanító, ha e kiképzésre számot tart, ugyahadrakelt
seregtől, valamint a mőgőttes országrész valamennyi parancsnok-

ságaitól, csapataitól és intézeteitől aszerint, amint a jelen rende-
letben megállapított határidőben kiképzésükre sor kerül, pót-
festeikhez bevonultatandók.

Hogy az a j-c ) csoportba tartozók milyen kiképzésben, \EDCBA, ,

illetve milyen természetü alkalmazásban részesítendők, a rendelet
a következőkl5en intézkedik: \

1. A írontszolgálatra alkalmas, bármely születési évfolyam-
beli tanítók (kivételeket 1. a következő pontban) a rendes tartalé ..
kos tiszti kiképzésben részesítendők. '

225



226

2. A hadrakelt seregtől bevonuló, harctéri szelgálatra alkal-
\ mas 1865-1876. éviáratokhoz tartozók, valamint az 1865-18~2_

évjáratokhoz tartozó összes, harctéri szelgálatra alkalmatlanok
a: 10.163. számu rendelet határozmányai értelmében képzetidőkEDCBAk i .

(Tisztjelölt iskolák, melye.!':a mögöttes országrészbon. vagy a harc-
vonal mőgött teljesítendő irodai vagy örszolgálatra, képeznek ki
tartalékos tiszteket.)

3. Az 1883.és fiatalabb évjáratokhoz tartozó, harctéri szol-
gálatra alkalmasak, épugy, mint az ezen évjáratokhoz . tartozó
tÖbbi h.' sz. alkalmas egyévi önkéntes, tartalékos tisztté való kikép-
zés tekintetében nem jő figyelembe. Kivételt képeznek azok, akik
tényleges szolgálati idejüket legkésőbb 1913. december 31-ig kez-
dették meg és az előbb említett és a tisztjelölt iskolák felállítására

vonatkozó rendelet folytatásaképen megjelent 18.335. sz. h.ü. m.
rendelet határozmánvainak megfelelnek.

Az iskola nyolc hétig tart.
Az iskola föloszlása előtt a jelölteknek tiszti vizsgát kell

tenniök. A vizsga letétele után ismét visszaküldetnek a harctérre,
- . -

az 1865-:-72. évjárathoz tartozók pedig a 70048. sz. rendelet értel-
mében a hadseregfőparancsnokság rendelkezésére bocsájtandók."

Azok a jelöltek, akik az elméleti vizsgát nem kielégítő ererl-
ménnyel tették le, az elméleti vizsgát ujabb 3 hónap mulva a harc-
téren inegismételhetik. , I

Megsebesülés vagy betegség következtében a harctérről
visszatért tanítók felgyógyulásuk után tartalékos tiszti kiképzés-

- ben részesítendők. Az elméleti vizsga letétele után azok, akik a
31800. sz. rendelet ilyen esetekre vonatkozó rendelkezéseinek meg-
felelnek, apóttestek parancsnokai .által zászlósokká kinevezhetők.

, '

Vegye~ek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ir e k a z e r d é ly i ta n ító k ép z ő k r ő l . A háboru harmadik évének kez-

detén orvul támadt hazánkra az a jó szomszéd, aki csakis nekünk kö-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I "

szönheti 'állami létét s akinek csakis mi lehettünk volna továbbra is
biztos támasza a mellette hőmpőlygő szláv kolosszus elnyelése ellen:

Sötét éjjel rontott reánk, hogy gonosz terveinek kezdetét a sötétség el-

takarja s hogy első áldozataira, az ártatlan s mit sem sejtő határszéli

védtelen lakosságra orgyilkosként csaphasson le. Riadtan, mindenüket
hátrahagyva, menekültek erdélyrészi honfitársaink. Menekültek a ma-
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gyal' tanítóképzésnek munkásai is az utolsó pillanatban, amikor már
csak a puszta élet megmentéséről lehetett szó.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sep s iszen tg yö r g yr ö l aug. 28:-án, amikor a ~ieink az Olt hídját

felrobbantották, amikor már Csikszereda és Brasső felé a menekülés

utja el volt' vágva, részben' szekereken, legnagyobb részben azonban
gyalogosan menekült a lakosság Udvarhely íelé.vnem vivén" magával
ugyszólván semmit A sepsiszentgyőrgvi állami, tanítónőképző-intézet

megbizott igazgatónőie, Borszéki Ákosné is az intézet vagvonáhólcsak

a készpénz;t tudta megmenteni, mert két kis gyermekével 90 .kilométerf

gyalogolt, mig vonatra ülhetett A gyönyörü iskola mintaszerü, modern
felszerelésével az oláh martalócok prédájává lett.

- Mindszek dacárava sepsiszentgyörgyi áll. tanítónőképző-intézet

műkődésében hézag nem lesz, mert a vallás- és közoktatásügyi mínisz-

ter ugy rendelkezett, hogy ezerí intézet vendégként a debreceni ref.
tanítónőképző-íntézet helyiségeiben rendes tanárkarával okt. 2-án meg-

kezdi a tanítást A tanulők a városban egyes családoknál fognak lakni,
de köztartásuk a református tanítónőképzőben lesz s ug.yanolyan föl-

tételek mallett folytatják a tanulmánvaikat, amilyenn el őket a mult isk.
év végén a miniszterium felvette.

Széke lyke r e sztu r lakossága hivatalos fölszólításra tulajdonképen

aug. ~l1-én menekült s az ~llami tanítóképző-intézet igazgatója, Ujvári

Mihály csak a takarékpénztári könyvecskék et, az 'értékpapi:rokat és a
készpénzt vitte magával.

Miniszteri rendelkezésre ezen intézet, mig visszamehet szék-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . r

helyére, a bajai állami tanítóképzőben nyer elhelyezést s október 2-án
saját tanáraival kezdi meg a tanítást

D é v á iw k a kiürítése már' nyugodtabb körűlménvek között ment

végbe s az egyes hatóságoknak is jobban volt ideiüka menekülés elő-
készítéséra-A dévai állami tanítóképző-intézetet a vallás- és közoktatás-

ügyi m . ' kir.' minisher a budapesti I. ker., mozdony-utcai állami elemi

népiskolai tanítóképző-intézetbe helyezte ~ A dévai intézetnek, növen-
dékei a budapesti mozdony-utcai államifanítóképző-intézet igazgatójá-

nál tartoznak írásban jelentkezni; október hó elsején pedig, ezen inté-

zet igazgatójától veendő behívó ala-pján az intézetben megjelenni tar-

toznak. A dévai intézet növendéKei ,saját anyaintézetük tanári testülete

által fognak a budapesti mozdony-utcai tanítóképző-irrtézetben tanítás-
ban részesülni mindaddig, mig az arryaintézetbe ismét visszatérhetnek,
A dévaí intézet növendékei ugyanazon kedvezményeket fogják. élvezni
a budapesti tanítóképző-intézetbsn ' is, amely kedvezménnyel az anya-

intézetb~ voltak felvéve. ' ' . .

A balázsfalvi, csiksomlyói, nagyenyeüi,nagyszebeni, segesvári és

szamosujvári felekezeti tanító- illetőleg tanítónőképző-intézetekről és
a brassói ev. óvóképzőről ezideig értesítést nem kaptunk. .

A ko lo zsu á r i. áll. tanító- és tanítónóképző-intézetek érintetlenek,

tehát rendes körülmények között kezdik meg az 1916-1917. tanévet.
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A m en ek ü lő ta n ltó k s e g ítő -b iz o t t s á g a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz oláh betörés folytán

veszélyeztetett határszeli megyék tanítóságának és tanárságának igen

nagy része Budapesten keresett menedéket hontalanságában. De ide tör-

tettek általánosságban is a menekülők tizezrei, ugy hogy" azok elhelye-

zése, födél alá juttatása és' a legszükségesebbekkel való ellátása óriási
munkát adtak azoknak, akik részben hazafias lelkesedésből, .részben

hivatali kötelességből, igyekeztek a menekülőknek az első segítséget
nyujtani.

A megsegítő munkából Budapest tanítósága és tanársága is min-
den téren kivette ugyan a maga részét, de a hozzá 'legközelebb álló me-
nekültek, az erdélyi óvónők, tanítók és tanárok ügyét kűlönösebben is a

magáévá tette s az Eötvös-alap intézőségének -kezdeményezésére a f6-

városban képviselettel biró tanító- és. tanáregyesületek, valamint a
szaksajtó képviselőiből megalakítottaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« A in e n e k iilö fa ;ú tó k . s e g ítö -

b iz o fts á g á » - t. E bizottságban a tanítóképző-intézeti tanárságot Dékány

Mihály szerkesztő képviseli.' '

A segélyezési akció emberfelétti munkáiát a segélyző-bizottság

irányítása mellettnz Eötvös-alap vezetése alatt állóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlVI e n 'e k iilt T a n ító k

S e g ítő Iro d á ja végzi. Az irodához.-szeptember 16-áig~09-en fordultak

452 személy képviseletében. Ezek közül 14 óvónő, 148 tanító és 27
tanár. Szállást kapott 241 személy, napi 50 fillérért reggelit, ebédet és

vacsorát kaptak 190-en. Pillanatnyi segélyt osztott ki az iroda 71 sze-

mélvnek 1376 Kértékben. 26 menekültnek állást juttatott. A menekü-
lők a Tanítók Házában, a központi járásbiróság épületében és a II. ke-
rületi áll. tanítónőképzőben szállásoltattak el. A további elszállásolá-

sok céljaira üres lakások kibérelését s kölcsönbutorzattal való behuto-
rozását is tervbe vette a bizottság.

A segélyezés hez szükséges pénzt az iroda a budapesti tanugyi

egyesületek, a fővárosi elemi- és középiskolák s a tanítóinak és taná-
rainak önkéntes adománvaiból, «Az Est» 3000 koronás és a «Pester
Lloyd» 1000 koronás adománváiból gyüjtötte össze, mely szept. 16-ig-
11.536 K 80 f.-t tett ki. Ezeken kivül a vallás- és közoktatásügvi mi-

niszterium is nagyobb összegü segélyt helyezett kilátásba. Egyesületünk
150 K-t adott a segélyezés céljaira.

A segítő-bizottság a menekülők ruha lés fehérnemü szűkségletei-'

nek a kielégítésére ruhagyűjtő és fehérnemü osztályt szervezett, amely-

nek vezetését, Drescher "Irma, az' Orsz. 'Óvóképző-intézet igazgatója vál-

lalta magára. A fehérneműekhez b~szerzett nversanvagotta Tanítók I

Ferenc József házában berendezett varrómííhelvben, a főváros tanácsa

rrltal adott két varrógépen varrhatják meg az' ada utalt hölgyek.
A menekült családok gyermekeinek beiskoláztatására vonatkozó-

lag. társadalmi különbség nélkül, mindenkinek tanácsot ad az íro da.



229

_ Az állami és vármegyei .alkalmazottakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö~vegyeinek és árváinak

hadi segélyezése'. Mint folyóiratunk májusi számában hoztunk róla

hirt, a m, kir. pénzügyminiszter az Állami Tisztviselők Országos Egye-

sületének előterjesztésére elhatározta, hogy aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« V a g yo f l 'ta la n á lla m i

t is z tv is e lő k ö z v e g · y e i é s á rv á i fe ls e g é ly e z é s é re s z á n t a la 1 )) -n a k egy évi

jövedelmét a háboru által előidézett rendkivüli viszonyokra figyelem-

mel, olyan állami és vármegyei alkalmazottak özvegyeinek és árváinak
az egyszersmindenkorra szóló' segélyezésére fordítja, akik erre leg-
inkább rászorultak.

A segélyezési akció lebonyolításával a miniszter az Állami Tiszt-

viselők Országos Egyesületét bizta meg azzal a kifejezett óhajjal, hogy

a kérvények elbirálására és a hozzá fölterjesztendő javaslat megtéte-
lére alakítandó bizottság üléseire az általa felsorolt egyéb tisztviselői
országos egyesületek is meghivassanak. Egyesületünket .e bizottságban
Dékány Mihály, folyóiratunk szerkesztőjé képviselte.

A segélyezés iránt augusztus I l-éig, -amíkor az első, bizottsági

ülés volt, 5126 kérvény érkezett be, amelyek közül a pénzügyminiszteri

rendelet követelményeinek ,csak 3832 felelt meg.
A bizottságihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) az özvegyekre nézve 200, 180, 160, 150, 140, 120,

100, 80 és 60 K-ás, b ) aszülőtlen árváknál 50 és 30 K-ás segélyeket,

összesen 290.820 K értékben hozott javaslatba.
Ezenkivül méltányossági okokra hivatkozva, a pénzügyminiszte-

rium jóindulatába ajánlt olyan kéreImeket is, amelyek' a pénzügy-

miniszteri rendeletekben megállapított föltételeknek ugyan nem feleltek

meg teljesen, de humanus és szociális szempontból a segélyezésre érde-
meseknek minősíthetők.

Az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete a javaslatot szeptem-
ber 21-én terjesztette föl a pénzügyminiszteriumba, hol azonnal tárgya-

lás alá vették, ugy hogy rövid időn belül hozzájutnak a segélyhez az

érdekeltek.
A segélyek engedélyezéséről á pénzügyminiszteri döntés után az

Állami Tisztviselők Országos Egyesülete fogja értesíteni a kérelmező-
I

ket, az engedélyezett segélyek pedig a m. kir. postatakarékpénztár
utján fognak kiutalványoztatni és az egyes segélyezetteknek meg-EDCBA

. ~
küldetni.

t t.éderer ' ÁbraháIV. A magyar tanítóságnak és tan-ítóképző-inté-

zeti tanarságnak a nesztora, a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos

Egyesületének az egyesület megalakultától kezdve tagja, huny ta le

örökre fáradt szemeit 90 éves korában folyó hó 17-én Budapesten.
Lederer Ábrahám Cselfországban szűletett, tanulmányait is ott végezte

s csak 1855-befl. jött Tatára, hova az izraelita. hitközség hivta meg",
tanítóiának. Innen két év mulva Budapestre, a pesti izraelita normál:'

iskol~hoz került, annak igazgatója, majd a nornÍáliskola mellett szer-o
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vezett- izr. tanítóképzőnek pedagógia tanára, később igazgatója lett.

1889 óta a jól megérdemelt nyugalmat élvezte. Kiváló pedagógiai

munkásságot fejtett ki s nagyszámu cikkei különböző pedagógiai lapok-
ban jelentek meg. Magyar tankönyveket németre fordított és életre
hoztá az országos izraelita tanítóegyesületet. Ez 'egyesület, haláláról a

következő gyászjelentést adta ki: «Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület veze-
tősége az egész magyar zsidó tanítóság nevében fájdalmas szivyel je-

lenti, hogy- alapító, tiszteletbeli és központi választmány ának örökös

tagja,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL é d e re r Á b ra h á m az Orsz. 'Izr. Tanítóképző-intézet nyug .. igaz-

gatótanára f, hó 17-én, életének kilencvenedik évében hosszas gyengél-
kedés után meghalt. A megdicsőült hiilt tetemeit f. hó 20-án, szerdán

d. u. 3 órakor fogjuk a farkasréti izr. temető lÍalottas házából örök
nyugalomra kisérni, A megboldogult egy emberöltőn át nevelte a zsidó

felekezeti iskola tanítóit és szellemi vezére voltEDCBA. a z idó iskolaügy m í n -

den mozgalmának. Egyesületünknek is alapítója és első szervezője, fej-
lődésének fáradhatatlan és céltudatos munkása volt. A zsidó tanítok

atyamestere volt. Erkölcsi és szelle~i érdekeinkért egy fél évszázadon
át szóval és tollal eredményeseu küzdött. A zsidó tanítóság munkás-

ságát bölcseségével és élettapasztalataival irányította. ryrÍl~den tör ek-

_ vésünkből együttérző lélekkel bőven vette ki részét. Hosszu munkás
életén át mindenkor ideális célokért dolgozott; eszményi törekvéseit sze-

rencsés gyakorlati érzékkel, példátadó lelkiísmeretességgel és köteles-
ségtudással szolgálta. Mint gyakorlati tanító, mint képzőintézeti janár,

mint pedagógiai iró, mint a neveléstudomány buzgó művelője, párját

ritkító munkásságot fejtett- ki. Érdemeit a magyar iskolaügy története
fogja megörökíteni; áldott emléke élni fog örökké a .zsídó tanítóság

lelkében! Budapesten, 1916. szeptember havában.» A végtisztességtétele

a farkasréti izr. temetőben volt. A gyászszertartás az izr. templomi

énekkar gyászdalával vetté kezdetét, ezután Kiss Arnold 'dr. budai fő-
rabbi költői beszédben méltatta az elhunytnak érdemeit, melyeket mint.
ember, mint tanár és tanugyi író egy félszázadon át oly nagy mérték-
ben szerzett magának. Elbucsuztatta a kir. izr. tanítóképző-intézettől,

melynek 40 éven át tanára volt. Megható ima után volt tanítványai a
·sirhoz vitték, a koporsót, mely előtt Csukássi Fűlőpvaz Orsz. Izr. Tanító-

egyesület, 'Lasz Samu dr., a Kir. Természettudományi Társulat és Salgó

Mór nvug, tanár a volt tanítványok nevében monclottak megható hucsu-
beszBdeket.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j ta n ító k ép z ő - in té z e t i ig a z g a tó k . A vallás- és közoktatásügvi

m. kir. miniszter kinevezte A m le r A n ta l bajai m. kir. áll. tánítóképző-
intézeti tanárt a bajai m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképzö-:

intézethez a VII. fízetési osztályba ig,azgatóvá.- Q u i'[ t t J ó z s e f köz-
ponti szolgálattételre berendelt állami tanítóképző-intézeti tanárt a

budapesti 1. ker. állami elemi, ~épisKDlai t~nítókép~ő-intézet igazgató-
jává a V II . fizetési osztályba. ..,. .



T a n ító k ép z ő - in té z e t i ' ta n á r izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkinevezés~k. A vallás- és közoktatás-

ügyi in. kir. miniszter kinevezteihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . N a g y J ó zse f budafoki áll> polg.

iskolai tanítót, tanítóképző-intézéti okl. tanárt ct nyiregyházai állami
elemi iskolai tanítóképző-intézethez a VIlI. fiz. osztályba rendes ta-

nárrá. - H o r p á th Is tvá n zólyomi állami polgári iskolai tanítót, tanító-

képző-intézeti okleveles tanárt a zilahi m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóképző-intézethez a IX. fizetési osztályba rendes tanárrá. - U ln »

Lá szló okl. középiskolai tanárt az iglói m. kir. állarÍú elemi nép iskolai

tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba állami tanítóképző-intézeti
.segédtanár-rá, - D r p skó czy Vir g in za dési állami polgári iskolai, rend.
tanítónőt, tanítónőképzé-intézeti okleveles tanárnőt a győri m. kir. áll.

elemi iskolai tanítónőképzö-intézethez 'a X. fizetési osztályba rendes ta-
nárnővé,

H a r c té r i k itü n te té s . A király dr, Novi Ferenc 8-ik honvéd gyalog-EDCBA
I

ezredbeli népfölkelő "főhadnagvnak, budapesti VI. ,kerületi állami ta-
nítónűképző-intézeti tanárnak, egyesületünk pénztárosának, a harc-

téren szerzett érdemei elismeréséül légfelső dicsérő elismerését nyil-
vánította, Öszinte örömmel üdvÖzöljük kartársunkat a kitüntetés alkal-
mából.

M in is z te r i k ö s z ö n e t . A m. kir. vallás- és kőzoktatásűgvi miniszter

Kunvá r i M en yh é r t budapesti főmérnőknek, a budapesti" a' kolozsvári

és a dévai m. kir. elemi népiskolai tanítóképző-intézeteknek az ifju-~ . ~

sági cserkészet fejlődési, céljaira szolgáló 50-50 drh. gyalo gsági ásó
'adománvozásáért elismerését és köszönetét nyilvánította.

Á th e ly e z é s e k . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter át-

helyezte Tég e r Bé la modori állami tanítóképző-intézeti tanárt a nyír-
egyházai m. kir. áll. elemi népiskolai tanítóképző-intézethez. - Ma r -

g itta i An ta l stubnyafürdői állami tanítóképző-intézeti tanárt a mun-
kácsi .m. kir, állami elemi népiskolai tanítóképző-intézethez. ~ Sza b ó

E nd r e dé~ai /áll, tanítóképző-intézeti tanárt a kiskunfélegyházi állami
elemi népiskolai tanítóképző-intézethez.

N ev e lő i ' k in e v e z é ,s . A vallás- és közokJatásügyi m. kir. miniszter :

kinevezte Szla b o c zky- P á l nyiregyházai ágo hitv. ev. elemi népiskolai

tanítót a nyiregyházai állami elemi iskolai tanítóképző-intézethez ne-
velövé.

B e r en d e lé s a z E r z s é b e t N ő isk o lá h o z . A vallás- és közoktatásügyi
'm. kir. miniszter D ir n e r Ad é l turke~ei állami polgári iskolai tanítónőt

jelenlegi minőségében a budape'sti Erzsébet Nőiskolához további intéz-
I

kedésig ideiglenes en szolgálattételre berendelte,

231
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K in e v e z é s a z o r s z . iz r . ta n ító k ép z ő h ö z .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvallás- és kőzoktatás-
űgví m. kir miniszter kinevezteihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a lá sz Ar n o ld budapesti székesfővárosi.

elemi iskolai tanítót a budapesti orsz. ipr. elemi iskolai tanítóképző-

intézethez a X. fizetési osztályba gyakorlóiskolai tanítóvá.

P ro P a tr ia . Az országos izr. tanítóképző tanári kara és ifjusága
meghatott szivvel jelenti, hogy d r . Lő r in c z J en ő segédtanár a Tarnopol
körül vivott harcokban junius hó 10-én, 30 éves k rában hősi halált

halt. Elhunyt barátunk a háboru elején vonult be, számos ütközetben
részt vett s bátor magatartásával kinyer te az 1. és a II. osztályn ezüst

. . I

vitézségi érmet, a signum laudis-t s a hadiékítményes Ill. osztályú kato-

nai érdemkeresztet. Mint hadapród kezdte meg katonai pályáját s mint

főhadnagy fejezte be. Amilyen hős katona, olyan kötelességtudó tanár

volt. Testületünk dédelgetett Benjaminja volt, a született tanár, aki sze-

rette tudományát, iskoláját és tanítványait. Dicső jövőt jósoltunk neki s
dicső halál lett osztályrésze. Fájdalommal és hűszkeséggel őrizzük meg
emlékér.

Halálozásek, A sárospataki m. kir. állami elemi népiskolai tanító-

képző-intézet tanári k.ara mély fájdalommal és őszinte részvéttel tu-

datja, hogy Ma nczo s Zo ltá n állami tanítóképző-intézeti rendes tanár a
'katonai szolgálat által sulyosbított hosszas betegség következtében

munkás élete 33-ik és eredményes tanári működésének 7-ik évében
folyó év augusztus hó 24-én elhunyt. Kegyelettel fogjuk megőrizni derék:

kartársunk uemes emlékét. - Az országos izr. tanítóképző-intézet ta-

nári testülete szomoru szivvel tudatja, hogy nagyrabecsült, látünő kar-'

társa Sie r n MÓ 1 ' nyugalmazott tanár folyó évi [unius 10-én '83 éves
korában Nyiregvházán elhunyt. A megboldogult 1872-től 1904-ig,

eleinte mint gyakorlóiskolai tanító, majd mint tanár intézetünknek

szentelte munkáia és ereje legjavát. Tudása, müveltsége, lelkessége
mindnyájunk: tiszteletét és: barátságát szeréztek meg neki, Sajnálattal

láttuk tizenkét évvel ezelőtt távozni körűnkből és -meghatott szivvel

mondunk most utolsó Isten hozzádot az örökre elköltözöttnek.

Tiszte le tte l ké r em ka r tá r sa im a i, te kin te tte l a r r a ; h o g y m á r

szep iem b e r n ek is vég e va n , h á tr a lé ko s ta g d ija ika l 1 n ie lő b b se ive s -

ked ien ek b ekű ld en .i, h o g y eg ye s iile tű n k is e le g e t te h e ss en fize té s i

kö te le ze ttsé g e in ekl

P én e tá r o e .

H U N G A R IA K Ö H Y Y N Y O M O A .


