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. Kartársaim e folyóirat élé:ne· állítottak. Tervszerű és
szivós mnnkával iparkodom majd bizalmukat kíérdemelní.
Most, ugy hiszem, első kötelességem szerkesztőí program-
mom körvonalozása.

Felfogásom -szerínt 'a tanitóképzőnek különleges vo-
nása, melyben minden más szakiskolától különbözík, az,
hogy feladata a neveléssel és tanítással :t1og~ialkozódisz-
cípíínák müvelése. E különleges vonásnlakez' intézetek
folyóiratábarr is kífejeződnie kell. A M ialg!y,ar Tan it ó-
k'é P ZvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ ne k' Lehát pedagógiai folyóiratnak kell lennie. A ."
külröldön .is, ahol tanitóképzö-intézeti tanárok, tanáregye-
sületek lapokat adnak ki, le lapok kifejezetten pedagógiai
folyóiratok. A neveléstudománynak ily- éles hangsulyo-
Z!áiS:aincnr ljelenti a szaktudományok kirekesztését. Lapunkí
más tudományokkal is. foglalkozni fio'gJ,de lehetőleg 'ped.
nézöpontból. Hogy az egyes tudományok ismeretanyagát
hogyan lehet a ['eggazid:aságosiabb és legtermészetesebb mó-
don átszolgáltatnl az 'Uj' nemzedéknek, 'ezt, .ígenis, mínél

, gyakrabbani S mínél részletesebben feJtegetn,i kell ·e folyó-
ir,at hasáhjaín. .

A,!M!~;gYíar J',anitóktép'z:őn~k,mint ped. tolyóirat-
nak, .nézetern szerínt, három feladatot kell szolgálnía.

.1.IMüviell1j'e kell 'a! pedlag)ógját. Eviérgb!ől helyet kell
adnia minden cikknek, meíy kellő, komolys,áglgali foglal:"
kozik' "'Toly kérdésekkel, melyeket la) tudományos' felfogás
31 neveléstudomány körébe Viagly. e tudomány segédtudo-
mányaí körébe tartozóknak tekint.
.. ' Az 'egyetemes pedragógjJa: körén belől van egy terület,
-rnellyel ~ogl'al,kozniia különösebben ils'kötelessége, E' terület
:a; .népoktatési peidiagógtiJa'.l1anitólkiépziői tanárok 'elöttjrenu
kel] flejtegetni, míly sok itt 'a:tennívaló. Hiába tekint' a nép-
okatásí pedagógia: jegy évszázadnál hosszabb multra, hiába;
i3l legvirágzóbb 'a~ irodalma, még messze' Van: r a diszcipli-

..
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nárís kikerekítettségtől. Némely területén még meg sem
kezdődött a szántás és még mcthodikai részében is, -
pedig lebben a llegf'ejlettebb - folytolnos javításra szorul.
Folyóiratunk különben a multban is át volt hatva a nép-
oktatási pedagógia rnüvelésének szükségességétöl.' E célra
külön rnelléklete volt, a Gya.kvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1 ó 1s k o La, mely ava-
tott kezektől vezetve, szélesebb körökben talált olvasókra.
Amint 'az anyagi helyzet megengedi, folyóiratunk e mel-
lékletét ismét megjelentetjük.

A pedagógia nagy körén belül még a magyar nevelés-
tudomány ápolását 'akarom különős Ieladatává tenni folyó-
iratunknak. Igaz, az emberi lélek szerkezete mindenütt
rugy;an:az. Ezért van, hogy bármely nemzet peda-
gógiai elmélkedőjének megállapításait hasznunkra- fordit-
hat juk. Viszont igaz az is, hogy a szerkezetí azonosság kö-
rén belől, vannak igen nevezetes faji és egyénikűlőnbségék.
Ezeken [alapszik -a nemzeti rés egyéni nevelés [ogosultsága
és szükségessége. Az 'egyetemes pedagógia körén belől aj
magy,al' tanitóképzői tanársúg feladata megállapitani
azokat a külőnleges eljárásokat, melyek az értékes faji

".. vonások tökéletesítésére 'alkalmasak. Nagyon örvendenék:,
ha: munkatársaim közt minél számosabban akadnának
olyanok, akik az oktatás magyar multjával, magyar tala-
J,a;v:al,magyar tényeível és szabályaival foglalkoznának.

. Az egyetemes pedagógiát felölelő cikkek közt szivesen
közreadnám a fiatal pedagógus-generáció doktori disszer-
tációiti S la:müködö Imrtársak pedagógiai .munkáit. A kezdő
írónak 'első nrunkája kiadásakor sokszor kell akadályok- _
kal küzdeníe. Segits,é:gére takarok lenni!

2. Lapunk másik és :az elsőnél fontosabb feladata a
tanítóképzől pedagógia müvelése. A -pedagógia diff'eren-
.cíálódása ugyan megindult, de a' tanítóképzöíg még nem
jütótt el. Tehát tanítóképzői pedagógia még nincs: ez-
után kell megteremteni. Azonban igazságtalan lennék it
multtal szemben, ha azt állitanám, hogy ez irányban még]
semmi sem történt. Nagyon sok értékes cikk jelent meg
ie folyóiratban, mely mínd a tanitóképzőí pedagógia kö-
rébe tartozik. Maguk a tantervek, az utasítások, a rend-
tartást szabályzatok s míndazon elvek, szempontok. me-
lyek e rnunkálatokat irányították, integráns részei a tanító-
képzői pedagógiának. A tanitóképzőí tanárság Ioglalkozott
tehát eddig is az ő .sajátos ped. tiiszciplinájával, de nem
tudatosan és tervszerűen. Emellett szükkörü is volt a umm-
káJa:, mert csaknem kizárólag a- didaktika terűletére szo-
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rítkozott. Felfogásom szerint ez ra tanítóképzöi pedagógiá-
nak csak egyik része .
., Míndebből csak azt akarom megállapítani, hogy 'e
,tére:ll még csak a munka kezdetén vagyunk. Rengeteg
anyagót .kell még összehordanunk. 'Csak kollektív munKa:
:biztat sikerrel, ezért la tanitóképzői pedagógia megteremté-
,s;én a: képzői tanárságnak mínél nagyobb számban kell
résztvennie. Majd ha már sok tényt, részleteredményt 'fel-
.halmoztunk, bizonnyal jönni fog ~-y színtetíkus 'elme, aki
la rendszerezés, diszciplinává-alakitás munkáját elvégzi.
Hogy e nagy munka kellő tudarossággal megíndulhasson,
már most szükséges, hogya tanitóképzői pedagógia fogal-
mát tisztázzúk, körvonalait megvonjuk. Ezért felkérem .aJ
,ta'nitólcépzq-intézetek tanárait, különősen a ped agógus okat,
.hogy la tanítóképzői pedagógia fogalmáról és problémái-
ról írják meg véleményüket s d,olgiOz!a1:iailcat1920 szeptem-
.ber Iő-én -- sem előbb, sem később - la' szerkesztő ség
címére tegyék 'postára. Folyóiratunk e dolgozatokat a íhetü-
rend sorjában hozni fogja.

3. Folyóiratunk harmadik feladata lesz a status-kér-
-désekkel való foglalkozás. E· kérdések többféle természe-
tüek: ogazdaságiak, kulturális vonatkozásuak, társ adal-
miak,es'eHeg politilcai természetűek stb. Mivel megvitutá-
suk az egyesületi élet köréhen történik, éber figyelemmel
fogjuk kisérni az egyesületi életet. A testületi szellern el-
mélyitését fogja szolgálni e lap azzal, is, hogy laz intézetek
jéleJét állandóan szernmel tartja és míndenröl, amit föl-
jegyezni érdemes, beszámol. Sajátságos, hogy.az egyes
intézetek mily zárkózott életet élnek. Majdnem semmit
sem tudnak egymás munkájáról. Pedig kétségtelen, hogy,
nemcsak az intézetekben dolgozó emberek élnek, de élnek:
az intézetek is. Van tőrténetük, melynek fázisai rnind-
.nyájunk elé tartoznak. Az Ertesitőkből és mindig utóla-
gosan értesülünk arról, mennyi okos terv s mennyí derék
kezdeményezés, életrevaló .gondolat született a tanév Io-
lyamán. Az. ilyooutólagQs értesülés tompitotta terméke-
nyitőertejiikeL Azon Tríssíben közvetlenebbűl hatottak
volna. Jólesz itehát figyel,emmel kisémí egymás munká-
~;át. Kérlek minden 'intézetet, válasszon köréből egy tudó-
.sitót, aki laz 'intézetben történő nevezetesebb' események-
.röl Időről-Időre -értesüí .Iapunkat,

Hogy 'a lJvI:ag;y'ar Tian i tó kép z ő az itt kifejtett
.hárrnas feladatát 'könnyen áttekinthető módon végez-
hesse, ,8 következöképpen fogom berendezni:



Lehetőleg minden számban lesz vezetőcikk, mely 2-3:
oldalnyi terjedelemben elvi magaslatról, nagyVlonaluan fog•..
Ialkozni íog az oktatásügy bármelyterületén felvetődő
jel,entősebb kérdésekkel, kezdeményezésekkel, hatóságí in •.
tézkedésekkel, személyi változásokkal, uj íntézményekkel;
laz oktatásügyne döntő jelentőségű társadalmi változásokkal: .

.A második rovat címe lesze Pe d a g ó gvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a. Ide soro-ONMLKJIHGFEDCBA. r .

zom azokat a hosszabb értekezéseket es tanulmányokat,
rnelyek a neveléstudomány és alaptudományai körébe
tartoznak. Itt fognak megjelenni a népoktatási -pedagógla
könéhe vágó cikk-ek is.

A harmadik rovatba, ia T'a n í t Ó kép z ő i peda g ó g ía
rovatába kerülnek mindazon cikkek, melyek a tanítókép e-

zökkel lés a' tanítóképzéssel foglalkoznak.PONMLKJIHGFEDCBA

r " A negyedik rovat Kis 'eb b k Ö,Z 1e mé n y ek cimet
fogja viselni. Minden rövidebb cikk, foglalkozzék bár
.egyetemes pedagógiai kérdéssel vagy népoktatási, tanító-
képzői pedagógiai problémával, ide kerül.

ötödik rovat Lesz a, La psz ,e ml e. E rovat figyelem-
mel fOgjlakisérní a hazai, különösebben a kűlföldi folyó .•.
iratokat, hogy rövidebb tartalmi ismertetést 'adjon a'
bennök megjelenő lés a tanítóképzéssel foglalkozó cikkek,..
ről. Legfontosabb le szempontból :a, -tanitóképző-intézeti
tanárok és vegyesületek külf'öldí 'OrgánumJainak' szemmel
tartása. Ezzel elérjük azt, hogy, a tanítóképzés külföldí
eseményeíröl állandóan tájékoztatva leszünk.

A hatodik rovat Kié r d é sek é s fe 1el 'etek cimet'
fogj a viselni. Ez lesz a dolgozók rovata. Aki könyvet ír;
aki cikken dolgozik, aki .egy methodikai problemát akar
megoldani, . :azzal gyak~an megesik, hogy utbaigazitásra;
tanácsra, forrásmunkára szorul. Kérdést .iritéz tehát e
folyóirat összes iróíhoz lés olvasóihoz, kiknek, ha a kér-
désre vhlliaszolni tudnak, eilikölcsi kötelességük a feleletet ia'
szerkesztőség címére beküldeni. Ily módon már néhány'
dolgozó kartárs elevenséget, munkát teremthet maga körül..

A hetedik rovat lesz laz ITI() da l o m. Nem uj dolog,
mínden rendes folyóiratban megvan. Sulyt vetek azonban
.lenn ek la: rovatnak a kifejlesztésére, Ugyanis 'a tanitóképzőí
tan,ár:ság elsősorban 'hivatott arra, hogy a megjelenő peda:-
gógíaí müvekröl Ismertetést adjon s birálatot mondjon,
A magyar sajtót nem hagyhatja lelolylan pedagógiai munka;
melyröl .a Mia'gyar 'La n í tó ké p z öb'e'n ismertetés nem-
Jelenik meg. He flgylelemmel· kell, kísérnünk a . nyugatit

4 Molnár Oszkár.



Beköszöntő. 5

'rrernzetek, 'az amerikaiak és a mínket körűl vevő r'abló-
-államok szakirodaimát is.

" A nyolcadik rovat Egy:e.sületi é l e t címen az egye-
sületben történtek ismertetésénekl Lesz szentelve, A jegyző-
.kőnyvek közlését Iehetölegmeíjözní fogjuk, ehelyett inkább.
az események összefoglaló ismertetését adjuk.

A kilencedik rovatba, melynek neve LravutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t á r, azokat
':a renddeteket s egyéb' hivatalos közleményeket fogjuk
.sorozni, melyek 'az összes tanitóképzőkre vonatkoznak.

Végül ',a:Hirek, ve,gly.e'srek rovatába kerülnek a
.képzökböl beérkező apróbb közlések s míndaz, aminek
máshol nem jut hely.

Ezzel elmondottam, hogy mit akarok tenni és hogyan;
aklarom tenni. Ez rövíden szerkesztőí prograrnmorn. l~o'Wi
'beltőlthessem, kartársaim segítségére, megértő támogatá-
sár:aés buzditására vall szükségem. Kérem, nyujtsák fe-
lém segitő kezüket! Hiszem, ho,gy:közös munkánk nem lesz

· ,eredménytel1en.
Molnár Oszkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T A N I T Ó K É P Z Ő I P E D A G Ó G I A .

.Flz egyesületi é let teruszerüsitése.

Folyóiratunk legközél~bbi számában ki' fogomfejfeni a tanítóképzés-
'rő~ kialakult ;felfogásl()ma~és vázolni fo.gom' jövő fejlőd;éséneI{.iutjai,t. IE

fejlődést előmozditani, abban tudatosan résztvenni' egyesűletünknekí is tontos
.feladata. Ez alkalomma] azf akarom röviden elmondauf hogiy'an k'eU! ~
cél szelgálatára az egyesületet, illetőleg az egyesület választmányát intéz-
ményesen berendezni. '

Egyesületünk munkálkodásánál, ugy hiszem, a k9ve~kJezö alapelveket
kell szem előtt tartani:

Legyen először a: választmánynak míndazokban III tanulmányt, szer-
'vezeti és státuskérdésekben, amelyek 31 tanitéképzés, illetőleg a' népokfm.i
tásügy körébe tartoznak, kellő tanulmányok ala'P1án kialakított vélemé-
nye. Legyen másodszor az egyesület m'unkája! tervszerű, tehát jelőre meg-
állapitott célok szolgálatában álló; Ez az utóbbi' tétel azt jelenti', hogy:
az egyesület berendezkedése, bár szabad! teret enged a talgokl rnunká-
jának, nem az egyesek közremüködéséhez alkalmazkodik'; -ellenke-
zöleg: a közös munka egés.3'ét s annaki részleteit ill közgyülés, illetőleg
-a választmány 'inányi~ia, természetesen az alapszabályok értelme szerint,

,.
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Legyen harmadszor az egyesület .munkálkodásának al tanítöképzés, il~etó-
leg a népoktatás szempontjából, éppen a tervszerűség alapján, ~özértéke.
Ez az érték pedig csak' ugy állhat elő, ha a 'munka tudományos, ha
3 szóbanlévö ügy nagy kérdéseihez fűződik s ha Ikövetkezetesen .sza:k-,
szerü. , ' ,

A tanítóképzés kérdései és a vele kapcsolatos ügyek adminisztra-
tív szempontból három 'csoportba foSIalihatók; az első csoportbal tartoz-
nak! a szorosabb' értelemben vett tanulmányi problérnák.j a másodikba
a szervezeti' kérdések, a harmadikba' a szernélyzeti, ügyek. ~, ,

Ezek a problémák, kérdések és üg;yeki az egyesület szerveínek kere-
teibe a következőképpen 'helyezhetők el:

1. íA iköztgyül& munkak örét az alapszabályok 20" 21. és 22. §-ai.
állapítják' meg. E pontok természetesen változatlanul maradnak'. A köz-
gyü1ésnek, Imintaz Egyesület, legmagasabb rangu '\Szervének' funkciója
azonban a következöképp magyarázandö.: a) a közgyülés nemcsak a vá-
Iasztmánytól kitüzött tanügiyi tételeket vitatja meg (21. §.ili ,pont), hanem
a közgyűlés 'is ad megvítatásra, feldolgozásra' tételeket a választmánynak';
b) nagyjelentőségü (pl. szervezeti vagy státus-) ügyekben míndig a köz-
gyülés 'dönt, sedöntéseket a választmány nem változtatja meg; c) al

köigyülési határozatok míndaddíg érvényben vannak, amig azokat ef!ff
másik közgyülési határozat nem th~1Iálytala:nitja; d) a közgyülésí határo-
zatok állandóan nyilvántartendöld s ~Z igy nyilvántartott, .érvényes hatá-
rózatckat az egyesület hivatalos álláspontjánálc kell minősiteni. A köz-
gyűlés tehát mint szerv elsősorball autóritativ természetü ; képviselője az
egyesület közvéleményének,

2. ll\. 0rál!lsztmány. A válaszímányPONMLKJIHGFEDCBAa z egyesületnek szellemi é s

anyagi ügyeit i,ga2Jgatja1•Az alapszabályok 23'. §-ának emez la) ,pontja
szabatosan meghatározza' a választmány szerepét, hivatását. A választ-
mány azonban a 'legfőbb irányító, kezdeményezö is ; szerve a tanítóképző-
intézeti tanárok közös foglalkoztatásának.

A ~'ál~5ztmány elé tartozó' ügyek, az adminisztráció szernpontjá-
ból, vagy olyanok, amelyek megtinditjákl "a tanulmányozást, vagy olya-
nok, amelyek; további tárgyalásra tüzetnek ki. AZ e~ső csoportba tar-.
toznak általában az elméletek'. Ilyen elmélet tehet a! .tanterv, a tan"
menet, az utasítás, szóvak: a ta~lltás és nevelés iwg<yei;nekmindenik ker-
dése. Ezek az elméletek a válaszfmány főtárgyai. Hal a z elméletek: hosszu
tanulmányok, tapasztalatok árán megérnek s realízálást kivármak, e reali-
zálást elő ken készíteni. Ez elökészitö rnunkálatok végzésére állandó bizott-
~k. szervezendök.

Az a:dminisztrációt eleddig minden tanitó-és tanáregyesület igy vé-
gezné; nem szabad' azonban felednünk, hJOgY itt a T'a n i t óké pz ö-Ln t é-

z e t í Tanárok OrSZá{§iOS Egyes'Ületéről, tehát szakiskolai mun-
kálkodásról van szó. Ha, II szakiskolai [elleget az egyesületi életben is ki-
Iejezésre akarjuk juttatni, akkor az összes elméletek' közü] ki \fell
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keresnünk! azt, amelyikben a szakszerűség legerősebben, ponderék Fel-
fogásom szerint ilyen az utasítások elmélete, rnelyben szabadabb értél-
mezéssel, benne van a m ó ds z e r, tehát a nevelés és tanítás kérdései-
nek egyik legfontosabb tényezője. '

A tanítöképzö-intézetek, íelíogásom szerint, ugyanis nemcsak! a tanító-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képzés intézményei, hanem hivatásos letéteményesei ezek, az iskolák a mép-
iskolai, S iéZ,enaz uton az iskolai módszer sörökös [avitásának, íejleszté-
sének is. Álljon tehát a választmány munkakörének középpontjában >, az
utasítás elmélete. Ez elmélet örökös szakjelleget fog adni az e~yesürlet
müködésének. _

Ha elfogadjuk a tételt, mindjárt reá is mutatunk .az. utasításokkat
kapcsolatos egypár főbb problémára.

a) A hazai éSJkülföldi iskolák' tanterveit kisérő utasitások általában
véve az egyes tantárgyak tanításának mödszerével Ioglalkoznak ; ilyen-
formán tehát csak az értelmi mevelés szo~lfltában állanak. Az érzel-
mek, az akarat s más funkciók nevelésének' kérdései az- utasításokbarr
elhalványulnak és elszórva, széfdarabolva vagy az utasításoki általános
részébe, vl\,oy a rendtartá ok kereteibe szorulnak. Az utasításokat tehát
oda ken állitani az összes lelki, díspositiök kimüvelésének' szolgálatába ;"
meg kell keresni annak a rnódját, hogy a tanitás vés nevelés kérdésef
egyionna rangra emeltessenek lés egyforma elbánásban réstcsittessenekf.,

b) A jelenleg használatos utasítások nemcsak. a tanítás és nevelés
érdekeit nem állitják eglyensuIyba, nem Mtszik' az, utasítások tartalmáböj
az az :igyekezet sem, hogy '3Z alkotoki az iskolában tanított tantárgycsoportole
módszereit egymással egységesiteni -törekednének. A tantervben szereplö
.tantárgycsoportok 'ugyanis nemcsak a csoportosítás tekintetében' hordoz-
zák a históríai szempontokat, hordozza az emlékeket mindenikriek rnód-
szere is. AB,umaniórák fogal,ma alá tartozó tantárgycsoportok rnödszeré-
ben a proprium "mégi mindig az elméleti ismeret. Iti a tanuló szemé..7J.ek
állandóan '3. tudomány bástyafokár» kel] függenie. Nem az ifju lelkének
kimüvelése, nem az arravalóság megalapozása a fő. A- Iö a rendszerbe
foglalt, a kialakított díszciplina ! A reáliák körében tervszerűen kezet helyet
cserélni a két ~nyez.ő;ONMLKJIHGFEDCBAb z ismeret van az !fjuság#i s a tantárgy célja
az, hogy értékes legyen általa a' jövő generáció, embere. -

0) 'Az utasítások kereteit uj módszerek' alkalmazásával gyüjtölt tar-
.talornmal ken megtölteni. Nem elegendő, ha egyik: utasitás -átveszi 'ja
jnásik tartalmát ; ha közkeletü, nagy általánosságban mozgó, szentenciálc
töltik be ezt a fontos szerepet, Az utasítások tartalmának; az azonos iskola-
fajoknál müködő tanitókt' tanárok közmunkája eredményének kelb lennie.
A tanítóknak, de kiváltképpen a tanitóképző-intézetí tanároknak immár
.a legszélesebb alapokon meg kell 'kezdeniök az' alapozót munkát, Az első
. lépés- e téren ama _serdülő ifjuság ~elJki világának alapos megfigyelése,
tudományos módszerekkel való tanUJ:mányoz:~, amelyikböl "a leendő
tanítot neveljük. OE tanulmányozás ierv,ét e"atyetemlegesen kell megálla-

)
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\

pítanr s eredményeit színtén igy kell feldolgozní, A másodík' leendő a'
tantervi anyag oly irányu felülvizsgálata, hogy annak részletei, avagy
e#Sze, acél szolgálatában állanak-e, s másfelő] tekintetbe veszik-e !azt

a lelki habitust, melynek kimüvelésére szánva vannak? A harmadik fel-
adat a rnódszer javítása. E feladat érdekében ujból felvetem a gyak;orlp
pedagógusok egyesülésének szükségességét. Vannak kiváló tanítóink, taná-
raink, akik' alapos tanulmányok árán, máskor intuitive egy-egy 'tantár~
vagy: tárgykör specifikus metodikájában nagy értékek bírtokában van-
nak; Ezek, az értékek azonban ,rendsrerin~ elkallódnak. Nincs alkalom,
nincs ter ahol, az ilyen értékeket Jiorgn1omba Iehetne hozní ; nincs szer-
vezet, ahol a.z értékeket tovább lehetne fejleszteni, tökéletesiteni. Ad'dig
is, amig H megfelelő szervezet kialakul, a választmányt tartom arra híva-
tottnak, homr e bemutatásokat lehetövé tegye, a megfelelő eredményeket
összegyűjtse l5 egy uj .fogalmazásu utasítás fundamentumá! lerakja.

A választmány elsősorban azonban azoknak a tanfárgyak'l1ak utasí-
tásáüóhajtja kidolgozni, amely diszciplinák a hat évíolyamu tanítóképzés
tantervében ujak. Ilyen tantárgy pl. a nyelvtani oktatással együtt haladó,
beszédművészet. E problemának felcJioJgiozásáta választmány már is meg-
kezdte.

Világos, hogy az utasítás egészére vonatkozó gondolatok, realizálása
nem Jelent gyors sikereket. Ilyen síkerekre nincs ís szükség; Ellenben a
utasításoknak a most ismertetett módszerekkel való 'felépítése áHandó pro-
grammot IS mindvégig rendszeres rnunkát biztosit az egyesületnek. IMind-
YéAgig, mert al tökéletesítés fogalma soha 'be nem végződő folyamatot jelent.

Ml3.Jtátó~értetődík, hogy a választmány nemcsak, hogy ~em hanya-
golja el az egyesület ügykörébe tartozó; s az alapszabályokban említeta ,
más feladatokat sem, hanem míndenkor tervszerűséggel gondozni, mun-
kálni fogja ezeket is. Igy [pl. az alább ,tismertetett !Ú.Uandóbizottságok' közülí
az első II hat évfolyamu tanítóképzéssel kapcsolatos uj vizsgálati rendszer,
a 'második az ővónöképzö-íntézeti tantervrevizié, a harmadik: az egyetemes
státusrendezés, az . állami és nem államí tanítók teljes egyenlösítése JS a
nyugdíj: egyetemesit:ése kérdéseit fogja előkészíteni,

3. lAz állandó-biaottságok. Azok a 'kérdések # és ügyek, amelyek !külön
előkészítést kivánnak és amelyeket a siker érdekéből állandó' egyöntétü-
SégIgIe.l! (kell adminisztrálni, az állandó-bizottságok elé utalandoki ~Az
w:limdó;-bi21ottságoktehát a választmány segédszerveí, realizálói az elméle-
tek nek. Elsőfokon tormulázzák a javaslatokat s véleményt rnondanak 13

tárgyalt .tételek végiggondolt iÜglykezel:ésérevonatkozólag. Ilyen bizottságo-
kat eddig is lépten-nyomon kellett alakítani, ami azt mutatja, hogy ezekre
tényl,~ állandóan szükség van.PONMLKJIHGFEDCBA

,Az alapszabályok 24. §-a alapján, a választmány hozzájárulásával;
három állandó-bizottségot szerveztem, ugymínt: a hetes-, az ötös- és a
kilences- bizottságot. ()

a) A :hetes-bizottság úogja előkészíteni mindazoknak' IJ,Z ügyek nek'



a táJlgyalásá{, amelyek a tanítóképzö-íntézetelc tanulmányai életére, szer-
vezetére vonatkoznak. Ugyancsak előkészítés céljából e bizottsághozvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfog-
nak utasíttatní a szervezetí kérdésekkelvkapcsolatos rendeletek, átiratok;

'inditványok, beadványok, kérvények, stb',
b) Az ötös-bizottság Jiogljaelőkészíteni mlndazoknak: az ügyeknek (tár-,

gyalását, amelyek az ővónőképző-íntézetek' tanulmányi életére, szerve-
zetére vonatkoznak s amelyekí olyan természe tuek, mínt az előző pontban
foglaltak.

c) íA ikilences-bizottság FogIja'előkészíteni a (tanító-, tanitönö- és
óvónőképzö-) státus, szolgálati es anyagi vonatkozásu ügyeinek' a tárgya-
lását, Ide fognak tartozni tehát a rangsor, a pragmatika, a nyug1dij'Ügyek~
a különféle elfo@laltság.ok(tanári tisztségek), őra- és vizsgálat! dijak meg-
állapitásai. E 'bizottság elé fognak utahatni elökészítés céljából, a rokon-
tartalmú rendeletek, átiratok, inditványok, beadványok, kérvények, stb.

. A pnost ismertetett :üglyvitel szerint valamely kérdés adminisztrációja
tehát rendszerint a következöképpen történnék: míután a választmány
tisztázta a szóbanlévő probléma elméletet, a, tételt előkészítés céljából át-
adja az illetékes állandó-bizottságnak. A bizottság javaslatot készit és
állást foglal'. Ha a határozati javaslatot a választmány magáévá tette, a'

,tervez>et hozzászólás céljából megküldendö ,az összes tagoknak, ilI,etől~
minden tanávi testületnek. A beküldött véleményeket az illetékes állandó-
bizottság feldolgozza, a tervezetet esetleg eszerint módositja s azt iUjbóD
a választmány elé terjeszti. A választmány most már véglegesen letárgyalja
a kérdést s azt forrmrlázva a közgyülés el,é terjeszti.

A Ifálasztmány a rnultban sokat roglal,koZiottaz alapszabályok rnődo-
sitásának kérdésével. Mödositásokra tényleg szükség van, de az elődök ma
is értékes, munkáját a jövőre is fundamentum gyaná,nt kell 'tekinteni.

Sürgős szükség 'Van'azonban megfelelő ~yrend're, E szabályzato'[ IIlZ

elnökség, szerzett tapasztalatok érvényesitésével, mielőbb el is készitír
s a választmány, illető1e,ga \kö21gyűléselé terjeszti.ONMLKJIHGFEDCBA

F a r k a s S á ~ d o r .

Az egyesületiQPONMLKJIHGFEDCBAé l e t tervszerüsítése.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AdQtok a hatévfo lyamu tcnltőképző tantervének

.munkálataihoz.*)

NagyméIfóságod 1920. évi 'augusztus hó 21-én 86,377jVIIL b. számu
rendeletével életbeléptette a hat évfolyamu tanítóképzést s e rendelke;-
zéshez képest az uj rendszerű liskol? müködése már 1920. évi szeptember
ho elején megkezdődött.

*) A tanterv-tervelietet Ikísérő-levéllel terjesztette fel a választmány a
vallás- és közoktatásügyi Miniszter urhoz. Az eredetr kisérö-levél tartalmár;
a munkálatok teljességének bemutatása céljából, egy pár adattal kíbövi-
tettük; s az iratnak ebben a <'bővitettformában valói ~k'özlésétazért tartot-
tuk szükségesnek, hogy a tagok legalább ezen az uton szerezzenek tudo-
mást a vonatkozó munkálatok minden mozzanatáról. (Szerk.)
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A szervező rendelet. szerínt, az 1920-21. iskolai év kezdetén pusztán'
az első osztály tanításterve volt készen; a fel~ő öt évfolyam tananya~a',
vonatkozólag csak: eg~. általános tanterv nyujtott némi tájékozódást, ;Az
iskolai év megnyitásáva l egyidejűleg azonban Nagyméltöságod a tanító-
és tanitónőképző-intézeti tanulmányi kir. Iöígazgatöság utján felhivta a
Tanítóképzö-Intézeti Tanárok Országos Egyesületet, hogy az uj rendszerű
tanítóképző-intézet összes évfolyamainak részletes tantervét dolgozz«vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku
s ezt záros határidőn belül terjessze fel. .

A Tanitó'képző-Intézeti Tanárok Országos Egyesü-
let e köszönettel fogadta Nagyméltóságodnak e kitüntető bizalmát s a
munkálatokat nagy készséggel vállalta; tette ezt annyival inkább', mível II

tanítóképzésnek olyan irányu reíormjával, mint amilyet HZ 1920. évi]
86.377/VII1. bio számu rendelettel életheléptetett rendszer, megvalósított..
már ujabbari állandóan foglalkozott. Az Egyesület választmánya i3 leg-
nagyobb buzgósággal és kitartással győzte le azokat az akadályokat, amelyesi
a munkálatok közben eléje tornyosultak. "

A mü ma már készen áll s amidőn azt ídemellékelve Ielterjesztjük,
l~gyen szabad elsősorban ismertetnünk azokat az a lap' e 1v eke t és ke-·
re tek et, amelyek az uj tanterv fundamentumait teszik', illetől~ amelyek
között a tanterv tartalma elhelyezkedik; második sorban azokat a sn Ó, d Or-

za t o k.a t, amelyek, szerint az elfogadott alapelveket realizáltuk; har-
madik sorban előterjesztjük azokat a fontos k i v á n s ág: o kat, re l v í

megállapodásokat, megjegyzéseket, amelyek a tárgyalások
~ során ilyenekül kialakultak s amelyeknek Nagyméltóságod elé való ter-

jesztését a Választmány elhatározta. Végül negyedszer, bátrakvagyunkl
előterjeszteni javaslatok alakjában [lz~'kat a m Ó' eJ: o z a tok a t, amelyek!
szerínt 'a tantervezet Nagyméltöságod részéről tovább tárgyalandó volna.

I. A ta nt e rv a la pel vei é s li e r e tei. Ez alapelvek 13 követ-
kezök :») -

1. A tanterv elkészítésében érvényesülnie kellí il- 11 e m zet I ;'l z e III -

po n t n a k. E szempont kivánja a nemzeti studíurnok' erősebb felkaro-
lását. Kivánja az összes tantervi tényezőnek magyar levegőben, magyar
perspektívaban való' elhelyezését. Kivánja, hogy minden tantárgyban, mü-
vészi diszciplinában és az ügyességekben a magyar vonások kiemelésérePONMLKJIHGFEDCBA

a z eddiginél jóval nagyobb' gond forditandó.
2. Ervényesülní kell asz; il k s ze '1' Ü ség. sz e m pon t j á nak. A

tanitóképzö szakiskola, tehát szakismereteket ken nyújtania. Ne hiányozzék
belőle semmi, ami a neveléstudományoknak ma integráns része. Sőt, mint
egyetlen iIynemü szakiskolától, azt is el lehet várni, ihiDIgJa szaktudomány:"

*) A tantervkészités legfőbb! alapelveit az 1920. évi, november hó 7-én
tartott köz~'yülés állapította meg.' Ez: alapelveket a NI agyar Tan it ó'-
ké P z ö 19"20. évi szeptember=oktöberí száma már publikálta: ám ezeket
a munkálatok egységes megítélésénele szempontjaból ujból előterjesztjükj .
a vonatkozó magyarázatokból azonban csak: annyit ísmétlünk, amennyit
az előző sorokban kifejezett. elv szükségképpen megkiván.



Adatok a hatévíolyamu tanítóképző stb,

müvelésében ,irányitÓ és továbbfejlesztő faktor legyen. A' szakszerűség
szempontja megköveteli a gyakorlati kiképzésnek az eddiginél kedvezőbb
m~ldását. .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. rErvényesitehi ken az erkölcsnevellés s z e m p o n t j á t. :A.z
erkölcs a Iegkívánatosabb érték'; Ezért erkölcsösitő tantárgyakat kell fel-
venni a tanitóképzö tantervébe s az összes tantárgyakban II nevelő-
vonatkozásokat előtérbe kell állítani.

4. A tanterv. elkészítésében érvényesiteni=kell a pszich.or6:g1i~J!ii
s :ze ill pon t 10kat. Mindenekelőtt figyelembe kel] venni az ifjuság fej-
lödésmenetét, nemi különbségét, fizikai és szellemi munkabirását, E szem-
pontok azt kivánják', hO'é1ya két első évfolyam ne legyen tulterhelve erős
lelki munkát kiván6 tárgiyakkal. A szubjektiv megfigyelést kivánö 'liár-
wak' lehető későre teendők, mert e képesség vkésön fejlődik. ,A. 19-20
téves ifjuság tanulásában az egyéni hajlandóságnak nagyobb tért ken nyuj-
tani. Alkalmazkodni kell, a tanulóifjuság munkabirásához.. Ezé11 c."oy-egy

.évf()lyamon 'ne legyen .nag'y a heti óraszám ; egy-egy osztályban .ne kerül-QPONMLKJIHGFEDCBA
) J n össze sok nehéz tárgy. Fel kell vetni és ;íj,sztázru:a kérdést: II ta,nit'ól"'
képző eddigi tantárgyaiból melyeket lehet végleg elhagyni, melyeknek óra-
számát redukálni?

5. Ervényesítení kell a didONMLKJIHGFEDCBAa k t i kai sze m pon tok a 1. A ré-
gehbi pedagógia ,8 tanulást passzív mt nk ának fogta fel. Újabban az. ak'~
tivitás elve lépett előtérbe. E szempont a praktikumok' felvételét, a tevé-
,kenység meghonositását kiván]a. A tanulás egy részét tehát At kell tenni!
a dolgozó szemináriumokba s a h o lt tanitásból át kell térni II cselekvő
tanításra. . •

6. Érvényesiteni ken a tantervben a tud o mán y tan i: sze m - .
P o TI t o kat. Az ügyességek ésPONMLKJIHGFEDCBAa müvészi tárgyak' előbbi végezhetők, rnint
a z elvontabb tudományok; a konkrétebb tárgyak korábbra tehetök az
ahsztraktaknál ; az objektív tapasztalással beérök mindenesetre előbb,
rnint az introspekci6n nyugvök. Érvényesülnie kell a koncentrácíönak js a
szukcesszivításnak éppen ugy, mínt a szimultánéitásnalc i s . Amelyik tan-
t~rgy feltételezi a másikat, azt a tantervben előzze is meg s amely stu-
díumok erősítik .egymást; párhuzamosan helyezendöle el a tanterv kere-
telben.

7. Ervényesülníe kell a te c h ni k il isz e m p' ont IIa kl is. Eszerint
il tantervet ugy kelj berendezni, hogy' a szakiskoiában elmaradhatatlan
értékelés, t. í. a vizsgálatok rendszere, a tanulmányoknak nagyobbtoku
megzavarása nélkül keresztülvihető l.egyen. E szempont kivánja annak fl
megállapítását, mely tárgyakból és rnikor teendő vizsgálat, mely tárgya-
kat nem kell beállitani a vizsgálati tárgyaki közé ? Itt kell' megjegyeznünk
azt is, hogy a közgyülést megelőzőleg tanulmány tárgyává tette !ll iYá-

lasztmány a külíöldi tanitóképzö-íntézetek szervezetét is s e tanulmány
legfontosabb eredménye az volt, hogy a tanitóképzés csak akkor fele~meg
hivatásának, ha szervezete a?ban a földben gyökerezik', amelynek kul-

11
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turájáf müvelni akarja; szelleme ama nemzet lelkületével azonos, melynelé.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uj nemzedéket kiván nevelni. . ..

lY. közgyülf.s végül magukat a felsorolt szempontokat is értékelte IS

ez. alapon nyomatékosan hangsúlyozta, hogy v~gső elemzésben a Ih a za ti:
s á g, 3.' lszak t u CI á s és az e r k öle s ö s ség azok' a legfőbb vonások. ,
amelyek a jövő magyar tanítóban nem hiányozhatnak, ,

lY. közgyülés elfogadta továbbá csekély rnódositással a választmány
á1.talbemutatott óra tervet is. Ezóraterv elfogadásával' a ttanitókép2léskereteil
a következöképpen alakultak':

1. A tanító- és tanitönöképzö-Intézetelo között az eddigi különbségelc
Ienntartandók, nagyobb' tantervi elkülönítés nem szükséges ; -amennyiben
azonban 'a két nem l,elki élete és leendő hivatása finomabb megkülön-
böztetést kiván, annak az anyag kiválasztásában, a tanitás mödszerében,
főként pedig a nevelő eljárásban ken nyilvánulnia.

2. A tanítóképző-intézet csupán a főmunkakörre (népískolai, . tovább-
képző-iskolai tanításra és szabadoktatásra) képesit.

3. A tanítóképző-intézet egytagu iskola.
4. 1 'tantery a középískola alsó Ílégy osztályának' elvégzett anyagára

épit s ném, ismétel.
5. A tantervben egy kulturnyelv szerepeljen.
6. A tanterv magában foglalja -a neveléstudomény összes ~gait.

) . 7.:A 'közismereti tárgyak ból legalább annyit nyujt, mínt fl iközépisko~a;
de tudatosan nyilvántartandó, hogy az uj tanitőképző két felső osz-
tálya a főiskola .keretei között mozog,

8.• A müvészetí es gyakorlati tantárgyakból annyit vesz fel. amenny»
a nevelői és. tanítási érdekek, valamint a gyakorlati élet szempontjábóí'
szükségesek.

9. A neveléstudományi tárgyak az utols ónégy évnél rövidebb' időre
nem vonhatok össze. .

10. ~ ~akorlati kiképzés az utolsó' három éven szerepel.
11. 'Az egyes stúdiumok mellett, azok természete szerint, szemina-

riumiPONMLKJIHGFEDCBAé s laboratóriumi gyakorlatok, rendszeresittetnek'.,
12. Az olyan tantárgyak, amelyeknek- tanltása egyéni! fogla~ko2Jás~

kiván, kisebb' csoportoknak tanitandők.

Az elfogadott óraterv tartalma nagyobbára már be is töltötte e kere-
teket s visront míndezekhez lhozzáFiizhetjük' mé.gi, hogy az óraterv jóvá- ,
hagyásával 13. a közgyülés megállapította la tanítandő tantárgyakat. •

14. (Megállapitotta az egyes évfolyamok óraszámát s ezt (az Ma-
számot kivétel nélkül, tehát az 1-VI. osztályban 30-ra tette, még pedig
ugJy a tanító-, valamint a tanitónöképzé-intézetekben.

15. V'égiil megállapította az egyes tantárgyakra forditható óra-
számot is.

II. 'A t á n te r vim un k á l a to k m ó do z a t a i. A probléma adva
volt s a választmány fenntartás nélkül épitkezni kezdett a közgyülés-adta
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fundamentumokon s a kijelölt keretek között, Allithatjuk is, hogy a (kö~
'gyiil;és által elfogadott pontokat megvalósitottuk ; tehát realizáltukt az alap-
-elveket; tantervbe iktattuld a, tanitandó tantárgyakat; nem lé>p~ük!
fu] -az eg&es évfolyamokra előírj; 30 óramaxímumot: al[3pul vettü ki az egyes
tantárgyakra forditható óraszámot; elkészítettüle li németnyelví tantervet.

A szerosabb értelemben vett tantervi munkálatok' a közgyülés után
-kezdödtek, '

A választmány 1920., évi november hÓi22-én elsősorban is ítj,zenhat
szakbizottságot alakitott. E bi,zottság:oki a 'következök voltak': nevelés-
-tudományi, magyar nyelv fu irodalmi, németi nye~vii és irodalmi', tör-
'lJénelem-alkotmánytani, • földrajzi, mennyí ségtani, természetrajzi-kémiai',
'Iizíkai; társadalomtudományi, gazdaságtani, (háztartástani), egéSzségtan~, rajzi,
ének-zenei, kézügyességi. női kézimunka s végü] testgyakorlati szakbízott-
sá~k. A válaszírnányi határozat' az volt, hogy a szakbizottságokba meg.
hivandó fminden olyan taratóképeö-íntézeti' szaktanár, aki! Budapesten, vagy,'
környékén lakik, hogty az ülésekre az il1ető eljárhasson. A szakbizottságok'
azonban a választmány határozata' szelint kiegészíthetök volta kl az illető

'tudományok olyan .képviselöível, akik nem tartoznak' sem a tanítóképző-
intézett tanári, státusba, sem aa egyesület kötelékébe,

A szakbízottségok' szervezete a következő volt: a:' választmány , meg-
jelölte az elöadót; aki egiyuttat' a [egyzö] teendők'eti& végezte. Az előadó
hívtaONMLKJIHGFEDCBAö s s z e az el§ő szakbizottságí; ülést, mely megalakulásakor :tag}ainak'
sorából elnököt választott. A szakbizottságok elsö szervezetükben meg-
;maradtaka tantervi munkálatokíPONMLKJIHGFEDCBAe g é s z ideje alatt.

A wálasztmány a' tantervi munkálatokat már eleve Két szakaszra osz-
'toua. A z elsö szakaszban el kellett készitenie a szakbízottságnak' :az ílletö
'tantárgy tantervi vázlatát s ezt be kelÍett .mutatnf a választmánynak-;QPONMLKJIHGFEDCBAa ·

'másodikban a választmánytól jóváhagyott vázlat alapján el kellett készí>
teni az illető tantárgy részletes tantervét s ezt ujb'~~' be kellett mu-
tatní, jóváhagyás céljából, a' választmánynak. '

A munkálatok első turnusában a' választmány a szakbizottságokhoz
intézett körleyelében a következőkre utasitotta az előadókat: «a) A szak-
hi.zot~ságokl feladata: meg _kell állapítaní' pont-os tantervü célJát 131100kib
tárgykörnek, amelyik a' bizottság elé van utalva. A cél megállapi:Ijás.á;n;á]J
'alapul veendők azok, a szempontok, amelyeket a tantervkészítés ia~ap-
elvei gyanánt a közgyülés elfogadott. 'b) Meg! kell állapítani a szakbizott-
'sá:g el;é tartozó! tál'gykör ama' tantárgyait osztályonként, amelyek' 13 cé~
"biztositását srolgiálják. c) Meg kel)' állapitauf e tárgykörhe tartozó tan-
',tárgyak' 'vázlatos anyagát oly fokig, 'h o g y ebből a vonatkozó tanterv tar-
talma, szelleme, iránya' megállapítható legyen. A szak bizottság elé utalt
tárgykör terjedelmére irányadó: a közgyülés Nta~ elfogadott óraterv. A [a-
vaslátok elkészitésénél áttanulmányozhatök az Egyesülethez beérkezett elö-
-zetes tantervi munkálatok ís.s ( ,

A (s2;akbÍt-ütt;>ágIokitöbb értekezleten elvégezték' a reájuk bizott tel~

•
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.;

adatot s az igy elkészült tervezeteket a választmány részletesen, behatóan
Ietárgyalta s az utasításokat a részletes tanterv elkészítésére megadta. Az
első turnus után következett a második: lépés. A választmány a szakbízott-
ságok munkálataít, tehát a vázlatos tantervet most már a következö kör-
levél kiséretében adta vissza az elöadóknak': .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" «a) A szebanlévő tárgykör rninden tantárgyának vázlatos és letárgya1t
tervezete, a választmánytél kapott utasítások szerínt, a t. Előadó tag-
társ által részletes és véglleges formában sürgősen kidolgozandó. ib) Az
igy kidolgozott részletes és végleges tervezet a szakbizottságok elnöke álta~
összehivandó . szakbizottságnak azonnal bemutatandó rés ott letárgyalandó,
E tárgyalások nem érinthetik : 1. az egyes tantárgyakra fordítható óra-
számok kérdését; 2. az egyes fantárgyaknak az egyes losztályokban való: e~c.
helyezését; 3. a vázlatos tantervb'enkifejezésre, jutott s a választmány iálct:ü
,j,ó.v~hagyotf szempontokat. 'A tárgyalások tehát csak: a részletekre lés arra
vonatkozhatnak, hog]y vajjon ki vannak-e elégítve a részletes lés végl,eges
tervezetben a 3., pont alatt emlitett szempontok t»

A szakbízottságok a tantervi munkálatok most ismertetett felada liát
.ís megoldották s a végleges és részletes tanterveket lelkiismeretes lés,h:U2JgóI
munkával ujb'öl letárgyalták.

Mikor 'aztán minden szakbízottség teljesen elkészült rnunkálataíval;
3: most már teljes tantervtervezet a'lj ~eztető bizottság elé került. E
;bizottságnak az Egyesület elnökének: vezetése alatt három állandó' tagja
volt s az egyes tantárgyak tantervének tárgyalására rnindenkor hivatalos
volt az érdeketl szakelőadó' is. A:z egyeztető bizottság iti&zteaz volt, h'Qgy.:
a) egyS'égesen 'áttekintvén a tervezetet, nyomatékosan ellenőrizze, hogy,
vajjon kifejezésre jutottak-e azok' az alapelvek, amelyeket ilyenekül a vá-

=Iasztmány trésköz.,.o:yüléselfogadott, érvényesül-e a koncentráció elve, nin-
csenek-e ellenmondások, ísmétlödések; 'b) 'ÜglyeItaz egyeztető bizottság az
egységes termínológiára, a stilusra, szerkesztésre:

Az' egyeztető-bizottság munkálataít a választmány ujbő] felülvizsgálta
s a Iervezetet, e kisérölevéllel e",oyütt,elfogadottnak jelentette ki. .

Ehelyütt tisztelettel jegyezzük meg azt is, hogy a tanterv-tervezet, a
• munkálatolc adminisztrációja szerínt, megfelelő tárgyalások;' után, három

fokon approbáltatott: az első fokon elfogadta <azt (tantárgyanként) la szak ..
bizottság, a második fokon (egyetemlegesen) az egyeztető-bizoUSiá:g,a har-
madik-fokon pedig! a választmány. .

A ~ag[yméltó'ságlodh:Ü'zfelterjesztett tanterv tehát a lehetőség szerínt
sokoldalu vizsgálódással, mérlegeléssel, ellenörzéssel készült, mínd-
,3zájtal most sem hitegetjük' magunkat azzal, hogy a lmü tökéletes, Minden
:ta~~erv kompromísszumok eredménye. Ilyen a jelen tanterv is.
.. Azt azonban bizton állit juk, h~ ez a mÜ(Illegjfele~ az uj' rendszerü
-tanítöképzés céljának, tartalmánakt E müben erőteljesebben domboredik kiJ
.a nemzeti eszmény,· a szakszerűség és' az erkölcsösség elve s :benne sok]
.,IQ'u~8.tanár rnunkájának sok; értékes tapasztalata nyer kifejezést. .

•
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A tanterv-tervezet talán hosszabb, mint a régi és részletezöbb; am a
.választmánynak . az volt, az álláspontja, hogy a tantervnek Iöltétlenüf
olyan részletező nek kell lennie, hogy kösse a tankönyvirót; részletező nek,
kell lennie azért is, mert a szaktanárok' ~gyelöre csak! a tantervböl fog-
ják 'm.e@smerni a tanítás anya~át;. s végre azért is, hogy a tanltóképzés,
mely a fchn~Hió: hatóságok szerint sokféléképpen oszlik meg, a rész-
letező tanterv által intézményesebben van egységességre szoritva, mintha
pusztán csak tanterv-vázlatot adtunk volna.

Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy a november hö' óta tartó nagy-
arányú munkálatokat erősen akadályozta az idő rövidsége, másodszor
pedig a' megfelelő anyagi eszközök hiánya. A tárgyalásra kitüzött :e~őadó~
véleményeket, szakbizottsági javaslatokat nem tudtuk kínyomatnf s ép:,
pen ezért a szóbelí tárgyalásoknak, sokszorosan megnövekedett a Jelentő-
sége. Arn a giyorsütemben, "ugyszólván rmínden .rnásodik napon tartott
szakbizottsági lés választrnányí; (míntegy nyolcvan) ülésen, a rnost . (már
számottevő közlekedési díjak' terhei, mellelt, sokszor hideg' szobában, mín-
díg megfelelö számban voltak jelen az érdekelt szakerők.
. Csak az jügy igaz szeretete, a munka fontosságának' kellő méríegelése
s egyutt,a~ az Egyesület \ tagjainak szolidarítása és emelkedettsége produ-
'kálhatott annyi energiát és, rövid idő alatt, nehéz körülményekí közötti,
annyí eredményt.

Ill. 'A ta II ter v egyes tan t á r gy a i hoz f ü z ő d ő v á 1asz t ~
mányi ha t á r o z a t í ja v a sl a to k s k is e b b.s é g i vélemé-
nye k. E szakaszban azokat a javaslatokat, kisebbségí véleményeket ióhait- ,
j'Jk! Nsgyméltóságod elé terjeszteni, amelyek, a tantervet tárgyaló választ-
mányi és szakbízottságű üléseken elhangzottak s amelyek nek előterjesz-
tésé~ a választmány elhatározta. E javaslatok és vélemények a lkövetkezők:

Az 'ujrendszerü tanitóképzö életbeléptetéséver eglyidejü~eg egyhangú
óhaja .a választmánynak, hogy il tanítóképzés és képesítés kérdése mielőbb
törvényesen rendeztessék.

1. N e-v e 1é st u di o mán y o K. A választmány azokat a tantárgya-
'kat, amelyek a neveléstudomány szolgálatában állanak s amelyek ebből-
.a célból a kötgyülés által elfogadott óratervezetbe már Ielvétettek, ti-
eg!észiteni' óhajtja az anthropolőgiával. E tárgy rnínt külön diszciplína
felveendő volna az V. 'Osztályba. A beillesztésnek azonban az az aka-
-dálya van, hogy az óra számot, mely; a :közigy:ül~éSfál:ti.alosztályonként 30-ban
van megállapítva; felnövelné. Mivel pedig egyetlen felvett tantárgynak Ió'ra-
'számát sem léh:ef meglbolYe?tnl, a kérdést elbir.ákás céljábö] Nagymélsö-
s,ágod elé terjesztjük, . .

2. fMa.g y arn y elv é si ro dal co m.ONMLKJIHGFEDCBAA t Egyesüle; elnökének iYé-

'leménye szerínt e táTglgy~.lkapcsolatosan szükséges,' hogiy az MjrendSzerU
tanítóképzö tantervébe felvett' és eddig nem szerepelt magyar tantárgyald
megfelelő utasitása már most elkészíttessék, A médszeres utasításoki. le

\kiegészitő részének 'ki, 'kell ..(erleclnie ~) az. írásbelü fogalmazás részletes

•
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módszerére; b) a szóbelí fogalmazás, az előadói készségek', la beszéd-
müvészet metodikájára, Az igty készült utasüás rendeletileg életbelép ••
tetendö, Ugyancsak ezvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3" rendelet foglalná magában' a kötelező lés aján-
lott olvasmányok jegyz:ékét is ..

3. lA n Jé m e t n y,e I ir é sir o dal ,Ol m. A SZilkbíz:ottság)flzoknaKl -Ill-

céloknak! elérésére, amelyek' a tantervben a német nyelv és irodalom elé
tüzettek, a maga részérö] azt kivánja, hog(y az ;lClső és második! oszfJaltY:
számára legalább' három-három öm' vétessék fel. Anémet nyelv es íro-
dalom iöraszámaít illetőleg! a közgyülés határozatot nem hozott. A némef
nyelv és irodalom oktatására szolgá~6; órák számát illetőleg tehát Nagy- ,
méltóságodnak ken döntenie.

4. 'T ö r té n e fe m. Az eg(yik szakbízottségí' 'tag' kísebbségí külön-
véleménye a magyar nemzet történelmének, a IV. évfolyambarr valö !ffin-
tervére vonatkozólag az, hogy az anyag csoportosításánál rendezkedjünkl
be a népiskolai történettanítás .v. osztálybeli tantervének mintájára. A
szöbanlévő anyag tehát a nemzet történelmének kímagasló alakjailONMLKJIHGFEDCBAF i - z e -

rint élet- és kerrajzi alapon 10-':12 képben foglalandól össze, sebben
az' - osztályban a magyar nemzet történelme egészeni elvégzendő. Az .v.
osztályba csupán csak' monografíkus történelmi összefoglalások! [Ileszten-
dők' be és , a tantárgy népiskolai 'mödszertana.

5. A föl CI! r a Í ' z, A szakbízottságí' előadO! különvélernénye szerínf
kivánatos, hom" a . földrajz' . az: ujrendszerü tanítöképzö harmadíkíPONMLKJIHGFEDCBAo s z-

tályában kezdödjék, merf ezáltal emeltetnélő e tantár'ffi' tudományos szín-
vonala is. Ugyancsak: e tantárgy tantervének tárgyalása alkalmával hang-
2J<:JU el a' választmány egyik tagíánald abbeli' kiü~ö'nvéleménje,hogy: \aZ
ujrendszerü tanitóképzönek különálló tárgya legiyel1 az etnográfia.

6. iM enn y i ség tan .' A szakbizottság az első osztály számára .feI-
-vetf órák számát három helyett n~g[y órában 'kivánja' megállapítaní; IEll
álláspont szerínf a; felvett anyagót háromróra alatt nem lehet elyégezclJ' s
ha az a módositás meg nem' történik, li l;Ji,2lOttsá.gnem látja a célt kel":
löle~ 'biztbsitottnflk. . .

, 7. 'rr er m ész e tra j z é s kém i a vázlatos és részletes' tantervének
tárgyalása alkalmáva] már az első szakbízottsági' ÜI~ kebelében . ki-
alakult a különvélemény. E 'k!ü.lönvélemény az egyik sz:akbizottságii tagé
s ez 3' szöbanlévö tárgykörre teljes tantervet tartalmaz, E tanterv-terve-
zete1t eredetiben mellékeltük. Ehelyütt azonban "konstatálnü .kivánta a .vá-
Iasztmány, h:ag1y az elfogadott tervezet már is több' szempontot lés több
részletet vett át 31 különvélemény anyagáhól;

8. 'T á rsa dIa lom t IId'omán y o k. E tudományole íanításéra aQPONMLKJIHGFEDCBAV I .

osztályba felvett. 1 órát a- szakbízottségí' eIőaCl'ó kevesli'; az órák' számat
,ugyanabban az osztályban legalább' eggyel' növelní óhajtja és fenntartja'
abbeli áIláspontjáf. hogy a' tanító- es tanítőnöképzö-íntézetekben a itár-

sadalomtudományok tanterve azt az anyag ot ölelje f e j , amelyet a vál,as~.,;
mánynak\bW1'utatott S amelynek' jeg[yt.ékét színtén .előterjesztettük. ..

1
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A 'v á 1asz t mán y viszont arra kéri' NagyméItóSágodat, ja) hogy
a társadalomtudományoknak sikerrel valő tanitásaérdekéből' lehetöleg
már a most köveíkező nagy szünetben, s majdi megísmétlödöleg, . tan-
folyamok rendeztessenek azoknak a tanítöképzö-tanároknak' számára,
akik ezt a tantárgyat ellátják'; b) 'Ugyancsak a v;ál~sztmány kérelme laz.
is, hogy a társadalorntudományok cimü tantárg[y szAmára Nagym,él~6!-<
ságodnak megfelelő tankönyvíratásröl gondoskodns mélíöztassék. A könyv-
nek a közoktatásügyí m. kir. mínísztéríum terhére leendő kiadására' azért,
volna szükség, mert könyvkereskedö, a könyvkeresIet [elentéktelen voltaí
iniat~,evutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrnü kiadására aligha fqg ,vállalkozni,.

9. E ~ ész ség tan. A szakbizottsági elöad(). inditvány.ára jkimon-
dotta a választmány, hogy olyan helyeken, aho~ megfele~ö erő ál;l ren-
delkezésre, az egészségtan nem feltétlenü] orvos általJ Iátandö lel.

10. Gaz das á ~ tan. A választmány e ,tárg'g'yal'kapcsolatosan a
következö határozati javaslatokat íogadta el: a) Sürgösen Ielkérendö a'
nagyméltóságu vallás-és közokíatásügyi m. kir, Mi~szter ur, hogy ~Z
egyes intézetek ház iga z d á J. ko d á sár a' vonatkozólag helyezze [ha-
tályon kivül az 1916. évi március hő 27-én 30.251. számu !fendeIieije)
kiadot~ Számviteli: Szabályzat 67~ §-.ának utoJ.s.ő részéhen fOg'~alt tiltó
intézkedéseket és újból emelje érvényre .az 1916. évi' máj'Ushó 20-án
34.180. számu 'rendelettel kiadott Tanszerheli és Könyvtári: Utasitás nar-
madik' részének: harmadiki fejezetében a 4. ponll alatt foglalt Intézkede-
seket. b) Kéressék tet a: !Nag(yméltóságuvallás- és k'özoktatásügyi Mini,szter.
Ur, rníszerint hasson oda, hogy a földbirtok-reformmal kapcsolatosan ja'
1anitQ- 'és tanltőnőképzö-intézetek' kellő mennyíségü földet kapjanak' ~
falusi minta-parasztgazdaságok berendezésére. c)' Mivel a többtermelés kér-
dése csak' ugy oldható meg, ha a f,anitók'épzőkJ megfelelően képesíteta
szaktanárokkat rendelkeznek, ' a választmány a tanitóképző-intézeti [gaz-
dasági szaktanárképzés reformját is kéri, d) Kivánja azt li>' a választ-
mány, 'hogy a gazdaságtan tanításának szakszerű felügyelete, a tárgiy er-
dekéböl, mielöbb rendeztessék.

p. Az egJyhá zi é IT ek é sz en e- tan i~á S lá ra' vOiIlatk1ozólag'jaZ
az Egyesület álláspontja, hogy a kántorképzés a' jövőben ne oa taniflQ-
képző-intézetekben,hanem külön, e célra szervezett tanfolyamokon tör-
ténjék',

12. A raj' z tantervi javaslattal kapcsolatosan a szakbizottság tegyikl
tagja Negyméítöságod .elé óhajtja terjesztetní abbelj különvéleményét, hogy
a szépirás olyan mérvü ellátása, minf amelyet a tervezet kontempláf,
semmiesetre sem elegendő, A különvélemény bet~jesztőie hivatkQzi~ ei
szépírásnak a tanítói hivatásban való 'nagy jelentős.égéJre.S Ilrra a tapasz-
lala~ra, hogly a tanító ebbeli készségének hiánya az általa nevelt összes
generációkon meglátszik.

13. A nő i kéz i m u nk a.. A szakbi,zot~ág egyik tagjának ie tan-:
t~rggyal kapCSOla~}{ÜlönvH~ménye szerínt a nőil k'ézimUJ]kaórák!s7Am~,~l~.J1- '

Q.\J DONMLKJIHGFEDCBAj . f ' : J > . . .
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18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkas Sándor-KeszÍer Károly.

az utolsó, négy évfolyarnon .ugiy kell: rendezni, hogy hetenként ~ óraJ
szolgáljon e tantárgy ellátására. A szakbizottsági tag behatóan . oka.••
datólja álláspontját s érvei közü] azt emeli ki, ~~obban, hogy a leendö
íanítónö a női kézimunka .tanításával s terjesztésével nemcsaki !3.Z j,s,.
kólának, de a népnek! is na~ szolgálatokat tehet.

14. rr est gy a k o r 1á s. A szakbizottsági előadó kívánatosnak tartja,
högy a szaktanárok számára a tananyag feldolgozására már a következö
nagy szünetben timfolyam rendeztessék. E tanfolyamra azért van szük ..
s'ég, "mert a tanterv-tervezet tulajdonképpen olyan rendszert ínaugurál;'
amely többi rendszernek a nemzeti szempontok fígyelembev:ételével,való!
összetétele. A tanfolyam 'rendezése elé pénzügyi akadályok nem gördülnek,
mert a szakbizottsági előadó, szerint, a felmerülő költségek' Iedezéséröb
az Országos Testneeelésí Tanács gondoskodhatnék.. .

IV. Javaslatok a tant e r v-t er v e z e t tovább'í m u n k á-

1a ta ira von a tk 'oz é 1a g. A választmány ugyan jól: tudja, hogy II

benyújtott tanterv-tervezet sorsának további. intézése Negyméltóságod' (di"'ONMLKJIHGFEDCBAI

zárölegos hatáskörébe tartozik, az alább' következö okok alapján sza-
bad legyen mégis a rnunkálatok továbbfolytatására vonatkozólag tisz-
relet.tel teljes javaslatunkat előterjeszteni.

A wálasztmánynak ugyanis sem ideje, sem anyagi, fedezete nem volt,
hiOgy a tervezetet. a munkálatok' különbözö fokozatain, a ltanitóképző".
intézetek tanári testületelnek véleményezés céljábó] rnegküldje, Ez egye-
temes véleményeres pedig memcsak' azért logikai: szükség, mert 3Z uj-
rendszerü tanítóképző előzetes relormrnunkálataiban a testületek részt-
vettek', okadatolt ez az eljárás azért is, mert la tantervi munkálatokban
résztvevő tp.~ok nem képvíselhették azokat az érdekeket,' amelyek a Jtarut6:-
'képZés eglészét érintő· .j1J.nterv.munkálatainál a fenntartá: egyházi •fő-'
hatóságok' részéről, a tanitő-személyzet tapasztalatain keresztül, fenn-
állanak. E 'hiány pótlását; Nagyinéltóságodtól várjuk> s e goadolatkörbő]
származik' [avaslatainknak vélt [ogosultsága is. .

, 1. A tanterv-tervezet sokszorosítandó (gépiriíssal). E példányok"
kÖ21iH egly kézbesítendő . az osztályvezető mini$zteli,· tanácsos urnakí egy-
egIYpéldány pedig a három 'tanulmányi' kir. főigaZíga~Óihak,.A most em-
litett szakértők rövid! és záros határidörs belül, egy 1Mt alatt, a tervezetet
átvizsglálják'" közös 'értekezleten nézeteiket kicserélik s a munkát most
már negyedik fokon approbálják, '

2. Az approbált tervezet legalább 100 pé~dJánykefelenyomatban meg-'
rendelendö. A szedés természetesen állva marad. Az igly elkészített p.él';'~
nyok azokon li hatőságokon vagy szakértökön kívül, amelyeketPONMLKJIHGFEDCBAé s aki-
ket 'Nagyméltéságod a tantervi munkálatokba bevonni kíván, küldesse-
nek meg a következő egyesületeknek: a) a középískolaí tanárok, a pol-
gári iskolai, tanárok, az állami tanitőlc országos. egyesületének; /ll róm,
katholikus, a református és az ágo hítv. evang. "taiú,tÓklországos egyesü,
Ietének'; a' Keresztény-Szociálís Nemzetnevelők Országos Egyesületénekl; ni'

•



Magyar Paedagogiai Társaságnak, a Szabadoktatási Tanácsnak;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1),1 Nép-
rajzi Társaságnak; b) megküldendö volna azonban: a kefelenyomat kivéte~
nélkül a hazai összes tani~:" és ' tanitönöképzö-ínrézetek' tanári testüle-
teinek, tehát az államiaknak, a katholikusoknak, a reformátusok-
nak', ágo hítv. evangélikusoknak és az orsz, izraelita ;!3'ni,tóképző-Í!l1rÍézetnek,
valamint a két állami polgári iskolai tanárképző' Iöiskolának; '

3. Mindazok' a hatóságok, egyesületek, testületek, egyesek; akiknek' ~'
tanterv-tervezet megküldetett, akként kérendők fel, hogy véleményeiket zá-
ros határidő (pl'. 14 nap alatt) küldjék' vissza Nagyméköságodhoz. '

4, Amennyiben Nagyméltöságod' a tanterv bemutatására kebelbeli!
értekezlet összehívását tartaná szükségesnek, erre az értekezletre meg-
hivandók ~olnának', az Elnökség utján, azok a szakbizoftsági JCJ,őad'ók,'
akik Ili Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányá-'
nak szakbizottságában a tantervi elömunkálatokat végezték', a kísebbségü .
vélemények' előadói, ezeken kivül' az elnök, egy alelnök, a főtitkár, titká,r,
es szerkesztö.

5. Az értekezlet elömunkálatait természetesen az érdekelt ügyosztály
késziti el, s ez do.Igfo,zza.fel az értekezlet tárgyalásainakt eredményeit is.

6. A végleges tanterv mellé életbeléptető rendelet készítende. E ren-
deletnek ki kell terjeszkednie a reform szükségességének legfőbb' okaira;
a reform szempontjaira ; el ken helyezni az uj tskolát közoktatásügyí rend:'
szerünkben, reá kell mutatni a hat évfolyamu tanítóképzönek a tnégy-
évíolyamu -tanitéképzőhöz val<'i viszonyára, az ujrendszerü iskolára :ugy,
mint fejlődésbeli eredményre, e .szemponttal kapcsolatosan az azonos és
al! elt~rő tényezőkre;· különösebb' gondot kel~ forditani a [antervben nyíl-
vánulö s'zellem méltatására, It llemzeti eszmény, a szakszerüség és ,!;ll!'

, erkölcsösség elveire ; a .tanszerek tankönyvek kérdésére éli esetlegesem azPONMLKJIHGFEDCBAr

egyes tantárgyakhoz füzött mődszeres utasitásokra ; végül tételesen fel !kel! "
sorolni az összes átmeneti intézkedéseket. ,

K~elmes Urunk l Mid:()n Nagyméltóságodnak még egyszer meg-
.tr."

köszönjük, hogy e nagyforitosságu munkálatokkal az Egyesületet mé~tó:z-.
tatott megbízni, jóleső önérzettel állapitjuk meg, hogy a rnü megalkotá- '
-sába a választmány legjobb tudását, .ü~ysieretél, a honszeretet ~. a
keresztényi erkölcsök' kultuszát, a honpolgári erények nemes eszményénelc
szál ait szötte bele. A mü tehát elsősorban szellemi ~épviselője a t~kJ
lelki világának; második: sorban erős biztosítéka' annak, ho$" 13 közre-
munkálkodók' a tanterv, illetőleg az ujrendszerü tanítóképzés által: val§m
is; tudják váltani a'zt a hitet,ONMLKJIHGFEDCBA'h o g y a f3iaza .3 népoktatás tellendülése ,!állan
lesz ujbiól nagigyá\ e nemzet pedig ez ~lta~ Jes?' lujb'ól' a' civil.iZláoi,ó bás-.
tyája, a vallás,' a honszeretet, a társadalmi tisztult értékek biztos le-
léfeményese.

, A Tanitóképző-intézeti Tanárok. Országos ,Egyes,ülete nevében, mély.'
tisztelettel:

Budapesten, 1921. évi március hó 1B-án.
.K e s a e r ; K á r o l y . f ő t i t k á r . F a r k a s S d n d o r , e l n ö k ;
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K é r d é s e k és f e l e l e t e k .

K É R D É S E K É S F E 'L E L E T E K > ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KÉrdÉsek.

1. Peda.g6gia.J olva' smányok az i.fjuság számára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'f>.z;,
ifiusáG kezébe adimdól pedagógiai' munkák megállapitásáva] Ioglalkozom•.
Először tisztázni akarom azt, hogy illik a krítérlumar annak, hogy egy
pedagögíai olvasmány az i.fjuság elé való-e vagty sem? A krítériumok

.in,egáHapitásában, gondolatom szerint, segítségemre lennének az ifjuság
ts. a felnőttek vonatkozó önvallomásai. Felkérem .azon kartársaimat, nőket
h> férfiakat, kik! Rousseau Val J o más 'ai t képzőintézeff növendék koruk-
ban, esetleg díákságuk későbbi éveiben olvasták, sziveskedjenek az /Ol-
vasmánynak lelkükre gyakorolt hatását oly tárgy.iIagossá~1 leírni, ameny-
nYire a retrospekciö azt engedi. Szükséges annaki a Ieltüntetése, hogy
az. olvasás mely életkorban történt. A felelő tetszésétől függ, 'hogy ön-
v~lQmás.a' végére nevét odaírja-e vagy nem. ~ás peqagógi.:li'lolv~smá-
nyok okozta hatás Ieirását is köszönettel fogadom.ONMLKJIHGFEDCBA

M • .

I R O D A L O M .

Pauler 'Akos: Bevezetés a' f í l o zó t Lá b a; Budapest, 1920. Pan-
theon-kiadás. XV+319. 1. Ara ~ korona.. . 'r

. Pauler Akos ezen könyve ,r,~ szükségletef elégít kij tudományos
.irodafmunkban. Eddig a' filozófiai, probléinák iránt érdeklődő, a maga
világnézetének elvi. igazolását kereső egy-eflJYfi~ozófiai!díszciplinénakí ön-
álW fejte@tésével találkozott csupán, de nem állott rendelkezésére olyan
munka, amely az összes filozófiai diszciplináki alapvető problémáiiI"ón
tájékoztatta volna, hogtyezáltal a világnézetének.kialakulásában felmerülő
problémák :m~ldás;ábQZ a: szükséges kiindulépontokat és irányokat meg-
lalálja, Ezt adja meg Pauler Akos könyve. Sohesem wok vá nagyobö
szükség mint most, amikor a legellentétesebb' vi.~gnézetek! harcában
élünk. Es senkisem érzi' jobban 'aiIlltlkla szüksé~t, :hog'ya világfelfogá-.
SO~ terén tisztán lásson, mint mr;, .tanitÓik:és ;nevelőkl,hiszen azon dol-
gC>.zunk',hoglYa: helyesnek felismert világnézet alapját vessüle me~ a jö-·
vendö nemzedék. lelkében. Ebben a törekvésünkben segit bennünket
Pauler. Akos könyve. . ;

A bevezetö részben a szerző a filozófia létjogosultságavak fogiaf-
kózikl,és azt az eddiginé~ differenciáitabb J.og:ik'a~alapon igazolja. Mig a
hagyományos logikából' a megismerésnek csaki kétfQrmájáf, az induk'..
ciöt és a dedukclót ismerjük, addiBta szerzö:rámutat a filozófi.aiJtudo-
mányoknak: a Iilozófiat megismerés természetéből levezetett sajátos méd-
szerére, a redukcíöra, amely áIlitásaink elöfeltevéseineld il' keresésében
n~lvánulván, nem azonositható sem az induktív, sem a deduktív el-
járással, A megismerés fogalmának' e hármas irányu. differenciáItsálgáhól
következik' ai gondolkodástanban az analitikus és szintetikus itélet mel- .
lett az autatetikus itéletnek;a módszertanban az induktív" is deduktiv
eljárás mellett a redukcíönak a megkülönböztetése, a tudományeknek



lrodalöm, zi

'''vaJ6ság-, mstematíkal és filozófiai tudományokra vaIó felosztása, ill.etó-
;Jeg e háromféle tudományos diszeiplinának, tehát a fiIózófiának ~S autO-
nöm volta. ,
, Megismerjük a 't~d6mányoknak'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l legikai .alapelvek' iI'endSzerére,.
mint közös alapra támaszkodő, ennélfogva egységes lógíkai; strukturáj~~
A szerzö a tiszta legikában ismertetett négyIogikal 3lape~vböl vezeti l~

'minden tudomány négy alapvető problémáját, ezek: az alkotóelemekt kér-
-dése (azonosság .elve), az alkotóelemek, viszonya (összefüggés elve), ~z
illető tudomány kategóriái.nakmel!állapitása (osztályozás elve), az abso-
llitum problémája (correlativitás elve),

_ Az .etika n~gy alapvető problémája: Melyek' az erkölcsiség [ellemzö
elemei 1 Mely cselekvés, mondhatól: a le~rtékesebbnek'? Melxek az terköl<js~
eszmények? Mi az' erkölcsi megismerés v~ alapja? Az etikai, fejt,~
tések főbb' eredményei: Az erkölcsi cselekvés formai, kellékei, a (szánd~
kosság, öntudatosség és eéltudatosság; tartalmí.ckellékeí miild a. célnak,
~mjnd a motívumnak a jósága~ A Ieglértékes-ebb cselekvési, rnödot Inem
lathatjuk abban a cselekvésben, amely a l..egnag,Yobbélvezetet biztosítja,
'sein abban, amely az 'egyén boldogságát tüzí ki célul, .sem a hasznos-
ságban, sem a tökéletesedés merö formai krítériumában, sem a vrélaűv
étté~ii szellemben, lntelligencíában, hanem ~edü:l az Igazságbansmint
önértékben, amelyre rninden cselekvesünkkel törekednünk kell. ,L e g fő b b

erkölcsi eszmények: a humanízmus, amely az' erkölcsi jó~ szeretetében
nyilvánul; a kultura, amely az i~zság megismerésére és ;int~zm~-
szerü biztosítására irányuló erőkifejtésben jut kifejezésre; a becsület.teS
jog eszménye, amelyek az ember személyének tiszteletéből fakadnak.

Az esztétika n~ alapvető problémája: Melyek az esztétikai, ~I:kotá,s
jellemző elemei? Hogy viszonyljk az' esztétikai alkotás értéke- az egyetemes
értékü értékelvekhez '/, Melyek az esztétikai eszmények? Mi, az esztéti4a'~
értékelés végső alapja? Az esztétikai fejt~tésekl főbb eredményei .: Az
esztétikai alkotás tartalmi, kellékei I I szemléleti adottság, az egységesi-
tés és a, jellegzetesség; forrnai kell:ékei· az vesztétikai jelleg objektívitása
és az írrealítás. /}z esztétikai. értékelés egy(!,temes érvényü iértékelvekér
tételez fel. Az esztétika kategóriái: a tragikum, a kömlkum íés 1 3 hu-
mor, az előbbieknek egysége, '

A . fÍnetafizika négy alapvető problémája: Melyek a létező iClcll}.ei,'1
.Hogyan függnek össze a létezők egymással? Melyek a létezők kate-:
.góriái? Mi a qtétczők végsö előfeltétele? A metafizika terén a szerzö ~
pluralizmus álláspontját képviseli" amellyel igazolja az' egyéni. törekvések'
létjogosultságát, megmagyarázza a különböző egyéni törekvésekből eredő
küzdelmet, az egyes szubstancíák kölcsönhatása elvének aJ,apján a, ;min-
deIlSlégegységének' fogalmához vezet' és rámutat arra, hogy i l fejlődés egx-
részt a differenciálódásban, de egyidejüleg a mélyebb' egységitésben ny&·
~ ~ . . '

( Az ideológia négy alapvető problémája: Melyek a dolgok' elerilef'l
(A «dolog» fogalma itt a tárgy általános rnibenlétére i vonatk91ik,.)
Melyek a dolgok lehető víszonylatai ? Melyek! a dolgok legáltalánosabb!
'osztályai? Mi 'a dolgok Végső előfelfétele ? Az Ideológia ikeretében: a SZelrZŐ

~zolja a fenomenolögía szükségességét, a relációelmélet 'ismertetéeébéa
l i ' különböző ísmeretkörök' kapcsolatait uj vilá8ÍtáSö~n áLlitja elénk'.. i l
reláciőkalkulus fogalmában a filozőfia fejlődésének eg'észen uj perspek-
tiváját mutatja meg, . . . ' ' /, . '
.., Az alapve!~ P!ol?lém~k !ejtegeté,5éhei aZ"'~gye3 filozóIiai! diszcWlrin.at.3

tortenetének kritikai áttekintése Járul ama VI,1á@1étet, szempontJábó~
amelyet a szerzö képvisel. Platon, Aristbteles és Leibniz e fejlődés ki-
magasló. pontjai. . 1 • "
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. A szerzö által képviselt világnézet röviden. ugy jellemezhető, mínt
__~2J. objektívizmus álláspontja, amely a szubjektivizmussal; és relatíviz-
"mussal ellentétben Iogikaí téren a' tiszta logikánakl, etikai szernpóntbój
az, . abszolut értékü eszményeknek', az esztétika szempontjaból pedig az
objektív értéleü rnüvészi ideáloknak elismeréseben 'nyilvánul, Az objek-
'tívízmus álláspontján felismerjük' az önértékű, változatlan, örökkévaifJ!
érték eszmékben a létezés előfeltételeit és az örök! értékek után vald •.
.törekvésben látjuk az élet célját. Meg'győződesünkké válik', hogy ugy az
egyéni. tevékenységnek, mint a társadalmi.· funkcióknak etikai feladata jaZ
'Igazság megvalósítására irányuló küzdelem. Az erkölcs, tudomány és mü-
.v:észet fogalmában ráismerünk a végtelenség és örökkévalóság felé való
'törekvés formáira, mert «az egész, az erős szellemet az igaz, a jó és (a
-szép ellenállhatatlan erővel vonzza, felemeli _és bo1dogHia.~. .

Radák' Olga.

. Dr. ~ikorszky J. A.: A gyermeki lelkiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e j l ö d'é s e, v a l a m í n t

'a z ére tt ebb éle t kor 1éle kitan á n a ki r ö vidi j i ell, e m z é i l e. For-
dították Ta s József és 'Var s á nyi Géza. Budapest, 1918. Lampel kiadása,
N. 8, '134. l. Ayp 12 K . , " •

. Sikersky munkája mélyréhatö kutatással megalapozott, nagy tudás-
sa] lés áHogiá elmével fölépített alkotás, Agyermeklé~ekl fejlődésének hü
rajzát lés az érettebb életkor lélektanánakí alapvonásait tárjla elénk. Elö-
ször a gyermeklélek fejlődésénekl alaptényeit ismerteti, S bár itt csaki
.a legjellemzőbb vonások tűnnek Iöl, de 'azok már<, lhatalmas távlatot nyit-
'nak előttünk, ;ll lelki él~t birodalmában. Majd az összehasonlító lélektaré
tudományos alapvetése visz közelebb' bennünket az állat és j3 Z ember
-lelki berendezése közti különbség megértéséhez.: Az anatómiai és állat-
lélektani' vizsgálatole eredményei nyomán kibontakozik előttünk az em-
-beri lélek, a 'magn míndenírányu fejlödésénekí Iehetöségével, éles ellen-
tétben az állatlélek' szükkörü lelki képességeivel, mintegy átmeneti', töke-
'letlen alkatával. De itt bontakozík' ki, egyszersmind a szerzö egyénisé-
'gének! legértékesebb' vonása is: látásánaki élessége, elemzésének finom-
-ságs. Amiképp Sikersky a' kisdedlror lélektani rajzát rnegszerkeszti, (lz
'valóban 'müvészí alkotásra vall,

Eles szeme azonnal meglátja, amikor az újszülött parányi lelkének!
'lángocskája először vet lobbot. Vizsgálataiban főképp Flechsig, Goltz 'is
Ewald! anatómiai és élettani kísérletei, valamint Preyer megfigyeléseiJ
-támogatják. S amint a fejlődés utján az. ideg-lelki készségek Iölismerésé-
től a valódi lelki nyilvánulások megjelenéseig elérkezik, nyomban for-
.mát ölt a z " első becses tanulság is: sokkaj fontosabb' a gyermeki lelkiJ
'erőinek megtartásáröl, mint fizikai jólétének; megvédésérő] gondoskodni;

A születés utáni első 3 hónap lélektani' rajza is értékes tanulságok-
'kal' szolgál. Az érzékszervek fejlődésével kapcsolatban az optikai mo.ztgá-
.sok' és a hallás nagy fontossága tóluf előtérbe. Meggyözödünk, .hogy I3 Z

eptík i mozgások Iejlödésének' megfigyelése megbízható próbaköve annak',
vajjon' a glyermek szellemi fejlődiése rendes-e, késik-é, avagy szabálytalanul
halad-e? Egiyben érezzük azt a ,nagy változást, amelyet a 3-ik hó vége
:felé a világ tiszta, látása a ~~rmek lelkében előidéz. A láthatói világ és
'a hallható természeti jelenségek erős nyomot hagynak' a gyermek! lelké-
,b ,M . Az ilyen módon keletkező meglepődésben, csodálkozásban méltén
kereshetjük a legnemesebb érzelmeknek: az örömnek és a szeretetnelc
,a .csíráít. Mindezek a ta~z~aI!atok pedig fontos-élet- és lélektaní egész-
'~ szabályokhoz vezetnek.'. .

. 1 } . születés utáni 4-10. hónap már a' belső figyelemnek' 1 8 kora.
Most tanul -meg a gyermek gondoJkozni, hogiy megértse, amit érzékel;



Az optikai -és .a: fizikai hatások nyomán megjelennek a magasabbrendü
erkölcsi érzelmek első jelei. Az anya megpillantásakor a gyermek ajkán
földerülö első tudatos moso1y:gásban már a csöppnyi gondolkodá! lény
élénk: öröme, anyja iránti rnélységes szeretete nyilvánuh; viszont ez az,
első mosolygás ébreszti az anya lelkében az anyai=örömök' első tiszta
érzelmét. Ezt az egté.szkort főképp az asszocíálö munka lés a-gondolkodás
1tYako~lása jellemzi. A (W~rme~ a.z !lss~oci~ci.ók'at már gondolkodásra iif-
váltani képes. Gondolkozni pedig! játékai utján tanul mey; ezekben VISZOn'~

.a «szabadrképzelet» kezdetleges nyomait találdlukl meg. A gyérmek fog:]al~
kozásaínak sokféleségében és tarkaságában is közös vonásokra és meg-
lepő szabályosság/okra bukkanunk. Azzal pedig, hogy a gyermek élete
első évének második' felében már öntudatra ébred, ~illdolklodik, akaredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f f ; -figyelmét megfeszíteni képes, megnyílik előtte az érzelmek' (gílzdag for-
rása is: élvezni tudja a lét örömeit. Ezek alapján 1 3 ő--9"-ik hónapok
közt jelentkező belső figyelem szüksé~essé teszi; a kül/Ső figyelem távol-
tartását, valamint a léleknek a külsö hatásoktél való fölszabadítását. 'A
reprodukáló-képesség inég ebben a kerban gyenge, ami az i3gyi közép-
pontok anatómiai. fejletlenségének a következménye, A gyermekkor első;
hlejének legfontosabb eseménye az alapasszociációb fejlődése.

Az első év végének és :a' 'második, kezdetének szellemf fejlődésében
fimrelemre legméltóbb. jelenség a beszéd asszociációs Ioiyamata. A beszéd!
teljes megtanulásához 10 éves gyakorlat, kell, amiért a gyermeknekvIü
éven át nap-nap után élőszóra vall' szüksége, hogy a beszéd! elméjéneki
valóságos tulajdonává legyen. A gyermek nyugodt', lassu és jól tagolt be-
szédet halljon állandóan.

Aránylag kevéssé ismerjük; azt, amely a -rnásodík' esztendőtő~:a I
hatodikig terjed'. Ezt az időszakiot a gyermek, érzelmi, világának, elméjének!
és akaratának, rendszeres, sokoldalu és folytonos fejlődése jellemzi ; vagyís
ekkor fejlődik' ki az: egységes emberi, egyéniség, A szerzö finem lélektant
boncolgatása a lapján megértjük, hogy míért vezetnek vissza e !korb\!.
azegyoldalu jellemfejlödés okai; ezekből viszont az a tanulság sarjad-,
zik, hogly a lelki' tulajdonoki összhangzatos együttfejlödését támogatnirkelj
s nem szabad megzavarni, mert az összhangzatos együttíejlödés [adja
,meg az egyéniség értékét.

Az érzelmek ez időszak elején még sekélyek és wengék' !ugyan, de
már a 2. életév végén megvan a magasabbrendű érzelmek szilárd alapja
is. lA.niCmesebb érzelmek fejlesztésére tehát már ebben :az idöszakban töre-
kedni kell, amennyiben példa ,utján a nyugalom, türelem, :nyájassiág,
oogylelküs'ég erényeire már szoktatni lehet a .gyermeket.

A következőkben az értelern és a figyelem fejlődésének utján vezet
bennünket a szerzö. Ezen az uton a látás és a hallás rend;kii(vü1;iJ
szellemfejlesztő hatásárólg)'őződünk meg. Erdekes tapasztalat ezen a
téren, hogy a hanghatások a szinek és az alakok. fölfogását \i~ elömoz-
ditják, amiért már a 2-ik évben meg kell becsülnünk a mérs!'!lelt erejű.
qalokinevelő hatását. Hasonlóképp különös jelentősége van a szell~m~
fejlődésre a játéknak, amely a (gondo~kod'ás és az akarás müve. E téren
is becses tanulságok kinálkoznak ; nevezetesen ~ nem szahad korlátoznunkl
a gyermek cselekvési szabadságát; a játékban inkább csendes résztvevők,
semmint annak irányitói il!együnk'. A szellem fejlesztésére igen. üdvösele
továbbá az értelmi játék-gyakorlatok (rejtvények megfejtése, találós mese,
mulatságos játék) is.
. Az értelem és a figyelem gyengeségéhez járul. ebben a korban az
akarat gtyengesége is. Az akarat fejlődése szempontjából jó jel 'a tiszta-t
ság iránti. érzék, továbbá a mozdulatok ügyessége, az értelmes beszéd,
a rendes járás és a kifejlett figyelem. Ezért a rnozgás szabadságát és
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élénkséget elősegiteni kelh A tevékeny életre való. hajlamot a kínesztétíkaf
érzék kifejlődése szüli.

Az akaratedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB alakjának' (megindító, fékező elem és figyelem) JeUem-
zése után az öntudat kifejlődésének ismertetésére rkerül a ,<;or.' '
, Végül az eg[Yéniségkialakulásának érdekes problémái kötik le figyel-
münket, Zíehen, i'Meumann és Binet .kutatásainak. értékes eredményein
-kivül ehelyütt főképp' a szerzö éleslátása kelti föl érdeklődésünket. iSi-
kersky a jelentéktelennek látszó jelekből is híven fölismeri a később
nyilvánuló lelki képességek' csiráit. MegLátjaaz egyéni fejlődés menetében
I I szabálytalanságokat is, hogy mindeneket egybevetve, a gyermek egész-
~cies fejlődésmenetének jeleit tömör pontokba foglalva mutathassa be.

A későbbi életkorok' rajzát pár odavetett, éles sugár világitja be!
A 'Vázlatos körvonalak között azonban érdekest eredmények és gondolat-
ébresztö problémák húzódnak meg. Az érettebb gyermekség (7-12 f-v)
korában az emlékezetcsoportok jellemzése, Binet, Henry és Kraepeíín
kutatásai; az átmeneti (12-15.éves) kerban a testi-lelki átváltozások és
a lélektani sajátságok rajza a kiemelkedő rnozzanatok.

Az ifjusáJg(15-18-20 éves) időszakát mínt a nagy lelki átalakulások
korát rnutatja be a szerzö. Ez a jövőt megalapozó, reményekkel 'teli,
i-övid',gyorsan mulő idő komoly kötelességekef fl? az ifjura, amelyeknek
elmulasztása a szellemi hátramaradás, erkölcsi zavar és erkölcsi i3ggság,
veszedelmeivel fenyeget. '

Az érett (26-30 éves)-kort mint a tevékenység igazi korszakát jel-
lemzi Sikersky. Érdekes rajzát kapjuk itt annak; miként valósithatők
meg a komoly életfaladatok és rnelyek' a társadalmi eszmények. Ebbe a
keretbe illik' be harmonikusan az érettkeru nö hü jellemzése is, amint
jelentőségében a' családi tűzhely erkölcsi magaslatára emelkedik'.

Végül meghatóan szép kép tárul elénk: a zarándok: utján bizony-
talan léptekkel elindult gyermek immár mínt bölcs aggastyán végső
célja, 'az örökkévalóság kapuja elé érkezett. A megfáradt, pihenésre vágyó
:l:élek 'átszellemülten, nyugodtan várja utolsó perrel. Elettapasztalatoktél
megnemesült, tisztes alakját földi salaktól megtisztult, mennyei fény sugá-
rozza körül. Es az ifju meghajlik az aggastyán bölcsessége, fenséges er-
kölcsi' tulajdonságai előtt és áldását kéri ...
_ ,Ime, egy tudományos célu munka, amelyben a kutatás is az oki-,
fejtés hidegen csillogó fényén áttör a költői ihlettség heve, a filozófiai
mélység ereje és a hit fölemelő érzelme. Megérthető ezért, hOIJYmiért
oly keresett Sikorsky müve, s miért siet a külföld e mü értékeihez for-
ditások utján is hozzáférkőzni. Magyar talajba való. átültetését is öröm-
mel köszönthetjük. Mert ha azok az állomások, amelyek közé Sikorsky
a fejlődés eg:y-egy Fontosabb szakaszát állítja be, a mai tudomány szem-
pontjából nem jelölnek is mindlg biztos határokat, annyi bizonyos, I h ~

a szerző megfigyelései, adatai, mindig érdekesek, megbízhatóak s ~eg-
nagyobbrészt az összehasonlító idegfejlődéstan és állatlélektan talajából
nőttek; látása éles, iátfogó, elemzése finom; következtetései helytállók r-s
eszméltetők. Vizsgálatainak eredményét találá képek és eredeti fénykép-
felvételek hü másolatai teszik szemléletesebbé. Minket is fisfyellii és látniJ
tanit meg, hogya gyermek életjelenségeiben azokat a fontos mozzanato-
kat is észrevegyük, amelyekre eddig talán ügyet sem :vetettünk. Az em-
'ben lelket nem fizikai értelemben vett gépezetnek tekinti, hanern sok-
oldalu, finom hangszernek, amelyből a lelki akkordok legkülönbözőbb
változatai hangzanak felénk. Es e sokoldalu hangszer szavának megérté-
séhez és megérzéséhez oly hivatott müvészre van szükség, mint amínö
Sikorsky. '

/
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A tanítóképzés munkásai -különös hasznát láthatják 'Sikor8ky .müvé-
nek. Főképp az első i{yermekévek fejlődéstani rajza támogathatja a peda-
gógia tanárát ama föladatában, hogy növendékeivel a gyermek íelkének
kezdetleges fejlődését hüen, szeretö gondossággal megísmertethesse.
. Végül még néhány szót a fordításhoz. Már' e Iap szerkesztöjeedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ S

hangoztatta' «Bevezetés a gyermektanulmányba. címü müvében, hogy
.mennyire fontos volna a gyermektanulmányozás szakkifejezéseit a sok-
-oldalu megfigyelések és kisérletek eredményeinek egybevetése és tudomá-
nyos földolgozása érdekében egységesiteni. Ez a kivánalom az it\ ís-
mertetett munka forditásánál is nagyon homloktérbe kerül. Az ~ r zet,
e r zék 1e t, é J . ' Z é 8, érz ele m, sza bad k r é P zei e m, ide g e s, i n- .
g e r l ö s z ó (h i v ő s z ó, 115. 1.), í z o m é r í n t ö emlékezet (119. 1.) ~
más efféle szakkifejezés változatos és szabados használatát mi sem oka-
datolja. Itt súgo ru jelentésbeli mérlegelés és az általánosan elfogadott szak-
kifejezésekhez való igazodás volna helyén. Szükségtelen idegen szavakati
ínég szakmunkában is kerülni kell (kontinuitás, apparátus, processzus,
struktura, centrum, eklatáns, bázis, mechanizmus, funkció, motivum; etü-
dök, karakterizál sth ..) ügyelni ken továbbá a következetes l~rásm6dTa
.(asszocíáció-cassociatlo; pszichológia -psychologia; fiziol6gia-physiologia;
Iizika=-physika ; .esztétika=-esthetika ; szimpátia-sympathia, stb.). Nehéz-
kes, hibás mondatszerkesztéssel is találkozunk a 46. lapon: «Alapjábán
véve reflektörikus ténykedés (helyesen: tevékenység) az stb.» Végül illjal,lb
.kíadásban az értelemzavaró sajtóhibákat is ki. kell küszöbölní (határok
e, h, hatások, 55. 1.; á llapotoknál e. h. állatoknál; 64. 1. stb.). Egyéb:·
.ként a forditás az eredeti szöveg kifejező erejének és szépségeinek lehető
megóvása mellett a magyar szellem nyelvi követelményeihez is igazodní'
-törekszik. A fkönyvhöz Nagy !László irt-bevezető és ,iilj'ánlósorokat.

Barcsai Károly.

Beküldött k ö n y v e ki Geöcze Sárol1a: Az ezeréves I o r -

.sz á g. Budapest, 1920. PfeiterFerdínánd könyvkereskedése. 8 , 100. I t

Ara 30 korona. - Fodor ;Arpád: Gye r me k r ; ap t á r 192H' e. lAZDrsz,
Allatvédő Egyesület kiadása. Ara '5 K.

U 1 'P e da gó g i ait á rsa s á g. «Magyar Neveléstudományi q'ár-
sulat» cimen Uj pedagógiai, társaság van alakulóban. Szervezöí'
.abböl a kétségteíenü] helyes felfogásból indulnak ki, hogy' ha-
zánkban, még nem elég -nagy a rnüvelödés becse és nem i8en
elterjedt a pedagógiai gondolkozás. Emellett a háboru is oly szellemi:
és erkölcsi pusztításokat okozott, melyeket csak' a neveléssel' lehet 1Jri.-
küszöbölní. Erős !regeneráló és épitő munkára van' szükség; melyböt az
uj társaság is ki akarja venni, részét. Ebből: a célból gyüléseket fog tar-
tani, az ország különbözö részein fiókegyleteket . fog állitani, szakköz-
lönyt kiadni; gondoskodni kiván jutalomkönyvek, jó tankönyvef', nevelő-
hatásu népies iratok, neveléstudományi munkák' megíratásáröl és" terjesz-
téséről; hozzáintézett neveléstudományi kérdésekre választ ad s minden
lehetőt megtesz a magyar közoktatás munkásaínak erkölcsi, szellemi [és:
anyagi érdekeinek előmozdítására. Tag lehet minden becsületes magyar
állampolgár, aki I I társulat célját erkölcsi, szellemi, vagy anyagi eszközök-
.ákel szolgální hajlandó. A Társulat szervezői lelkes hangu szözattal fog-
nak a magyar nemzethez fordulni. Jelentkezések 'az elnökséghez. Buda-
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pest, X., Család".ll , ,48, sz. alá, az önkéntes tagdijak! a Pesti Hazai' 1([<:!,s:Ö
'Takárékpénztárhoz cimzendök,

r

AGye r m e k tan u I In á nyi'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT á rsa s á g e lő adá s-so r o za ta.
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság március és április hóna-
pokban a gyermektanulmány köréhöl sorozatos előadásokat rendezett a
Budapesti ~iIvános Könyvtár elöadötermében., A ,só'rozatot Nagy László
nyitotta meg két előadásával «A gyermek, erkölcsi és s21oci@.~isIejlődése»
címen. A kiváló pedagógus évek' óta. végzett kutatásaj' lés gyüjtései tükré-
ben mutatta be a gyermekek titkos társaságait. Lechner Károly, a kolozs-
várí egyetem lösz timára volt a következő elöadó, ki gyönyörüerr íelépí-
tett előadásban, megkapó világossággal ismertette a gyermeki, lélek' kitej-
Iését 'rés általános abnonnításait. Két előadásának címe volt: "A gyerme-
kek abnormitásai általában, különös tekintettel a gyermekek átmenetil
állapotára». Hasonlóan két előadást tartott Ranschburg Pál "A kiváló
képességű gyermekek! és a sajátképpeni tehetségek. a gyermekkorban». Há-
rom fogalmat tisztázott: az értelmesség, a tehetségesség és f3 tehets~

,fogalmát. Az első vizsgálatára szolgál a Bmet-Iéle test-sorozat, rnelyet
Banschburg rninimális anódszemek nevez. E =módszernek már nagy iro-
dalma van s több' javított alakja használatos i l gyakorlatban. A tehetsé-
gesség vizsgálaja m~ alig kezdödött, A megállapijására szolgálö módszert
Ranschburg maximális mödszernek nevezi, E módszer még nincs kidol-
gozva. Az erre vonatkozó eredeti vizsgálódásainak és egy maximális anód-
szer szerkesztésére irányuló kisérleteinek ismertetése után Iehilencselő
módon, demonstrativ anyag kiséretében vázolta az illusztris előadó 1 3

tehetségesség nyilvánulásait a gyermekkorban. A további' előadók és elö-
'ádások voltak: Bakonyi Hugó': <lA gyermek nyelvének' fejlődése lés az
idegen nyelvek tanitásmódja»; Domokosné Löllbach Emma: < lA gyer-
mekek munkalipusaii s beleélő fantáziája»; Répay Dániel: «A gyermekek
egyénisége és szerepe a ! nevelésben. ' -,

Továbbképző tanfolyam a Pedagógiai Szeminá-
ri um ban. Budapest tanügyi hatósága a fővárosi tanítóság részére a,
Pedagógiai Szemináriumban ápr, 13-t61 [un. 15-ig terjedőleg továbbképző
tanfolyamot rendez, A tantolyamct dr, Ozorai Frigyes főigazgatQvezeti, Az
előadók és-elöadások.. dr. Kernis Gyula egy. tanár: «Aku~tura íogalma-,
dr. Nagy Józse! ~ r n y , m. tanár: «Ethika»; dr. Heller Fark-as: «Közgazda-
ságtans ; dr, Cholnoky Jenő egy. tanár: <Hazánk Iöldrajza» ; dr, Császár'
Elemér egy, tanár: «Nemzeti irodalmunk klasszikusai» (Arany János élete
é$ munkássága); dr, Domanovszky Sándor egy. tanár: "Nemzeti ~ör-
ténelmünk fötanulságais ; Mosdósy Imre kir, taníelügyelö: «I'an1erv lé s

'Utasítások»; Urhegyi Alajos szakfelügyelő : «Módszertani előadások, minta-
tanitások s ; dr. Ozorai Frigyes Iöigazgató, dr, Cserny József el. isk, i~z-
gató, dr. Nagy }, Béla: «Pedagógííai előadások. (?) E programm önmaga
rnutatja erényeit és fogyatkozásait. '

, I r
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Egyesületi éjet.

EGYESÜLETI ÉLET.

Egyes~etünk mükööése a közgyülés óta.

Fontos érdek, hogy tag'társaink Egyesületünk' müködéséröl mínden-
ker tájékozottaki legyenek. Régebben a Mag y aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f ' T a II i t ó kép z ö ha-
-vonkintí megjelenése lehetövé tette, hogy a vidéki tagtársaki is aránylag
elég sürün és al (közölt jegyzőkönyvek' révén behatóan ~rtesüljenek minden
nevezetesebb egyesületi mozzanatról. Most, amikor lapunk megjelenése-
nek időpontjai távolabb esnek, e.gIymástól és terjedelme megszükült, cél-
szemnek látszik', hogy időről-időre egy-egy rövid, összefoglaló tájékoztatás
adjon számot a történtekről. -'

Az egtyesületi irattár lés vagyon jegyzőkönyvll átvétele után az uj, el-
nökség ~lsősorban a közgyülési határozatok végrehajtásáról I~ond!osk<r
dott. A tanitóképzö tanárság anyagi ügyeire és intézményünk' iszervezetil
kérdéseire vonatkozó emlékiratainkat az abban az Időben lefolyt kormány-
válság miatf csak január 19~én adhatta át dr. Va ss József míniszter ur-
nak' Fa- r kas Sándoi; elnök vezetése alatt egy tisztelgő küldöttség, 'EZt
az alkalmat ana ísfelhasználta az elnökség, hog[y:az egyesület uj, tisztii-
kara bemutatkozzékés felajánlja rnunkakészségét a míniszternek, a iPoli,-
tíkaí, az illetékés helyettes államtitkár és az osztályvezető ,'uraknak. Tisz-
-,teJ#sünket ügyünk vezetői nagy megértéssel és bensőséggel fogadták'. lA
miniszter ur már közölte is az elnökséggel az anyagi ügyeket tárgya~tói
emlékiratunkm vonatkozó ügyosztályt véleményt. Ezt a választmány elé
terjesztettük ,A választmány kiadta a kilences bizottságnak, mely az Egye-
sület további teendőire nézve javaslatot fog tenni, A 'szervezeti ügyekre vo-
natkozá felterjesztésünkre még nem érkezett miniszteri Ieirat,

Március 18-ikán myujtottulc be a hatosztályú tanitó:- és tanítönö-
képző-intézet tanterv-javaslatát azzal a kísérölevéllel, melyet Iapunkí [elers
száma közöl. A tantervvei a wálasztrnány 20 gyülésen foglalkozott, amelyek-
nek mindegyike .3-4 órás, alapos tárgyalást, gazdag eszmecserét rés igen
élénk vitát jelent. E gyülések látogatottsága, a- választmányi ;gyiiléseklmín-
den eddigi mértékét meghaladta. Több esetben vidéki tanári, -testületek)
is felküldötték képviselőjüket. Ha e 20 választmányi gyüléshez még hozzá-
számítjuk az egyes tárgykörök: 16 szakbizottságának kötelezö 2-2, I d e

egyes bizottságoknak 10-15 értekezletér s az egyeztető bizottság 10 napra'
terjedő felülvizsgálatát: akkor elképzelhetjük azt' a nagy munkát, rnelyet
a jelenleg Budapesten levő tanítóképző tanárok és ' a Iel-felutazó vvidékil
kartársak összesen mintegy 80 gyülésen a tanterv megalkotásábau há-
rom és fél hónapon át kifejtettek. ' I •

Az április' hó 8-án tartott (21-ik), választmányi gyülésen -megkez-
dettük' a tantervi utasítások: előkészítő rnunkálatait. Dr. Novy Ferenc
'kartárs előadása alapján foglalkoztunk' a tantervnek egy novurnával.. a
beszédművészet elméletével és tanitók~pző-intézeti módszerével. Ugyan-

•
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akkor megkezdték müködésüket az állandó bizottságok amelyek-
nek rnunkájáról más helyütt teszünk emlitést.

A vallás- lé s közoktatásügyi rníníszterhez intézett egyéb Ielterjesz-
téseluk a következők:

A választmány hatérozatáböl ' indokolt előterjesztésben kértük! ~
Budapesten felálIitandó uj állami tanitóképzö..intézet szervezését. A mi-
níszter ehhez 'hozzájárult s az előkészítő hivatalos intézkedések ',folya-
matban vannak.

A Közé P isk o 1 aiR end ta rt á s megjelenése alkalmával, mely
a tanári tísztségge! járó mellékíoglalkozások (osztályfőnöki, teendők, ér-
tekezletí jegyzőség, stb.) dijazását is szabályozza, haladéktalanul kerel;-
meztük, hog[y a, tanári mellékfoglalkozások díjazásának kérdése' a !közép-
iskolai rendelkezéseknek . megfelelőleg a tanitóképzö-intézetekre nézve js

szabályoztessék.
A IMagyar Tan í t ó kép z ő költségeinek' fedezésére ujabb állarn-

segélyért folyamodtunk. Felterjesztésünkre a közoktatásügyi kormány5OOÓ
K pótállamsegélyt. engedélyezett. Ujabbari alapnak papírral való ellátását
kérelmeztük.

Az Ame ri kai Vörö s Ker esz t Egyes ti 1 e t hJe z fővárosi ~
vidéki tagtársaink . segélyezése érdekében íntéztünk beadványt. '
, A'Magyaror'szági Turán Sz ö v e t s é g átiratára k folyó év
'nyarán 'Helsinkiben tartandó! finn-észt tanügyi kongresszus magyar elő-
készítő-bizottságába a választmány' egyesületünk ,képviiSeletében Bokor
Irma, Brunovszky Rezső résFekete Józse! tágtársakat küldötte ki.

Az egyesületi adminisztráciöban rendezés alá vettük az egyesül,ti
'alapitványait. Az egyesület 3500 K névértékü hadíkölcsön-kötvényeít (nosz~
trífikáltattuk. Osszegyüjtöttük' az egyesületnek szétszörtan elhelyezett
irattárát, szekrényét, könyvtárát.
, Folyamatban van a tagok pontos névjegyzékének és a menekültek

tartózkod?si helyének megállapítása. Az összes tanitó-, tanitónő- és Óvónő-
képző-intézetekhez intézett körlevelünkben belépésre buzditottuk az egye-
sületen még kivül álló: kartársakat s felhiViásunknak máris jel,entékeIlö'l
eredménye van. A mai lIlapig.22 intézet küldötte ':be a körlevélben k'ért
névsort, többnyire az egyesület iránti érdeklődés igen' meleg szavaival ki-
serve. A felhivás folytán uj tagokul jelentkeztek a következő sorrendben:
Bakess Tibor, dr. Bartha J{ároly, Bartsch József, dr: Ecsedí István, G.áspá:1
Albert, Nagy József, P. Nagy Zoltán, dr. Novák .József, Orosz Istvá.n~.
Péterffy Lászl6, Somorjai Lászlo, dr. Varga Jenő, Vizelyi Gábor, :WoI;s;~
Győző (Debrecen, 'rer. tanítóképző); Neubrunn Tóbiás, Oravszky Rezső,
Koczka János, Czimbolinetz Jenő (Nyíregyháza, áll, tképzö); Abonyi Julia
(Budapest, I. ker.); Cinkovszky Kornélía .(Budapest, II. ker.); Németh
József (Köszeg, róm. kath. tnőképző); Benedekffi Samu, Mechle József
(Sopron, ágo ev. tképzö); Szendrei Imre (Kalocsa', róm. kath; tképzö);
'Kövesi Jenő (Szeged', róm. kath. tképzö); Váczy :Ferenc, Rásky János,
dr. Juhász Vince, Varga József, Osváth Ferenc (Nagykőrös, ref. tképzö);
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Farkaady Zoltán, Rádly Lajosné (Budapest, VIlI. ker.); Lipcsei Jözset (Pápa,
áll. tképzö); Blénessy János, Zrinyr Aladér, Bozöky Károly (Csurgó, Iáij..
~épző); Bató. lLászló, Kováj:'S Irén (Budapest, áll~ évönöképzö): ,MHleker.

/ M. Gerardísz, Pápai M. Viola, Józsa M. Consolata, Farkas ,M. Magdalena,
Nacsa M. Adalberta (Debrecen, róm. kath. tnöképzö); Fogassy Odön (Eger,
róm. kath. tképzö), Osszesen 44 jelentkező kartárs, akík közül aa első
2O-át (C ín k o v s z k y ~artársnőig bezárólag) a választmány április h6 ~ -á 'n

tartott g(yülésében a: T. 1. T. O. E.' tagjainak sorába már fel is vette, A
, többi kelléga felvételét az elnökség a . f. hól3'~án tartandó vál,as.ztmányil
gyul~~ eilé fogja terjeszteni. Mint testület kérte fellvételét a, szegedi; róm.
kath., a veszprémi. róm. 'kat;h. és a köszegi róm. kath. tanítönöképzö-
intéze' szerzetes tanerökhöl áll~ tanártestülete.' A szegedf testületet a . 'V á -

lasztmány április '8-iki gtyül~n iktatta a' tagokl sorába, a veszpréran és
kőszegi. testület jelentkezését a május l3-iki: gtyülésen terjesztjük elő. A

három testület szerzetes tanerőinek száma: Szegedi 9, Veszprém 7, :Kő-
szeg nem jelentette a tagok számát é s névsorát.

Még felhívásunk előt~ jelentkeztek' és fekvétettek a tagok sorába':
dr. Gyula! A~st, Goldzíher Károly éS Kmetykól János (Budapest,' lálil'.
po.~. isk'. tanárképzö-Iőiskola); dr. Magdics Ignác (BUdapest, IX. iker,
róm. 'kath .. tnöképz:ő);Iskbl.anénék Anyaháza (Kalocsa); Pécs Gyula (Sáros-
patak, áll. tképzö); U~r Károly (Felsölövö, ágo 'ev. fképzö); Fríndt Lászlót
(Budapest, főigazgatóság). .

A ~Magyar T'u n í t ö ké pa ö következő számában az összes tagokl"
pontosan megállapítandó számát közzé fogjuk> tenni, A tagok' >oévjegy;-
zékének' 'hiteles rnegállapitásáva] kapcsolatban rendezni: fogjuk :a tagdii-
há~ralék: ügyéf: . ..

V-égü~ ideiktatjuk a! választmány álta] kiküldött bizottságok' tagjaí-
n a k ! névsorát. -

J. Tantervi szak bizottságok : ,
1. ;N E lvel é s t I I d!o mán y o.k, Molnár Oszkár, előadó; Brunowszky

Rezső, Drozdy ,Gyula, M. Horváth Jolán, Kenyeres Elemér, d r . .L a jo s

Mária, Lígárt Mihály, Nagy László, Quint, JÓzsef,d'r. Radák- Olga, Rép3Y
Dániel', Höszler Béla, Scherer Sándor, Schön István, Tab'ó;dy Ida, Urhegyj1
Alajos, D . Veres Julia.

2. Ma~ya r n y e l v é s Lr o d a lo m. Sarudy Ottö, előadó . Bach
Flóra, Brunowszky Rezső, M . !Horváth Jolán, Kádár Ilona, Köveskutí 'Jenő,
Mesterházy Jenő, Mészáros : Jenő, Németh' Sá;ndK>r,dr, Hadnai Oszkár,
Szarka Lajos, D. Veres Julía, V'ég:hiJó:zsef,UrbiáhyiK:aoolin. .

3 . iN IIme t nye liv é sir o da 10. m. D r ; Novy Ferenc; ,elöada. B.
Bra'unA~la, Fuchsné 'Eítnér MWa, Horvay Eqe,. Keszler' Káml)',
d ir . Radnai Oszke. , . .

4. f f ö rt tbne le m, al k' o t'm á n y t a n. Keszler Károiy, előad<9. iB;
B r a n n Angela, Mesterházy Jenő, dr. Novy Ferenc, Párvy 'Endre, Rafaellil
Raiaela, Strauchné . Entz Jolán, Végh Józsefe

'5. Föl, d!r a j z: Szmetana József, előadó. B. Braun Angéla, Csorda.
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Romana, Keszler Károly, Németh' Sándor, ar. Novy -Ferenc, .Mesferház:y
Jenő. '

6. 'Mennyisé~tan. Tanfi Iván, előadó'. Dr. Albert Anna, pb·;

kány Mihály, Kostyál Ilona, Badnayné Schmídt'-yilma, Hada iMária, Róna~
Sándor, Slajchó' MihiiIy, Takaróné .Gaá] Beatrix. 1\

7. 'T e r m ész e traedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj z é s kém ra. Jaloveczky Péter, előadó. Dr. Ge~
rencsérrié Szánthö Jolán, dr. Greguss Pál, Herczegh' Kamillil', ~(ostyáE
Ilona, Sztepankö Albert, iWa~er János..

8. F í zik a'. Dékány MiháIy, előadói. Dr. Albert Anna', Bíttenblader;
.Míklós, Herczegh Kamilla, Rajkó Antall Sztepankő Albert, Tanff _lvál1"..

9.. \T á rsa d a lo m t u do mán y. Geőcze Sarolta, előadó'. Barabás· ·
, Endre, Fekete !ózSef, dr. Gerencsérné Szánthó Jolán, Lechnitzkyné Jancsó ,
Gabriella, Molnár Oszkár, dr. Novy Ferenc, Sn~se~-Ferenc, Tanfi' Iván .

.10. Gaz das &-g tan. Snasei Ferenc, Lechnítzkyné Jancsó' Gabriella,.
előadók. Duzs Mária, dr. Gerencsérné Szánthő Jolán, Jaloveczky Péter •.
Rádly Lajosné, Tab'My Ida.

ll. Eg ész ség tan. Jaloveczky Péter, előadó'. Brunowszky ,Rezső,
dr. Gregtuss PáI, dr. Juha 'Adolf, Kenyeres Elemér, ;dr. Lajos M~ria, .Quint
JQtset. ...' . ", . .

12. fl. a jz , Bokor Irma, előadó; Bizell .M:arg~t, Klaudy Gyula, Rér
vész G,.yörgyi, Tscheík' Ernö; Teszár Irén,

13. Elle k,: zen e. Kishontí Barna; Sztankó! Béla,elQadó~. Bat61
Lászlő; Cs-orda Romana, Héger Lujza, Hervay Ede; Lovass László, Mé~
s ~ á l'iO S Jenő, Sarudy Ottó, Szente Pál, Vajdich Károly.
,;:14. iSzl:ő j d. Bizell Margi,f, Tscheik Ernő, e~őadókl. Bokor Irma,

Kláudy Gyula, Lúdmann Paula, Hévész GyöI'g!yi, leszár Irén .
. 1 '5 . !N o i kéz i ID 'I l nk a. Lépésné Baur Irén előadó'. Duzs ;Mária~

SebönéÚjváry Ilona, Teszár Irén. -" -
16. T I{ ) r n a. KmetykóJ János, előadó. Doby Anna, Fuchsné Eitner

Milla, dr. GregussPál, Patyiné Láng Mlária, Párvy Endre, Quínt Jözset;
II. .Tantervi egyeztető bizottság. .
Farkas Sándor. elnökletc alatt: Mészáros Jenő, Molnár Oszkár,

- SáDldy Ottö; _
. Ill, AllandÓ bizottságok, }

1. J{il'ences~b~zl{)ttság (tanitó-, tanítönö- és-.6vónőképző-intézetiJ
stá~s-p,gyekre): .Scherer .Sándor elnök, Mel:terMzy, Jenő előadói. Drozdy:."
Gyula, Fríndt Lászlo; Jaloveczky Péter, dr. Novy Ferenc, Rojkó Anta~,!.
~lajchQ (Mihály, Szarka Lajos.

. \ 2.. H e te s-b í z o t t s á g (tanító:" Jég tanitónöképzö-Intézetü tanul-
mányi es szervezetí lügfyekre): T a n f il Iván elnök, •Mészáros ,Jenő előad&;..
Brunowszky Rezső, Fekete József, dr. Gregass Pál'; Németh . Sándor, '
Stráuehné Entz Jolán ..

3. )0 t ö .s-b i z,o t t s á g (kisdedóvónöképző-íntézeti tanulmányi! és szer-
vezetiüg'yekre): Végh József elnök, Kenyeres Elemér clőad'ó.~duss J d a ~

(l'. Gerencsérné 'Szénthő Jolán, Urhegyi Alajos. -r-F,
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;.
A ,N e m I Ie ri Szö ve f s:ié~ s'zó z af a. A «Közszolgálati Alkar;. ,

mazottak Nemzeti Szövetsége» a, kezdés- nehézségein tulesve, ed'di~
elért eredményeinek' fokozása céljáb'óL elhatározta, hogy szerve-
zetét! at egész országra, 'kíterjesztí. A szövetségen belül alapszabály-
szerüen megalakult a «Tanitóképzőíntézeti Tanárok! Szakköres is
azzal a célzattal', hogy a nemzeti alapra helyezkedett kÖZS'zolg:ílati'alkal-
mazottak összességén belül elsősorban a tanitöképzöí' tanári státus l'l3.já.t.
l~s 'anyagi és szervezeti ügyeivel fogIal~kozzékl.Ez: a szakkör mínden,
a _tanitóképzöí státust ésdeklő anyagi és szervezeti ,ügiybep;a /központi szerv ,
[ellegéve] bir; ennek révén kapcsolódile bele a tanitóképzöí' fanárság va~";'
mennyí középfoku ískoiatipus" tanári .szakkörét magába foglaló! szaki-
csoportba, ennek. utján pedig a többi közszolgálatí alkalmazott csoport .•
jatnak eMetemébe. , . ' ' .

Szakkörünlc elnöksége (Dékány Mihály elnök, VII., Szabő Jőzsef-u,
14., dr. Novy Ferenc titkár, VI!., István-ut 41., Fuchsné Eítner Ludmilla
pénztáros, II., Csalogány-u.) felkéri tehát mindazokat a kartársakat,
akik: 'anyagi [ólétünkért való küzdelmünket ebben a nemzeti' allapra
helyezkedett szervezethen helyeslik, hogly annak! aktiv részvételükkel való, ,
támogatására szegődjenek e i\<üzd'őklsorába: Kérjék tagul- való! felvételüket
(a tagság:idiiii a fizetéssel arányos); vidékerikint alakítsák' meg l l . közszoIg.
alkalmazottak helyi szervezetét, s ennek' révén kapcsolódjanak: bele b
megyeí szervezetbe, (Ennek' az "lesz ~lJ' előnye, hogy [iamarahb és h a th a tó -

sabban vmegszüntethetök. azok a híányek', melyek a kedvezmények:' ki-
adása, kÖl'!ÜIrnégelőfordulnak). " . •. .
- 4- tanítöképzöí- tanárság a többi közszolgálati alkalmazottéval a z o n o s '

jelleg1ü ;ügyeiben a .helyí szervezetben találja meg a ~eI'et a kezdérnénye-
zésre, státusí ügyekben ped~ a íanitóképzöi tanárok: országos szakköré-
ben, mely rninden, a' státust érintő kérdést a ókö.zszoIg:.alkalmazottak'
~etemének ügyévé tesz, Ilyen kérdés 'pl. a jelenleg a szakcsoportban
meginditott. státusrendezésí mozgalom, melynek jelenlegi célzata .abban van, •
h o g y helyrepóíoltassékaz a mellöztetés, melynek következtében: a tanári
status éppen a leglválságosabb' időkben messze mögötte maradt fizetés:
dio~ban a többi közszolgáatlí alkalmazottaknak, de különös en a !biróil.
státusnak, amellyel pedig 1893-b~m még! telJesen egyenlő elbánásban !ré~
szesült.

, . E b b e n az örökös sérelmí küzdelemben minden: érdekelt féli erejére
smkséglünkvan; az anyagira v--; . a z áldozatban, 3 , mérlegelő i.1'ölcses~,
s~re - a célkítüzéshen, Megigyőződésíiink; ho~ súlyos anyagil :Vál$á.,
gtInkban !Ügyeink lC,gjobb legbölcsebb' gondozását ebben a hatalmas szö-
vétkezésben leljük' fel.

A 't . kartársak csatlakozásnkat szíveskedjenek az .elnök' címére íbe-
jelenteni; ki ebben az esetben felvételi; nyomtatványokat - é s részletes tájé-
koztatást küld! A Közalk, Nemz. Szövetsége Tanítöképzöl Tanári Szakköré- .
nek! elnöksége,

VEGYESEK.
1 (E 1 ő 1é P te f é se k.) 'A Kormányzó' Ur O Főméltósága B U d a '-

pesten, 1921. évi február h ó r 5-i~' napján kelt legmagasabb eI!-
határozásával Szerényí Anna; 'fiódniezővásárheIyi'· áIiIamii 'kisded'óvól1Ő-

. iképző-intézeti,' Molnos Kovács vBéla, - 3 budapestí. kir, tanfelügyelő-
séghe~ beosztott zilafií állami, elemix, népiskolaf tanítóképző-intézeti ~
Kuzaila Péter nyiregyházaí államí elemi. népiskoláü.. tanítóképzö-c.
intéczet,i igazgatókat, továbbá Barabásné .Hibiczey Erzsébet hődmezövásár-
helyi á11. kisdedóvónöképzö-intézeti, ~Exner Leő hödtnezövásárhelyí' lá m , -

)
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kísdedövénöképzö-intézeti, Röszler Béla, a budapesti,' kir. tanfeliigyelőség-
002 beosztott temesvári állami, elemi népískols] tanitóképzö-i!ntézeü~,
Slajchö-Mihály, I I budapesti kir. tanfelügyelőséghez beosztott eperjesi áll,
el'. népiskolaí tanitónöképzö-intézeti és Bod Péter a budafokí államf p,ol-·
gári iskolához' beosztott áll. tanítóképzö-intézeti tanárokat; '\ rangsorozás
smmpontjábólaz 1919. évi január h.ó I-tö! kezdődő hatállyal, a V~..
fizetési' osztályba kínevezte. . • . ,

( Á t h.e l yez é sek.) A !közoktatásügyi m. kir, miniszter Kötse István
pápai áll. tanitóképzö-Int. igazgatót a budapesti kir. tanfelügyelőséghez osz-
totta be s iskola látogatói teendökke] bízta meg. A pápai tanítöképzö igazga-
tását pedigSarudy Ottöra, a kolozsvári áll. tanítóképző ig,nzgatójára 'bizta. -
Marczelly Kernél kískunfélegyházaí áll. tanitöképző-ínt. tanárt' a közokt, l I J lt . .

niszter a nyíregyházat tanítóképzöhöz áthelyezte és a köztartás szervezé-
sével megbízta,

(Cserke.szcsapat a ' c s u r g ő i t a n ít ö k é p z ö be n.) A ~zö
ifjusága cserkészcsapatban tömörült, hogy értékes testi, és lelki tulajdonsá-
gait harmónikusan fejlessze íajunlcvés h o n u n k védelmére. Jellemképzés,
testnevelés és honvédelmi ü g y e s s é g e k megszerzése v~tt 'ki-kivonuj a ha-
tárba, tábort üt, katonai térképeít összehasonlítja a természettel, vázla-
tokat, távlatképeket rajzol; gyakorolja I I tájékozódást, Majd versenyre . k e D

a hazai rögnek s a 'hazai parasztnak kö!t<SÍ,Ieirásával, Az álldozatkés~
haznfisáo:,&lángja szavalatokban. énekekben csap fel. Jéi, hogy ~k-másiikl
cserkés~ek hazai érkezett A bajtársias 'érzés testvériesen osztozkodík
szünet alatt, Falatozás közben felvetődik a kérdés: Mive~ [tartozik' a ~-
ántánf hazánknak, mely annyi ih.őst ad'Otfis m~l a !kis ántánt, 1 3 !magyar
vendégszeretetérts Mennyiben nyilvánul meg hálájuJr a trianoni, békében?
Mig egy raj, teendőinkről elmélkedik, a többi már morze-jelekkes !bi,z-
tatást küld elszakított testvéreinknek s megkezdödnelo a hadijátékok, Fe-

I gyelemmel, munkaszeretettel iparkodik! a helyes és gyors látás-hallás ImÜ-
vészetéért, becsli az ellenség távolságát, nagys.ágá:t, találgaíja gondolatát,
Gyakorolja a titkos jeleket, a relaís-szolgálatot, a megfigyelés titkát, la
biztosítást, a lesv e t é s t , A tereptaní és taktikai alapvetés után megkezdíő-
dík' a toborozás, vasfegyelmü csapatnemek alakulnak, melyek megvoh:m.!
ják! az északi bércet, a' keleti' fensikot, a idéU aapály-t s .míndenütt fel-
lohiQgnak adíadalmi zászlók. Ha baleset történik', sebzés, fícamodás, meg-
bízhátunk a bajtárs segélynyujtásában. A z est )eplez~ a cserkészek! lha2."3.-
v~nulását; Tüzesek az arcok a szépért, nemes ért való! lelkesedéstöl, Cser-
készeink otthon is tevékenyek. A [őtékonycélu akciók futárjajl. ;Márci,US'.
14--én az Aranylakodalom-ban vetélykednekí az eliÖadás sikeréért, 15-én
pe~ al 'Kaposvári Tanítók. Háza javára az összes ihelybeli! népiskolálc h e -
'vonásával ünnepeéget rendeznek. Mintatanitásszerüen f~j,likiki: a nap ijelen-
. 'töséele, a vegyes kar élő orgona kísebb-nagyobb sípjaival. A szabad-Iíceális
clilaaások' alkalmával pedig szavalatokkal és énekekkell éles*tiIr. a ~erü-
Ietiés lelki i,nte",oIritásnemes érzését. Apri,I!$ hozza a ;nagy ünnepeb,
Íllcsvay államtitkár és Sárközy somog!yil föispán fenséges aktussal IeSketi,kL
fel ll! cserkészcsapatof Szt. István palást jának leventéívé. A csérkészcsapat
a f u j~ e s honvédelemrészére nemcsak: erős, edzett testÜ;baj;nokok'at nevel;
hanem önfeláldozó, ideális lelkü calilákát is.

(A finn-maO!!y3'il' népek első tan'Ü.gy~ k o n g re s sau s af
[uníus 20., 21. és~. !napjain tartja üléseít, ~ ~0ngresS.?Jus0t11la iIOOzoklmt-
nísztéríum Bán Aladár fögimn. igazgatót; QuiJnt Józse! tamtóképzőiJ 19az-
~tó't es Fekete Józset tanitók'épzői tanárt küldötte ki'. A főváros Ispario-
víts Sándor p.olg'. isk'. igazgatót, az ág, ev. ~~ .pedíg Szeberényi Lajos
~coobai ev, esperestbízta meg képvíseletévél, .

/
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