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A szellemi képességek Iejlesztése.

- Első közlemény. -

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szellemi képességek fejlesztésének problémáin. A szellemr
képességek fejlesztése egyike a pedagógia legfontosabb feladatai-
nak Mégis újahb -időben ennek a kérdésnek a tárgyalása kissé
háttérbe szorult a pedagógiai iroc1alomhan a nagy reformkérdések.
s ·a pedagógiai problémák új beállítása mellett. Pedig éppen az
újabb irányok hangsúlyozzák erősen a formális célokat, IS ezzel
kaposolatban a szellemi képességek fejlesztésének szükségességét,
Igy a porosz kultuszminisztériurn 1924, évi emlékirata szerint "az
ember minden képességet, a testet, 'az akaratot, az érzelmeket, az

irre.tionalisat az egyéniség egy összhangjává ,akarja alakítani."!
Boelitz porosz kultuszminiszter pedig azt írja, hogy a nép-

-Ískol'a célja a gyermek minden testi és szellemi képességének ki-
fejlesztése és iskolázása."

A mi legújabh népiskolai tantervünk is a formális képzés
jelentőségét hangsúlyozza a tartalommal szemben."

Ennélfogva sziikségesnek látszik a szellemi képességek fej-
Iesztésével összefüggő problémákat megvizsgálni, s ,az eddigi meg-
oldásokat revízió alá venni.

Megvizsgál,juk először is, mil yen helyet foglal el a szellemi
képességek fejlesztése. s lehetséges-e egyáltalán a szellemi képes-
ségeket fejlesztenij' Megvizsgáljuk, miben áll a formális képzésf
Meg kell állapítanunk a képességek fogalrnát, mert ennek ·a foga-
lomnak a használata úgy a pszichológiában, rnint a pedagógiáhan
kissé ingadozó. Megállap ít juk a tehetség és képesség közti különb-
Béget, a no-rmális, a hipernormális, subnormáhs és abnormális tehet-
ség fogalmát.taz át~agos tehetséget és .a speciáhs tehetséget, a tehet-
ség korai megrryi lvánulását, s általában H tehetség fejlődését.

1 Neuordnung des preussischen höheren Schulroesens. Denkschrift
des Ministerium für Wissenschaft, Kunst- und Volksbildung. Berlin, 1924.
21., 40 és 49. 1.

2 Boelitz: Prcussisches Bildungswesen. Leipzig. 1925. 92. 1.
s A magyar népokta tás. Kiadja a m. kir. vallás- és közokt. minisz-

tcrium. Budapest, 1.9,26.132. 1.
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FöJvetjük a kérdést, anely tehetségeknek a fejlesztése feladata a
nevelőnek? Itt antinomikus alapelvekre hukkanunk, s négy alap-
élvet állapítunk meg.

Végül megállapítjuk a fejleszrés módjait és Iokozata.it. A gya-
korlásra nézve pedig pontos szabálvokat állítunk fel.

A Jest-Iéle szabály rnellett k,i kell emelnünk rnint alapelvet
az azonos sorrend és változtatott sorrend helyes alkalmazását,
továbbá 'a három fokoz.atot: ,a mechanikus, értelmeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbs intuitív
gyakorlást. Minthogy ami szakirodalmuukban úgy Thorndik:e

.kutatásairól, valamint a fost-féle elvekről alig történik említés,
talán nem végzünk Fö'lösleges murrkát, ha ezeket ismertetjük és ki-
egészítjük a magunk eredménveivel.

A formális képzés új felfogása Spranger hatása alatt alakult
ki, a képességek Iejlesztésének technikájára nézve pedig főkép
az úja.bb amerikai pszichológia (főkép Thomdike) eredményei
voltak irányt jelölők. Azt hisszük, hogy la problémák új megvilágí-
tása és a fentemlí tett új megállapításaink alapján ki,alakított elvek
hozzájárulhatnak e téren a nézetek · tic5ztázásához.

Kimutat juk, hogy a képességek csak értékes tartalommal
kaposolatban fejleszthetők, s hang úlyozzuk a forma és tartalom
szoros egységét és elválaszthatatlanságát.

II. A nevelés, mini a képességek fejlesztése és Iciműnelése.

A nevelés céljául a műveltséget tűzziik ki, melynek segítségével az
ember ,a maga életfeladatait megoldhatja. Ez a műveltség, mint
az egyén kiművelt voHa, egyrészt abban áll, hogy az ember vele-
született képe.sségei kifejlesztessenek. másrészt abban, hogy az
ember, átvéve a múltból örökölt kultúrjavakat, belekapcsoltessék
a mai kultúrába.

Ez a két feladat együtt jár, mert nem lehet a kultúra tartal-
mát átvenni, ha II iricsenek meg ehhez az átvétel hez szűkséges ké-
p ségek, az értelem, érzelmek, akarat nincs meg hozzá, vagy nem
oly fejlett, hogy azt átvehesse, - de vi ZOJltnem lehet képessége-
ket cél és te.rtalom nélkül - unondhatni elvontan - fejleszteni.

Kétségtelen, hogy a gyermek megszületése alkalmával testi B5
szellemi képességei olyan fejletlenek, hogy azok nem biztosíthat-
ják még életbenmaradását sem, sokka] fejletlenebb ek, mint a leg-
több újszülött állatéi. Ennélfogva első fda data a nevelésnek, hogy
ezeknek a képességeknek a kifejlődését biztositsa.

Némelyek ezerint 'ezek a képességek maguktól is kifejlődnek,
s így ninos sziikség azok fejlesztésére, ha pedig ezek a képességek
kifejlődtek, akkor ezek segítségével mindenki megszerezheti azt
a műveltségtartalmat, melyre neki szüksége van, E szerint volta-
kép nincs is szükség nevelésre, sőt a nevelés káros beavatkozás a
természet munkájába. A felnőtteknek nincs más feladatuk, mimt
hogy nőni engedik .a gyermeket. A természetes fejlődés e gondola-
tának Rousseau óta, ki először hirdette a negativ nevelést, azaz
a be nem avaokozás elvét, sok híve V,aJJl,s la modern irányok hir-
detőinél mindurrtalan föl-fölhangzik az az elv: nőni engedni, nem
pedig nevelni. Talán legjellernzőbben jut kifejezésre ez az elv
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Gurlitt neveléstanában, aki ,a következőketlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirje.: "Alles. was
wachst, waehst von sich selbst und es waohst besser von sich selbst,
als wenn man es mit küust1ichen Mitteln zustande bringen wil]."
,,Im Menschen wachst der Venstand ebenso, wie seine Haare und
das Kind bekommt Gedanken und Worte ebenso, wie es Ziihne
bekommi." (Erziehung6Jehre, 46, 67-68. 1.)

De kétségtelen, hogy 'az új zülött elpusztul .gondozás nélkül,
nem képes megélni - éppen képességeinek Fejletlensége folytán -..!

emberi gondozás, emberi beavatkozás nélkül. Ez az emberi .gon-
dozás már is nevelés, mert hj. zen ez már js azért történik, hogy
a kis gvemneket képessé rtegy.e életfelada fainak el végzésére. A
gyermek három éves korára ezek <ft képességek már bámulatosan
kifejlődtek, IS magasan föléje emelak 'a kisdedet mindenféle állet-
nak. Hiszen a kisded már tud beszélni, gondolkodik, különbséget
tesz jó és rossz, szépés csuuya, igaz és nem igaz között, tehát
oly magas intellektuális szférába emelkedett, amilyenre az állat
sohasern jut el, os amil yenre nevelés nélkül, ----'-vagy mondjuk
tágabb értelemben ,a környezet s főkép a környező társadalom kul-
túrája nélkül - nem is juthat el.

Helyesen mondja tehát Th. Litt: "etÍne Erziehung, die in al] m
und jedern nichts wei ter woll te als "wachsen Iassen", wiirde sich
eelbst aufheben, zum sinnlosen Wort entleeren.I'" A nevelés nem
természeti folyamat, hanom beavatkozás .a fejlődés természetes
folyamatába. "Abel' diesel' Begriff des "Eingebor,enseines" und der
,.natürlichen Ent,,-icklung" beruht ungeachtet seines ehrwürdigen
Alters, ungeachtet der betrachtlichen Gefühlswer1e, die in ihm in-
vertiert sind, auf einen kardinalen Irrrtum: er iibertragt die Wert-
bedingungen des organischen W'éIJChstulllS,also ein es Naturpro-
cesses, unbe ehen .auf das ganz lanclers truktierte Ceschehen der
ge15tigen WeH; er verkerint das pannungreiche Verhaltnis vom
subjektivem und obje:ktivem Geist, in welchen der echte Bildungs-
vorgang wurze It. "5

A nevelés nem pusztán folyamat, hanem aktus, emberi cse-
lekedet, állásdogjalás és törekvés valamely cél érdekében, még
pedig értékes vagy általunk értékesnek tartott oél érdekében.

Ez .a cél első sorban az ember képesl5,égeinek a kifejlesztése.
Ha :a nevelésről, mint la képességek fejlesztéséről és kiművelé-

séről ven szó, akkor ezt formális <képzésnek is szokták nevezni. •

Ámde ez a kifejezés: formális képzés sok nnindent jelent, s
jelentése idők Folyamán változott, hol tágabb, hol szűkebb értel-
met kapott,s ,a legkülönbözőbb nézőpontokból vizsgálrák.

Igy sziikségessé válik annak a megáUapítása, hogy mi is
tulajdonképen a formális képzés?

III. A formális képzés. Formális képzésnek nagy általános-
.ságban a képességek fejlesztését és kiműv-e]ését nevezik.

Ez ellentétet jelent a ,tartalommal szemben, azaz annyit jelent,

4 "Fiihren" oder "Wachsenlassen?" Leipzig, 1927. 36. 1.
5 U. o. 76-77: 1.
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hogy eltekintiink a tartalomtől, s figyelmíinket csak ,a formákra
irányítjuk. Jelentheti tehát azt, hogy valamelylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirásmfivct vagy
akárcsak egy mondatot is, nem ,abból ,a szempontból vizsgálunk,
hogy milyen gondolat van benne lefektetve, hanelll csakis .azt néz-o
ziik, hogyan, .milven módon Vianaz kifejezve, vizsgáljuk 'a nyelvi,
azaz a grammatikai és stijisztikai formákat. .

Ekkor közel fekszik a gondolat, hogya formák ilyen vizsgá-
lata, s azok elsajátítása fejleszti a formák iránti érzéket, egyúttal
a gondolkodást általában, s vele a többi szellemi képcslségeket.

A XVIII. században a neohumanizmusnak a klasszikus nyel-
vek és irodalmak értékéről szóló vitái vetették föl ezt a kifejezést,
A k lasszikus tanulmányok védelmében ma is az a legfőbb érv,
hogy ezek pedagógiai oértéke abban áll, hogy fejlesztik a helves
gondolkodást, s az ízlést. Aug,KJIHGFEDCBAW o lff használja először a "formeUe
Bilrhmg" s a "Geistesgymnastik" kifejezéseket." A pedagógia rend-
szerébe pedig előszörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANiemeuer viszi bele a formális képzés elmé-
letét, 1796-ban megjelent "Grnnclsiitze der Erzieihung und des Un-
terriehts" c. könyvében.

Amde a formális képzés elméletének elterjedésében legnagyobb
része Pesta lozzinok: van, aki az "emberré nevelés" gondolatából ki-
indulva keresi a képességek (Anlagen) kiművelésének általános,
minden tanításra érvényes alapelveit, azokat az "elemeket", me-
lyekenaz ember egész lelki fejlődése alapazik. Ő ugyanakkor,
nrikor erkölcsi és szellemierőkről beszél, hozzáérti a szellemi tar-
talmat is, de kiinduló pontul számára mégis mindig "atermé-
szetes pszichikai funkciók" maradnak, s a szám, alak, név kate-
góriái nála a formális képzés alapjai, Ezzd a formális képzés alap-
elvét Pesta lozzi bevitte a népoktatásba. .

A magasabbfokú oktatásba 'a formális képzés gondolata a neo-
humanizmus útján került he le, s főkép a kJ.ruslszikusnyelveknek
ésa ma'th~matikának tulajdonítottak ilyen formá lis képzőerőt. Ezt
az elméletet meaerősítette Kant filozófiája, melyben az ",a priori"
szemléleti formák: az idő és tér, s az értelmi müködés formái: a
kategóriák, ,a tartalommal elv,ileg szembe vannak állítv.á. De a, .
felsőoktatás gyakorJ.atáJba főkép H u m b o ld t hatása alatt ment át
a formális képzés gondojata, aki a hivatalos 'tantervekben, melye-
ket mint ,a kormány t,anáClS,aclójaés nrint miniszter készített, a
"szellemi erők" fejlesztésének fontosságát hangsűlyozza a fölvilá-
gosodás pedagógiája által kívánt ismeret-szerzésselezemben.

A formális képzéssel ellentétben Herbart és követőí a tar-
talmi képzést hangsúlyozzák. Igy nálunk is Kármán. Ez Herhart
lélektani álláspontj ával függ össze, mert Herbart lélektana szerint
a lélek realekből áll, s nem képességekből, a lelki működések a
képzetek mozgalmán alapszanak, A Herbant-féle lélektan azonban
már rég nnegdőjt, s így ,a formális képzés ajapelve ismét helyet
foglalt a pedagógiában.

A formális képzés gondolata új jelentőséget kap Sprenger

6 L. Dr. E. Lehmensick: Die Theorie der formalen Bildung. Cöttin--
gen. 1926. 8. 1.
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megér.tő pszichológiájában. A művelődés folyamata szerinte "szel-
lemi aktus'I-okból áll, nem pedig pusztán funkciókból. A szellemi
aktus az "én"-nek káposolódása szellemi értékeket jelentő művelő-
déste.rtalmakkal. Az ily szellemi aktusok funkciókból vannek ösz-
szetéve. Itt nem pusztán tartalomnak a fölhalmozésáról, a meg-
lévőhöz való lcapcsolásáról van szó, hanem másféle fölvételről .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megértésről, aminek főltétele az, hogy ,a megérteni való tartalom
a maga egészében mint totalitás j-elenik meg, s a megértő alany
a megértés készségével adja át magát a tamalomnak. Ez nemcsak
értelmi fölfogás, hanem á télő megértés. Igy Pl. Lift szerint a tör-
ténelmi .anyag tanulásánál nem arról van szó, hogy azt pusztán
fölvesszük magunkba, hanem arról, hogya történelmi világot
megértéssel fölépitjük. "Aki tehát történelmi műveltséget akar,
annak nem a szilárd anve.gból kell kiindulnia, - mondjaKJIHGFEDCBAS p rs n -

ger , - hanem a megértés elemi .aktusaival kell kezdenie. Ezt 'az
elvet még általánoeabban így fejezzük ki: van a szelleminek fel-
[ogására egy bizonyos formális képzés, s ezlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a megértés erőinek és-

loategóri áinak 'tervszerű ,kif ej 1esztésében áll. "7

Valamelv tudományos .ismeret-arryagnak tehén csak annyi-
ban VIan formális képző-ereje, amennyiben a tudományos hajla-
mot, ,a tudományos érdeklődést, a tudományOiS érzéket fejleszti, s
csak annyiban van tarrtalmi képző ereje, amennyiben tudományos
igazságok megismerését nyujtja.

Ám mindezek gyökere mégis 18 szellemi funkciókban talál-
ható, melveknek összeszövődéséhől - rnint Spranger is mondja .....:..
a szelleminek ez a megértése és megragadása kialakult, Igy tehát
itt csak más nézőpontról van szó, azaz ,a szellemi képességek fej-
lesztését csak eszközül tekintjük ,a szellemi értékek megszerzé-
sére, s a szelleminek megértését, mint utat a.z egész ember kiműve-
lésére.

IV. A képességek [ogslmn. Képességen nagy általánosságban
működésbeli lehetőségeket értünk. Ezek a lehetőségek részben
adva vannak, velesztiletnek az emberrel, részben szerzettek, azaz.
idők folyamán kifejlesztettek dresszura, tanulás vagy önálló alkotó
tevékenység segítségével.

Ez a szó "képesség" általában nagy általánosságban haszná-
latos, s értelme ninc", pontosan körülhaJtárolva. gyakran cserélik
föl rokon kifejezésekkel, minők: ösztön, tendencia, hajlam, reflex, -
diszpozíció, tehetség, intelligencia, stb. mel yek között árnyalat-
beli külőnbségek vvannak.

Az emberi csira-sejtbe bizonyos alapterv VIan Iefektetve, s
belőle ennek az aleptervnek megfelelően fejlődik ki az egyén. Az
alapterv a fajnak megfelelő általános sajátságokat mutat, de ezen
belül tipikus különooégeket. Ezek a tipikus különhségek hozzák
létre 'a tipikusokat, s a tipikusokon belül i mét az egyént.

Az alapképesség. mellyel minden élő lény föl vian ruházva:
az életképesség .. Ez az a kép,esség, mely lehetövé teszi, hogy a~

7 Spreneer: Der gegenwartige Stand der Celsteswissenscha íten lIllcl'

die Schule. Leipzig.· t922. 35. 1.
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egyén egyáltalán éljen, tehát nem cserélendő össze az életrevaló-
sággal, 'vagy a lkalmazkodással, ami mást jelent.

Az életképesség azonban nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy tulajdonság, hanem már
nagyon komp likált képesség, mert az élet maga komplikált folya-
mai. Hogy az élet mikor, mely pontban válik életté, azt a tudo-
mány nem tudja megállapítani, csak konstatálja, hogy a szer-
vezet él.

Az életnek jellemző tulajdonságailkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi d. Az anyag- és energia-
forgalom. ~. A mozgáJs. 3. Az ingerlékenység. 4. A növekedés. 5. A
fejlődés azaz forma-csere. 6. A szaporodás. Sőt az életjelenségek
közé tartozik a halál is, mert .aho] nincs halál, pl. hol't unyagnál,
ott nincs élet sem.

Ezek az élet jel enségek rninden élőlénynél előfordulnak, a
növénvnél, állatnál, embernél egyaránt.

Az állatnálazonban már sok olyan képességet találunk; me-
Ivek őt a nővénytő] megkülönböztetik s föléje emelik. Igy megvan
az állatná] már az érzőképesség. ami több, mint ,a. puszta inger-
lékenység. Megvan a tudat, s ezzel kapcsolatosan az asszooiáció,
tehát emlékezet, sőt log-ikus gondolatkapcsolatok.

Mmdezek immár szellemi funkciók, rnondha.tná valaki, mi
tehát az, ami az embert .az állat fölé emeli? Mert ha csupán az a
különbség, hogy az ember ezeket .a funkcióloat iökéletesebben
végzi, ez nem lényegbeli külőnbség.

Ámde szerintiínk nemcsak fokozatbeli külánhség van az állat
és ember e funkcióiban, hanem vart-egy különbség, mely lénye-
ges, s melyet nem eléggé emelnek ki, ez pedig az, hogy az ember

ké pes az absztrakt gondolkodásra . Az állat bármily értelmes, min-
dig csak ,a konkrét tárggyal kapcsojatban tud bizonyos asszoci-
ációkat képezni, míg 'az 'ember a konkrét tárgytól elvonatkoztatva
fogalmakat, kategór iákat, s eszméket alkot, ezek önállóakká vál-
llak az ő lelkében, ezek még rajta is túlemelkedhetnek. tovább-
adhatók, az utódokra is átszárrnaztathatők, s igya fejlődésnek
és tökéletesedésnek oly lehetőségét nyitják meg, rn inő még: leg-
magasabb fokon álló állatnál is ki van zárva, mert az áHa't a maga
szerzett tudását nem képes önállóvá tenni, s továbbszármaztatni.
azaz: általában képtelen absztrakt gondolkodásra.

Az embernél az absz.trakt gondolkodá, a nyelvvel együtt
fejlődik ki. Ezért vian az ember szellemi fejlődésében a nyelvnek
legnagyobb szerepe, s ezen 'alapszik a nyelvi és irodalmi tanul-
mányok nagy értéke. A név-adás már is absztrakció, s az ernber
ezt az ahsztrakciót még vfolytatui tudja magasabb hatvanvra
emelve. Ez teszi az embert képessé aTI1a,hogy egy magasabb szel-
lemi világ régióiba emelkedjék, knltúrát termeljen, melvnek ja-
vait az utódokra js átszármaztathatja, IS mely önállóan és az egyé-
nektől függetlenül tovább él, JS az egyéni lelkűletet kiműveli és
belekapcsolja a [egrnagasahb értékelebe.

Ez a képesség az, melvaz embert oly magasra emeli az ~nat
fölé, s ez a képesség már.laclv, van az emberi sejtbenc melyben
megvan a kifejlődés alapterve, s enueka kifejlődésnek Et lehető-
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sége. A lehetőség azonban nem jelenti <azt, hogy ez a kifejlődés
tényleg végbe is fog menni, inert lehetnek ennek akifejlődésnek
gátló és előmozdító tényezői.

A nevelés ezeket <agátló és előmozdító tényezőket használja
föl a nevelés célja érdekében,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVelünk szűleteti és ezerzeit képességek: Vannak velünk
sziiletett éLSszerzett képességek. Az ember bizonyos tulajdonságok;
kal sziiletik, s ezek a tulajdonságok - bár nagy általánosságban
minden embernél azonosak - mégis egyénileg eltéréseket mutat-'
nak. Az állatnál a faj általános tulajdonságai <az ure.lkodók, az
egyéni eltérések jelentéktelenebhek, míg 'az embernél az egyéni
eltéréseknek nagyobb a rnértéke, ami az átöröklésnek kor-látozot-'
tabb voltában rejÍik', "Az átoröklés ugyanis - mint Gork'a Sán-
dor rnondja - nem jelenti azt, hogy az elődök tulajdonságaika]
utódokra átszármaztatják. Az ember képelSségeket örököl át, s így_
az átoröklés azt jelenti, hogy az utód, ha ugyanolyan körülméuvek
között él, azaz ugyanazon hatások alatt áll, amilyenek közőtt az;

=-----
elődök éltek, ug yanolvan lesz, mint ,amilyenek az elődök voltak,
de ha más körtílmények között él, ugyanolyan lesz, mint amilye-
nek az elődök lettek volna hasonló kőrülmények között." -

Ennélfogv,a oa potentialiter veliink sziiletett képességeknek
csak egy része fog tényleg műkörlésbe lépni. Hogy melvek, az a~'
életkörühnényektől függ.

Velünk szííletnek az emberi .alaptulajdonságok, ezek részberí"
testi (fizikai), részben szellemi (pszichikai) alaptulajdonságok, iS

velünk születnek bizonyos képes égek, azaz bizonyos testi és szel-
lemi működések lehetőségei. Az alaptulajdoneágok életfolyamatok.
azok az életfolyamatok, melyeket föntebb Iölsoroltunk, funkciók.
müködések. .

A képességek pedig funkció-lehetőségek. Éppen ezért fej-
leszthetők vagy elhanyagolhe.tók, sőt kifejlődésukben gátolhatók~
Ebben rejlik ,a nevelés lehetősége.

Ezenfelül vannak szerzett képességek, melyek <ll velünk szüle-
tett képességek egítségével, azok kifajlesztésével, kombinációjával,
mődositásával, más iránvha va!o átterclé, se], a célhoz alkalrnazás-"
sal Iejlesz thetők ki, c -

A nevelés kezdetén számba kell vennüuka gyermek veleszü-
letett képességeit, ele később mindig már a szerzett képességeket •
s tulajdonságokat is, így pl. az iskolába lépésidején már nemcsak a
gyermek veleszületett, hanem szerzett tulajdonságaival bs képes-
ségeivel is számolnunk kell, az iskolai nevelést ezeknek ismere-L
tére alapítve ken' kezdeni. De bármikor is vesszük át a gyermek
nevelését vagy tanítását, mindenkor arra az alapra építünk, me-
[yet a gyermek magával hoz, s ez az .alap : -a veleszületett bs szer':
zett tulaj donságok összessége.

Ezeket a nevelő tapasztalati alapon, a rnegfigvelés segítségé-
vel ismerheti meg. Ez .a megfigyelés azonhan nagyon gyakran
nem kielégítő. Megbizhatósága 'attól függ, mi lyen a nevelő meg-
figyelő képessége. Ezt a képességet a gyakorlat eegítségével Iej-
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lesztheti, de ha ninc meg benne, akkor hiányzik a nevelői ráter-
mettség egyik legfontosabb eleme, s akkor ez tanulás' al sem f'ejlő-
dik ki benne. Ezen alapszik az elmélet és gyakorlat oly gyakran
emlegetett ellentéte.

Am ha Vian is a nevelőnek megfigyelő képessége, megfigyelése
nagyon gyakran lehet helytelen, vagy ha a tényállást helyesen is
figyelte meg, helytelen annak a magyarázata.

A képességek tudományos megfigyelésének vannak már ki-
alakult módszerei, Ezeket a módszeres képességvizsgáhatokat ter-
mészetesen nem kell mindig minden gyermekkel elvégezni, ezek
osak iakkor válnaik szükségesekké, ha a tapasztalati úton zerzett
megfigyelések nem kielégítők, s valamelv különleges ok kívánja
a növendék beható tudományos megvizsgálását. PL hátramaradt,
ezokatlan és érthetetlen magatartást tanusí t: kívánatos a.z ily vizs-
gálat pálvaválasztás alkalmával, pálya-osere e lkalmával, javító-
nevelés alkalmával .

. A szerzett képességek közül legfontosabb az életviszonyok-
hoz vialó .alkalrnazkodás képessége. Jelenti ez azt, hogy az ember
minden körülrnénvek között föltalálja magát, s ezekhez a körül-
ményekhez alkalme.zkodva végzi életműködéseit, Ez annyira fon-
tos, hogy némelyek egyenesen ezt tűzik ki il nevelés céljául. Igy
pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.James a nevelésre vonatkozójag azt mondja: "a végső ered-
mény abban áll, hogy az emberben erőket é segédeszközöket
szervezzen, melvek képes é teszik őt arra, hogy az őt körűlvevő
szociális és fizikai világhoz alkalcnazkodjék. "8

VI. A tehetség. Az emberi ezervezetnek az ,a feladata. hogy
azokat a funkciókat, melyeket mint képességeket magával hoz a
világra, elvégezze. Bizonyos ily ,a1apvető funkciókat el kell vé-
geznie, különben a szervezet elpusztul. Ezek az alapvető funkciók:
az önfentartás, őnkifejtés, s a környezetbe való beilleszkedés,
Ezekből az tűnile ki, hogy nem csupán ta képességek fokozása é~
fejle ztése a fontos, hanem azok alkalmazni tudása, beállftása a
fölmerülő köriilményekre.

Akiben ezek a képes égek az önfentartásra, önkifejtésre, a
környezetbe, illetőleg a társadalomba beilleszkedésre s az ezek-
hez szükséges míiködésekelvégzésére megvaamak, az normális. A

normális rendesen az előforduló vesetek gyakoribb száma. Ez a
gyakoribb előfordulás maga azonban még nem lehet .a normálitás
fogalmának a kritériuma .

.Ha e képességek közül némelyik hiányzik, vagy oly csekély
rnértékben van meg, hogy e funkciók elvégzésére alkalmatlan, az
illető nem normális, még pedig vagy subnormolie vagy abnormá-

lis. Ha pedig fokozott mértékben van meg, akkor su pernormélis.

tehet séges, azaz nagytehetségű, vagy még magasabb fokon lán~-

elme (Genie).
. A subnormállet kisebb értékűnek (Minderwartig] is szekták

nevezni, s a,kkOT,ez a szó a teljesítőképességnek.kisebb fokát je-

. 8 James: Lélektani előadások t;nítók számára. Budapest, 1909. 17. 1.
- Hasonlókép nyilatkozik ezerny, a híres berlini gyermekorvos.
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lenti. Subnormális a pathologikus is (v. psichopatha), ele ez már
nemcsak fokozatileg, hanem minőségileg is eltér, - még pedig
kedvezőtlenül, - a normáhstól,tehá:t már <abnormális. Am egy-egy
tulajdonság nem normális volta még nem jelenti az embernek,
mint egyéniségnek, abnorrnitását. Az egyén normális, vagy nem
normális volta függ az egyes tulajdonságok egymáshoz való viszo-
nyától. Azonfelül azonban a szervezet pótolhatja, vagy kompen-
zálhatjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis a fogyatékos .tulajdonságot. Ezért nagy súlyt helyez
W. Sternarra a megállapításra, hogy egyes tulajdonság abuoranis
voltából nem jogos az ületőnek, mint egyénnek,abnorIllis voltára
következtetni.

"E tétel figyelembevétele különösen fontos a mai korban,
mely az abnormisnak és pathologikusnak minden külön területen
való felpiszkálásában oly nagy mfivészi készséget fejlesztett ki",
- mondja Stem - s végül hozzáteszi: "Igy keletkezett a patho-
graphia mint kísérlet ana, hogy minden alkotást pszichopathiás
elemekből magyarázzanak ; innen a pszichia triai szakér-tők haj-
landósága szakvéleményeknél "a pszichopathiás szimptomák meg-
létéf/a "pszichopathiáJs ál1apof'-,tal azonosi tani: ebből magyaráz-
hatóa pszichoanalitikusok nendenciája, hogy az ifjúkori nemi éet
egyszeri jelenséget az egyéniséget teljesen átható rothadási
an yaggá tegyék. "9

A szupernorrnális irányban, a képess,égekneka norrnálison
felül való emelkedés éhen meg szoktuk külőnhöztetni a készséget,
képességet, intelligenciát, tehetséget és lángelmét.

Galton szerint 1,000.000 ember között van 824.140 közepes
szellemi 'Íehetlségű, A fenmaradó 161.860 ember közíí l ezek fele,
az átlag fölött, másik fele laz átlag alatt van. Az átlag fölötti első
felében van 250, <<vkitrnimt rendkívüli tehetséget, ,mint genie-t lehet
megjelölni, a másik felében ugyanannyi, aki egyáltalában nem
nevelhető.'? '

A "kéBzség" (Fertigkeit) szót rendesen csak a technikai képes-
ségele magasabb fokának a jelölésére használjuk.
, A képesség Et magyarban nem mindig jelent normálisori
felülit, míg a dehetség már többet jelent, mint anémet ,.Begabung",
rendesen .a "talentum" megjelölésére szolgál. A "tehetség" szó a
kőzhasználatban nagy tehetség, azaz az átlagon felüli képesség
megjelölésére szolgál.

A talentum ennél még többet jelent, jelenti a képességek sok-
oldalúságát, terjedelanének, minőségének, tempójának fokozottabb
voltát, azaz többet, mint .amennyi az emberi ezervezet céljának
megvalósítására általában sziikséges.

A tehetség (Begahung) aszerint, amint az értelmi, éreelrni,
vagy akamtí területre vonatkozik, lehet értelmi, kedélyi vagy
alcarati tehetség." A szellemi tehetség általában a szellemi felada-

•

9 (Differenfielle Psych. 164. 1.)
, 10 1. Max von Gruber: , Fortpflanzung, Vererbung und' Rassen-

hygiene. i9H. Lehmann.?4. 1. 'd ,



10 Dr. Weszely ödön

tokkal szemben való állásfoglalésre vonatkozik, ez ,az intelligencia
-- mondjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStem. (Di,ff. Psych. 160. l.) Ám Ebbinghaus szerint az
inteldigencia lényegében kombináló képesség, Meumann szerint
többféle működés komplexuma az intelligencia, .melyben legfőbb
része a gondolkodásnak, illetve a vonatkozások fölismerésének
va n. "Az intelligencia fogalma - monrlja - semmi egvéb, mint
tulajdonságok és képességek bizonyos rendszere .. \1ind ~azily Iogal..
mak, - mint képesség, tehetség, '3,teheJtség foka, 'a tehetség és intel-
Iigencia magasabb v,agy alacsonyabb foka . - gyakorlati v,agy
teleologikus (cél szerinti) szempontok hatása alatt keletkeznek, t. i.
az által, hogy az egyén szellemi folyamatait és egész pszicho-
fizikai a1k'atát vonatkozásba hozzuk oly teljesítményekkel, melye-
ket 'az élet vagy 'a tudomány gyakorlata tőle követel." (Vorl.
ll. 714.)

Az intelligencia fogalmának az iskolai életre való alkauna-
zásánál Meumann még két korlétozást kíván. Az egyik az, hogy
azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj és produktív, amit a tanulóktól kívánunk, csak oiszonuleg

lehet uj, azaz 'az ő számukra, az ő szempontjából új, tehát az
általa tanulitak alapjé.n való új beállítás vagy kombináció. Ha
tehát ma az iskolában is produktív munkáról beszélünk, nem kí-
vánhatjuk, hogy 'a tanuló feltaláló vagy felfedező legyen.

A másik pedig az, hogy ez a követelmény is OSl3:kbizonyos.
megruüérozoii korra áll, mert 14 éves .korig a gondolkodás, az
intelligenciának ez ,a főmozgatőja, csak lassan fejlődik, s így az:
önálló produkció, mel yhez bizonyos szellemi érettség, sok ismeret.
sok tapaszta.lás kell, csak e koron túl várható.
, E f.ej,tegeMsekből is világos, hogy az intelligencia fogalma vol-
takép a szellemi működések bizonyo komplexumából áll, mely-
nek alapja a gondolkodás, ele a meghatározott célokna irányuló
gondolkodás, s az e feladat mcgoldásához sziikséges és 'Elgondol-
kodással kapcsolatban álló szellemi Funkciók összege. Ilyenek: II

figyelem, megfigyelő képesség, kombi náló képesség, a konstelláció
gyors felismerése és a megoldások könnyű megtalálása.

MIkor ieh ereégrol beszélünk, ez a szó általában a szellemi
képességek fokozottabb voltát jelenti, míg hEl iniellieenciérol van
f;ZÓ, ez csak egy szűkebb területre szoríükozik.

A tehetség legmagasabb foka a lángelme (Cenie). Ennek lé-
uyege nem abban áll, hogy az összes képességek Iokozottahhak,
hogy korábban és gyorsabban fejlődnek, hogy egyik vagy másik
tehetség, pl. fantázia, ér-telem, akarat a szokottnál Iej lettebh, ha-
nem az alkotó erőben, abban, hogy merőbenKJIHGFEDCBAú ja t a lk o t, új utat
nyit, eredeti, szóval oa legmagasabbrendű tehetség.

- .A tehetségek 'e tipusait .a tehetség különböző fokai ezerint így
kialakítva, a .tehetségek nem egyik vagy másik téren való speciá-
Iis nyilvánulására gondolunk, hanem általábana tehetségre, mely-
nek magasabb vagy alacsorryabb foka minden működésben meg-
nyilvánul. ~

De vari-e ilyen általános tehetség]' Már Meumtlnn -is fölveti
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ezt a kérdést,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil határozott igen-el döntizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel!l Valóban van ilyen
általános tehets-ég, helyesebben mondva általános tehetséggel való
Ielruházottság, vagy általános irutelligencia. Ez azonhan nem va-
Járni titokzatos tulajdonság. vagy erő, mely a lelki élet többi részé-
hez hozzácsatlakozik, lényege abban áll, hogy az őnádló és produk-
tív gondolkodással (vagy önálló produlctiv képzelettel) áthatja
az egész intellektuális szellemi életet. "12

Nem mulaszthatom el, hogy rá ne rnuüassak itt Meumannnak
31'1lara helyes fölfogására. mely szerint a gondolkodó tehetség oly
centrális szellemi képesség, mely az egész szellemi élet kőzép-
pontjában áll, s az egész szellemi életet befolyásolja, egyes funk-o
cióit fokozza, tartalmát gazdagítja, s mirut egységes össz-alakulat
az egész lelki életet alakí tja.

Hogy éppen a gondolkodást tekintjük-e ilyell kőzép porati
lelki erőnek, vagy. talán az akaratot, 'az - mint W. Stem helye-
sen megjegyzi - fiigg a filozófiai felfogástól."

A magam részéről azt tantom, hogy magasabbrendű lelki élet
csak a gondolkodó embernél lehetséges. Hiszen érzés és akarat az
állatnál is van, sőt néha igen magas fokon. Gondoljunk pl. a kutya
mélyérz.elmi életére, meIlyel oly meghatóan tud -az emberhez
kapcsolódni. A gondolkodás és főkép .az absztralot gondolkodás az,
ami az embert magasan föléje emeli .az állatvilágnak, ami meg-
teremti azt a magasabbrendű szellemi életet, melynek eredménye
a kultúra, ami lehetővé teszi ,a ,termé,szet feletti uralmat, s lehe-
tőv-é teszi ·a vak ösztönök, s az érzelmek háborgása bs az indu-
Iatok fölötti uralmat, laz önuralmat bs ezzel az ösztön és érzelem
megnemesítését, s az egész emberiség magasabbra emelkedését.

Akik az akarat vagy érzelem prirrsatusát hirdetik, abból ra

tényből indulnak b, hogy az ösztön és érzelem gyahan erősebb

minden értelmi megjoniolésnnl, De ha így van, ez nem tökéletes-
ség;' nem magaeabbrendűség, hanem gy,arlólSág és fogyatkozás,
melynek leküzdésére tőrekszűnk. Az akaoati jelenségek a kifej-

16dés sorrendiéberi az elsők, s így ha a fejlődés sorrendjét akar-
juk jelölni, 'az akaratot első helyre tesszük, mert legelőször .az
ösztön van meg. De meg kel] itt jegyezntink, hogy az ösztön ugyan
akarati jelenség, de még nem igazi akarat,

Igy akaratról áljatoknál, növérryeknél, vagy éppen az egész'
természetre vonatkoztsrtva, (mint pl. Schopenhauer) csak átvitt
értelemben beszélhetünk. Az ösztön s ·a tendencia még nem akarat.
Igazi ,akarat nincs értelem nélkül, CIS·akaz értelemmel való kap-

•

.
11KJIHGFEDCBAM eum ann : Vorl. II. 707.

. 12. M eum anna l szemben Ziehen azt állítja, hogy: "Es ist daher auch
nicht zulassig von einer Gesammtbegabung zu sprechen ... " (Uber das:
Wesen der Beanlagung· , Langensalza. 1929. 11. l.) De Ziehen voltaképen
nem tehetségről. csak képességekről beszél. Osszképességről persze nem
lehet. szó, de itt nem is tehetségek összegéről beszélünk, hanem általános
szfnvonalról, s ez Ziehen szerint is lehetséges. (1. ll. o. 7 sorral lejebb.)

13 Stem: Diff. Psych. 121. 1.
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csolatban.PlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Fejlődés sorrendjéhen e szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz aki{fa t az első
ugyan, de ez nem jelenti azt, hogya Iegmagesabb rendű. Az' érte-
lern a fejlődés idől'end,jében az utolsó, de a legmagasabb rendű,
Ideális életfelfogás nincs ideák nélkül. Ideális életfelfogás pedig
nemcsak ideák szem előtt tartását jelenti, hanem .az ideák ural-
mát iS.Ha

VII. Speciélis tehetségek. Az 'áHalános tehetség mellett van-
nak speciális tehetségek, melvek a technika, a tudományok vagy
művészetek egy-egy ágában jelentkeznek, Ilyen tehetségek: a: gim-
nasztikai, a nyelv tehetség, a ra,jztehetség,a zenei tehetség, a
mathematikai tehetség, a tánctehetség, a szavaló.tehetség, a sz inészi
tehetség, a költői tehetség, ,a tudományos tehetség.

Az illy tehetségek voltakép egy-egy normális képesség foko-
zottabb mértékben való megnyilvánulásai.

Ámde nem egyforma nermészetűek. Vennak tehetségek, melyek
csak egy-egy képesség fokozásai, de vannak olyanok, melvek
nagyon is komp likált szeliemi működéseknek fokozott voltán alap-
ezanak. Vannak olvan ispeciális tehetségek, melvek ,az általános
tehetségeknek r,e1atívalacsony foka rnellett is magasra fejlődhet-
nek (bár nem okvetlenül Fejlődnek így), pl. a számoló tehetség, sakk;
tehetség.vtánctehetség, ele vannak olyanok is, minők pl. a tudomá-
nyos, vagy művészi tehetség, melyeknek magasabb fejlettsége
együtt já r az á lta lános tehetség magasabb fokával, vagvis azzal,
hogy az ily tehetség .a többi funkoióban ilS me.gasabbra Fejlődik
az át1agnál. Csak néhány példát idézek e két ténybeli különhségre:
Igy pl. a külfölclön Ineudi, híres számoló-művész egyéb képességei
nem voltak magasak. NálunkanJ1lak idején Frsnic! Móric, ki
később az egész világot bejárta produkcióival, már mint 10 éves
gyermek bámulatos számoló-művész volt, de egyéb téren nem mu-,
tatott kiváló kvajitásokat, LS élete végéig nem vitte sokra. eleve"
land amerikai psychologus egy 54 éves gyenge-elméjíiről, számol
be (American journal of Psych. 18. köt. 1907); ki nagyon jó sakk-

14 L. Kornis Gyula: A lelki élet, IH. kötet, Budapest, 1929. 344.-345.
1. Kornis Gyula rámutat itt az "akarat" szó különféle jelentéseirc. A

354. s köv. lapokon pedig leírja és elemzi az akaratot, melynek három
szakaszát különbözteti meg: motivatio,akarati aktus, akarati cselekvés.

Ha A 'felvilágosodás százada trónra emelte az észt. De a következő
század detronizálta, s proklamálta az akarat uralmát, értve akarátonaz
ösztönt, s vele kapcsolatos ösztönszcrű cselekvést és gondolkodást, az in-
tuiciót. Ime egyik végletből a másikba! A magam részéről az ösztönök
urulmát, valamint a tömegek uralmát és erőtöbblettel való döntéseket
mindig brutálizálásnak érzem, még akkor is, ha azok" akik gyakorolják.
mind magasabb műveltség ű emberek. Erővel való elnyomásnak csak
közveszélyes, vagy az egyén jogos rérdekeit veszél yeztetőtesethen van
helye.

De a nevelés is csak a gondolkodáson keresztül lehetséges - mint
azt látni fogjuk -,ha nevelésen nem dresszurát, elnyomást, hanem. a
níagasabbrendű szellemi életbe való bekapcsolast értjük. Azt akarjuk,
hogy az akaratot eszmék irány ítsá'k, még pedig a legmagasabb rendű
eszmék, örök értékek és örök igazságok.
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játékos volt, de egyébként rop pant .al,acsony értelmi színvonaion
állott, úgy, hogy még az efféle számtani .kérdésekre sem tudott
felelni, minő pl.: ha van két almája, s ehhez még kettőt adok,
mennyi lesz az?'5

Ám azért ,a legtöbb tehetség magasabb fejlődese hatással van
a többi tehetségre is.

Ezt oatényt megerősíti Meumann is, és Révész GéZJajs, ki Nyir.,
egyházy Ervin zenei csodagyermeket vizsgálta, IS úgy találta, hogy
a zenében magasan kiválik mások fölött, de egyébként i értelmi
képességei tekintetében jóval fölötte áll az átlagnak."

VIlI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATehetség-problémák. A tehetségekkel szemben fölmerül-
nek a következő kérdések: Mikor nyilvánulnak meg az egyes
tehetségek, s hogyan ismerhetjük fel őket? Hogvan kell eljárni a
tehetséges gyermekkel szemben, hogy tehetsége helyesen Fej-
lődjék?

Némely tehetség ,a gyeranekeknél már korán megnyilvánul,
s minden különösebb vizsgálódás nélkül is fölismerhető. Ktilönö-
sen áll ez 'a számolóképességről s oazenéről. De elég korán nvilat-
kozik meg oarajztehetség, sőt a sakkozó tehetség is. A dolog ter-
mészeténél fogva később nyilatkozik meg az írói tehetség s 1 g-
később a tudományos tehetség. Ezt a két utóbbit gyakran félre-
ismerik. A gyermek, kinek jó emlékezete, s bizonyos nyelvkészsége
van, könnyen ejtheti tévedésbe szülőit, nevelőit, tanárait tehetsé-
gére nézve. Az' igazi tehetség - mint azt láttuk - az, aki újat
produkál. Ha a gyermek csak elfogad, megtanul és reagál, még
nem tehetség. A költői és irodalmi kísérletek, melyeket gyermekek
produkálnak, igen érdekesek, ele nag yré zt utánzatok. C 'ak az az
igazi tehetség, akiben eredetiség van. Sok gyermeket ismertem, aki
ver eket tudott írni, s mondhatnárn egyikből sem lett igazi költő.17

De még az igazi nagy kö1tők gyermek- é ifjúkori alkotásai ÍIS

ki ebb értékűek. Nem áll az a tétel, amit Ostwald "Grosse Man-
ner" c. könyvében fölállított, hogy a tehetség már egészen ifjú
korban megrryilvánul, s oanagy ernber igazi nagy rnűvét már ifjú
korában megalkotja. Ezt az adatok nagy tömegével cáfolja Révész·
Géza "A tehetség korai föl ismerése" c. dolgozatában.

Az emberek hajlandók általánosítani, pedig ,a speciálls tehet-
ségek különböző természetűek. A tehetség kora i megnuiloánu-

lá .Wl á1ta lában lcioélel., s csak a mathematika i és zenei tehetség az,
melyeknél gyakori, sőt mondh.sini szabá ly.'8 A nagy mathemati-

la 1. Meumann: Vad. II. 510.
16 Réoész Géza: A tehetség korai felismerése. Budapest, 1913. és

Ervin Nyiregyházy, Psychologische Analyse eines hervorragend musika-
IL chen Kindes. Leipzig. 1916.

17 Ilyen ifjúkori kísérletek megjelentek: F. Giese: Das freie litera-
rische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen. 1914. Nálunk Bognár
Cecil közölt ilyeneket "A gyermek" c. folyóiratban.

18 Haydnnél már 8 éves korban mutatkozik a reproduktív képesség,
s 11 éves korában írja első operáját. Meyerbeer mint 9 éves gvermek
lép fel először, s 10-11 éves korában komponál. Merulelssohri 11 éves-
korában kezd komponálni. Liszt eleinte csak mint zongoraművész re-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
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kusok szinte kivétel nélkül már ifjú korukban, 20 éves koruk előtt,
produktívalkotásokra rnutaehatnak rá. A zenében közismert
Mozart példája, kinek tehetsége már 8-9 éves korában rnutatko-
zik, s első operáját 11 éves korában komponálta: A zenei tehetség
föllépése mondhatni kivétel nélkül az ifjúkoera esik, de legtöbb-
ször már gyermekkorban mutatkozik. Azonban a zenei tehetség
a gyermekkorban rendesen csak reproduktív, 15 még a kom-
poziciókhau sem produktív. Teljes kifejlése rendszerint a 20-30
-éves korba esik. A képzőművészeiekterén a tehetség még később
mutatkozik. A technikai képességek ugyan néha korábban is ki-
fejlődnek/9 deaz igazi produktív erő már csak 17-20 éves kor-
ban jelentkezik, sőt vannak esetek, mikor az eredeti tehetség csak
nagyon későn, Tintorettonál 30 év után, Tiziannál 40 éves kerban
mutatkozoet,

Még későbben bontakozik ki a tehetség az irodalom terén.
Olyan korai fejlődést, mint a zenében, itt nem találunk. S ha van-
nak is a nagy Íróknak és köhtőknek korai alkotásaik, ezekben még
nincs meg a lángelme eredetisége. A példák nagy sokasága mu-
tatja, hogya költői tehetség 20 év és 30 év. között bontakozik ki
'igazán, bár a késői fejlődésre is vannak példák.

A tudományos tehetség még később fe.rlődik ki. Ez egészen
természetes, mert hiszen a tudománvos munkához bizonyos eJő-
ismeretek kellenek, melyek megszerzése nem történhetik nagyon
korán.

A mathematikai tehetség korai kifejlődésének okát abban
kell keresnünk, hogy 'ff nuathematika, mint tudomány, független az
.élettapesztalattól, s autonom természetű. Hasonló laz eset a sakk-
játékban és zenéhen ns, Ez nem jelenti azt, hogy ez a három tehet-
ség valamiféle benső összefüggésben áll. K:étségrtelenül más-más
szférához tartoznak, ele mindegyikük autonom, azazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem függ más

művészetektől, s tudomány eredményeitől vag y élettapasztalaitok,
tól, lényegükben tehát formálisak, minden. Lsrieiomiol [ iigget-

lenek??

• A tehetség igazi fejlődésének ideje a serdülés utáni időre,
az ifjúkorna esik. A <serdülés oly nagy változást okoz az ember
egész szervezetében, hogy az nem marad hatás nélkül az if.júsz'Cl-
lemi életére. Igen gyakori, hogy ilyenkor megváltozik az ifjú
'egész szel1emi élete. Ez la változás történhetik ked vező és ked e-
zőtlen irányban egyarárrt. A tehetségek kifejlődése rendszerint
·osaka nagy kriz~s után uör'téruk meg. Dr. H. Lemke, német orvos
kimutatja, hogy csak a puberias elmúlta után lehet a tehetségeket

. produktív irányban fejlődik, komponálni azonban ~sak 15-16 éves ko-
rában kezd.

19 Pl. Dürer önarcképe 13 éves korából való. De ebben még' nincs
önálló alkotó erő, csak technikai tudás és művészi hajlam, Hasonlót
látunk Benczúr gyermekkori rajzaiban, melyek a Szépművészeti Múzeum-
ban megvannak. Meglepő technikai fejlettség, de önállóság nélkül. A raj-
zok nagyrészt egykorú képek és#rajzok másolatai.

20 Réoész: ld. h, 36-3? 1.
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megállapítani, 8 ennek ahapján kiválasztani, azaz: fl pálvára való
alkalmasságot konsöatálui."

Amint fentebb láttuk, csak a mathematikai, zenei és sakk-
Játszó tehetség rnutatkozik a serdülés előtt. Ámde az igazi produk-
tív tehetséget még itt em könnyű megállap ítani, s még nehe-
zebb egyéb területeken. Szülők és rokonok gyakran elfogultak a
gyerenekkel szemben, s hajlandók képességeit túlbecsülni, viszont
idegenek, néha szakemberek, néha tanárok is, az igazi alkotó erőt
sem veszik észre, ha nem nyilvánul nagyon határozottan.

Kü.lönösen áll ez a komplikált tehetségekre nézve. Az iskola
munkája másféle képességeket kíván, mint a produktív alkotás.
Az iskolában nagyrészt reprodukcióról van szó, ami az igazi tehet-
ségre nézve ellenszenves. Igy nem csoda, ha e.z igazi tehet-
séget néha az iskolában nem ismerik föl, sőt a reproduktív mun-
kával szemben mutatkozó ellenszenvét félreismerik s félremagya-
rázzák, ami konf'liktusokra vezet. De 'az iskola nem a kivételekre,
hanem az átlag-tehetségekre van szabva, A kivételes tehetségek
számára indítványozzák a külön iskolákat/2 de a megvalősitás
bizonyos nehézségekkel jár. Mindenekelőtt külön meg kellene álla-
pítani a kivételes tehetséget, Ezekre ,a pszichológusok már dolgoz-
tak ki külön rnódszereket. De azután az ily iskola nem lehet min-
denütt, hiszen nincs olyan sok rendkívüli tehetség, hogy minden
helyen külön iskola állittessék fel rendkivüli tehetségek zárnára.

Szerintem 'a rendkivüli tehetségnek, legyen ez általános vagy
speciális tehetség, szintén el kell végeznie azokat a tanulmányo-
kat, amilket a normális tehetségűek végeznek. Minthogv azonban
az ő tehetségük fokozottabb, ők gyor abban haladhatnak, s azt;
amit a normális tehetségűele pl. 4 év alatt végeznek, elvégezhetik
3, 2,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAviagy 1 év alatt, aszerint, unil yen haladásuk és fejlődésük
tempója. Igy tehát az ily kivétel ek nél meg kell engedni, hogy több
osztály anyagát egy év ala:tt végezzék el. Az ilyesmi pl. a zeneaka-
démiában szokásos, A kivételes tehetség is elvégzi a zenealoadémiai
osztályokat, de gyorsabban, kevesebb esztendő alatt végzi el, mint
más, Ugyanezt ki lehetne terjeezteni más tárgyakra, sőt nemcsak
a szakisko lára, hanem a közrnűveltséget adó iskolákra is.

Kétségtelen, hogya tehetségeket föl kell karolnunk, s kifej-
lődésüket előkell mozdítanunk. Ezt ma már a társadalom is kezdi
belátni. Ht két feladata van ,a nevelésnek. Egyik a tehetség vé-
delme és fejlesztése,a másik azonban az, hogya Icivételes tehet-
ség mellett a jellembeli tulajdonságok fejlesztését se hanyagoljuk
el, s különösen az akaraterőt, önfegyelmet, s önuralmat is kifej-
lesszük, hogya kiyáló tehetség általános emberi feladatainak is

21 Dr. H. Lemke: Die Theorie der Begabungswahl és Mein System
der Begabungsauswahl. Jena. (Padag. Magazin. 696 és 767.)

22 ]. Peizold: Sonderschulen fül' hervorragend Befahigte. Berlin u.
leipzig. Teubner. 1905. Ezzel szemben a demokratikus felfogású pedagó-
gusok állást foglalnak, mert az ő törekvésük a nivellálás. Igy P. Peter-

sen.: Gemeinschaft und freies Menschentum. Eine Kritik der Begabungs-
schulen. Gotha. Perthes. 1910.
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eleget tehessen, s értékes emberi. tulajdonságai is rmagasra emcjked-.
hessenek.
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M it ta n ít s o n a r a jz ta n á r a n é p is k o la i r a jz ta n ítá s mód-
s z e r é b ő l?

A Tanterv és Utasítás nem adnak miudig minden kétséget
kizáró felvilágosítást fenti kérdésünkben. Igy sztíkségszerűen
különhségek állnak elő a tanítóképzők ez irányú munkájában.

Mint minden tantárgy ,a tanítóképző-intézetben, úgy ,a .rajz is
a tanítói hivatásra való kiképzést szolgálja első sorban. Nincs
tanítási Ó1'& a képzőben, ahol ne fordulna elő utalás, vonatkozta-
tás a népiskola módszerére, Ezeket a nap-ne.p mellett előforduló
kisebb-nagyobb megbeszéléseket, mintákat - bár elengedhetetle-
nül szükségesck és laz utasítás .határozottan követeli is - ezalka-
lommal figyelmen kívül hagyjuk. Minket most .a szaktanárna>k
tanmenetszerü, egész tanítási órát kitöltő, népiskolai rajztanitási
médszeres tételeket megoldó tanításai érdekelnek. A Tantervet és
Ütasítást is ebbő] a szempontból vizsgáljuk.

A Tantervben, a IV. osztályban: "A népiskolai rajztauítás
módszere. A népiskolai tanterv éISutasítás ismertetése": az V. osz-
tályban: "A népiskolai rajztanítás története, célja, anvaga és mód-
szere. Vezérkönyvek és tanítási eszközök ismertetése. A népiskola
auyagának 'tanmenetszer-ii összefoglaló feldolgozása" - található,
Ezzel biztosítja a Tanterv a népiskolai módszer ismertetését.

A tantervi jegyzetben ezt olvashatjuk: "A népiskolai rajz-
anyagnak tantervszerű feldolgozásában laz összes évfolyamok részt
vesznek; az tiiolso évre csupán a szükséges kiegészítés és az át-
tekintő ö zefoglalás marad". . "a rendszeres metodikai feldolgo-
zás az V. osztá .ly felada ta ." Ennyi.t 'a Tanterv és jegyzete.
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Az utasítás-z . ajatt enegkőzelitő időbeosztást ad. A népi skolai
rajzanyag feldolgozására ez a beosztás az alsó három osztályban
6-6, a IV. osztályhan 10 és .az V. osztályhan 18 órát, ősszesen
46 órát ad. A népiskolai rajzanvag gyűjtése az alsó osztályokban
pedagógiai okokból kifogásolható, nem szerenesés intézkedés. A
ráfordított idő és a várható eredmény nincsenek arányhan. A nép-
iskolai rajztanítás módszerének ismertetésére, vezérkönyvek és
tanítási eszközök megbeszélésére nem ad időt. Megfeledkezett róla,
v,agy a· rajz tanítása közben véli elintézhetőnek ? Ez nem. fedi a
tantervetl

Az' utasítás 8. fejezete "A népiskolai rajztanítás anyagának
médszeres feldolgozésa. A rajztanítás története, célja, anyaga és
rnódszere" címet viseli IS ezt olvassuk benne: "A tanterv ezerint a!
nép iskolai raj zarryagnak összeállításában .az összes évfolyamok
részt vesznek; la behlatóbbdidaktikai feldolgozás la IV. és V. osz-
tályok feladata." Itt bátorkodom megjegyezni, hogya tantervben
csak az V, osztályban vian erről szó, A tantervi jegyzet ezerint
"a behatóbb didaktika« feldolgozás" csak az V. o,sztáJy feladata,
nem pedig a IV. osztályé is! Az utasítás itt sem fedi ,a tantervet.
illetőleg jegyzetét, "Ennek ,a munkának - mondja tovább az
utasítás - legfontosabb része 'a népiskola illusztrált rajzi tan-
menetének elkészí tése."

"A IV. és V. évfolyamok feladatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa teljes .á ttekintést meg-
adni .a jelőhtnek ; összefogla.lóan feldolgozni a népiskolai rajz-
.tanítás anyagát. Ehből la célból a tanár magyaráza tok kal lcieéroe

ismerteti a tanterv ra jzi részét, gondoskodik: a népiskola i anyagból

oeti tipikus egységek feldolgozásá l'ól és ki,egészítteti a jelölteklcel
illusztrált tanmeneteiket oly példákkal, melvek a tanítóképzői
anyagban nem szerepeltek ... "

0slSz.e:ha,sonlítvatantervünk különhöző tantárgyainak utasí-
tásait, megállapíthatjuk, hogy a rajz utasítása hagyja legjobban
figyelmen kívül a népiskolai rajztauítás módszcréuek tanitását,
,Igy azután nem is igen vádolható a rajz tanár, ha esetleg nem fog-
lalkozott elég behatőn azZ!ala kérdéssel, melydaz Htasítás is
majdnem teljesen elhanyagolt. "

.A rajz utasí'tása csak a népiskolai rajztanmenettel foglalko-
zik behatóan.r erre állandóan visszatér. Erre 46 órát szán, a mód-

szer tanítására egyet sem. -
A népískolairnódszer tanításával az Utasítás csak a 8. fejezet

utolsó előtti bekezdésében foglalkozik pár sorban, de itt. sem sza-
batoean. Ezt írja: "A IV. és V. évfolyamok feladata a teljesKJIHGFEDCBAá t-

tekintést megadni" a jeWlteknek, összefogl.alóan feldolgozni a nép~
iskolai' rajztanítás ,qnyagát.", .. Mit értsünk "teljes áttekintés"
alatt? De olvassuk tovább! " ... Ehből a célból a tanár magvárá-
zatokkal kísérve ismerteti a tanterv najzi részét, gondoskodik a
népiskoliai ,a'nyagból vett tipikus egységek feldolgozáJsáról." Egye-
elül itt kapunk valamit, ami a népiskola rajztanításának ismerte"
i~sére, tanítására vonatkozik. A' teljes. áttekintésmeg.adá8la, a ta-
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nári magyarázatokkal kísért bantervismertetás és a tipikus egy--
ségek feldolgozása kifejezések vonatkoznak csak a népiskolai rajz-
tanítás ruódszertanának az illusztrált rajz tanmeneten kívüli ré-
szeire.
. Nem tudom, nem kővettem-e el főbenjáró bűnt, rámutatva,
hogy az utasítás nem fedi a tantervet. De ebből az eltérésből mun-
kánkra, a tanítóképzésre, károk keletkezhetnek.

Egyesületünk törekvése, hogy minden népiskolai tantárgy
módszerének anyagát és tanításának udejét meg akarja állapítani,
mint látható, a rajz szempontjéből is indokolt.

_ Nézzük, mi az az anyag, amit a rajztanérnek tanitauia kell
a népiskolai rajz tanítás módszeréből.

1. A rajzolás, illetőleg rajztanítás tőr! éne te. A rajzolás leg-
régibb emlékei. Az ókori népek rajzolása. A tulajdonképeni rajz-
tanítás Iejlődése Comeniustól Liberty Taddig. A rajzoktatás ha-
zánkban a Rabo Educationis-tóI napjainkig.

2. A népiskolai tanterv rajzanyagának részletes ismertetése .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A tantervi arryagot és annak osztályonként való elosztását minden
tanítónak biztonsággal ismernie kell, mert csak így lehet áttekin-
.tése.vcsak így tudja tanmenetét elkészíteni és más tárggyal kap-
csolni.KJIHGFEDCBA

J . Az utasítás alapos ismerete nélkül bajos la rajztanítás szel-
Iemét megérteni. Az utasítá ismerteti meg a tanítói eljárást, a
benne való elmélyedés tökéletesíti a módszert. Az utasítás [elkiis-
meretes ismertetése, magyarázata alapkövetelménv. Az utasítás
a rajztanitás majdnem minden kérdésére ad feleletet. Amíg az új
utasítás meg nem jelenik, jól használható az 1905. tanterv utasí-
tása.

4. Vezérkönyvek és egyéb segédkönyvek ismertetése nélkül
nem végeztiink teljes rnunkát. Mutassuk be e könyveket, ismert-es-
siik beosztásukat, hasonlítsuk össze őket. Legyen az iskolának ki.s
szakkönyvtára, rnelyet nővendékeink állandóan használnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Tirpá .k Sándor vezérkönyve Berroa ldszky-Tscheik vezérkőnyv .

•Tesléry: T á:blai rajzok. Kaposi-Gergely: Illusztrált tanítási vázla-
tok a természetrajz tanításához.)

5. Népiskolai illusztrált tanmenetet készíttessünk. Utasítá-
sunk erősen hangsúlyozza 'a tanmenet fontosságát és bőséges uta-
sítással szolgál készítésének módjára.

6. Lecketipusokkal, tanítási vázlatokkal, illetőleg ezek meg-
beszélésével ellenőrizhetjuk és fejleszthetjűk növendékcink peda-
gógiai érzékét.

_ - A IV. osztálvban, lehetőleg a tanév elején, hogy a jelölt it
gyakoolőiskolában való hospitálásainál hasznát, lássa, tárgyalandó
a felsorolt 1., 2. és J . pont. A történetre és tantervi anyagismerte-
-tbsre 1 óra, az utasítás magyarázatára 41 ór-a fordítandó. Marad
'az V. osztályra a 4. és 6. pont, vagyis a vezérkönyvek ismerte-
tése és tanítási- tervezetek megbe~zélése. Erre 3 óra elégséges. Ez
a .rész a tanév elején végzendő, hisz megkezdődnek a tanítási gya-
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korlatok. Az 5. pont keresztülvitele sok időt követel. Ajánlatos
még karácsony előtt megkezdeni az rllusztrált tanmenet elkészí-
tését!

A tanítóképző-intézeti rajztanítás anyaga két részre osztható.
Az első rész magában foglalja azt az általános rajztanítást, amit
a középískolák, rnondjuk, a reáliskola nyújt. A második rész isko-
lánk szakjellegéből állott elő. Az 1. rész - nevezzükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lános

rajznwk, az imi tativ, a díszítő- és vetiijeti rajzet tanítja; a II.
rész, - ezt szakrajznak nevezhetnénk, az emlékezés, elképzelés
'után való rajzolást, a tábjai mag-yarázó rajzot, a tanmenet el-
készítését, a' népiskolai rajztanítás módszerének, történetének,
anyagának, a vezérkönyveknek, ,sth.-nek ismertetését rtartajmazza.

Az utasítás időbeosztása az emlékezet, elképzelés, adatok
:utáni rajzolásra osztályonként 4 órát, összesen 20 órát vesz fel, A
.népiskohai rajzanyag gyűjtéere és elrendezésre, vagvis a tanmenet
.elkészítésére 46 órát. Osszesen 66 órát.

, Az V. osztályban legfeljebb 66a rajzórák száma. Önként
:kínálkozik a gondolat, nem lenne-e észszerű a tanterv oly értelmű
.módosításe, hogy az V. osztályban csak szak.najz szerepeljen,

Ennek előnye: 1. a rajznépiskolai anődszerének tanítása az
V. osztályban, amikor iatanítójelölt az itt tanultakat rögtön érté-
Ikf'..'lítheti gyakorlati tanitásaicban, jobban érdekli a jelöltet, mint
a IV,. osztályban. (A pedagógiafanára a IV, osztályban márlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.nyújt

annyi ismeretet 'a módszerből, hogy oajelölt tudatosan hospitálhat.)
,2. A népiskolai rajztanítás módszere nem fiirrtethető el, intenzív
.taerítása igy biztos. 3. Az emlékezeti és képzeleti rajz, mely már
.az 1905. népiskolai tantervben is szerepel, végre jogaihoz jutna.
Az egyoldalúan képzett, csak az imitativ rajzra beállított rajz-
tanárság mostoha gyermekként kez,eli most e kérdést. 4, A tan-
terv és utasftás között levő ellentmondások láküszöbölhetők Semmi
hátrányát sem látom e megoldásnak, Az általánols rajzot nem rövi-
dítené meg egy órával sem, sőt juttatna neki. Nyeresége lenne laz
.az 5 óra, amit a népiskojai rajztanítás módszerére kell így oaIV .
.osztályban fordítanunk, Az imitativ rajz szem pontjából veszte-
ségnek lehet venni, hogy nem szerepe] az érettebb V. éves nőven-
.dékeknél. S:ZJ1l!kiskolánkazonban :a szakrajzot részesitse előnyben
és helyezze jobbé1etfeltételek közé, rnert az utasítás szavai ezerint
.a tanterv a rajztanulmány számára a pedagógiai szempontot, a
népiekolai rajztanításhoz szükséges készültség megadását - állit ja
előtérbe. _

Ugy érzem, hogy ennek a gondolatnak megvalósítása, - a
szakrajznak kiilőnválasztása és az V. osztályham való tanítása, -
kezelebb vinne bennünket tantervi-célunkhoz, hogy a tanítóképző-
.intézet szakiskola, a mócLszer szakiskolája.

Tscheik Ernő.
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Mit tanítson a szaktanár a női kézimunka népiskolai mód-
szertani anyagábólf

Az 1925.-i Tanterv a következőkben jelöli ki .a szak taná.r
munkáját: "A népiskolai tanítás története, oélja, anyaga és mód-
szere a módszertannal kaposobatban." Az Utasítás pedig előírja
a tanmenet készÍtését.

Elsősorbanaz a kérdés meriil fel, hogya felsoroltakat tanít-
hatja-e a kézimunka tanára azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmádszeriennel kapcsola tban?

Ugyanis a kézimunka tamítása a tanítónőképző Ill. osztályában
befejezést nyer, tehát ha a kézimunka-órák egy részét fel is hasz-
nálja a kitűzőtt anyag elvégzésére, semmi esetre sem tanít a
mődszertamnal kapcsolatban IS nem építhet H tanulők általános.
módszertani ismereteire. A szak tanár va tanterv követelményeinek
teljesen osak takkor felelhetne meg, ha a IV. oszálvban az egyes
elemi iskolai tárgyak módszerénok Feldolgozásakor rendelkezésére
állana 3-4 óra. Minthogy azonban a pedagógiafanárának a mód-
szertani órákra szuksége van, mégis csak a Ill. osztályban, a tanév
végére marad a kézimunkatanítás történetének, céljának és anya-
gának tanítása két órában. Az utolsó óra pedig la tanmenet elké-
szítésére fordítha tó.

Az el. iskolai tanítás unódszere azonban már nem osztha tó be
a Ill. osztályba, mert a különböző munkatipusok különböző mórl-
szeres eljárást kívánnak s annyi időt vesznek igénybe, amennyit
a Ill. osztály évi 30 órájából (heti egy órás tárgy) elvenni nem
lehet. A lll. oszt. anyagát különben is nagyon megnehezíti a felső-
ruha szabásának tanítása, amit a felsőruha varrásának gyakorlása
előtt .kénytelen a kézimunka tauára tanítani s amelyet. október
vége előtt befejezni nem lehet.

Az egyes munkafajok médszerét tehát az illető munkák ké-
szítése alka1mával kell megbeszélni, amikor a tanulők már a mun-
kanem teohnikájában olyan fokú ügyességet szereztek, hogy. figyel-
müka munka és a tanár mag yaráza.ta közt a munka rendességé-
nek kockáztatása nélkül megosztható.

Az elemi iskola kézimunkái között a horgolás és kőtés külön
csoportot képeznek, nincs alapanyaguk, amelyre dolgozunk, vagy
amelybő] vakunit készítünk. Fonálból képződik az anyag s egy-
idejűleg alakul a forma is, E két munloanem népiskolai tanítása a
legnehezebb, részben meda népiskola Ill. osztályában teljesen
gyakorlatlan gyermekeket kell tanítani, részben mert ez a két
urunkanem sokkal Iinomabb izornmunkát, fegyelmezettebb rnoz-
dulatokat kíván. mint pl. az egyszerűbb öltések. (Gondoljunk az
ót tű kezelésére, el lorditott szem kötésére, a leesett szem felszedé-
sére, horgolásnái .a piko horgolására.)

A tanítónőképzőben pedig már az 1. osztályban kell megadní
a horgolásra és a kötésre vonatkozó módszertani utasításokat is.

A helyes kéz és testtartástól kezdve az összes alapgvakorla-
tokat bemutat juk. Egy-egy ügyesebb növendék a társait, mint
elemi iskola.i tanulókat, taníthatjia. Igy tudatossá lesz előttük a
polgári iskolából hozott, tehát ismert technika minden részletelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS

/
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az azzal járó nehézségek, amelyek 'a népiskolában külön. feladato-
kat képeznek.

Igy fogják megérezni .azt is - minden módszertani tudás
nélkül - hogy mi a különbség a technikai késmég és annak az
átadása, megtanítása között.

Bemutat juk a kőtés és horgolás tanításánál használható szem-
Iéltető rajzokat, figyelmeztetve őket, hogy inkább mellőzzék e
munkáknál a rajzokkal való zemléltetést, mintsem hibás, vagy
meg nem felelő kiállítésú rajzot mutassanak be. .

A rajzok elkészítése 'e két munkafajnál oly nehéz, hogy helye-
sebbnek tartanám a rajzok bemutatásának mellőzését míndaddig,
amig e célra tökéletesen elkészített fali táblák nincsen ek. Nagyon
elkedvetleníti a tanítónőképző-intézet növendékeit ,az az ot-hat
órai munka, amit egy-egy órás, vagy félórás vtauításhoz a rajz
készítésére kell fordítaniok. Az eredmény igen sokszor laz, hogy
az elemi iskolai tanulők nem értik meg a rajzot,

A mintákhoz és számításokhoz sziikséges tábJ.ai rajzot (vázja-
tos rajzok)' minden órán gvakoroltassuk, hogy az ahhoz szükséges
ügyességet, készséget és gyorsaságot elsajátíthassák.

Tanítani kell az összes alapgvakorlatokon kívül azt" is, hogy
a nép iskola mely osztályában szerepel a munka, heti hány órában
és a tananyagbeosztásban e célra mennyi idő irányozható elő.

A női kézimunka második csoportjába a vászon- és szővet-
anyag feldolgozása, a harmadikba ,a hímzések és díszítések tar-
toznak.

A varrás tanítása úgy az elemi iskolában, mint a t,anítónő~
képzőben a kézímunkatanitás legfontosabb része.

A fehérnemű szabása ' összeállítási módja a képző első és
második osztályában tárgyalható. Itt már jelentős zerepe van a
rajznak, nemc-sak a szabás-rajzok módszerének tárgyalásánál, ha-
nem az egyes varróöltések ábrázolásánál is. Gyakoroltat.ruk a
táblai rajzokat bs .a tanításhoz előre elkészítendő rajzok vázlatát
is elkészíttetjiík kisebbített alakban. (Foltozáshoz, beszövéshez,
gomblyuk varráshoz, sth.)

Az e munkáknál ialkalmazható bemubató keret hesználatát is
ismertetjük. Itt az egész osztály egyszerre látja a munloa kivitelét,
többet érünk el vele, mint a legjobb rajzzal,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A képző Ill. osztályában aháziipari hímzések készítésénél, _
főképpen az elemi iskolában is ,alkallllazhatóknál, tanítjuk a mód-
6zert.

A kereszt-, szál- és láncöltés elemi iskolai feldolgozása az
elemi iskolában felhasználható mintákra és .az öltéseket feltüntető
rajzokra szorftkozzék.

A tanítónőképző-intézeti tanterv által előírt egyes munkák
befejezése után az 'elemi iskolai tantervnek megfelelően, de sza-
hadon választott munkákat készíttetünk, hogy ,a harmadik év vé-
gével már a népiskolai anyag egész sorozatáva] rendelkezzenek
a tanulők.

A Ill. év végén, mielőtt befejeződik a kézimunka tanítása,



22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIbererné Popovits Olga

egy órában összefoglaljuk a kézimunkatanítás történetet, célját
és anyagát. Az utolsó órára pedig az egy évi elemi iskolai anyag
felosztása marad. -

A kézimunka-tanítás történetével részletesen Sacher Eleonóra
könyve foglalkozik, amely Kováosi Jolán átdolgozásában nem
rég jelent meg. Ugyan inkább foglalkozik a polgári, mint a nép-
iskolai kézimunka tanításával, mégis igen jó szolgálatot tenne, úgy
a ezaktanároknak, mint a növendékeknek, ha mint segédkőnvvet
a tanítónőképzőkbe -bevezetnék.

Ez-ek volnának azok a módszertani vonatkozások, amelyek a
népiskolai kézimunka-tanítás tárgyi céljainak elérésében útmuta-
tásul szolgálhatnak Az alaki célok megközelítéséhez vezető mód-
ezertaní vonatkozásokat a következőkben vázolhatom,

Az 1925-ös tantervhez készült Utasítás mindennél fontosabb-
nak tartja, hogya tanítónő szeresse a kézimunkát, "hogy érezze
és megértse ,a munka ismeretének és szerétetének a nemzet gazda-
sági életére való nagy fontosságát."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azt 'a szellemet, amit az UtaJsítáJs e néhány sorba sűrített, a
művészlélek megértésével bs szeretetével tárja felKJIHGFEDCBAU n d i Mariska
a Néptanítók Lapja 1927. XLVII-XLVIII. számában.

"A világháború rettenetes megpróbáltatásai után egyetlen
vigasztalásunk az volt, hogy kezdtük számba venni saját értékein-
ket, erőinket, kezdtük magunkénak érezni magyar kultúránk min-
den kincsét". "A magyar népi művészetben van a mi ősi kultú-
ránk kincse, amely az iskolai kézimunka 'tanlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitás gerince ken h-ogy
legyen ma!"

Minden módszertan utal arra, hogya tanítónak meg kell is-
mernie működési helvének minden történelmi emléket, földrajzi
jellegzetességét, termeiéi viszonyait. Term' zetes tehát, hogy nép-
rnűvészeti értékeit is. A banításnak alk'all1liazkDclnikell ezekhez a
speciális értékekhez. Fel kell használni azokat a szabás és díszitő
elemeket, amelyeket a nép nemzedékről nemzedékre szálló szokása
felülbélyegzett és így nemzeti érték.ké tett.

A tanítónőképző j ntézeti tanítás levegőjének nemzeti szellern-
mel való telítéséhez nem kellenek .külön órák, - mégis a nép-
művészetben rejlő nemzeti értékek meg'láttatásával, 'az értékesítés
lehetőségének feltárásával az új tanító-nemzedék olyan kincsek
birtokába jut, amelyek lelki felkészültségének legértékesebb té-
nyezői lesznek.

Természetes, hogya tanitónőképzőben nem lehet minden vi-
dék népművészeteit ismertetni, de az ezek iránt való érdeklődést
felkelteni és 'az érzéket fejleszteni feltétlenül lehet. Figyelmeztet
Undi Mariska arra is, hogy tanulja meg a tanító .a népművészet
naiv szépségeinek az értékelését és megbecsülését.

" .... a nép régi, százados multú őskultúrája előtt neki szeré-
nyen kell állani 5 inkább c ak annak eredményeit kell az iskolá-
ban felhasználnia, nem pedig 'abha kritik,ai beleszólással hivatla-
nul belerontani. Dicséret és elisererés a műveltebbek részéről, a leg-
jobb nevelője a népnek".
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A népiskola tantárgyai között a női kézimunka az, amely
közvetlen eredményeivel ,a kevésbbé művelt méposztál yok körébenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i megértésre, érdeklődésre és megbecsülésre talál, s így a tanító
számíthat a sziilői ház támogatására, ami nagy mértékben meg-
könnyítheti munkáját.

, incs talán tantárgy, amelynél reálisabb értékű lenne az
életre való előkészítés lehetősége. Ehhez fűzizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUndi Mariska, hogy
a magyar életre készítsen elő. "A mi speciális képességeink meg-
élésére" s ezzel egyengesse nemzeti öntudatraébredésünk útját,
amely annak a belátásához vezet, hogy az értékesíthető munka
nemzetfenntartó erő. Ibererné Popooiis Olga . 'ONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .

Novemberi taggyűlés. Nov. 26-án d. u. 5 órakor egyesületunk a
budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézetben taggyűlést tartott. Jelen vol-
tak: Pároy Endre igazgató, elnök, Grynaeus Ida, Woyciechoroskyné

Dr. Lajos Mária, Kelmárné Kostyá l nona, jancsó Erzsébet, Girtler Mária.
Kőszegi Mária Clementina, Váczi Mária Genoveva, Barabás Istvánné,
Sireuchné Entz Jolán, Sztenká Béla, Tscheik: Ernő, Sebestyén Erzsébet,
Ruisz Márta, Faltányi Margit, Mária Terezina iskolanővér (Kiskunfélegv-
háza), Kókay Ladislava (Ran older-in tézet) , Piros Angela (Ranolder-
intézet), ja loveczkyné Czinkovszky Kornélia, Dr, Mandola Aladár (Sze-
ged). Lux Gyula, Hamar Gyula (Sopron), Mesterházy Jenő. ja loveczky
Péter, Horonu Ede, Kirchmayer Győző, Kaposi Károly, Németh Sándor,
Bocskay István (Szeged), Dr. Zsindely Katalin, Farkasdy Zoltán, Frigyes
Béla, Undi Mária, Zala Mária, Meskóné Veoerka Edith, Éber Rezső, Kiss
Sándor (Szarvas), Szabó Béla.

Párvy Endre elnök az ülést megnyitja és közli, hogy Havas István
igazgató, a Polg. Iskolai Tanárok Országos Egyesülete elnökének negyven-
éves írói jubileumát taggyűlésünkkel egyidőben ünnepli az Országos
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Egyesületünknek ezen az ünnepen
való képviseletére Kiss József főtitkárt kérte fel, aki ezért nem vehet
részt a mai taggyűlésen.KJIHGFEDCBAM ih s lik : József titkár másirányú elfoglaltsága
uriatt szintén távol van. Ezért ja loveczkyné Czir .kooszki) Kornélia tanár-
nőt kéri meg, hogy a mai taggyűlés le folyásáról feljegyzést készítsen.
Elnök üdvözli a betegsége miatt távollevő Frank Antal dr. egyesületi
al elnököt igazgatói megbizatása alkalmából.

Streuchné Entz. Jolán c. igazgató megtartja előadását: Mit tanítson
el szaktanár az a lkotmány tan népiskola i módszertanából. Pérou Endre
elnök az előadáshoz megjegyzi, hogy kevésnek találja a módszertanra
szánt 4 órát. Igaz, hogy az előadó ezt a kevés időt az előterjesztett terv-
ben nagyszerűen kihasználja. Értékes és gyakorlatilag megvalósítható
tanácsokat ad. Ezért köszönetet és elismerést érdemel. Dr. Zsindely Kata.
Im a tanmenet elkészítésénél az általános módszertani elvek nyujtását
fontosabbnak tartja. A tanmenet elkészítése nagy megterhelést jelent.
Elég, ha az intézet gyakorló-iskolájának tanmenetét ismertetjük. Németh
Sándor hasonló értelemben szólal fel. Ő is mindig a gyakorló-iskola tan-
menetét veszi alapul. Azt szemlélteti és ismerteti. Kiss Sándor igazgató
(Szarvas) véleménye megegyezik az előtte elhangzott két felszólalással.
Fontos, hogvakevés időt hasznos ismeretek n vújtására használjuk fel
és néhány mintául szolgálható tanítást mutassunk be,
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Tscheik: Ernő tanár előadása: Mit tanítson a szaktanár a ra jz nép-
iskola i módszertanából. Az előadás elhangzása után. elnök kéri az elő-
adót, hogy előadását egészítse ki a rajztaní tás részletes történetével. Az
éri ékes előadásért az előadónak köszönetét fejezi ki. Legértékesebbnek
tartja az előadó következő gondolatait. 1. A tanterv és az utasítás kö-
zött ellenmondás van. Erre az előadó részletesen rámutatott, de egyúttal
megjelölte az ellentétek áthidalásának módjálkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt is. 2. A tanmenetér minden
növendék, az elemi iskola I.- VI. osztálya számára, elkészíti. Ez meg-
becsülhetetlen útravaló az életbelépő fiatal tanítónak. 3. Az előadó azt
k ívánja, hog-y az V. osztályban csak szakra jzolás legyen. Ez utóbbi
ugyan a Tanterv részleges megváltoztatásával járna, de ennek keresztül-
vitelét meg kell kísérelni, mert gyakorlati szempontból annyira fontos.
Farkasdy Zoltán szerint csak akkor lehetne igazán kielégitő eredményt
elérni, ha a módszertan számára az órák számát az V. osztályban heti
1 órával emelnék. Erre azonban a mai keretek között alig lehet számítani.
Tscheik Ernő előadÓ' megigéri, hogy az elnök által kért történeti részt
pótolni fogja.

Tscheik 'Ernő előadja, hogy a kézimunka népiskolai mődszcrtané.t,
miután a kézimunkatanítás a UI. osztályhan befejeződik; a pedagógia
tanárának kell tanítania, W. Lajos Mária dr. szerint ez azért baj, mert
a pedagógia tanára erre legfeljebb 2 órát szentelhet. És így minden ok
megvan rá, hogy helyesebbnek vélje, ha a szaktanár kezében marad a
módszertan.

Tscheik Ernő előadja" mit tanítson a szaklanár a szépirés népiskola i
módszertanából. Farkasdy Zoltán helyesnek és szükségesnek tartja, hogy
a szépírást a rajztanár tanítsa, aki nemcsak az írást, az írás technikáját,
de a módszeres vonatkozásokat is figyelembe veheti.

Elnök Tscheik Ernőnek előadásaiért köszönetét fejezte ki.

Kiss józsef.

V álasztmányi ülés. Egyesületunk választmánya dec. 4-én a VII. ker.
áll. tanítónőképző-intézetben ülést tartott. - Jelen voltak: Párvy Endre
elnöklete alatt Váradi József, Schön István, Straub Ferenc (Szeged),
dr. Novy Ferenc, Éber Rezső, Roda Mária, j a loveczkyné Czinkovszky
Kornélia, Wouciechoroszkuné Lajos Mária dr., Barabás Tibor, Molnár
Oszkár, Végh József, Pócza József, Kiss József, j a loveczky Péter és
Mihelik: József. - Elnök, üdvözölve a megjelen tek et, tárgysorozat előtt
megemlékezik arról a veszteségről, mely egyesuletunket Sarudy Ottó
kir. főigazgató elhunytával érte. Tanári működése, igazgatói és főigaz-
gatói tevékenykedése, sokirányú és értékes írói működése oly érdemek,
melyek előtt zászlót kell hajtan.i. Elnök az elhunytban egy ideális embert
lát s ha ideális emberről szobrot kellene állítani, a mintát az elhunytról
venné. A megboldogult szivén viselte az egyesület ügyeit is, semmi aka-
dály nem gátolta meg' a gyűléseken való megjelenésben, nem vette el
kedvét semmi ellenvélemény; nem tett különbséget a problernáknál,
vajjon kezdő vagy már gyakorlottabb tanár vitatja-é, figyelemmel hall-
gatta és hozzászólt azokhoz; lovagiasan viselkedett az ellen véleménnye 1
szemben és visszaemlékezik, hogy gyűlés után sokszor fájdalmas arccal
nézte, miként szóróclnak szét a tagok s ha az egyesületi élet olykor
folytatódott a fehér asztal mellett, ő mind ig örömmel volt közöttünk,
Részt vett az egyesület örömében-bánatában egyaránt. Mivel így tudott
élni, az mutatja, hogy lelke tele volt szeretettel, idealizmussal és köz-
érdekre törekvő akarattal.. Tudta jól, hogy nagy .dolgokat nem egyesek,
hanem csak egységes egyesületi élet termelhet, nem vonult tehát vissza,
hanem tehetségével önzetlenül szolgálta a .közérdekct. Elnök befejezésül
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kéri a Mindenhatót,hbg'y sok ilyen' férfiút adjon eg yesületünknek, az
elhunytat pedig részesítse örök nyugalomban.

1. Elnök jelenti a következőket: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarudy attó főigazgató temetése
.alkalmával egyesületünket az elnök betegsége miatt dr. Frank Antal
"képviselte, aki' az elhunytat elbúcsúztatta és. ravatalára koszorút helye-
:zett. Elnök javaslatára a választmány a mai gyűlésből kifolyólag az öz-
vegynek részvétiratot küld.KJIHGFEDCBAb) A mai gyűlésen való megjelenés alól ki-
trientették magukat dr. Frank Antal és Kelmúrné Kostyá l Ilona. c) Balázs

Béla eddigi címzetes kir. főigazgató tényleges főigazgatóvá neveztetett
ki. Eddig nem volt alkalma egyesületünknekőt üdvözölni, most indítvá-
nyozza azt annál is inkább, mert mondhatni a legméltóbb emberre esett
a kormányzó úr őfőméltóságának választása. Jóakarat és jószív vezetik
-és a tanítóképzés szíuvonalának emelése a célkitűzése. A főigazgatói
hivatalt betölteni nem könnyű munka, mivel a főigazgatói intézménynek
még nem lévén tradiciója, jóformán minden tevékenységénél minden
támasz nélkül és felelősség mellett önmagának kell a helyes utat meg-
találnia. Meg van győződve, hogy az új föigazgatónak sikerülni fog a
tanítóképzést egységes alapra helyezni. Eme törekvéséhez egyestiletünk
üdvözletének kifejezése mellett sok sikert kíván. d) Ernezt Sándor köz-
oktatásügvi miniszterlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr őnagyméltóságát hivatala elfoglalása alkalmá-
hól üdvözölti.ik, akinek meleghangú válaszát felolvassa. Ugvancsak je-
1enti, hogya győri közgyűlésből küldött távirati üdvözletekre gróf Kle-
l'ehberg Kunó miniszter úr Őnagyméltóságától és Gévay-Wolff Nándor dr.

á llamtitkár ú rtól szives hangú válaszokat kaptunk. Ezzel kapcsolatban
.a választmány köszönetet mond Berényi Irén és Jakab Ferenc igazgatók-
nak. az összes győri kollegáknak a győri közgyűlés előkészítése és sikere
érdekében kifejtett munkásságukért, Barcsa i Károly és Mihalik József
taliároknak pedig a közgyűlésen tartott előadásukért. e) A Középiskolai
"I'anárok Országos Egyesülete f. évi okt. 4-én tartott esztergomi közgvű-
Iésén egycsületünk képviseletére elnök Bar/a l Alajos esztergomi igazgatót
kérte fel. - Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület okt. 1S-án tar-
tott közgyűlésén és a Csenger y-diákotthon felavatásán egyesületii.nk ne-
vében, az elnök felkérésére, Kiss József főtitkár jelent meg. - Havas
István 40 éves írói jubileuma alkalmából az Országos Gárdonyi Géza
Irodalmi Társaság által rendezett nov. 26-iki ünnepen szintén Kiss József
képviselte egyesületünket. Az ünnepeltnek az üdvözlést megköszönő leve-
lét elnök felolvassa. f) A gyakorló-iskolai tanítók címkérdése és képzése
"iigvében beadott mernorandumunkkal a minisztérium most érdemben
nem tud foglalkozni, 'hanem arra megfelelőbb időpontban fog a sor ke-
rülni, g) A 660-02/89-1931. sz. miniszteri rendelettel eg yesületünk részére
J931-1932-re 1S00 pengő utaltatott ki. Az államsegély engedélyezésénel
Greszler Jenő min. tanácsos, ügyosztályfőnök úr őméltósága hathatósan •
támogatta kérésünket. A választmán y hálás köszönetét fejezi ki a ,jóaka-'
rat ú támogatásért. h) Az Országos Közoktatási Tanács ez évben újra
alakult. A V. K. M. egyesületűnket egy előadó tanácscsi helyre hármas
jelöJ.ésre szólította f~. A jelöltek közül a megbízást Párvy Endre igaz-
gató kapta. Rajta kívül tagjai még a tanácsnak: Tabódy Ida igazgató.
Lux Gvula tanár és Drozdy Gyula gyakorlóiskolai tanító. i) A Polgári-
iskolai Tanárok Országos Egyesülete elnöksége kéri, hogy támogassuk
kérésüket, mely a tanév végi beiratások megszüntetését célozza. A választ-
mánv szívvcl és lélekben együtt érez a polgúriiskolai tanársággal. de
nálunk nem lévén évvégi beiratkozás, ennek megszüntetéséért nem for-
durhat kéréssel a minisztériumhoz . i) Státusunkban a következő kineve-
zések történtek meg: .rendes tanárokká Fábián Erzsébet, Tulit Péter, U nd i



26 Egyesületi .élet

Mária; - helyettes tanárokul:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZeitler Etelka, Erddlyi Olga, dr. Kasfyá l: :
Odön, Nik:e Béla, Madarassné Hamvay Ilona, Tompa Margit. A választ-
mány örömét fejezi ki afelett, hogy ilyen nehéz időkben islkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj erők fog-
lalják el státusunkban az üres helyeket és a minisztérium jóindulatának
tudja be, hogy az óradíjas tanárok helyetteseknek kineveztettek.KJIHGFEDCBAk) A lll.
Egyetemes Tanüg yi ' Kongresszus végrehajtó bizottsága a kongresszus
anyagi hiányainak fedezésére az egyesület segítségét kéri és ellenértéküI
a kongresszusi naplóból bizonyos példányszámot ajánl fel. A választmány
20 kougresszusi napló (a 5 pengő) megvételére ad az elnökségnek felha-
talmazást. l) A Polgáriiskolai Tanárok Országos Egyesülete Csengery-
diákotthonának igazgatósága felajánlotta, hogy vidéki tagjaink előzetes:
hejelentésre és személyazonossági igazolás mellett a diákotthonban az első
napon 3 Pi-ért, a többi napokon 2 P.-ért fenntartott szobát vehetnek igénybe.
Ezzel kapcsolatban a választmány köszönetét fejezi ki a testvér tanár"
egyesületnek kol leg iális készségéért. m ) Egyesületunk szellemi munká l-
kodása az őszi elnökségi ülés célkitűzésének megfelelően a népiskolai
tárgyak szaktanár által tanítandó anyagának megbeszélésében nyilvánult
s a témakör a legközelebbi taggyűlésen lezárul. Ennek befejezte után
az egyes tanítóképzői tantárgyak módszerének megbeszélése következik.
Ezeknek a megbeszéléseknek eredménye hozzájárulhat a tanítóképzők
egységesítéséhez is, valarnint előkészítheti egy újabb tanterv előmunká-
latait. Az eddigi taggyűlések a múlt választrnánvi ülés óta a következőkkel
foglalkoztak: Dr. Frank Antal: Osszhang a szaktanár és a pedagógia-tanár
mádszertenitúsa között. Ibererné Popooits Olga: Mit tanítson a ezekienér
a női' kézimunka népiskola i mádszerteruibot? Ugyanilyen értelemben
Sirsuchné Entz Jolán az alkotmán v tanról és Tscheik Ernő 2. rajz-szépírús
és slöjdről olvastak fel. n ) A bajai tanártestületnek a tanítóképzők inter-
nátusainak nyaralásra való felhasználhatóságára vonatkozó memoran-
duma értelmében egyesületünk kémi fogja a minisztérium hozzájáru-
lását.

2. Elnök felkérésére pénztáros jelentést tesz az egyesület anyagi
állapotáról. Ezek szerint a folyó év május havi közgy űlése óta tagdíjak-
ban befolyt 794 ,pengő. Ez kerekszámban 100 tagdíj-tételnek felel meg.
Mivel a folyó évi költségi előirányzatunk 220 fizető tagot, illetőleg elő-
fizetőt vett számításba, ez alapon még körulbelül 120 tagdíjnak kell be-
futnia, hogy az előirányzati összeg fedézve legyen. Mivel a befizetett
összeg nem tisztán az ezévi tagdíjakból áll, még mintegy 200 hátraléko-
sunk van a folyó évben. Ez a tagok 60%-ának felel meg. Hogya tag-
díjakból az előirányzott 1800 pengő bevétel eléressék. még 1000 pengőnek
kell befolynia, ami megfelel 125 tagdíjnak. A tagdíjak befizetése körül
szerzett tapasztalatok reményt adnak arra, hogy ez az összeg be is folyik.
18 oly tagunk van, aki 1928 óta - tehát 4 évre szóló tagdíjhátralékban
van. Ez kitesz kb. 500 pengő hátralékot. Három éves adősunk, vagy is:
akik 1929 óta nem fizettek, szintén 18 van. Ezek hátraléka kb; 400 pengő.
Olyan tag pedig, aki 1930-ban és 1931-ben, tehát 2 év óta nem fizetett"
35 szerepel a név jegyzékben. Ezek hátraléka is 400 pengőre rug. Az
összes hátralék tehát il yenképen jelentkezik: 18 tag 4 évi hátraléka 500>
P., 18 hig 3 évi hátraléka 400 P.; 3,3 tag 2 évi hátraléka 500 P.,
120 tag 1 évi hátraléka JOOO pengő, - összesen 190 tag 2400 pengő hátra-
lékkal. Ha tehát a hátralékosok egy harmada fizet, akkor az előirányzott
tagdíjbevételt elérjük. Megjegyzendő, hogy a folyó évi Írói tiszteletdíjak-
ból, lcvonván a tagd íjakat, 25-30 tag díjaira is szánríthatunk. A pénz-
táros, jelentésének ezzel a részével kapcsolatban, indítványozza, utasítsa
a választmányi ülés a pénztárost arra, hogy az; évvégi hátralékos ok pon;
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tos jegyzékét bocsássa az elnökség rendelkezésére; az elnökség pedig-
kéressék fel, hogy úgy mint a múlt évben, juttassa el a fizetésre szóló
felhívást a hátralékosokhoz.

Az egyesület egyéb bevételei a következők voltak: aj a budapesti
VII. ker. áll. tanítónöképző-intézet műsoros előadásának jövedelméből
1000 pengő; -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) a folyó évi államsegélyból 1800 pengő. Az előbbi be-
vételi tételhez mérten imponáló számok ezek, melyek megalapozzák az
egyesület anyagi életét és amelyeknek köszönhetjük tulajdonképen azt,
hogy anyagi helyzetünk kielégítőnek mondható. Mert miután a folyó-
irat 8, eddig megjelent számának költségeit, valamint a folyó évi tisz-
teletdíjakat és az egyéb fel merult kisebb kiadásokat kifizettük, még mint-
egy 3000 pengőnk van, amely összeg módot nyújt arra, hogy a folyó-
irat továbbra is havonként jelenbessék meg. E ponttal kapcsolatban pénz-
táros kéri a vála ztmányt, hogy az egyesület fáradhatatlan elnökének
fejezzük ki köszönetünket anyagi ügyeink eredményes felkarolásáért,
amely egyrészt az államsegély kieszközlésében nyilvánult meg, ami az
államháztartás mai helyzetében nem kicsinylendő eredmény, másrészt
pedig azért a jelentős hozzáj árulásért, amely a vezetése alatt lévő inté-
zet részéről átutalt 1000 pengős adományban jutott kifejezésre.

A Tanárok Háza alapjáról jelenti, hogy azok az intézetek, arnelvek
a házalapot rendszeresen felkarolták, egy-kettő kivételével valametry-
nyien beküldötték a folyó iskolai évi tanulói díjakat. Ezek összesen 6228
pengőre rugnak. Az egész összeg a Pesti Hazainál van elhelyezve. Az ott
kamatozó betétek teljes értéke 46.040 pengő. Ezzel kapcsolatban ki-
fejezi azon óhaját, hogy ennek a pénzösszegnek egyéb reális értékben
való befektetése kívánatos lenne.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A választmány köszönettel és örömmel veszi tudomásul a jelentést
és a pénztárosnak köszönetet mond pontos és lelkiismeretes munkálkodá-
sáért. Javaslatait, melyek a tagdíjhátralékosok jegyzékére és az egye"
sület elnökének kifejezendő köszöuetrc vonatkoznak, egyhangúlag el-
fogadja: Straub Ferenc indítványára a hátralékosoknak küldendő fel-
szóIításokhoz csekk lapot mellékel; - a Tanárok Háza alapra vonatkozó-
lag pedig ja loveczky Péter és Végh József hozzászólása után úgy hatá-
roz, hogy ezt az összeget az eddigi pénzintézetben kamatoztatja to-
vábbra is.

Elnök felkéréséreKJIHGFEDCBAÉ b e r Rezső ellenőr jelenti, hogy a pénztárvizsgá-
latot 1931. december 1-én megejtette és az egyesület, valamint a Taná-
rok Házának pénztárnaplóit megvizsgálta a legutolsó viz gálat tételétől
dec. 1-ig, vagvis 1931. május 1-i első tételtől 1931. nov. 1:--i 71. tételig,
illetőleg 1931. aug. 25-i 30. tételtől 1931. dec. 1-i 21. tételig. Megvizsgálta
valarnennyi tétel megfelelő okmányát. Az összes oldalakat és a végső
eredményt összegezte. Meggyőződött a takarékpénztári könyvek bejegy-
zéseinek hclyességéről és számbavette a meglévő készpénzt. A v izs-
gálat eredménye:

1. a T. I. T O. E. pénztára: bevétel 5319.41 P.

kiadás 2204.17 P.

egyenleg

a Pesti Hazai Tkpénztár betétkönyvén

Postatakarékpénztári folyószámlán

Készpénzben

3115.2,4 P. mcly összegből

2000.00 P.

796.1 3 P.

319.11 P.

összesen 3115.24 P. van.
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'2. a T. Tanárok Háza alapja: bevétel 46037.65P.

kiadás 2.04 P.

egyenleg 46035.61 P. melyösszegből

a Pesti Hazai Tp. Krisztinatéri

fiókjában 40.000.00 P.

a Pesti Hazai Tp berlini-téri fiókjában 4840.00 P.

Készpénzben 1195.61 P.

összesen 46035.61 P.

összesen 46035.61 P. van.

, A legapróbb részletekre is kiterjedő vizsgálat során alkalmam volt
arról meggyőződni, hogy a TJTOE pénztára a legnagyobb gonddal és
lelkiismeretességgel vezettetik és hogy a pénztáros a vizsgálatot előzé-
kenységével nagyon megkönnyítette és bármilyen kérdésre azonnal ki-
merítő feleletet adott. '

A választmány a jelentést köszönettel 'veszi tudomásul.
3. Elnök felkérésérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Oszkár szerkesztő jelenti, hogy az 1931.

decemberi számmal a Magyar Tanítóképző 44. évfolyama lezárult. A
.mostani évfolyam 22 ív. Ebbe 51 munkatárs dolgozott, tehát 19-el több,
mint a múlt évben. Az évfolyamban egyebek mellett 26 nagyobb tanul-
mány és 45 könyvismertetés jelent meg. Ez a néhány adat a folyóirat
határozott fejlődését mutatja. Legfontosabb mozzanat azonban, hogy
ebben az évben áttértünk a havonta való megjelenésre. A Magyar Tanító-

képző anyagi és szellemi fejlődését a tagdíjak pontos befizetésén kívül
főleg a kultuszminisztérium segélye és egyes képzők, kivált a VII. ker.
is II. ker. tanítónőképzők minden dicséretet megérdemlő anyagi hozzá-
járulásai tették lehetővé. Ha azt akarjuk, hogy a Magyar Tanítóképző
193.2-ben is havonkint jelenjék meg, az egyesület anyagi tárnogatásába
a többi intézeteknekis bele kell kapcsolódniole. A választmány örvende-
tesen veszi tudomásul a folyóirat fejlődését és hálás köszönetet moncl a
szerkesztőnek az egyesület igazi élő szervének, a Magyar, Tanítóképző-

nek legideálisabb és legszakszerűbb , szerkesztéséért.
4. Kiss József főtitkár jelenti, hogy egyesületünkbe a következők

kérik felvételüket: Varga Gábor, Ecsedy Lajos, Egry Antal, Szathmáry
Ferenc és Zilahy Ferenc tanárok Sárospatakról: Nagy Vilmos és Széll
Julia Nyiregyházáról; Kiss József J ászberényből; Balla Béla Kiskun-
félegyházáról és Gyula i Aladár Budapestről. A választmány a jelentke-
zőket örömmel iktatja a tagok sorába s egyúttal tudomásul veszi, hogv
Takács Mária, más státusnál működvén, egvesületünkböl kilépett. Fő-
titkár jelenti, hogy azok helyébe, akik véletlenül kétszeresen
voltak választmányi tagok, a következö póttagokat hívta be: Barfa l Ala-
jos helyett lr tzig Ferencet. Kőrös Endl:e helyett v. Losonczy Györgyöt,
Hamar Gyula helyett dr. Kenyeres Elemért. Az elhunyt Sarudy Ottó
helyett Novák Józsefet.

5. Elnök röviden ismerteti a legújabb nyugdíjcsökkentési rendelet
ier\'ezetét. Az ügyet elejétől figyelemmel kísérte és azonnal érintkezésbe
lépett a Középiskolai Tanáregyesület elnökségével, aminek következ-
ménye volt, hogy az összes oktató egyesületek elnökségei 1931. november
24-én közös gyűlést tartottak, melynek eredménye egy deklarácíó volt,
amely a lapokban megjelent. Ebbe ő mindent bevétetett. ami csak lehet-
séges volt. A nyugdíjrevizió ügyében azóta változások is történtek, mely-
nek folyományaképen az egyesület nevében üdvözölte Pesthy Pált, az
egységespárt elnökét éKJIHGFEDCBA.W o lf] Károlyt a m y ugd íj revizióval szemben el-
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foglalt álláspontjukért. Határozati javaslatot terjeszt elő, melyet többek
hozzászólása után a következő formában fogad el a választmány: A
Tanítóképző Intézeti-Tanárok Országos Egyesülete december 'hó 4-én tar-
tott választmányi ülésén foglalkozott a koztisztviselöi nyugdíj csökken-
tési tervezetteL A választmány, bár át van haha az államháztartás
egyensúlyának szükségességétől, a legnagyobb aggodalommal látja a
nyugdíjak és lakbérek tervbevett csökkentését. A most is nagyon nehéz:
anyagi viszonyok között élő tényleges és nyugdíjas tanárok nehéz szívvel'
látták már fizetésük 10-15%-ának levonasát is. Ujabb csökkentés a
családok százait sodorná teljes anyagi romlásba. Ez pedig nemzeti és
kultúrális szempontból beláthatatlan veszedelmet jelent. Ezért elhatá-
rozta, hog-y a miniszterelnök és a kultuszmiuisz ter urak őnagyméltósá-
gaihoz felterjesztéssei él, a nyugdíj tervezet visszavonását kérve. Ugyan-
csak kéréssel fordul az egyes vezetőpártok elnökeihez és vezető tagjai--
hoz, hog-y a nyugdíjtervezet elejtését befolyásukkal támogassák. Egyben
azoknak a napilapokuak, melyek a köztisztviselők és nyugdíjasok ügyét •
állandóan támogatják, köszönetét fejezi ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Straub Ferenc szegedi tanár előterjeszti a következőket. A kato-
Iikus tanítóképző intézeteknél sok olyan tanár működik, aki azelőtt hit-
oktató, hittanár volt. Ezeknek az volna a kérésük, hogy nemcsak a tanító-
képző-intézeteknél, hanem hitoktatói (hittanári) működéssel más íntéze-
teknél eltöltött szolgálati éveik nyugdíj szempontjából szintén beszámít-
tassanak. Tisztelettel kéri, hogy amennyiben véleménye szerint is jelenleg
ez a téma nem tárgyalható, a legközelebbi alkalmas időben vétessék elő,
mellkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy javaslathoz a választmány készséggel hozzájárul.

7. Elnök jelentvé, hogy az egyesület 1928-29, 1929-30 és 1930-31.
évi elszámolásait a minisz térium 4961/1931-VI. számv. szám alatt tudo--
másul vette, megköszönve a tagok megjelenését, az ülést berekesztette.

Mihalik József, titkár.ONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A L O M .

Dr. O la y Ferenc: A magyar történelemírás francia mesiere: Seuoue
Eduárd. Budapest, 1931. Révai Irodalmi Intézet -nyomdája. 53 lap, 'több.
kép és facsimile.

A kiváló s termékeny író tollából most történeti mono-
gráfia látott napvilágot Sayous Eduárdról. Sayousnak, a híres francia,
történésznek a nevét nálunk nagyon kevesen ismerik, pedig a -nagy
magyar közönségnek éppenúgy ismernie kellene, mint a nagy francia,
geografusnak, Reclusnak nevét. Reclus neve is csak a trianoni békekötés-
után lett általánosan ismertté, mert amit elraboltak tőlünk, Reclns sze-
rint "a világ legteljesebb földrajzi egységét" - bontotta meg.

Sayous Eduárdnak, a magyar történelemírás francia mcsterének.
érdemeit pedig eddig még senki sem méltatta. Csak most, ebben a gyűlöl-
ködéstől teljes világban akadt egy magyar ember dr. Olay Ferenc sze-
mélyében., aki történeti monografiájában méltatja annak az 'embernek
munkásságát, aki a külf'öldi történetírók közül egyedül ismertette objek-
tíven a magyal' és Iruncia nemzet történelmi kapcsolatát. Ez az alig
60 lapra terjedő monografia oly bő és pontos, hogy teljesen kielégíti az-
olvasót.

Dr. Olay Sayousnak érdemeit nagyon helyesen abban látja, hogv
ő ismerte fel a magyar nemzetben a nyugati kultúra hatalmas erejű'
bástyáját. Sayousról, mint az ősrégi fraucia család leszármazottjáról íro
Bemutatja a múltat, hogy lássuk, miként ítéli meg az igazság szemszö-
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;géből a nemzetet egy izzig-vérig francia ember. Sayous Svájcnak sz ii-

lötte, Franciaországnak tudósa és Magyarország történetének francia
irója. Munkája nem a fellobbanó lelkesedés alkotása, hanem a h!ancia
iró évtizedes munkájának eredménye. Michelet, az ugyancsak francia
történész, híres munkájában azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHisloire de France-ban, midőn a magyar-
francia kapcsolatot tárgyalja, azt kérdi: "Quand done paierons nous
'notre detteKJIHGFEDCBAft ce peuple béni, sauveur de l'Occident?" Michelet ugyan-
-ezen munkájában sajnálatát fejezi ki, hogy nem találkozott még francia
Iró, ki a magyar nemzet történetét francia nyelven megírta volna. Erre
felel 1872-ben Sayous, midőn Histoire des Hongrois et de leur littereiure
.politique de 1790 el 1815 c. munkájában azt írja: "Ily munka megírás"
sok időt, beható nyelvészeti tanulmányokat és utazásokat igényel. Ei\"Y'
Kor talán én leszek szerenesés e feladatot megoldhatni." Olay munkájá-
ban leírja azt a nagy szeretetet, mely a tudós' Sayous lelkében élt a
magyar nemzet iránt, mikor ígéretének heváltása és a franciák látó-
körének kiterjesztése céljából megtanulta a "nehéz" magyar nyelvet,
.áttanulmányozta a magyar irodalmat, a magyar történelmet és a magyar
törvényhozást. Dr. Olay rámutat arra a lelki mozzanatra, mely Sayous
-érdeklódését felkeltette a magyar nemzet iránt. Az 1867. évi párisi világ:
kiállításon addig sohasem hallott hangok ütötték meg Sayous fülét, k
-ekkor kezd el teljes mértékben érdeklődni az alig ismert nép iránt. A

tudós szeretetének, rokonszenyének megerősítéséhez a magyar emigráció
'lelkes küzdelme is hozzájárult.

Dr. Olay munkájában rengeteg anyagot közöl, szaklapokat, folyó-
iratokat, újságcikkeket, leveleket ismertet. Nem megyek végig az idéze-
teken, csak egyet-kettőt, a ma is aktuálisokból. Idézi a szerző Guizot
francia miniszter, államférfi és történettudós levelét, melyet 1871. dec.
2.5-én intéz Sayoushoz, melyben a következőket írja: "Önnek minden
'oka megvan arra, hogy a köz figyelmet felhívja a magyarokra. Ha
pedig ezek nem fognak Európa jövőjében jelentékeny helyet elfoglalni,
akkor rendeltetésüket nem fogják betölteni. De remélem, hogy ez nem
"következik be. A csalódásokha már belefáradtunk." Eichoff-nak, az
Institut tagjának és francia nyelvésznek 1871. dec. 19-én kelt leveléből:
."A magyarok történetér kevesen ismerik, holott határozottan megérdem-
lik, hogy ön nyilvánosságra hozza azt és kiemelje ennek az ősei dicsőség-
teljes hagyományaihoz hű népnek hősiességét és ragaszkodását, amely
-oly nagv vitézséggel védte meg a kereszténységet az izlámmal szemben."
Az idézeteket még tovább folytathatnám, de azt hiszem, ez a kettő is
-elég arra, hogy lássuk, mily hatást keltettek francia körökben a tudós
írónak magvar tárgyú munkái. A könyv szerzője végig vezet a francia
tudós egész életén. Bemutatja munkásságát. Ismerteti idegen és magyar
tárgyú munkáit és a megjelent kritikákat.

A szerző Sayous minden munkájáról bő ismertetést ad. Felsorolja
'magyar barátait, akikkel állandó levelezésben volt. Elmondja a francia
tudós halálát és a megnyilvánult részvétet. A monografia végén fel-
'sorolja Sayousnak összes megjelent munkáit a kiadási. év és hely meg-
jelölésével. teljes Sayous bibliografiát ad és megjelöli 'a felhasznált egyéb
forrásmunkákat is.

Dr. OI<;1ynagy anyagot gyűjtött össze és megállapíthatjuk, hogy
'hasznos munkát végzett. A magyar közönség is hálás lehet e munkás-
-ságért, mert nekünk kevés francia barátunk van, legalább is olyanok,
akik a magyar igazság védelmezői. Michelet, Sayous és Reclus, bár régen
ipürladnak, munkáikkal ma is, a nagy világperben mellénk állanak.

St ich Nándor.
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Uj miniszteriink. A hivatalos lap dec. 19.-iki száma hoztaKJIHGFEDCBA
(ll'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKarafiá th Jenőnek, a képviselőház háznagyának, ny. belügyi, majd
miniszterelnökségi államtitkárnak s az O. T. T. elnökének m, kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszterré történt kinevezését. Az új kultuszminisz-
ter úr személyében rendkívül tevékeny, nagy felkészültségű férfiú
került a magyar kultúra élére, kinek mult ja gazdag olyan alkotások-
ban, melyek a magyar faj életbenmaradása, legközelebbi jövőjének
alakulása szempontjaból döntő jelentőségűek. 1903 óta vezető szerepet
vitt a testnevelés és a sportélet terén. Szamos egyesületnek ő vetette
m eg alapját. Ilyen egyesületek élén a semmiből virágzó sportéletet
teremtett és a sport nemzeti értékét belevitte a köztudatba. Sokat
'tett a céllövészet népszerűsítése érdekében. Elévülhetetlen érdeme az
1921. évi LUI. t.-c. kezdeményezése és megteremtése. 1923-ban került az
O. T. T. élére s 1928-ban a testnevelés terén évek hosszú során át ki-
fejtett úttörő, kiválóan buzgó és eredményes működése elismeréséül
.a legmagasabb helyről a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillag-
gal kapta. - Midőn tiszteletteljesen köszöntjük Őnagyméltóságát és
új, díszes tisztében szívből sikereket kívánunk, egyúttal kérjük, hogy
érdeklődését a tanítóképzésre is kiterjeszteni kegyeskedjék.

Miniszteri elismerés. A közokt. miniszter Herczegh Kamilla bpesti
II. ker. áll. tanítónőképző-int. tanárnak nyugalombavonulása alkalmából
a magyar tanítóképzés terén hosszú időn át példás lelkiismeretességgel
és kiváló eredménnyel kifejtett munkásságáért elismerését fejezte ki. -
Ugyancsak elismerését fejezte ki a közokt. miniszter Vlasúdyné Kiss

Mária győri áll. tanítónőképző-int. tanárnak is nyugalombavonulásával
kapcsolatban a magyar tanítóképzés terén hosszú időn át kifejtett buzgó
és eredményes munkásságáért.

Az Orsz. Közoktatási Tanács képviselője a Gyógypedagógiai Szak-
tanácsban. A közok t. miniszter Párvy Endre tanítónőképző-int. igaz-
gatót, az O. K. T. előadó tanácsosát, eg yesulettínk elnökét megbízta,
hogya Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. Szaktanácsában mint rendes
tag' az Orsz. Közoktatási Tanácsot képviselje és a Szaktanács munkál-
kodását hathatósan előmozdítsa. . ,
. Áthelyezés. A közokt. miniszter a szegedi III. ker. áll. polg. fiú-
iskolához beosztott Kruspér István áll. tképző-int. tanárt kérelmére
további szolgálattétel re a bpesti II. ker. áll. tanítónőképzőhöz áthelyezte.

A bpesti 1. ker. áll. tanítóképző kultúrestjei. A bp esti 1. ker. áll.
tanítóképző tanári testülete már évek óta ismeretterjesztő előadásokat
rendez a művelődni vág yó nagyközönség számára. Ezeket az ismeret-
terjesztő előadásokat a f. iskolai évben kultúrestékké bővítette ki. A
kultúrest műsorán az előadás mellett az intézeti ének-, zenekar is sze-
repel, szavalatok, egyéni zongora- és énekszámok teszik az estét a hall-
gatóság számára kellemessé. A dec. 14.-iki kultúrestén dr. Loczka Alajos
ismertette vetítéssel kísért élvezetes előadásban a Vad Nyugatot.

Kazinczy-ünnepség a nyiregyházi áll. tanítóképző ben. A nyiregy-
házi áll. tanítóképző-intézet ez évi első kultúrdélutánját Kazinczy Ferenc
·emlékének szentelte. A megnyitó beszédet az önképzőkör tanárelnöke.
Téger Béla mondotta, aki a hivatott pedagógus céltudatosságéval idézte
Kazinczy szelleníét és a magyar élet irányítására hivatásszerűleg kész ülő
tanítónövendékek lelkébe parázsló szavakkal égette bele Kazinczy éle-
tének nagy tanulságát. A szavalatokből, karénekekből és zeneszám okból
-osszeállított nivós műsornak kiemelkedő érdekessége volt Szol a kakas

,már kezdetű XVIII századbeli hajnalozó nóta, amelyet Lukács Béla,
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az intézet igazgatója alkalmazott finom színezéssel férfikarra. A kultúr-
délután iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az ünnepségről a férő-
hely hiánya miatt kiszorult közönség részére a műsort meg kellett ismé-
telni.

Pedagógiai szaktanácsadó. Nemesné Müller Márta, a bp esti Családi
iskola tulajdonosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógia i szaktanács adót állított fel (IV. Vörösmarty-
tér 2. IV. 32.). AzlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj intézmény célja a szülőknek, hivatásos pedagógusok-
nak és a nevelés iránt érdeklődőknek tanácsot, útmutatást, gyakorlati
támogatást adni. A szülőket kivált a magánoktatás kérdésében akarja
segíteni. Milyen belföldi vagy leülföldi intézetbe adjuk gyermekeinket?
Utbaigazít a nyári tanfolyamok, különleges kurzusok, apályaválasztás.
kérdéseiben. Hivatásos pedagógusoknak a bel- és külföldi ped. intéz-
ményekre, mozgalmakra és kutatásokra nézve ad felvilágosítást, Egyes.
kérdésekben szakirodalom összeállítására is vállalkozik.

Személyi hírek. AVasvármegyei Alt. Tanítóegyesület dec. hó ele-
jén Szombathelyen tartott első közg yűlésén, Pödör Béla kőszegi áll.
tanítőképzői tanár a beszéd- és értelemgyakorlatok módszeréről tartott
előadást, Helmos Péter gyakorlóisk. tanító pedig a népisk. történelem
köréböl mutatott be tanítást. - A Rádió Szabad Egyetem előadásai so-
rán dec. 13.-án Mesferházy Jenő Az elsö magyar miniszterelnok: címen
tartott előadást. - Tóth Ferenc csurgói kartársunkat a pécsi tud. egyetem:
bölcsészeti kara doktorrá avatta.

A kir. főigazgatóság új helyiségei. A tanító- és tan ítónőképző-
intézetek főigazgatóságának elhelyezésében december hónap folyamán
változás történt. A főigazgatói hivatal a kultuszrn inisztérium Báthorv-
utcai épületének ugyancsak IV. emeletén a lépcsőfeljárattól balra köl-
tözött. Az iparoktatási főigazgatóság és az iskolánkívüli népművelési
ügyosztály között nyert új elhelyezést.

Nyugtázás. Tagdíjat fizetett 1927-re: Wohaner D. - 1928-ra:
Wohaner D. - 1929-re: Wohaner D. - 1930-ra: Wohaner D., Éber R.-
1931. I. felére: Geyer B. - 1931-re: Wohaner D., Ehrlich A., Legányi
I., Friedrich 1., Slajchó M., Csiky 1., Barkáts M., Kovács E., Szontagh K_
_. 1932. J. felére: Bartal A., Bárdos B., Homor I., Hidegh B., Santha K.,
Rosta 1., Szkalka L. - 1932-1"e: Legányi I., Friedrich 1.

Előfizetett 1931-re Zalaegerszeg rk. tnőkp, - 1932-1"e: Sopron (Ist-
Megv.) rk. tnőkp. .

Befizetés a Tanárok Házára: Nyiregyháza áll. tkp, (308 P.), Pána
áll. tkp. (372 P.), Bpest II. áll. tnőkp. (514 P.), Nagykőrös ref. tkp. (544 P) ..
Bpest áll. óvónőkp. (296 P.), Kiskunfélegyháza áll tkp. (~54 P.), Jász-
berény áll. tkp. (28 P.), Bpest VII. áll. tnőkp. (2 P.), Sopron ágo ev. tkp,
(S P.), Készeg áll. tkp. (6 P.), Bpest áll. tkp. (4 P.).

Bpest, 1931. XII. 22. Pócza J., pénztáros.
Az 1932. évi Gyermeknaptár. Megjelent már az Országos Allatvédő

Egyesület (IX., Ernő-utca 11-13.) közismert Gyermeknaptárának az 1932.
évre szóló XXXIV. évfolyama. Follér t Károly államtitkár előszava az
Országos Állatvédő Egyesület ötven éves fennállásáról és alapításáról
emlékezik meg. A címlap szines képe kis csikó] ábrázol, és a hónapok
képei is mind háziállatokat mutatnak. A sok szép és természethez hű
kép Vezényi Elemér művészetét dicséri. Az új Gvermeknaptár is nagy-
részt a régi kipróbált írógárda összhangzatos műve Fodor Árpád szer-
kesztésében. Vannak köztük ismertnevű jeles költők és irók, de vannak
újak is. - Az erkölcsnemesítő kiadvány megérdemli a támogatást. Egy
példány ára csak 24 fillér és minden tíz példányra egy tisztelet-
példány jár. #

DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RT. PÉCSETT


