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K IS S J Ó Z S E F

Hegel a pedagógus.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ha lá lá na k 100. évfordulója a lka lmá ból.

Az 1932. február 18-iki taggyűlésen tartott előadás gondolatmenete.

HegeI helyét a gondolkodás történetében úgy lehet megjelölni,
hogy ő a legnagyobb a Kant utáni idealisztikus filozófusok kö-
zött. Gondolatrendszere átfogja mindazokat a motívumokat, ame-
lyek a Kant nyomán támadt filozófiai fejlődésben megszólalnak.
Hegel továbbá a legnagyobb filozófiai szisztema tizá tor; korának
egész gondolatanyagát beledolgozza rendszerébe; a legnagyobb
polihisztorok egyike, ki tudását eszményi elrendezettséggel tárja
elénk. S HegeI metafizikus: a tapasztalat világa neki csak felszín,
amely mögött lényegesebb, értékesebb világ rejtőzik; a megisme-
résnek szerinte nincsenek elvileg át nem hágható korlátai, az exakt
tudás természetadta határain túlmegy hite erejével.

HegeI gondolatrendszerének az a hit a hordozója, hogy min-
den lét és történés lényege az ész. Ész, szellem uralkodik időtlen-
logikai törvényszerűséggel mind a természeti, mind a szellemi
univerzumban s ez a "világész", ez a "világszellem", mivel.lénye-
gileg az emberi ésszel azonos, a magunk gondolkodásában ismer-
hető meg közvetlenül. Igy hát csak azokat a kategóriákat kell ki-
derítenünk, melyek megismerő tevékenységünk alapjai, hogv egy-
úttal a világvalóság kategóriáit is megragadjuk.

Az emberi észtevékenység kategóriáit kifejti HegeI a logika-
ban. Módszere: a dialektikai módszer. Eszerint a fogalommozgás
ritmusa a tézis, antitézis és szintézis hármas üteme: az adott foga-
lom belső szükségszerűséggel átcsap ellentétébe, a fogalmak ellen-
mondását pedig magasabb egység szünteti meg. Igy a legegysze-
rűbb, legelvontabb fogalom, amelyből a gondolkodás kiindul, a
lét (Sein) fogalma, az ellentét, amelyet felidéz, a nem-Iété (Nicht-
sein), a kettőnek szintétikus egysége a levés (Werden) fogalma,
amely egyszerre létet és nem-létet jelent: Az így nyert fogalom
újabb triadikus fejlődés kiindulópontja s ilyképen a gondolkodás
mind teljesebb fogalmakhoz hatol előre. Hegel logikája minden el-
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114 Dr. Szemere Samu

vontsága melleft is vonatkozásban van a valósággal: a gondolat
sikjában megrajzolja azt az utat, amelyet az ész megtesz a termé-
szetben és a szellemben legfőbb megvalósulésáig a filozÓfiai ön-
magáraeszmélésben. '

Ennek megfelelően a hegeli rendszernek két főrésze van: a
természet filozófiája és a szellem filozófiája. Hegelnél minden a
legbensőbben függ össze egymással, a természeti és szellemi fejlő-

- dés ininden fokozata logikai szükségszerűséggel következik az
előbbi fokozatból s minden a rendszerben való helye- és az egészre
való vonatkoztatása által kap értelmet és jelentőséget. De Hegélt
spekulatív merészsége tévútra is vitte. Az ész korlátlan megismerő-
képességében bízva, lenézte a tapasztalatot s nélkülözhetőnek vélte
a világ megismerésében. Igy nem kerülhette el a fellendülő tapasz-
talati tudomány kritikáját, amely egyik főoka volt annak, hogy
a hegeli filozófia hova-tovább hitelét vesztette.

Legsajátabb tette Hegelnek a szellem filozófiája. Az egye-
temes emberi kultúrélet benne a legegységesebb és legmélyebb
értelmezést nyerte. Az az alap nézet érvényesül benne, hogy az
emberi szellem csak a történeti fejlődésben képes észfeladatát
megoldani: ezzel HegeI a történeti világszemléletnek lett klasszikus
képviselője. A legnagyobb magaslatokra a történelemről, művé-
szetről, vallásról és filozófiáról szóló tanításaiban emelkedik.
A filozófiában jut HegeI szerint a világszellem önmagának legtel-
jesebb, legvilágosabb, fogalmi megértéséhez. Azzal, hogy Hegei-
azt is történeti szempontból nézi, a filozófia történetének lett
megteremtője. - A szellem filozófiája (ma szokásosabb szóval:
kultúrfilozófia) HegeI filozófiájának legtartósabb hatású része.
Senki oly nyomatékosan nem tette tudatossá a históriai világ létét,
mint HegeI. Mintegy új dimenzió val gazdagította a világ filozófiai
fogalmát. Pedagógiai szempontból is a szellem filozófiája válik
fontossá.

Hegelnek nincsenek pedagógiai munkái. De különböző
műveiben elszórt pedagógiai gondolatait összeállította és kiadta
három részbensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATauloro Gusztáv (1853.). A bennük megnyilatkozó
pedagógiai koncepciót akkor tudjuk igazán méltatni, ha szembe-
állítjuk az előző kor pedagógiai gondolkodásávaL

A felvilágosodás korának egyik jellemző vonása az indivi-
dua lizmus: a nevelés feladata az egyénnek önmagáért való kimű-
velése; a társadalmi közösségeknek és intézményeknek is abban
van a pedagógiai fontosságuk, hogy az egyén kiművelésének cél-
ját szolgálják. Másik jellemvonása a na tur a lizmus: a nevelés fel-
adata a természetadta képességek kifejlesztése. Harmadik jellem-
vonása az utilita r izmus: azt kell tanítani, aminek gyakorlati
haszna van. Mindezekkel szembehelyezkedik HegeI. Mivel szerinte
az egyetemes szellem (a kultúra) az abszolút értékesség, azért az
egyén csak annyiban fontos, amennyiben az egyetemes szellem
hordozója. A nevelés főfeladata tehát csak az lehet, hogy az egyént
megtelítse az objektív kultúra javaival, hogy ezeknek az egyes
életében való megelevenítésévei biztosítsa az egyetemes szellem
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>fennmaradását. Az egyén erkölcsi nevelése nem lehet más, mint
az egyénnek a közösségek, a család, a társadalom, az állam szá-
mára való nevelése. Az államban, persze a kultúrállamban, látja
HegeI az erkölcsiség legfőbb hordozóját, konkrét megvalósulását;
erkölcsösségre nevelni annyi, mint jó állampolgárt nevelni.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHege!

a z á llampolgá r i nevelésnek kla sszikus hir detője. Ezzel függ össze
HegeI állásfoglalása a naturalizmussal szemben. A természetes
ember Hegei szerint nyers, tökéletlen, a természetes ösztönöket
meg kell nemesíteni, a természetes embert szellemivé kell nevelni.
HegeI a szigorú fegyelem szószólója; csak a természetes ösztönök
.legyőzésével érheti el a gyermek az ész által meghatározott, tuda-
tos akarat szabadságát. Az utilitarizmussal szemben hangoztatja
HegeI: mivel az egyetemes szellemi életbe való belenevelődés a
fontos, azért az ismeretek értékelésében nem lehet a hasznosság
az irányadó. Az iskolának érdeklődést kell keltenie a dolgok iránt,
tekintet nélkül a ránk háramló haszonra. De ugyanezen elv alap-
ján elítéli Hegel a neohumanizmus formalizmusát is: a klasszikus
nyelveket nem formális képző hatásuk, hanem a bennük feltáruló
jelentős eszmetartalom kedvéért kell tanítani.

Hegel filozófiájának hatása, különösen a kultúrfilozófiai el-
mélkedésben, mind a mai napig tart. Németországban, másutt is,
némely filozófiai irányt méltán neohegelianizmusnak lehet ne-
vezni. Olaszországban is nagy volt HegeI hatása. HegeI felfogása
az államról, mint az erkölcsiség konkrét megvalósulásáról, továbbá
történetfilozófiájának alap eszméje, hogya szabadság a világtör-
ténelmi fejlődés végcélja, filozófiai alapozást adott az olasz sza-
badságtörekvéseknek. A politikai szabadság kivívása után az
olasz egyetemeken nagy tért hódítanak a hegeliánusok.

Mi pedig ma, akik egy zavaros korban élünk, akik érezzük
a világtörténelmi erők működését, de nem látjuk, merre visz
utunk: Hegeltől tanulhatunk hitet és bizodalmat: hogy mindenek
ellenére is az emberiség útja egy magasabb erkölcsi rend felé vezet.

Dr . Szemere Samu.QPONMLKJIHGFEDCBA

M eg f ig y e lé s e k a z ü r ic h i tanitónőképző-intézethen.

Külföldi viszonyok tanulmányozása közben önkéntelenül is
állandó összehasonlításokat végzünk. Mivel pedig ez az egybevetés
rendesen csak néhány érintkezési pontra támaszkodik - rende-
sen éppen a felszines kérdésekre - a kép majdnem mindig torz.
Igy szoktunk beszélni a "boldog Svájc'l-ról is, ha csak felületesen
vetünk oda néhány adatot. Pedig ha a svájci nevelés ügy kétség-
telenül rendkivül >magas színvonalának a magyarázatát igyek-
szünk megkeresni, s ebből a tényből vonni le a következtetéseket,
akkor egészen más, sokkal komolyabb, de egyben nemvárt kötele-
zettségeket jelentő megállapításokra jutunk.

Mondjuk, hogy Svájcban nagyszerűen fizetik a tanerőket.
És ez igaz is: egy elemi iskolai tanító 3800-5000 fr-t, egy Secun-
,da;schullehrer 4800 fr. kezdőfizetést, egy középiskolai tanár (ide
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sorozzák a Seminarlehrert is) 7500-10.800 fr-t kap évente.' Az
utóbbi összegnél még az is nevezetes, hogya szolgálat első 12 évé-
ben eléri a ma.xirnumot, azután nem változik semmi címen. Ellen-
ben már a nyugdíjazásnál mostohább állapotokról beszélhetünk.
A nyugdíjjogosultság 30 évi szolgálattal kezdődik, ami a fizetés 50

százalékára jogosít, a 65. életév elérése után jogosult a tanerő
nyugdíjaztatását kérni. Fizetésének %-ét kapja. 70. életévének be-
töltése után nyugdíjba kell mennie.

És mit szólnánk mi ahhoz a rendszerhez, hogy ott az egész
tanítótestületet háromévenként újra választjáki" Aki nem nyer
alkalmazást, az államtól mindössze X évi fizetést igényelhet, vég-
kielégítés címén. Igaz ugyan, hogy pl. a zürichisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHöher e Tochter -
schule igazgatójának szives közlése szerint ilyen eset nem fordult
még náluk elő. Ennek a rendszernek az áttelepítését a mi viszo-
nyaink közé legalábbis aggályosnak gondolnám. Mert a néplélek
különbözősége a legsúlyosabb tényező, ami megkülönbözteti Svájc
nevelésügyét a mienktől. A néplélek érvényesül az iskolák beren-
dezésében, a növendékek, tanárok és társadalom viszonyában egy-
formán.

Hadd mondjak erre egynehány adatot. Zürich kant on lakos-
sága összesen 600.000 lélek; közülük a többség falun él, földmívelő
vagy ipari munkás. És ez a kanton né pszeoezéseel létesített egy
külön kantonális egyetemet, a szövetségi egyetem mellett és építé-
sére 12,500.000 fr-t utalt ki. Épített Zürich egyik külvárosában
3,500.000 fr költséggel új elemi iskolát, holott a régi iskolaépületek
is mind századokra szólóan szilárdak. Az iskolaépítésnél mindig
a legmegbízhatóbb anyag szerepel - szinte kizáróan terméskő.
A berendezés a lehető legmasszivabb, szinte elpusz títhatatlanul jó:
ők is a jövőnek építenek, mert maguk meg a százados mult áldá-
sait élvezik. A Höhere Tochterschule, Zürich.legnagyobb kőzép-
fokú leányintézete, amiben van gimnáziumi, tanítóképző- és
nevelő- (Frauenbildungsschule) tagozat, egyik tanárának a szavai
szerint, "valósággal megdöbbentő fényíízéssel épült, a mi svájci
viszonyainkafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt véve tekintetbe. "

Igen - ezek svájci viszonyok! Zürich olyan hatást tesz az
iclegenre, mintha csupa milliomos élne benne. A házak mind eme-
letesek, kerttel vannak körülvéve. A kertek egészen kicsik, mert
a. telek igen drága Zürichben - de tiszták, gondozottak, valóságos
park mindenik. A legtávolabbeső munkásnegyedben sem látni
piszkos, elhanyagolt házat.

Az emberek, ezek a "gazdag" emberek egészen szerényen él-
nek. Egy este kísérőm egy kopoHasforma férfir~ hívta fel figyel-
memet, aki sietve ment el mellettünk. Jól megnéztem. Jobb iparos-

1 Nálunk a tanítói fizetések max imuma, lakbér nélkül, évi 4800
pengő, a kőzépfokú iskolák tanáraié, színtén lakbér nélkül, évi 6660pengő
volt. Mindegyik az utolsó levonások nélkül. Hozzáveendő még, hogy
1 svájci frank 1·12 pengő.

2 Úgy mintnálunk az ú j megvei és.városi törvény előtt minden tiszt-
viselőt 6 évenként-újra választottak.
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segéd lehet - gondoltam magamban. Ez az úr Zürich polgármes-
tere, aki este 10-kor, miután otthon volt vacsorázni. ment vissza
hivatalába tovább dolgozni. Gyalo,g. Olyan öltözetben, ami nálunk
legfeljebb egy nyugalmazott városi altiszt ruhájának felel meg.
Aztán megtudtam. hogy pl. a Svájci Nemzeti Bank igazgatója nem
lakik Zürichben, hanem naponta bejár vonaton egy közeli falu-
ból, mert a városban drága a lakás. És svájci ismerőseim szerint
bankember sem öltözhetik, nem vehet részt költséges szórakozá-
sokban, mert ezzel azonnal tönkretenné intézetének a hitelét.

És még egyet. Zürich első protestáns papjánál voltam vacso-
rán, - ami rendkívül ritka, nagy kitüntetés. Kolbászfélét ettünk,
piritott burgonyával, sajtot és gyümölcsöt. Vacsora után a .nagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy-

tiszteletű asszony benn az évszázados, gyönyörű butorzatú ebéd-
lőben, míg mi a férjével egyháztörténelmi kérdéseket beszélget-
tünk meg, kezdte a másnapi vasaláshoz a tiszta fehérneműt elő-
készíteni. De ugyanúgy él 'ott a közép osztály, sőt a leggazdagabb
pénzarisztokrata is. A mindennapi élet igénytelensége annyira fel-
tűnő köztük, hogy ha az utcán egy, a mi fogalmaink szerint ele-
gáns embert látunk, az feltétlenül csakis idegen lehet.

Ez a társadalmi felfogás az, ami a svájci iskolák levegő-
jét mássá teszi, mint a mienk. Ott is vannak szórakozási alkalmak,
de ezek a gyermekre nézve úgyszólván kizárólag természetnyuj-
totta örömökkel vannak kapcsolatban. A svájci gyermek termé-
szetkedvelő. Különösen feltűnő ez a leányiskolákban. A Höhere
Tochterschule, ahol a legtöbb időt töltöttem, Ziírich egyik legszebb
pontján, dombtetőn áll. Történelmi nevezetességű hely: itt lőttéle
agyon 1489-ben Waldmannt, a híres polgármestert. Az új iskola-
épületet 1913-ban emelték. Mikor a leánysereg megindul minden-
felől a Hohe Promenade felé, elbámul az ember a ruházkodásu-
kon. Mezítláb, szandálban, fedetlen fővel, kartonruhában, ékszerek
nélkül, egészségtől szinte kicsattanó, pompás, egyenestermetű
leánykák sietnek az iskolába. Viselkedésükben annyi természetes-
ség', öntudatos belső fegyelmezettség látszik, hogy önkénytelenül is
egyéniségeknek érezzük őket, nem pedig divatok, hangulatok, külső
fegyelmező eszközök hatalma alatt álló tömegnek. .

Ez az egyéniségnevelés, a természetesség, a gyakorlatiasság és
jóértelemben vett konzervatizmus az uralkodó jellemvonásai a
svájci iskoláknak. Maguk az iskolaépületek sem sablonos ak. Önálló,
eredeti műalkotásokal vannak ékesítve. Pl. mindenik iskolában
van néhány állandóan csobogó szökőkút, ami egyúttal szobrot is
jelent, de ezenfelül szines üvegablakok, jónevű festők műalkotásai,
vagy klasszikus remekművek freskóutánzatai teszik egyénivé az
iskolát. A Höhere Tochterschuleban például az állandó képeken
kívül ideiglenesen elhelyezett művek is vannak, amiket a helybeli
művészek engednek át és időnkint kicserélnek. Élő művészet ez,
nemcsak holt, nyomtatott másolatok.

Az épület köröskörül százados fákkal, játszótérrel van köriíl-
v' ve, ahova a, leányok állandóan kijárnak. A legforgalmasabb
városrész ek közé tartozó helyen a leányok, a nyilvános sétatérnek
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használt területen, tomaruhában.clapdáznak és az arra sétálók
közül senki sem áll meg, zavarni őket. Érdekes különben az is.
hogya Schulhausgasseban, a tornacsarnokban, ami egy fiúközép-
iskolához tartozik, a fiúk szinte mind mezítláb, meztelen felső-
testtel, csak fürdőnadrágban játszanak, a város közepén, teljesen
nyilt helyen. És így tűnik ki az, amit egyébként az elemi iskolák-
ban is megfigyeltem, hogy nincs közöttük elsatnyult testű, görbe-
lábú gyermek. Százakat néztem meg, egyet se láttam ilyent. Ebben
igen nagy szerepe lehet annak is, hogy Zürich városában minden
anya ingyen 2 hónapot tölthet a szülészeti klinikán és hogy a
Secundarschuleban a leányok külön tanulják a gyermekkel való
bánásmódot. A gyakorló szobában - ahol ágyat vetni, takarít ani
tanulnak -. áll egy bölcső, benne életnagyságú pólyásbaba. A
gyermeksereg életvidám .. Unott, közönyös arcot látogatásom alatt
egyetlen-egy órán sem láttam.

A zürichi tanítónőképző-intézetet hivatalos kiküldetésben
látogattam meg. A tanítóképzés Svájcban négyévfolyamú. A
zürichi tanítónőképzőben összesen 78 növendék volt. Az 1. osz-
tályban 26, a IL-ban 24, a IlL-ban 13, a IV.-ben 15 növendék volt,

A tanító- és tanítónőképző-intézetekbe az Ú . n , Secundsir-
• schule-k (négy közép iskolának felel meg), elvégzése után, de csak

betöltött 15 éves életkorral vehetők fel azok, akik a felvételi vizs-
gát leteszik. Irásbeli vizsgát kell tenni anémet és francia nyelv-
ből, meg a mathematikából. A művészi tárgyakból három szerepe]
a vizsgán: ének, torna, rajz. Van szóbeli vizsga is. Tárgyai: német,
francia, mathematika, történelem és földrajz. Legújabban kísérle-
teznek azzal is, hogy akinek az írásbeli vizsgálata jeles, az szóbelit
nem tesz. Ugyancsak kísérlet - mint mondják, nagyon jól be-
vált, - hogyavizsgabiztosok közt Secundarschullehrer is van. A
tételeket különben is velük beszélik meg, mert a vizsga anyaga ki-
zárólag a Secundarschuleban tanult anyag." A vizsgálat nem
lehet nagyon könnyű ; legalábbis az 1930-31. tanév elején 55

jelentkező közül 32-t utasítottak vissza.
Szabadjon itt elmondani megfigyeléseimet, Ílgy ahogyan én

azokat láttam.
Vegyük először a vallástan órákat. A vallástan a svájci isko-

lákban nem kötelező tantárgy. Meg is van a maga pedagógiai és
etikai kára. A tanítónőképző-intézet vallástan-tanára örömmel
jegyezte meg, hogy minden növendék jár hittan órára. De ezek-
nek az óráknak nincs előre megállapított tantervi anyaga. Nincs
felelés, osztályozás. A növendékek mintegy minden kötelezettség
nélkül hallgatják a vallástanár fejtegetéseit. Ezek legtöbbnyire
vallásbölcseleti és történelmi kérdések. A növendékek, ha a kér-
dés érdekli őket, vagy az előadó érdekesen magyaráz, odafigyel-
nek, ha nem, úgy az előadás alatt kézimunkáznak, levelet, dolgo-
zatot írnak. Csendben vannak, tisztelettudóan viselkednek, hiszensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 3 A felvételi vizsga-rendszerük hasonló az olasz és a francia felvételi
vizsgálatokhoz.
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a svájciak közismerten vallásosak, de az iskolai és pedagógiai szem-
pontból ez a helyzet erősen kifogásolható. A vallástanár legfeljebb
egyéniségének szuggesztív erejével tud rajta segíteni. Az iskola se-
hogyan sem. Az intézet igazgatója igen tapintatos ember és csak
akkor nyilatkozott, mikor sejtette az én véleményemet is. "A val·
lástanítás az egyetlen tárgy, amibe pedagógiailag nincs beleszólá-
som. Ezt az iskola szempontjából is káros állapotot tűrni kell,
akár mit gondolunk magunkban. Kivánatos lenne a kötelező tan-
tárgyként való tanítása."

A németórákon (ez az anyanyelv), megtaláljuk a nyitját a
magoltatás nélküli előadásranevelésnek. Az 1. osztályban egy
leányka kiáll a táblához és elmeséli "Was "vir am Vtliberg crleb-
ten"; Eleven, színes, sőt humoros leírása annak a vidám délután-
nak, amikor valami angol túristanő kecskének nézte a szamarat.
Az előadás teljesen közvetlen, fordulatos. A végén megbeszélés
következett. A vezető-tanár megkérdezte: ugy-e leírta? Igen -
volt a felelet. "Legközelebb úgy kell megpróbálnunk elmondani
valamit, hogy írásbeli előkészület nélkül beszéljen az előadó." Egy
leányka vállalta is a feladatot. Ez önkéntes vállalkozásnak látszik,
dc a kulisszák mögé bepillantást engedett egy IV. éves növendék,
aki egy feladat elvállalásánál az igazgató udvarias "ugy-e lesz
szives'I-ére ezt felelte: ich muss!

A negyedik osztályban irodalmat tanulnak. A Faust három
hét. Goethe és Schiller - az egész téli félév. Alig néhány nagyobb
írót tanulnak, önkényesnek mondható válogatással. Nagyon sokat
foglalkoznak pl. GottfriedsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKellenel, aki nemcsak Zürich szülötte,
hanem vérbeli zürichi író is. Ez természetesen rendkívül közel hozza
a gyermekekhez az irodalmat. Irodalomtörténeti -- mondjam így:
pusztán irodalomtörténeti érdekű műveket legfeljebb csak meg-
említenek. Művek feldolgozása történik itt, összefoglaló irodalom-
történet csak egészen vázlatosan kerül elő. És mindez a fentemlí-
tett létszám mellett, heti 5 órában. Nincsen semmi kényszer, semmi
elsietés, bőven van idő foglalkozni minden egyes gyermekkel. Ez
történik a dolgozatiratásnál is, ahol egy osztály egyszerre több-
féle témát kap, amit a tanár kiilön-külön beszél meg velük. Alkal-
mam volt hallani egy ilyen megbeszélést. És utána az illető tanár
panaszkodott azon, hogy intézetükben van ugyan fogadószoba, de
a növendékekkel egy-egy téma zavartalan, hosszabb megbeszélé-
sére nem mindig van alkalmuk. Pedig ez ael a képzésnek egyéni
színt és értéket.

A németnyelvi oktatás a tanítás gerince. A legalaposabb
nyelvtanulmányokat végzik. Ezt leülönben nagyon fontossá teszi
az elemi iskolák sajátságos kétnyelvű berendezkedése. Az I.-II.
o.-ban a tanítónő is "sch'witzer dütsch'l-ot beszél, (a képző gyakor-
lójában is) csak azután kezelik a gyerekeket a német irodalmi
nyelvbe bevezetni. A különbségek nagyon jelentősek: tanítók állí-
tása szerint majdnem annyi fáradságot jelent a gyermeknek az
átmenet, mint egy új nyelv megtanul ása.

Mi mindig azon panaszkodunk, különösen a képzőbeli .német
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tanítással kapcsolatban, hogy a magyarnak milyen nehéz a dolga,
nyelveket kell tanulnia. A svájci tanítójelölt anyanyelvén - a táj-
szóláson - kívül megtanujja az irodalmi nyelvet (amit kiilön-
ben zürichi legműveltebb társaságban is csak keservesen beszél-
nek és örvendezve fordítanak át tájnyelvre) franciát, azonfelül
olaszt vagy angolt. És pedig nem féleredményt kell elérniök, ha-
nem a folyékony írás, olvasás és beszéd fokát.

Nézzünk először egynémetnyelvtani órát. A Ill. osztályban
az igazgató maga tanított. Az összetett mondatokat magyarázta.
Tankönyv nincs. Egynéhány példát, amit a gyermekekkel kitalál-
tat, felír a táblára, elemeznek. azután megállapítja a szabályt és
a Iüzetííkbe leírják. Tehát jegyzeteket, segédkönyveket használ-
nak. Tankönyvet az olvasókönyveken kívül nem láttam. Sokat
felelnek kérdésekre, sokszor nem is a tanultakból, hanem önálló
'véleményeket, tapasztalatokat 'rnnudva el. Természetesen ennek a
rnódszernek is megvan a 'maga egyoldalúsága: a jobb növendékek
gyakrabban feleltek, némelyek pedig sokat hallgattak. Ennek a
társalgó módszernek a lehetősége náluk külőnben adva van a lét-
számmal. És ha nem is egyformán, de azért mindenki résztvesz
benne.

Az első idegen nyelvnek, a 'franciának a tanítását lényegesen
megkönnyíti a Secundarschule. Francia órán a képzőben minden
növendék figyelemmel tudta kisérni a teljesen franciául előadó
tanárnőt. amit közbevetett kérdésekkel igazoltak. Moliére női alak-
jairól volt szó az egész órán; a lányok mind ismerték a szóba került
színműveket, úgy hogy tartalmi nehézségek sem merültek fel. Az
egész óra elemzés, esztétikai méltatás volt. Nem is lehet összehason-
lítani a mi tanítóképzőbeli németóráinkkal.

Feltiínt itt a tanárnő rendkívül hosszú időt elfoglaló, 'folya-
matos előadása. És ettől kezd~e jobban figyelve, észrevettem, hogy
általában sokat beszélnek a tanárok: a növendékek csak közbe-
vetett kérdésekre felelnek. Viszont, mikor a növendék ad elő -
előre készül, tudja, hogy ő fog beszélni, azt is, hogy miről - akkor
a tanár' vonul egészen a háttérbe. Igy a művészi előadás és az
érdekkeltés szempontjai igen nagy mértékben érvényesülnek.

'Rendkívül eleven történelemórákon figyelhettem meg a tör-
ténettanítási módszert. A görög-makedon-kor tárgyalása (1. o.) kinn
történt a Hohe Promenade-on, egy lugasban. A lányok összehajt-
ható széket hoztak magukkal, körbe ültek a tanár körül és ő Darius
hadjáratairól beszélt. Közbekiváncsiskodtam és kérésemre egymás
után egész sereg kérdést intézett a gyermekekhez: évszámok, ne-
vek,kimagasló helyek és események felől. Meglépő biztonsággal,
versengve hallatszott a felelet. Az óra végén egynéhány víg dalt
énekeltek el - nem szünetben, hanem az órához _tartozóan. A
történettanítás. a más tárgyak körében tanultakat is feleleveníti.
Pl. történelmi órán hallottuk Schillernek -egv levelét, amit készülő
Wallensteinjéről írt. Ugyanitt a. napoleoni háborúkkal kapcsolat-
ban az európai nagyhatalmak erdekcsoportosnlásait is ismertette
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a tanár, egészen a mai napig; újságcikkekre, hapi politikai esemé-
nyekre hivatkozva. Ez rendes és céltudatos eljárás nála,

Ez a tanár is ~ mint több tanártársa ~ kiváló tudós a maga
szakjában. De nem is tanít mást semmit, csak történelmet. Több
tanár az intézet különböző tagozatában egyformán tanít, minde-
nütt ugyanazt a tárgyat és mást nem. Kétségtelenül kitünő alka-
lom és mód a szaktárgyban való elmélyedésre.

, Most még a neveléstani órákról egynéhány szót. A tanár egye-
temi magán tanár - "nálunk ez nagy szó" - mondta egy kolle-
gája - és egészen eredeti módszeres gondolatai vannak. Igy pl.
a tankönyveket szeretné az elemi iskolából is kiküszöbölni. Inkább
folyóiratot adna helyettük, mert ez a gyermekre mindig az újság
ingeréveI hat. Ugvszintén helytelennek tartja, hogya tankönyvek,
a felépítésüket illetően mind egyformák. Szerinte differenciálni
kellene a gyermek fejlődési fokozatainak megfelelöen és így lenne
háromféle tankönyv: mechanisch-gelaufig (I.-III. o.) sinngemass
(IV. o.) és ausdrucksvoll, schön. - A Ill. o.-ban az írás tanítás
elméletét tárgyalta. Megbeszélték előbb a gyermek helyzetét az
írás előtt, s figyelmeztetett a gyermeki lélek egynéhány alapvető
tulajdonságára. Egész szavakon kell kezdeni az írást. (Az elemi
iskolákban tényleg ezt a módszert láttam.) A gyermekek egész
szóképeket rakjanak ki minta után anélkül, hogy ismernék a betü-
ket és a táblára nyomtatott betükkel felírt szavakat állítsák össze,
nyomtatott, kivágott betükből. Táblát, palavesszőt használnak. Az
írást és az olvasást teljesen különválasztva tanítják. Először állít-
sák össze a gyermekek a szót, minta után, azután emlékezetből.
Előbb tehát analizáljanak, s később alkalmazzanak szintetikus el-
járást. Felhívta a figyelmet az olvasmányoknak az évszakhoz, a
gyermekek hangulatához alkalmazott megválasztására is,

A gyakorlati tanításra is láttam példát. Földrajztanításról volt
szó. Az előadás a tanteremben történt - elemi iskolai növendékek
nem voltak jelen. Az előadó előző nap kiment a gyermekekkel a
Zürichsee partjára, körüljárták a kikötőt. Velük volt az egész
osztály. Ez volt a tanítás. Erről a kirándulásról számolt most be.
Ez volt a tanítás bírálata. A táblán nagyszerű rajz. A bírálat rá-
mutatott a különben nagyon részletes és szemléltető tanításnak
.egy nagy hibájára: az elmélyítés hiányzott belőle. Ne csak azt
tanítsuk meg a gyermeknek, amit ő maga is lát - mondta a tanár.
A történelmi emlékek, az építések már elfedett mechanizmusa,
szemmel meg nem mérhető súlyok és távolságok, a forgalom, kap-
csolatban a világkereskedelemmel - ezek a tanító szájából. el-
hangzófelvilágosítjisok termék igazán értékessé a kirándulást.
Mivel pedig a gyermekeknek erről a kirándnlásról {eladatotkell
írniok, a neveket fel kell írni a táblára és néhánv könnvű kérdés
feltevésévei vázlatot adni, irányítani őket. . .

·Mivel a többi tárgyakat csak egy-egy órán látogathattam meg,
óvakodom következtetéseket levonni tanításukró]. ])e néhány álta-
látips jellegű észrevételt mégsem hallgathatok el. A fegyelem kér-
dése az egész intézetben egészen más elbirálás alá esik, mint ná-



122zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Soós Béla

lunk. Taniir és tanítvány .közt sokkal nyugodtabb, őszintébb
viszony van, mint nálunk. A növendékeken félelmet nem lehet
észrevenni. Egészen fesztelenül viselkedn ek és feleleteik teljesen
természetes hangúak, a tanulás kínja nem érzik rajtuk. Ez kétség-
kívül a nép temperamentumával-és a családi neveléssel függ leg-
szorosabban össze. Valami ösztönös udvariasság és fegyelmezett-
ség van már a legkisebb gyermekben is - ami azonban soha sem
csap túlzásba. Azt szerétném mondani: józan tárgyilagosság jel-
lemzi őket, sokkal kevesebb az érzelmi elemek hatalma tanáron is;
növendéken is. A tanár teljesen az iskolának él. Említettem, hogy
fizetésük nagyon jó. Természetesen azért nem szabad fantasztikus
összeget elképzelnünk, mert a megélhetés SvájcbankörülbeliiJ
.frankban kerül annyiba, mint nálunk pengőben, pl. az élelmiszerek
kifejezetten drágábbak. Ám azért a tanár is egész munkásságát az
iskolának szenteli. A kötelező óraszám 24, dolgozatjavitásra
(évente 6-8) ott is időt kell fordítani, azonkívül az iskolai kirán-
dulások alól senki sem vonhatja ki magát. Nem kívánkoznak más
pályára, leginkább a tudományos munkásságnak élnek. A szülők
intenzív részt vesznek az iskola életében: évenkint 2 napon az
előadások nyilvánosak, a sziilők bármelyik osztályba bemehetnek
- és mennek is. A növendékeknél az önfegyelmezés sokkal nagyobb
szerepet játszik, mint a kivülről -jővő parancs: erre viszont már az
elemi iskola megtanít ja őket. Az egész tanítóképzésen látszik az
államnak józan elve: ne bizonyítványra, ne megszabott ismeretekre
törekedjék a nevelő, hanem egyéniségek harmonikus kiképzésére.
Ez a törekvés meglátszik az elemi iskolákon is mindenütt. Vagy
20 iskolát néztem meg: a tanító mindenütt a legszorosabb viszonv-
ban van a gyermekekkel; a családtalan hölgyek közül a legtöbb
minden egyes gyermekét odahaza is meglátogatja, környezetében
is ismeri. Mellesleg említem csak meg, hogyaHöhere Tochter-
schule kb.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 tanára közt csak egyetlen asszony van." A gyermek
viszont rendkívül hálás ezért. A családban szinte rajongva beszél-
nek a tanítóról, az utcán csatlakoznak hozzá, virágot visznek neki
és felnőtt korukban sem felejtik el.' Megható tiszteletet éreznek
az egykori nevelő iránt. Az iskola a gyermekért van. A tábla
alacsony: kis lépcsőt kap, hogy elérje a felső részét. Papiros
(minták kivágására) ragasztószer, apró játékok állanak a rendel-
kezésükre éssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminden elemi iskolának nagyszerű, töbnyire külön
épületben elhelyezett tornacsarnoka van, sok helyt közös fürdő-
medencévei. (A fürdőben - mivel koedukáció van az egész vona-
lon - együtt fürödnek a gyermekek, de a lányok a 12 és 14 év
után kivonják magukat ez alóL) Feltűnt az az apróság is, hogya
legtöbb tanító remekül rajzol és kalligrafikusan íro (Persze latin
betukkel. A gót betüket nem használják.) Ez is egy feltűnő jele
annak a gondnak, amivel a tanító a gyermek felé közeledik. Az
órákat tökéletes pontossággal tartják meg és ha a tanár' vagy
tanító Fáradt, feltétezi ugyanezt a gyermekről is: pihenési alkal-

4 Svájchan kb. 8500 tanító és 6000- tanítónő van.
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mat-teremt óra közben. Mindez pedig csak úgy lehetséges, hogy a
pedagógus keze nincs megkötve: nem látszateredményt követelnek
tőle, hanem engedik elmerülni munkájában. Majdnem kivétel nél-
kül 3-4 évig egy tanító vezeti a gyermeket: így ismerik meg egy-
mást igazán. Végeredményben azt mondhatom, hogy a svájci isko-
lákban nem a nagy fizetés és az isk'olák külső pompája az irigy-
lésreméltó, hanem az, hogyabizonyítványgyár jelleg le van törölve
az iskoláról, a növendékek kis száma lehetövé teszi az egyénenkinti
megismerést, a tananyag szűkre szabott volta pedig nem követeli
az erőletett tanítást, hanem biztos, nyugodt, kényelmes haladást
tesz lehetővé.

Befejezésül még arra a mozgalomra szeretnék utalni, ami a
tanítóképzés reformját tűzte ki célul. Ujabban a zürichi egyetemen
is lehet a tanítói pályára készülni, még pedig gimnáziumi, esetleg
kereskedelmi érettségi bizonyítvánnyal 2 félévet kell hallgatni,
heti 31 órával. A kötelező tárgyak 3 csoportra oszlanak: 1. Psycho-
logie u. Padagogik (ált. psychológia, ált. pedagógia és nevelés-
történet), lJ. Methodik u. Schulgesundheitspflege (ált. és különös
elemi oktatástan, próbatanitás, isk. egészségtan), lll. Kunstfacher
(ének és zeneelmélet.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy ha ngszer , rajz és rajzelmélet, torna és
tornaelmélet, szép írás). A vizsgálat a tanítóképzőintézeti bizott-
ság előtt történik, csakhogy a rendestől eltérő időben: a téli félév
elején." Jelenleg a két irány a szemináriumi és az egyetemi hívei
közt ádáz harc dúl. Az eredmény alighanem az egyetem győzelme
Iesz, ele az valószínüleg .a tanítói rend átalakulásával fog' járni.
Míg ma a tanítóképzőben a műveltségi színvonal elemi isk. igé-
nyekhez alkalmazkodik és szabad pályán levők gyermeke egyetlen
egy sincs a növendékek között, ellenben 25.4% a pap és tanító-
gyermek, kisállású közalkalmazottak gyermeke 12.7%, az egyetemi
képzettség feltételezése más művel tséget és más társadalmi viszo-
nyokat is teremthet.

Látogatásom alatt úgy a zürichi kartársak. mint a zürichi
magyarok a legmesszebbmenő támogatásban részesítettek. Magyar-
ország és oktatásügye iránt a svájci pedagógusok nagy érdeklő-
dést tanusítottak, sokan tettek ígéretet arra, hogy bennünket fel-
keresnek. De igen sok külföldi pedagógussal is volt alkalmam
megismerkedni, akik szintén a svájci iskolákat látogatták. Az
ilyen összetalálkozás pedig a legjobb alkalom a magyar ügy meg-
ismertetésére és propagálására. .HGFEDCBAD I ' . Soós Béla .

A növénytan tanítása tanító- és tanitónőképző-intézetekben,

Az érvénybe~. levő tanterv a növénytan tanítását a ll. osz-
tályba helyezi. Az időt heti 3 órában állapítja meg, miből heti 1
óra gyakorlatra fordítandó.

5 Az iskolaév beosztása ez: kezdődik a tanítás ápr. végén, végződik
március végén. Megszakítják a következő szünidők: 1. tavaszi sz. (ápr.,
3#hét), 2. nyári sz. (júl.-aug., 5 hét), 3. őszi sz. (okt., 2 hét), 4. kará-
csonyi sz. (2 hét.).fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/
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Anya ga a következő: Hazai típusos növények ismertetése ökológiai,
fejlődési és művelődési, úgyszintén gazdasági vonatkozásokkal. Az ismer-
tebb növények külső alakbeli szerkezete, összehasonlítása. és rendszertani
öszefoglalása.
. . A növényi sejt és részei. Szövetek és szövet rendszerek.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyökér,
szár és a levél szöveti szerkezete. A telep.

A növények táplálkozása, lélekzés, növekedés, ingerelhető ség, moz-
gás. Szaporodás és szaporítás. Kiválogatás, növénynemesítés.

Anövéhyek elterjedés ének föltételei. Növényformációk, növényrégiók.
A hazai közgazdaságra fontos idegen földövi növények ismertetése.
Mag yarország flóráj ának jellemző vonásai.

Gyakor la t. Képes növénytani könyvek és növényhatározók haszná-
lata. övénygyüjtés. Mikroszkópi gyakorlatok. A .legegyszerűbb növény,
élettani kísérletek begyakorlása.

Ezt az anyagot kell a szak tanárnak módszertanilag felclol-
gozni. Az 1932. évi január tS-án tartott taggyűlésen felolvasott és
elfogadott elvek alapján, a növény tant a következő módon lehet
tanítani.

1. Általános előkészület.

Cél. 200-400 kiválogatott közönséges, az emberhez közelálló,
értékes, érdekes, tanulságos növény természetes környezetében min-
denoldalú (tipus), vagy csak egyes értékek szerint való megisme-
rése, rendszerezése. Betekintés a növényi test felép ítésébe. Egy-
szerűbb életfolyamatoknak megértése. A növényi élet feltételei s
ezek hatása különösen a hazai növényekre. Növénytani irodal-
munk közérdekű termékeinek megismerése. Képességszerzés a nö-
vénytani elemi és népművelési tanítására. Mindezekben található
etikai, logikai és esztétikai nevelési vonatkozások minél hatásosabb
feltüntetése és alkalmazása.

Tanmenet. A növénytan tanítása csak akkor eredményes, ha
nem a tankönyvre, hanem a valóságokra támaszkodik. Miután a
biológiai valóságok csak bizonyos időben élnek, vannak, a tanít-
tandó anyagot ezekhez a bizonyos időszakokhoz kell alkalmazni.
A feladat nem könnyű, sokszor kivihetetlen, de megalkuvással el-
fogadhatóan oldható meg.

Az anyag egymásutánját, időszakokba való beosztását a rész-
letes tanmenetben tüntetjük ki, mely nagy vonásokban minden
képzőben a következő lehet. Szeptember-október hónapokban az
ősszel virító, november-decemberben a virágtalan növényeket ta-
nitjuk. Az előbbieket a természetben, esetleg a tanterembe hozott
élő, a virágtalanokat már csak részben élő, többnyire inkább szá-
rított pélclányokon tanítjuk. Az utóbbiak vizsgálata - szerkezetük
miatt - szárított állapotban is elég tökéletes lehet. Januárban és
februárban a növényföldrajz, majd növénymorfológia kerül sorra.
Mindkettő részben képeken (vetítés), részben cserepekben nevelt
vagy konzervált növényeken tanítható. Márciusban a tavasszal
virító növények, áprilisban és májusban (a hó közepéig) a növény-

. 'élettan, utána pedig a májusban és júniusban virító növények ke-
'rülnek sorra. A tantervben feltííntetett heti egy-egy gyakorlati
óra ősszel növénygyüjtésre, később virág talan növények mikrosz-



A növénytan tanítása tanító- és tanítónőképző-intézetekben 125

kópi vizsgálatára, januárban és fehruárban, esetleg márciusban á:
növényszövettanra, áprilisban és májusban élettani kísérletekre s
végül a tavaszi flóra növényeinek gyüjtésére fordítandó.

A részletes tanmenetben az időn kívül nemcsak a tanítaridő
módszeres egység címét, hanem a részletes célkitűzést, az anyag
főbb mozzanatait, a nevelői vonatkozásokat, más tárgyakkal való
kapcsolatokat is feltüntetjük. Beírjuk a szemléltetési anyagot, esz-
közöket, a vonatkozó irodalmat és a tett kirándulásokkal való kap-
csolatokat. A jól megszerkesztett tanmenet rendkívül megkönnyíti
tanításunkat.

A 127. oldalon levő pár példa útmutatásul szolgálhat.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tankönyv. Növénytani tankönyvünk (Móczár Miklós: Nö-

Vénytan tanító- tanítónőképzők számára) a tanultak begyakor-
lására teljesen megfelelő. Ha az egyes leírások itt-ott talán a szük-
ségesnél bővebbek, az nem bántja a tanulót. Azokat az egységeket
pedig, ahol olyan növény is szerepel, mely vidékiinkön nem talál-
ható s lényegesebb szerepet nem játszik, kihagy juk. A könyvből
leckére feladott anyagot .:-.- szükség szerint - tanítványainkkal
megbeszéljük s ha kell, a rajzait is elemezzük. A növénytan taní-
tásánál a tankönyv csak másodrendű szerepet játszik, mert itt a
megfigyelés, kísérletezés, munkálat a fő. A tanítási óra alatt a
tankönyvet a padban tartjuk. Ne is lássuk addig, amíg a lecke ki-
jelölésére nem kerül a sor.

A ta nter em. Fekvése lehetőleg keleti vagy déli legyen, hogy
hosszabb ideig tartó és huzamosabb megfigyelést igénylő növény-
élettani kísérleteket is lehessen végezni. Egyszerű berendezéséhez
tartozik a tanulókkal szemben fekvő, falra felfüggesztett nagy
feketetábla. Az egészséges és tiszta látás szempontjából ez a leg-
célszerűbb, A padok előtt, közvetleniil az ablakok mellett keskeny,
hosszú asztal álljon, mely nemcsak a szemléleti anyag, hanem tar-
tósabb megfigyelést igénylő kísérletek elhelyezésére is alkalmas.
Az eltanított módszeres egységnél használt, többszöri megtekintést
kíV&lló szemléleti anyag elraktározására a tanteremben. felállított,
lépcsőzetes polcokkal ellátott süvegablakokkal bíró szemleltető
szekrény szolgál. Tanítás közben szükséges képek, térképek fel-
függesztésére a tanulők elé állítható egyszerű, könnyen elmozdít-
ható magas állványt használunk. A tanterem szabad oldalain, fl

padlótól számítva 2-2.5 m magasságban vasból készült, mozgatható
kampókkal bíró fogasok szükségesek, melyekre több napig, eset-
leg több hétig tartó, szemléletre szolgáló képek és térképek van-
nak felfüggesztve.

Szer iér . A növénytan tanításához feltétlenül szertárra ' vall
sziikségunk. Ez a helyiség egyszersmind dolgozóterem is. Nem szük-
séges, hogy tisztán növénytani célokra szolgáljon, sőt jobb; ha
közös az állattannal. Kémiai szertárral azonban ne olvasszuk össze.
mert a savak ártanak-a műszereknek.

A szertárban megfelelő számú keskeny, hosszú asztal legyen,
melyeken a mikroszkópok foglalnak helyet. Legideá.lisabb az lenne.
ha minden intézetnek 15-20 mikroszkópja volna. Igya megosztott
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oran egyénileg lehetne foglalkozni. A, szertár felszereléséhez ' tar:
tozik egy nagyobb, szárított példányokból álló növénvgvüjtemény,
mely elsősorban az intézet környékén található növényekből van
összeállítva. Házilag készíthető el. Jók és kielégítően használhatók
a nagyobb, szines növénytani faliképek (virágos és virágtalan nö-
vények) is. Sziíkséges továbbá egyszerű technológiai gyűjtemény
.(len, kender, gyapot, búza, stb. technológiája), fagyüjtemény, né-
hány gombautánzat, 1-2 Brendel-féle virágminta, jellegzetes mag-
vak, termések, gyökerestül kitépett, megszárított, de nem lepréselt
nagyobb növény (kukorica, búza, árpa, rozs, zab, len, kender, nád,
gyékény, stb.) is jól fejlett példányokban. A mikrószkópi vizsgála-
fokhoz szükséges Ielszerelésen kíviil az egyszerű élettani kísérletek-
hez használt eszközökből (a növény anyagait vizsgáló, harnuelemző,
csíráztató, folyadékban nevelő, átszivárgást szernléltető, párolgás-
mérő, gyökérnyomást szemlélő, asszimiláló, stb.) kísérletenkint
20-20, esetleg 40-40 legyen, hogy egyszerre lehessen kísérletezni.
Miután a virágtalan növényeket ősszel és télen tanítjuk, azért jó,
ha belőlük annyi példányt gyüjtünk össze, ahány tanulónk van.
Nekem 40 borítékom van, melyek mindegyikében ugyanaz a 20-20
virágtalan növény van. Szükséges továbbá 40 drb. házilag is készít-
hető növénygyüjtő, megfelelő mennyiségű itatóspapírral. A szer-
tári felszereléshez tartozik még 50-100 drb. virágcserép, egy pár
akvárium, külföldi növények kereskedelemben szereplő részei és
termékei és itt nem részletezhető más apróságok.

Kirándulásoknál, de általában a növények vizsgálatánál, nél-
külözhetetlen az egyszerű kézinagyító. Annyi kézinagyító kell,
ahány növendékíínk van (40). Házilag is készíthetjük. Látszerész-
nél 40 drb. legnagyobb nagyítású szemüveglencsét veszünk s eze-
ket ügyes tanulóinkkal megfelelő fakeretbe erősítjük. Egy doboz
színeskréta is nélkülözhetetlen. Továbbá' igen jó szelgálatot tesz-
nek a Hardtmuth-papírtáblák anyagából készült fali táblák is,
rnelvekre színes krétákkal is rajzolhatunk. Ezeket is házilag ké-
szí thetjiik.

A szertár legyen minél gyakrabban nyitva tanítványaink ré-
szére.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Könyvtá r . A szaktárgyban való elmélyedésre a szertárban el-
helyezett könyvtár szolgál, melynek kötetei elsősorban hazai ter-
mékek legyenek. Nem tudományos, hanem inkább népszerűen írott
munkákra van szíikségünk. Ezeket a megfelelő egység tárgyalá-
sánál bemutat juk s az érdeklődőknek olvasásra kiadjuk. Nagyon
jó, ha egyik-másik több példányban is megvan. Nevezetesebbek
a következők: .

1. Aujeszky: Bakteriumok természetrajza. 2. Cser ey: Növényhatá-
TOZÓ. 3. F ila r szky: Növénymorfológia. 4. F ra ncé: A növények élete. 5.
Hanusz: Képek a növényvilágból. 6. Hanusz: Fűben, fában. 7.. Hanusz:
A fák birodalmában. 8. Husz: Növénybiológia. 9. Istuá nffy: Ehető és
mérges gombák. 10. [ éoorke-CsepoduHGFEDCBAi A magyar flóra képekben. 11.
J á vorka : Magyar flóra. 12. Kruij: Bacillusvadászok. 13. Lubbock: A
virág, a termés, a levéL 14. Mágócsy: A növények táplálkozása. 15. Mol-
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Tölgy, fakín.
A lomberdő szépségei.
A tölgy biológia ismer-

16.\ tetése kiránduláson szer-
zett tapasztalatok alap-
ján. Rokonai. Élősködés.
Kapcsolat a földrajzzal,

irodalommal.

A növények alkotórészei.

A növény kémiája. Viz,
69.\ szerves anyagok, hamu

mennyiségi meghatáro-
zása. Kapcsolat a gazda-
ságtannal és kémiával.
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lisch.i' Nö~ény,é1eHan. 16. Műveltség ki;~yvtá r a : Az élők világa. 17.P á ter :
Vadontermö gyógynövények. lS. P inker t: .Biológia i iskolakert. 19. Rapa ics: :
A növények társadalma, 20. Seebá : Kirándulók zsebkönyve. 21. Szuior isz: '
Növényvilág és az ember. '22. Tua son.: Növénytan, .23. Wagner : Magyar--
ország' virágos növényei. 24. Wagner : Magyarország gyomnövényei. 25.,

Szt. letoéti Tá r sula t: Szegényember ·gazdasága.

A botenikus ker t hasznos segédeszköz a növénytan tanításá-
nál. Nagyobb területet igényel, sok munkáv~l és kiadás sal jár,
k iilönösen akkor, ha benne a 'természetet akarjuk utánozni. Azért
- felfogásom szerint - tanítóképzőknek nem okvetlenül szükséges
már csak azért sem, mert gazdasági kert úgyis mindenütt van.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
gazdasági kertet a botanikus is használhatja, az ott nem található
növényeket pedig keressük fel az eredeti termőhelviikön, Kívánatos:
azonban, hogy a gazdasági kertben legyen a növénytan tanításához
is egy kis hely, ahol kísérleteket lehet végezni. Elegendő, ha ez a
terület 10-15 m" nagyságú. Én ezt a területet örökléstani (szerzett
tulajdonságok átöröklése) és táplálkozási (műtrágyák, különböző
sók, víz, fény, stb.) kísérletekre használom. Azonban arra is jó,
hogy' egy pár érdekes, ismertetendő, a környéken nem található
növényt is ültethessünk. A kertrész megmunkálását tanulóinkkal
végeztetjuk.

Kir á ndulá sok. Biológiai alapon a növényeket legjobban a sza-
bad természetben lehet tanítani, ahol sajátos környezetükben,
együttességükben találhatók s így életfeltételeik is tanulmányoz-
hatók. Termőhelyükön a növényeket kirándulások alkalmával ke-
ressük fel. Kirándulullk ősszel és tavasszal minden gyakorlati órán
a közelfekvő helyekre, egy óráig tartó időre. Ilyenkor minden
növendék viszi a növénygyüjtő-mappáját s az intézet tulajdonát
képező kézinagyítót. Intézetünkben ezenkívül minden évben három
őszi és három tavaszi hónapban, összesen hat délelőtt, az egész
ifjúság különböző célú kirándulást tesz. Ez az idő alkalmas arra.
hogy hol az 1., II., hol a Ill. osztáll-yal nagyobb geológiai, ásvány-
tani, növénytani, állattani kirándulást tegyünk. Igy az év folyamán
2-3 félnap os és 10-12 egyórás kirándulás alatt a kőrnyék l~övény-
zetét s azok biológiai viszonyait elég jól lehet tanulmányozni. Meg-
jegyzem, hogy helytelen volna ilvenkor tisztán növénytani szem-
pontokat tartani szem előtt, mert nagyon hasznos, ha ásványtani,
geológiai, állattani, földrajzi'és más alkalmi vonatkozásokra is ki-
terjeszkedünk. Az összeszedett növényeket mindenki a helyszínen
helyezi el a saját gyüjtőjébe s kis cédulára odaírja a növény
magyar és tudományos nevét, a gyüjtés helyét és idejét. ,

Népiskola i és népművelési ka pcsola tok. á természeti és gaz·
dasági ismeretek népiskolai anyagának kiválasztásánál a gya-
korlati cél uralkodott. Gazdaságtan került előtérbe s ezért a szo-
rosan vett növénytani részek alárendelt szerepet játszanak.
Figyelmesebb vizsgálatnál azonban ez a megállapítás letompul.
illetőleg dis tűnik. Ugyanis köztudomású, hogy a gazdaságtan
nem más, mint alkalmazott .természettudomány. A gyökér, szár,
levél, virág a természeté s csak a termés a gazdaságtané. Már
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pedig az utóbbi csak gyenge hányadosa azelőbbinek. Ebből
következik, hogya gazdaságtan alapjait a természettudományok-
ban, a növény termelést tehát a növénytanban kell megadni. Aki
nem. ismeri a növényt s annak egész biológiáját, az gazdaságilag
sem boldogul vele. A növénytan tanárának az a teendője, hogy
tanmenetéhen megjelöli a népiskolában is tanítandó médszeres
egységeket, tanításai alkalmával pedig kiemeli a népiskolai vonat-
kozásokat.

Népművelés szempontjából már pontosabb utasításokat, i~
tudunk adni a növénytan eredményeinek terjesztése érdekében.
Népművelési előadásra igen sok növény taní tétel alkalmas, azért
hasznos dolgot végzünk, ha foglalkozunk azzal, mit és hogyan
lehet a nép számára értékesíteni. Előadásra alkalmasak pl. a
következő tételek: kenyéradó növények, fonálnövények, ehető és
mérges gombák, bakteriumok, virágok; gyógynövények, fűszerek.
olajnövények, hüvelyesek, erdő, rét, a növények táplálkozása,
egyes biológiai részek, stb. Mikor ezekkel foglalkozunk, térjünk
ki a történetiikre, .mutassuk meg a gazdasági kapcsolatokat,l:ár-
gyal juk a statisztikájukat, földrajzi elterjedésüket, stb. Sok
szempontból megvilágítva, az előadás érdekes és tanulságos lesz.
összefoglalások, ismétlések alkalmával egy-egy tanulónk is el-
készülhet ilyen előadásra.

II. Az anyag részletes tárgyalása.

Az anyag részletes tárgyalása a tanmenetiinkben feltüntetett
időben s az ott vázolt elvek szerint történik. ,

ÖrárasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva ló készülésünk' első teendője tehát, hogy megnézzük
a tanmenetet. Majd elolvassuk a tankönyvet, figyelembe vesszük
a benne feljegyzett tapasztalatokat. Igen üdvös dolog, ha a mód-
szeres egységet tárgyaló nagyobb cikket, munkát is elolvasunk,
nem azért, hogy minél több adatot tanítsunk, hanem hogy biz .•
tosabb, világosabb .tudást és határozottabb nevelést nyujtsunk.
Ha' új rajzot is akarunk bemutatni, azt előzőleg megpróbáljuk.
Ezekután a tanítandó módszeres egység anyagát, egymásutánját
gondola tban mégegyszer összeszedjük s erről vázlatot készítünk.
Szemléltetendő növényeket, eszközöket, képeket, könyveket, szí-
nes krétát még óra előtt kikészítjük és a hetessel a tanterembe
vitetjük,

Az óra beosztá sa , feleltetés. Az óra első részét, illetőleg annak
20 percét kikérdezésre fordítjuk. Az idő helyes beosztása céljából
én a zsebórámat az asztalra teszem s észrevétlenül megnézem,
hogy a rendelkezésemre álló időt célszerűen tudjam felhasználni.
A tárgyalásra legtöbbször 30 perc maracl.

A kikérdezés igen sok módját használom. Ez az anyag ter-
mészetétől, de más körülményektől is függ. Ha a feladott lecke
folyékony, logikus elmondásra alkalmas, akkor csak 1-2 tanuló
felel, de hosszasabban. Így nemcsak a szabadfogalmazáshan. hanem
a bátor fellépésben is gyakorolják magukat. Némelykor padok
előtt, a tanárnak hátat fordítva, mondják el a leckét. Feleltetni

Magyar Tanítóképző 9
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szoktam kérdésekre, vázlatosan, képtárgyalásnál, növényleírásnál
padok előtt, ha rajzolni is kell, akkor a táblánál, stb.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Onéllo előa dá sok. Nyilvános szereplés, bátor fellépés és ön-
álló búvárkodás gyakorlása, céljából igen hasznosnak bizonyult,
ha egy-egy önként vállalkozó tanuló a leckére feladott, vagy .a
következő órán tárgyalandó módszeres egység anyagából 8-10
percig tartó előadást tart. Ilyenkor a tételt előre kell megmonda-
nunk, készüléshez szükséges eszközökkel, könyvekkel is ellátnunk.
Tanulóim igaz örömmel vállalkoznak ilyen előadásra s így előre
készülnek leendő népművelési munkájukra. Önálló előadások
alkalmával nem szorítkozunk pusztán növénytani fejtegetésekre,
hanem inkább a gyakorlati élet követelményeire, tehát gazdaság-
tani, földrajzi, történeti, ipari, kereskedelmi, stb. vonatkozások
kiemelésére törekszünk.

AzHGFEDCBAú j a nya g á t~dá sa . Növénytanban azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j anyag átadása
leghelyesebben cselekedtető tanítással történik. .Ujabban örven-
detesen terjedő cselekedtető módszer igen alkalmas arra, hogy a
tanulót a természet megismerésére megtanítsa. .Ezen módszernek
sokféle értelmezése és többféle tartalommal bíró alkalmazása van.
A tanításn~k azon módja, midőn probléma alakjában sajátítják
el növendékcink a tanulandó módszeres egységet, a növénytan-
ban elég kevés esetben (szövettanhan, élettanban) alkalmazható
teljes értékben. Legtöbbször vezetni, irányítani, segíteni s erősen
támogatni kell a tanulók munkáját, Olyan' egységek is vannak
(növényföldrajz), ahol szélesebb látó körű előadás érvényesül leg-
jobban.

Miután az új anyag átadása a tanítás leglényegesebb része,
vele bővebben és részletesen kell foglalkoznunk.

Az első módszeres egység a virágos növény részeinek,szer-
veinek és azok szerep ének a megismerése. Erre a célra legalább
annyi petuniát, dohányt, kerti oroszlánszájt, maszlagot, vagy más,
ősszel virító, nagy virágú növényt gyűjtünk, ahány tanuló van
az osztályban. Mindenki kap egy-egy teljes növényt és egy kézi-
nagyítót. A tanulók utasításunk szerint vizsgálják, boncolják a
növényt, foglalkoznak részeivel, szerveivel és megállapítják azok
szerepét. Ugyanakkor a látottakat színes krétával vázlatos an le-
rajzoljuk a táblára, növendékeink pedig a füzetükbe. Az osztály
előtt elhelyezett állványon az illető növény nagyított, egyes szer-
veit felboncol va is szemleltető színestábla van felfüggesztve, hogy
így többféle megjelenésben is lássák. A vázlatrajz megfelelő
részeinek a nevét, megfelelő színű krétával melléje írjuk. A tábla
egyik szélére a tanult anyag vázlatát is felírjuk fehérkrétával.
Ezután egy' másik növényt is vizsgálunk, deo már rövidebben s
itt főképen a nehezebben megérthető virágr észekkel foglalkozunk.

A következő módszeres egységek anyagát az ősszel virító
növények képezik. Itt mindig a legkönnyebben beszerezhető, ér-
tékes és érdekes növény a típuso Ezt vizsgáljuk alaposabban, a
rokonait csak annyira tanítjuk, hogy növendékeink megismerjék
s megtanulják a természethen való szerepüket. A típusból -
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amennyiben lehetséges - szintén annyi példány legyen, ahány
tanulónk van. A többiből egy-egy példány is elegendő. Én. ilyen-
)cor is használom a nagy, színestáblákat. Ezek ábráit, részleteit
közösen szoktuk elemezni. A szükséges vázlatrajzokat színes kré-
tával rajzolom s a füzetekbe is lerajzoltatom. Nagyobb növények;
bő] (fák, bokrok) csak a jellegzetesebb részeket szemléltetem ter-
mészetes példányokon, a többit képen. Sok mctmk ával jár ugyan,
de sikerrel alkalmazható, ha minden tanítandó növényből 1-2
példányt (gyom, bokor, fa) cserépbe ültetünk s a folyosó ablak-
párkányain, vagy a tanteremben tartjuk és ápoljuk. Tanulóim
szívesen gondozzák, nincs .sok munka velük.

Ugyanígy történik a tavasszal vírító növények tauitása :is.
Miután a virágosnövények tanítása alkalmával hetenkint egy-egy
órát (gyakorlati óra) szabadban töltünk, ahol növényeket gvűj-
.tiínk, tanítványaimnak alkalma van a tanult növényeket természe-
.tes környezetükben újból, alaposan megszemlélni. Még tovább
menve, a tanult növényekből minden órára, előre kijelölt 2-2
tanuló egy-egy példányt hoz s azt az asztalra helyezi. Egy-két
növendéket minden órán ezekből is szoktam feleltetni. Ilyen
eljárás mellett egy-egy virágos növényt látnak a módszeres egy-
ség tárgyalása alkalmával élőállapotban, ugyanakkor színes ké-
pen, majd künn a szabadban, amikor gyüjtik, következő órán
felelés közben, továbbá mindazon esetben, midőn növénygviijte-
ményük készítésével, rendezésével foglalkoznak. Csak így, vagvis
8-iO-szer való megtekintéssel, vizsgálódással lehet egy-egy nő-
vényt megismerni. ,

November és december hónapokban a virágtalari növényeket
tanítjuk, még pedig cselekedtető módszerrel. Erre a célra a nö-
vendékek segítségével összegyüjtöttem 20-25 nagyobb, közön-
ségesebb viráglalan növényekből (kb. 4-féle páfrány, 2-féle surló,
korpafű, 3-féle moh, 4-féle zuzmó, 3-féle gabonán élősködő gomba,
3-féle, penészgomba, csillárka, fonálmoszat) 40-40 példányt. Le-
préseléssel megszárítottam s keményebb papirosból készült 40
tokba helyeztem. A tanítási órán minden növendék kap egy
tokot 20-25 nevezetesebb virágtalan növénnyel s hozzá kézi-
nagyítót is. Mindenki maga vizsgálja a tanításra kerülő növényt,
igénybeveszi a kézinagyítót, a szükséges vázlatokat nemcsak a
,táblára, hanem a füzetbe is lerajzoljuk, megelőző gyakorlati órán
pedig mikroszkópiailag is foglalkoztunk vele. Természetes, hogy
kirándulások alkalmával is megtekintjük természetes· környeze-
tükben s a tanulók is gyüjtenek egy-egy példányt gyiijtemérryük
.számára. •

Növényszövettant január, február és március hónapban, az
úgynevezett gyakorlati órákon, tisztán cselekecltető módon hihet
érdekes en tanítani. A szükséges anyag ot részben nyáron gyüjtjiik
és szárazon vagy borszeszben konzerváljuk, részben pedig télen,
folyosókon cserépbe nevelt növényekből nyerjük. Itt sokszor nyí-
lik alkalom, hogya tanítancló anyagot probléma alakjában adjuk
fel (a sejt alkotórészei, zárványok, levél szerkezete, stb.).HGFEDCBA

9*
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'Külföldi növények, növény földrajz tanítása január és feb-
ruárhónapokra esik Szemleltető eszközeink a térkép, az illető
növények gyakorlati életben szereplő részei (kéreg, levél, virág,
gyümölcs, stb.}, színes képek, szárított példányok és vetítés re
szolgáló képek Miután az anyag egy része népművelési előadá-
sokra is igen alkalmas, nemcsak a tanár, hanem a növendékek is
tarthatnak előadást, megfelelő előkészítés alapján,

. ,A növényalaktan anyaga február hónapban kerül tanításra.
Miután ez tulajdonképen csak összefoglalás és ismétlés, a tanítás
beszélgetéssé ~álik, Szemléltetésre elegendők a folyosón, cserepek-
ben nevelt növények, a kertből szerzett növényi részek és képek.
,Készíthetünk olyan táblákat is, melyekre a tanítandó anyag ot
különbőző növényekből állít juk össze, de ez nem feltétlenül
szükséges.

Növényélettant legalkalmasabb áprilisban és május első felé-
ben tanítani, mert ilyenkor már rendelkezésünkre áll a kísérletek-
hez szükséges anyag. Ezt is cselekedtető módszerrel lehet tanítani,
ha úgy az elméleti, mint a megosztott gyakorlati órákat is fel-
használjuk, A kísérleteieshe'z 10, 20 esetleg 40 eszköz 'is álljon' á
'rendelkezésünkre, hogy legalább 2-2 tanulónak jusson 1-1. A
növények, anyagai (legalább 10 eszköz), hamuelemzés (10), csíráz::'
taf&s '(2~3 edény, de legalább 40-40 csira), tápláló oldatokban
való-tenyésztés '(40), gyökérnövekedés (40), ozmózis (20): párolgás-
mérés (20); maratás (40), 'stb. címfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű egységek cselekecltető tanításrá
alkalmasak Hosszabb ideig tartó kísérletekhez (asszimilálás, lélek-
zés stb.) egy eszköz is elegendő. - ,

'Ennyit az: egyes, típusosfanításokról, apróbb részletek~e nem
iél'je~zke(;lhetem ki., _ ,. ,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szemléltetés. Az e1őbbi fejezetekben bőven foglalkoztunk már
'szemléltetéssel, Most csak azt hangsúlyozom, hogy a vizsgálat,
szemléltetés elsősorban a természetben történjék Ha ez nem lehet-
séges, akkor hozott, élő példányokon és csak harmadsorban szárí-
tott növényeken, múzeumi tárgyakon, képeken vagy vetítéssel.
'Főtörekvésünk legyen, hogy minden tanuló maga foglalkozzék a
módszeres egységben szereplő szemléleti anyaggal.

Koncenir éciá . A növénytanban alig van olyan egység, melyet
ne lehetne valamivel koncentrálni. A nevekkel kapcsolatban szó-
származással, tehát a nyelvtannal ; egyes virágoknál, fáknál a köl·
tészettelés a történelemmel; előfordulásnál a földrajzzal; szapo-
rításnál, felhasználásnál a statisztikával és a számtannal ; formák-
nál a mértannal koncentrálunk Gazdasági, ipari, kereskedelmi,
az ember testi és lelki életével való kapcsolatok olyan feltűnők és
általánosok, hogy bővebb ismertetésük fölösleges. Általában szük-
ségesnek tartom kiemelni, hogy szüntessiik meg a lélekölő, unal-
mas, fölösleges, száraz növényleírásokat. Ezekből csak annyit,
amennyi érdekes és tanulságos, mert sokkallényegesebbek az
emlí tett vonatkozások és a tágabb gyakorlati alkalmazások

Nevelőj vona tkozá sok. Nevelői vonatkozásokkal a növények
tárgyalásánál lépten-nyomon találkozhatunk, Egyszerü lények s
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mégis oly nagyszerűen megállják a helyüket a nagy természetben.
Jótevőink, gyönyörködtetnek, gyöngédséget kővetelnek. Háztar-
tásuk egyszerű s mégis tőlük függ a magasabbrendű lények élete.
Művelődésünk nagy -részét nekik köszönhetjük. Írók, művészek
dédelgetettjei. Társaságaik mintaszerűek, ·kölcsönösen segítik egy-
mást. A virágokkal , való foglalkozás nemesíti az embert, stb. A
p.övénytan tanításánál is használjunk fel minden alkalmat, hogy
necsak ismeretekreés haszonra, hanem szépre, jóra, nemes re,
vallásosságra, .hazafiságra is' neveljük tanítványainkat. ..srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E leir eoeiá nevelés. A puszta tudás mulandó. Minden ismeret
csak akkor értékes, ha életre nevel. Nem tudományt, hanem életet
kell tanítanunk, mert élni s az életben boldogulni akarunk. Milyen
legyen az életrevaló nevelés, hogyan lehet életet tanítani? Talán
egy példa könnyebben tudja megvilágítani: Ha fenyőről tanítok
s nem mehetünk fenyőerdőbe, legalább képzeletben viszem el
tanítványaimat a Kárpátokba, azok fenyveseibe, ahol sziklás
talajon, festőien emelkednek az ég felé s örökké reményszínűek.
Oela képzeljük a közöttük bujkáló állatokat, vígan csicsergő
madarakat, pírosló, zamatos szamócát s a mohapárnából kiván-
csian leskelődő, húsos tinorukat. Érezzük a tiszta, balzsamos
Ievegőt, tisztásaikon pedig szép villákat, fürdő- és üdülőtelepeket
találunk. Majd jönnek az izmos favágók, lefürészelik, megtiszte-
gatják, lehámozzák és lecsúsztatják a völgybe. Szekérrel vagy
.vízen szállítják a fürésztelepekre, ahol feldolgozzák. A deszka
útja a teleptől a lakásba, az iskolába, stb. Közben beleszőttern a
növénytani anyagot, koncentráltam és nevelői vonatkozásokat is
tettem. Minden a maga helyén, a saját környezetében, tehát az
életben történt. Életre neveltem, mert életet tanítottam.

összefogla lá s. Az eltanított anyag vázlatát tanítás közben fel-
Írjuk a táblára. A vázlat rövid s pontokba foglalt. Az eltanított
anyagot - a táblára felírt vázlat szerint - az óra végén ki is
kérdezzük. Ezen eljárás mellett növendékeink sokkal könnyebben
tanulják meg otthon a leckét. Végül megkeressük a tankönyvben
is az új anyag ot, ha szükség van, kiegészítjük, kijavítjuk és .fel-
adjuk leckére.

Ill. A tanultak begyakorlása.

F ela dott lecke megienulése. A feladott lecke tanulásánál kö-
veteljtik növendékeinktől, hogy az új ismeretek könnyebb elsajá-
títása céljából használják a táblára felírt vázlatot és szemponto-
kat. Otthon is gyakorolják a rajzokat s amikor szükséges, tekint-
sék meg a térképet. is. Nézegessék a tanterem iívegszekrényébe
helyezett szemléleti anyagot, figyeljék a kísérleteket. Mindez ke-
vesebb munkába kerül, mint a puszta könyvtanulás s mégis mara-
dandóbb ismereteket nyujt.

Olva smányok. A tanultak pontosabb megértésére és bővíté-
sére szolgál a növénytani irodalom népszerű magyar munkái-
na olvasása. Ezeket nagyrészt már előbb felsoroltam. A legtöbb
tanuló szívesen olvas, ha van ideje. Növénytanban kötelező olvas-
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mány -nmcs S megis sokan használják a kis szakkönyvtárt, nem':'
'csak nagyobb szünetek, hanem tanítási idő alatt is. A könyveket
2-3 hétre is kiadhatjuk, beadás alkalmával pedig az egész osztály
előtt rövid, beszámolót kérünk az olvasottakról. Egyes képesköny-
vek, határozók állandóan a növendékeknél vannak, egy-egy
tanuló nevére kiadva, de bárki használhatja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oná lló ta nulmá nyok, megfigyelések, kísérletezések, gyüjtések
a továbbképzést szolgálják. Növényeket csak úgy lehet alaposab-
ban megismerni, ha gyüjtjük, préseljük, megszárítjuk és gyüjte-
ményt is csinálunk. Nálam minden tanulónak legkevesebb 120, de
soknak 200--300 lepréselt és gyüjteménybe foglalt növénye van.
A szám a szorgalomtól és természetszeretettől, a kiállítás pedig a
szépérzéktől függ. Mindezeket a tulajdonságokat fontos és szűk-
séges fejleszteni. Növény tant különösen kedvelő tanítványaim
ezenkívül más megfigyelésekkel is foglalkoznak. Így sokan szabad
idejükben - télen is - bejárnak a szertárba, hol különösen
mikroszkópi vizsgálatokkal foglalkoznak. Összel és tavasszal
szombat, vasárnap és ünnepnap délutánjain távolabbi vidékre is
kirándulnak megfigyelés és gyüjtés céljából. Szemléltetési anya-
gunk évről-évre erősen gyarapodik s ez főképen a tanulók érdeme.
Kisebb növényformációk összegyüjtött növényeiről, azok életéről,
virágos növényeken tett megfigyelésekről, a virágzás idejéről, stb.
írásbeli beszámolást is' kérhetünk. Aki mindezekkel behat6bban
foglalkozik, az ú. n. szülőföldismeretet minden megerőltetés nél-
kül képes megcsinálni, pedig tudjuk, hogy enélkül igazi nép is-
kolai. tanítás alig lehetséges.

Oeszeioglslés, ismétlés. Minden nagyobb egység után össze-
foglalást tartunk. Egy pár összetartozó növény, életjelenség, közös
előfordulás, felhasználás, stb. összefoglalásra is alkalmas. Ismét-
lést nagyobb fejezetek után (őszi virágos növények, virágtalan
növények, növényfölclrajz, alaktan, szövettan, élettan, tavaszi
virágos növények), továbbá az év végén kell tartani. Ne sajnáljuk
az időt s legalább 8-10 órát szánjunk az annyira szükséges ismét-
lésekre. e ,

IV. Változtatások a jövőben.

Miután a növénytan a természettel foglalkozó tudományok-
nak csak egy fejezete, helyzete a jövő tanítóképzésben a többi
természettudományi tárgyaktói függ. Egy pár kívánság azonban
most is felmerülhet. Így: változtatni lehet a mostani anyagon
abban az értelemben, hogy a sokszor túlságba vitt leírórészeket
csökkentjuk. Nem a leírás, hanem inkább a megismerés, a ter-
mészetszeretet legyen a főtörekvésünk. A jövőben pedig igen kí-
vánatos lenne a ma élő növények őseit is röviden megismertetni,
tehát növényőslénytant is tanítani dióhéjban. Kívánatos volna
továbbá a növénytani ismeretek fejlődését, e tudomány nagyobb
művelőit, különösen magyar növénybúvárokat ismertetni.

Ami az órák beosztását illeti, szükséges lenne ősszel és tavasz-
szal több órát venni, amit azzU lehetne ellensúlyozni, hogy télen
annyival kevesebb volna az óraszám. A változó óraszámot vala:"
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mely nem időszakhoz kötött (pl. slöjd) tantárggyal lehetne kom-
binálni.

Jövőben a módszerben, nagyobb aktívitásra kell törekedni,
inert- a növény tant majdnem teljesen cselekedtetően lehet tanítani.
Ehhez azonban hosszabb átmenet és a maitól eltérő felszerelés
szükséges.

Népiskolai módszertan szempontjából legtermészetesebb az.
ha a természeti, gazdasági és háztartási ismeretek népiskolai mód-
szerét külön órán, a legfelsőbb fokon tanítjuk.

~t:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Str a ub Ferenc tanár úr (Szeged) előadásomhoz szólva azt
pontról-pontra megvizsgálta, elfogadta. Megállapította azokat a
hiányokat, melyek az egyes intézeteknél a növénytan ilyen szem-
pontok szerint való tanítását akadályozzák. Ezek azonban mind
kiküszöbölhetők. Konkrét indítványt is tett: Kívánatosnak tar-
taná, ha a szünidőben a természettudományi tárgyak tanítását
tárgyaló tanfolyam tartatnék, melyen az egyes téren term. tudo-
mányi tárgyak módszere, különösen a legegyszerűbb alap felszerelés
összeállítása kerülne tárgyalásra. Természetesen ehhez én is szíves
készséggel hozzájárulok és ha szükséges a muukában magam is
résztveszek. ] a loveczky P éter .

A tanifó-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek tanulóinak
statisztikai adatai az 1930-31. tanévről.

A Magya l' Sta tisztika i Szemle most megjelent 1932. évi 2. szá-
mában közzétette a magyar tanitó-, tanítónő- és óvónőképző-
intézetek tanulóinak 1930/31. tanévről szóló fontosabb statisztikai
adatait. Örvendünk, hogy ezeknek az adatoknak a feldolgozása és
közzététele minden más iskolafajt megelőzőleg megtörtént. Sajnos
nem olyan részletességgel, mint az a tanító- és óvónőképzőintézeti
tanárságot méltán érdekelheti. Sok olyan kérdés lenne, amelyik
bár a statisztikaikérdő-íveken szerepel, itt nem adatott ki. Így
különösen a növendékek előmenetelének, a tanárok és tanárnők
számának kimutatása lett volna szükséges. Itt mutatunk rá arra is.
hogya kérdő-Íveknek egy a képzés szempontjaból rendkívül fon-
tos kérdése lenne, hogy intézetenként egy-egy növendék hány gya-
korlati tanítást végzett.

A hiva ta los sta tisztika i a da tok szerint az 1930/31. tanévben a
20 tanítóképzőintézetnek 3.412 fiú-, a, 34 tanítónőképzőnek 6J146
leány- és az 5 óvónőképzőintézetnek 404 leány tanuló ja volt. Ebhen
a tanévben ,3 új tanítónőképzőintézet és egyúj óvónőképzőintézet
kezdte meg műkődését és ennek megfelelően az előző évvel szem-
ben a tanulók száma is ezekben a képzőintézetekben gyarapodott
erőteljesen. míg a tanítóképzők. tanulóinak a számánál csak mér-
sékeltebb emelkedést észlelhetünk. ,

Az előző 4 tanév adatait is Iigvelembevéve, 5 év alatt a tanító-
képzők tanulóinak a száma 30.7%-kal, a tanítónőképzőké 81.8%-
kal és az óvónőképzőké 137.6%-kal növekedett.
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Ime a statisztikai kimutatás:

1926/27-ben összesen
1927/28-ban
1928/29-ben
1929/3G-ban
1930/31-bensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Évfolyam szer intHGFEDCBA1 9 J O ; J l - b e n .

1. évfolyam
II. évfolyam

Ill. évfolyam
IV. évfolyam
V. évfolyam

Kol' szer ini,

14 éves
15-19 éves
20 éves
21 éves és idősebb

A szülők fogla lkozá sa szer ini .

Őstermelés
:i3ányászat és Ipar
Kereskedelem és hi tel
Közlekedés
Közszolgálat és szabad foglalkozás.
Nyugdíjasok
Egyéb foglalkozások

Va llá s ezer ini.

Római katolikus
Református
Ág. h. evangélikus
Izraelita
Egyéb

Okieoelei ezer zeit tunulá ] c.

1926/27-ben
1927/28-ban
1928/29-ben
1929/30-ban
1930/31-ben

A tanulók számaQPONMLKJIHGFEDCBA
afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt auítő- a ta n ító n ó - a z o v ó n ö -

képzóin tézetekben

2.6H 3.325 170
2.947 4.014 276
3.160 4.658 278
3.305 5.363 339
3.412 6.046 404

693
640
649
687
743

83
2.675

356
298

750
816
205
209
763
381
288

2.269
661
287
109
86

1.423
1.322
1.106
1.111
1.084

546
4.948

278
274

595
690
370
580

2.751
695
365

4.559
874
338
146
129

304 477
327 531
462 678
593 898
706 1.058

102
102
95

105

16
306
29
53

44
57
35
35

156
51
26

331
53
13
1

6

98
1

54
107

A tanulóknak évfolyamok .szerint való megoszlását ismertető
adatoknál feltűnik a magasabb osztályok viszonylag nagyszámú
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népessége. Erre vonatkozóan egyrészt magyarázatot ad -azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső éo-
folyamra beir a tkozott tenulá k száma . amely az utolsó 5 év alatt
a következőképen alakult:

1926/27 192(/28 1928/29 1929/30 1930/31

Tanítóképzők . 805 789 697 673 ' 693
Tanítónőképzők 995HGFEDCBA1 . 1 9 0 1.164 1.301 1.123
Óvónőképzők 85 111 1 0 7 62 ' 102

másrészt viszont lényegesen szaporította a felsőbb évfolyamok
tanulóinak a számát azoknak az egyéneknek abekapcsolódása.
akik magasabb előképzettségük (főkép érettségi bizonyítvány)
alapján a felsőbb évfolvamokban kezdték képzőintézeti tanulmá-
nyaikat.

A tanító- és tanítónőképzőintézetek tanuló inak kormegoszlé-
.sá t egybevetve, megállapíthatjuk, hogya leánytanulók között
viszonylag kevesebben vannak a magasabb korcsoportokban, mint
a fiúk között. Sokkal nagyobb különbség mutatkozik azonban a
kétféle képzőintézet tanulói között a szülők fogla lkozá sa tekinte-
tében. Míg ugyanis az, őstermelés köréből a fiútanulóknak 22%-a
származik, a leánytanulóknak csak 9.82%-a, a bányászat és
ipar keretébe a fiúk 23.9%-a, a leányoknak 11.4%-a, a köz-
szolgálat és szabadfoglalkozásokhoz a fiúk 22.4%-a, a leányok-
nak pedig 45.5%-a tartozik. Míg tehát a leánytanulók több-
sége közszolgálati (főkép 'pap, tanár, tanító) és szabadfoglalkozású
szülők gyermeke, addig a fiútanulők az őstermelés, a bányászat
és ipar, valamint a közszolgálat és szabadfoglalkozások csoport-
jaiban egyformán vannak képvisel ve.

Meg kell még emlékeznünk a tanítói és tanítónői oleleoelei
szer zeti tanulók számának az utóbbi években észlelhető fokozatos
és nagymérvű emelkedéséről. Az utolsó 5 év alatt ugyanis a tanítói
oklevelet kapott tanulők száma 132.2%-kal, a tanítónői oklevelet
szerzetteké pedig 121.8%-kal emelkedett. Ha az utolsó tanévben
.kiadott oklevelek számát, i?64-et az 1929/30. tanévben főhivatás-
ként működő elemi iskolai tanerők összes számához viszonyít juk,
ez a szám az 1930. tanév végén 19.025 volt, úgy a tanításra jogo-
sult legújabb generáció a t nyeg mu ödő tanerők számának
9.6%-os apadását pótolhatná. Nem~k szerint vizsgálva, pedig azt
lá tjuk, hogy az 1930/31. tanév ben tanítói oklevelet szerzett egyé-
nek a tényleg működő férfitanítóknak (10.704) 6.8%-át, az új taní-
tónői oklevelesekpedig az állásban lévő tanító nőknek (8.321)
13.4%-át képezik. Az ugyanebben a tanévben kiadott óvónői ok-
levelek száma a kisdedóvóintézeteknél alkalmazott vezetőknek'
6.7%-a.

A feltűntetett adatok alapján - írja a statisztikai adatok
összeállítója - rá kell mutatnunk arra a körülményre, hogy ha
a kiadott tanítói és tanítónői oklevelek száma a legutolsó évi ma-
gasságban állandósul - az első évfolyam ra beiratkozottak száma
alapján pedig ez valószínű - úgy a közeljövőben a népoktatás
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céljaira rendelkezésre álló tanerők tekintetében jelentékeny feles-
leg fog mutatkozni.

Ez utóbbi észrevételhez szabadjon megjegyeznünk, hogy az
teljesen csak az utolsó adatok .alapján .való megállapítás. Az
igaz, hogy az úgynevezett természetes apadás sohasem szokott az
5%-on felül emelkedni, de az új iskolák nyitása eddig" lehetövé
tette a végzett férfi tanítók elhelyezkedését. A végzendők száma,
mint az évfolyam szerinti csoportosítás mutatjá, most évről-évre
csökkenni is fog. Holott a férfitanítók száma az utolsó két évben
10.202-ről 10.704-re emelkedett, ami 500 főnyi emelkedésnek fele]
meg. Ez egy évre 250, amit levonva az olelevelet szerzett tanítók
számából, észre fogjuk venni, hogy a megmaradó szám nem ele-
gendő a természetes apadás pótlására sem. Ezért szaporodott a ta-
nítónők száma erősebben, mert nagyon sok állásra nem is volt
'férfi pályázó. A tanítóképző-intézeti növendékek és az okleveles
tanítók száma, a fejlődés eddigi üteme szerint nemcsak nem volt
sok, hanem a mai viszonyaink szerint szinte egyedülálló jelenség,
ahol minden oklevelet nyert el is tudott helyezkedni.

Az okleveles tanítónők számának emelkedése tagadhatatlanul
igen erős, évenként, az utolsó négy évben, 11.3%, 27.7%, 32.4% és
17.7%. A normális elhelyezkedési lehetőség a tanítónők részére is
1egalább 5%-ra tehető, mert szá~uk az utolsó években folyton
emelkedik. 1927/28-han az állásban lévő tanítónők száma 7354,
(ugyanakkor tanító 10.202) azaz 41.88% volt, 1929/30-ban számuk
már 8321, (ugyanakkor tanító 10.704), azaz 43.7%. Számuk tehát
1000-rel emelkedett 2 év alatt. Az állásba nem jutottak egy nagy
százaléka, kb. 20-25%-ra tehető, nem is akart állásba jutni. A
tanítónőképző-intézetet elvégezte, de tanítónői állás elnyerése nem
képezte az elvégzés célját. Azonkívül a Budapesten végzett - éven-
ként 200-250 okleveles tanítónő nem akar Budapestről elmenni.
ahol pedig a városi iskoláknak évente legfeljebb 50-60fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tanítóra
van szüksége. Ilyen módon azt lehet következtetni, hogy az állás-
ban levő tanitónői létszámnak évenként kb. az 5% tudott elhelyez-
kedni, am? (7500-as tanítónői létszámot véve, öt év alatt 17.00-
1800 tanítónőt jelent. Ezt az ötévi összes létszámból. 3642-MI le-
vonva, a most állásnélküli okleveles tanítónők számát legmagasab-
ban 1800-2000-ben állapíthatjuk meg. Ebben benne van az a
fenntebb említett mintegy 20-25% is, akik nem is törekednek állás
elnyerésére.

Ugyanúgy vagyunk az óvónői oklevelet nyertek számával is. Ez
u legutóbbi évben igaz 107 volt, de azelőtt két éven át alig számba-
'vehető számú óvónő kapott oklevelet. Mindössze 55. Ezzel szemben
mit mutat az óvónőkről szóló hivatalos statisztikai kimutatás. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ma gya r Sta tisztika i Évkönyv legujabb, XXXVIII. kötete, melv
szintén nem régen hagyta el a sajtót, a 224. lapon közli az óvodák-
ról, hogy az ötévi 1925/26.-1929/30. évi óvónői átlagos létszám
'1341 volt, de ez az átlag 1928/29-ben 1404-re, 1929/30.-ban 1454-re
emelkedett, Ezt pedig a végzettek számából pótolni nem is lehetett
volna, hiszen emelkedés nélkül is Jiormálisan évi 65-70 fő a ter-
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mészetes apadás. Ugy -hogy az eddigi hiányok pótlása is nem a
most, hanem a már 1926/27. előtt végzettek közül volt lehetséges.
Tehát .a. kisdedóvók számának esetleges nagyobbmérvű emelését
akadályozná az óvónőkben jelentkező hiány.

Ezeket az adatokat azért sorakoztattuk így fel, hogy a Sta-
tisztikai Szemle megállapítását, melvet a napilapok egy része is
átvett, a kellő értékére szállítsuk le. Nem szeretnők, ha a Statisz-
tikai Szemle megállapításából akár a közvélemény, akár az ille-
tékesek téves következtetést vonnának le..srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKies ] á zse] ,QPONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .

Válaszfmányi ülés. Egyesületünk vá la sztmá nya á pr ilis hó 18-á d
hétfőn délutá n 5 ór a kor a buda pesti VII. ker . á llami ta nítónőképző-
intézetben (VII. ker. Damjanich-utca 43.) ta r tja ezévi ta va szi r endes
vá la sztmá nyi ülését. Tárgysorozat. 1. Az elnökség működésének és hatá-
rozatainak tudomásul vétele. 2'. A szerkesztői, főtitkári és titkári tiszt-
ség betöltése. 3. Egyesületi ház vétele. 4. A május 8-iki közg yűlés elő-
készítése. 5. Inditványok.. (Ez utóbbiak 3 nappal a választmányi ülés
előtt írásban beadandók. Alapszabály 52. §-a.)

Ezen a választmányi üléseh résztvesznek az összes választmányi
tagok, azok is, akiknek választmanyi tagsága ez évben lejár és így éppen
most újra választás alá kerülnek. .

Közgyűlés. Egyesületünk ezévi közgyűlését előreláthatólag május
hó 8-án, vasárnap délelőtt tartja. A közgyülés idejét, helyét és
programmját az április 18-iki válaszimányi ülés fogja véglegesen meg-
állapítani.

Memorandum a rajztanífás ügyében. Egyesületünk a november hó
2-án tartott taggyűlés megállapításai alapján Tscheik Ernő indítványára
a tanítóképző-intézeti rajztanítás tantervi anyagának a tanítóképzés cél-
jainak megfelelőbb elrendezése tárgyában a következő felterjesztéssei for-
dult a vallás- és közoktatá ügyi miniszter úrhoz .

. Nagyméltóságú Miniszter Ur!

A .Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete taggyülésen
szakelőadó és szaktanárok javaslatai alapján megtárgyalta a tanítóképző-
intézeti rajztanítás módszerét és elhatározta, hogy annak tökéletesebbé
tétele érdekében mély tisztelettel kéri Nagyméltóságodat, hogy az 192,5.
évi június hó 20-án kelt 42.500- VI. számú rendeletével a m. kir. állami
tanító- és tanítónőképző-intézetek számára kiadott tanterv és utasítás
rajzra vonatkozó fejezetének alább részletezett módosítását elrendelni
kegyeskedjék. Kérésütik támogatására már most legyen szabad előterjesz-
teni, hogy a kért módosítás nem kívánja a rajz tantervi keretének sem
hővítését, sem szűkítését, csupán a tanítóképzés céljainak a mostaninál
megfelelőbb elrendezését. Keresztülvitelét megkönnyíti az is, hogya vál-
toztatás a többi tantárgyat egyáltalában nem érinti.

Tautervünk szelleme és utasításunk szavai szerint a tanítóképző-
intézeti rajztanítás - éppen úgy mint minden tantárgy - első sorban a
tanítói hivatáshoz szükséges készültség megadását szolgálja. A rajznak
állandóan ezen szemponthoz kell alkalmazkodnia. "Feladata megadni a
jelölteknek a szorosa bb ér telemben vett r a jzi sza kképzettséget."
" Iskolánk szakjellegét szemelőtt tartva, rajztanításnnk anyagát két

részre kell osztanunk. Az első rész tartalmazza az' általános rajztudást
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nyujtó anyagot.: amit a középiskola is nyujt, ha ott rajz tanítás van.
A második részt iskolánk szakjellege tölti meg anyaggal. Az első Tész -
nevezzüksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ltaMnos rajznak - az imitatív-, a díszítő- és vetületi rajzot
tanítja. A "második rész - nevezzük sza kr a jzna k - gyakorlati és elmé-
leti részből áll. A gyakorlati rész az emlékezés - és elképzelés után való
'rajzolást, a táblai magyarázó rajzokat és a népiskolai rajz-tanmenet el-
készítését tartalmazza. Az elméleti rész a népiskolai rajztanítás módszer-
tanát öleli fel.

-, ,; I A szakrajz ta~ítását a tsnter o a következőkkel biztosítja.

1. osztály: Emlékezeti rajzok. II. osztály: Emlékezetből való rajzo-
lás. III. o.: Emlékezetből való rajzolás. IV. o.: Emlékezeti rajzok. - A nép-
iskolai rajztanítás módszere. A népiskolai tanterv és utasítás ismertetése.
A rajzzal való demonstrálásnak gyakorlása. V. o.:·A rajzzal való demon-
strálásnak gyakorlása., Jelenetek. A népiskolai rajztanítás története, célja,
anyaga és módszere, Vezérkönyvek és tanítási eszközök ismertetése. A
népiskola anyagának tanmenetszerű összefoglaló" feldolgozása.

~ A ta nter vi jegyzetben ezt olvassuk: "A népiskola rajz anyagának tan-
menetszerű feldolgozásában az összes évfolyamok résztvesznek. az utolsó
évre csupán a szükséges kiegészítő áttekintő összefoglalás marad".

Az uta sítá s megközelítő időbeosztásában az emlékezet- és elképzelés
utáni rajzolás ra osztályonként 4-4 = 20, a népiskolai rajztanítás anya-
gának feldolgozására az első három osztályban 6-6, a IY.-ben 10 és az
v ,. osztályban 18, összesen 46 órát vesz fel.

A népiskolai rajztanítás módszertani fejtegetésére nem szán időt az
utasítás időbeosztásában, pedig' a tanterv a IV, és V. osztályban előírja
ezt az anyaget.

A népiskolai rajztanmenet beható didaktikai feldolgozását az utasí-
tás a IV. osztályra is kiterjeszti, holott a tantervi jegyzet az Y. osztályba
utalja. "

A népiskolai rajztanítás módszertani részének tanításával az utasítás
csak érintőleg foglalkozik. "A IV. és V. osztály feladata a teljes áttekin-
tést megadni", "a tanár magyarázatokkal kísérve ismerteti a tanterv rajzi
részét" és "gondoskodik a népiskolai anyagból vett tipikus eg-ységek fel-
dolgozásáról" moudatok utalnak csak az elméleti részre. Amíg a tan-
menet megrajzolásának módját erősen részletezve, bőségesen tárgyalja,
addig ezt a részt elhanyagolja, az idő beosztásában sem ad e cél'ra órát.

A sza kr a jz anyagának feldolgozására az utasítás időbeosztása a
különböző osztályokban együttesen 66 órát vesz fel. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy az Y. évfolyam összes rajzórái ugyanezt a számot adják, ön-
ként is felvetődik a gondolat, nem lenne-e előnyös a szakrajznak anyagát
az V. osztályban egyesíteni.

. A most szétszórt és évenként, osztályonként csak 4 órában és több-
nyire idő előtt tanított, tehát meg sem érthetett szakrajzi anyagot, mint
befejező, koronázó részt a már didaktikai érzékkel biró utolsó éven kel-
lene tanítani. Ez az elgondolás egységessé, könnyen áttekinthető felépí-
tésűvé teszi a tantervet és jobban kidomborítja iskolánk szakjellegét.

E mődosításnak javára Irandó, hogy akkor óhajtja az elméletet adni,
amikor a jelölt arra megérett, amikor ő maga kívánja azt, gyakorlati taní-
tásaiban szüksége van rá és így élénk érdeklődése biztosított.

A tantervés utasítás között levő eltérések e módosítással egyidejűleg
kiküszöbölhetök.

Az elképzelés és emlékezet u;tán való rajzolás fontossága így job-
ban kiérződnék, hangsúlyt kapna. Nemcsak iskolánk szakjellege, hanem
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a rajztanítás fejlődése is a képzeleti rajzet fontosságra nézve az imitativ
rajz mellé óhajtja állítani.

AzsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lá nos r a jz nem veszítene ezen megoldás mellett, mert a négy
évfolyamba sűrített anyag megkapná a sza kr a jz kiemelésévelTelszeba-
dult órák~t., A módosítás ugyanannak az anyagnak más csoportosítását
kívánja csak. Az általános rajz sorsát féltők csak azt kifogásolhatják,
hogy az általános rajz nem szerepel a legérettebb ifjúság tananyagában.
Ha azonban összehasonlít juk az általános rajz veszteségét a szakrajz nye.
reségével, úgy a módosítás megvalósítását kell kérnünk. Tantervünk szel-
lemének, a tanítóképzés céljának megfelelően a szakrajzot kell kedvezőbb
viszonyok közé helyeznünk. ' ' ,

Ezen megfontolások alapján még egyszer mély tisztelettel kérjük
Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a tanító- és tanítónőképző-iritézeti tan-
tervetfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'é s utasítást úgy módosítani, hogy

a sza kr a jz csak az V. évfolyam anyagában szerepeljen, és így
a tanterv és az utasítás között levő eltérések kiküszöböltessenek.

Kérésünk megismétlése mellett vagyunk Budapest; 1932. február
6-án - N agyméltóságodnak alázatos tisztelettelHGFEDCBAP á rvy Endre elnök.
Miha lik József főtitkár.

}elölőbizottsagi gyűlés. Egyesületünk márc. hó -íü-én, csütörtökön
déltitán Y > 5 órakor a VII. ker. áll. tarrítónőképző-intézetben (Damjanich"
ntca 43,) jelölőbizottsági ülést tartott, melyen résztvettek a választmány
ez alkalommal választás alá nem kerülő tagjai és az egyesület tisztviselői.
(Alapszabály 512 ,. §,) - A jelölő bizottsági ülésen az elnök felkérésére
Szta nkó 'Béla nyug. főigazgató, tiszteleti tag elnökölt, az ülés jeg zőköny-
vét, dr. P rohá szka Ferenc. titkár vezette. Az ülésen a megüresedett 35
választmányi tagságra megejtették a hármasjelöléseket. szem előtt tartvá
az alapszabály 51. §-ának rendelkezését, amely szerint 20 budapesti vá'-
lasztmányitagságés ,15 vidéki tagság kerül' ez' alkalommal betöltésre,
mert a két év előtti választásoknál rnind a 35 hely vidéki kartársakkal
töltetett be, Ugyancsak jelölés- történt 4 üresedésb~n levőválasztmányi
póttagságra is. A szavazatszedő .bizottság tagjai Szta nkó Béla' elnöklete
alatt Miha lik József, dr, P rohá szka Ferenc, Mácsa y Károly és Ba r ta l
Ala jos lettek. A szavazólapokat az egyesület főtitkára azóta szétküld te,
sőt .egv részük már vissza is érkezett.

Márciusi taggyűlés. Egyesületünk március hó í ő-án az J. ker. áll.
tanítóképző-intézetben taggyűlést tartott, melyen P á rvy Endre igazgató
gyengélkedése miatt dr , F r a nk Antal igazgató elnökölt. Jelen voltak:
Gömör i Sándor, Kiss József, Kir chmayer Győző, Horva i Ede, Mesterhá zy
Jenő, Cser János, Lux Gyula, J a loveczky Péter, Szá ntó Lenke, Erdélyi
Olga, 'dr. Szemere Samu, F er enczi István, Nagy Ferenc, Zeléni Béla,
Erdély Edith, P olesinszky Béla (Cyőr), dr. Csech Arnold, F r igyes Béla,
Kaposi Károly és Miha lik József. Az elnök agyülést megnyitva, kegyelet-
tel emlékezett meg Grúsz Frigyes, volt kassai tanítónőképző-intézeti igaz-
gató haláláról. Cser János tanítóképző-intézeti tanár, a fővárosi Pedagó-
giai Szeminárium lélektani laboratóriumának vezetője, Ker schensteiner
Györgynek, a nemrég elhunyt kiváló német pedagógusnak munkásságát,
gondolatait és érdemeit fejtegette tartalmas előadásban, Az előadáshoz
Cseeli Arnold dr. szólt, ismertetve Kerschensteiner 1914-ben Budapesten
tett látogatását és il. Pedagógiai Szemináriumban tartott 3 előadását.
Elnök az előadásért az előadónak köszönetét fejezte ki a taggyűlés nevé-
ben is. Az előadás folyóiratunk legközelebbi számában megjelenik.

# Miha lik J ózsef.
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Irodalom

IR O D A L O M .

Búcsú- az iskolától.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyermekír á sok. A székesfővárosi községi gya-
korló elemi iskola (VIlI. Mária Terézia-tér 8.) lY. osztálya tanulóinak
Írásaiból összeállította és közreadja: Vikér KáLmán gyak. isk. tanító.
Budapest, 1931. A Budapesti Hirlap nyomdája. (N. 8-r. 32 1.)

Negyvenkét kilencéves gyermek mosolygó és töprengő, kacagó és
komolykodó, látó és .Iantáziáló, bátortalan és csapongó, a gyermeki lélek
minden tulajdonságát visszatükröző 57 fogalmazvány a, .sőt komoly rí-
mekbe szedett verse, színdarabja, Menn.yi báj, derű. eredetiség. ötlet,
gondolat, fantázia e kis írásokban. S mennyi tapasztalás, útmutatás, buz-
dítás, reményegyermekírásokat olvasnitudó felnőttnek, pedagógusnak.

Vikár Kálmán eleve megnyugtat előszavában, hogy e- kis füzet nem
hiúság kielégítésére, nem túltengő ambiciók táplálására s nem is tehet~
ségkeresés céljából került a nyilvánosság elé. E kis füzetnek komoly
pedagógiai célzata és értéke van. Célzata az, hogy magyar nyelven ez az
első munka, amely gyermekír á sok (egy osztály minden tanulójának)
'gyűjteményét adja. Pedagógiai értéke pedig kétségtelenné válik, ha .el-
képzeljük azt; a komoly és nagy felbuzdulást, amunkaközösségnek azt
az érzését. amely egy osztályt, vagy iskolát áthat akkor; amikor az
anyagot összehordják, kiválogatják, rendezik és látják, tapasztalják, át-
élik: hogyan készül a könyv? - Reméljük, hogy Vikár Kálmán példáját
sok más iskola is követni fogja s pedagógiai irodalmunknak ez a- területe
is gyarapodni fog.

Hasonló füzetek összeállításánál azonban egy szempontra szigoru an
ügvelnüsk kell: csakis olyan fogalmazványokat, írásokat fogadjunk el s
jelentessünk meg, amelyeket kizárólag az Iskolában írtak a gyermekek.
Vikár Kálmán ugyanis azt írja előszavában: "Részben az iskolában írt
-fog!iliriazványok, részben otthon, több-kevesebb jóakaratú segítséggel
készült írások sokaságából válogattam össze a közölt darabokat". Pedig
ez a "több-kevesebb jóakaratú segítség" leszedi a gyermekírások him-
porát, letörli azt a kezdetlegességéhen is bájos eredetiséget, amely a
gyermekírások jellemzője, mondhatnók zamata, amelyen a felnőtt laikus
olvasó derül és ámul, a pedagógus pedig tapasztal, okul, tanul. Ez a
"több-kevesebb jóakaratú segítség" csúsztat a gyermekírásokba ilyen nem
gyermekies mondatokat: "Panni néni azt kérdezte tőlem, minekutá na
megmondtam a nevemet, hogy hogyan fogok tanulni". Ez a külső segít-
ség csiszol ki sok Iogalmazványt olyan tökéletesre (Délelőtt az iskolában.
Mikor Pista elkésik. A müncheni Német Múzeumban) ami már - külö-
nösen a laikus olvasóban - kételkedést ébreszt a gyermekmunka önálló-
goában. Végül nem' szabad meghagyni a fogalmazványokban ilyesmiket:
"legjobb barátom a Zilahy Aladár" - a fővezér a Pistelke Rudi", Az
ilyen' hibák a fogalmazványok <közösjavításánál nem maradhatnak ész-
Tevétlenü1' s éppen ez a pedagógiai értékkülönbség a szülők otthoni
segítsége s az iskolai közös munkából folyó javítás között.

Sza la tsy Richá rd.

HIR E K .

Dr. Nagy Árpád t. Dr. Nagy Árpád ny. vallas- és közoktatásügyi
államtitkár febr. 24-én meghalt. Egész életét a közoktatás szolgálatá-
ban töltötte el. Hosszú ideig a főiskolai ügyosztályban .dolgozott, majd
a főiskolai és művészeti ügyosztáby főnöke volt. Sokáig látta el a minisz-
térium több ügyosztályának állaJll.titkjirL reviziój át is. A tanítóképzés-
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sel akkor került szerosabb összeköttetésbe, mikor a népiskolai ügyek'
vezetését átvette' és megszervezte a pedagógiai szemináriumokat. Rö-
viddel ezelőtt vonult nyugdíjba. Halála sok barátját, tisztviselőtársát,
tisztelőjét borította, gyászba: Temetése nagy részvét mellett folyt le.

Grúsz FrigyesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ . Grúsz Frigyes a kassai 'róm kath. tanítónőképző-
intézet volt tanára, majd éveken át igazgatója március í I-én, 72 éves
korában elhunyt Kiváló tanár volt, jó barát és kartárs, 'lelkes magyar
ember, 'aki magyarsága miatt volt kénytelen elhagyni intézetétés Kassa
városát Szivében az elveszett Kassa feletti fájdalommal viselte bánatát.
Sok kartársa. tanítványainak százai gyászolják elhunytát. Temetése
március f3~án, vasárnap délután 7;;4 órakor volt a rákosi új köztemető
halottasházából. Magyar már tírumságáért, nemes nevelői munkájáért
adjon az Ég neki jutalmul örök békességet.

Műteremkiállítás.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a rká sdy Zoltán, a budapesti VII. ker. áll. tanító-
nőképző-intézet rajz tanára a husvéti szünidőben olaj- és vízfestményei-
ből az intézet rajztermében műterem kiállítást rendezett. A kiállítást igen
sokan tekintették meg, anyagáról az összes fővárosi lapok elismerőleg
Írtak. A Pesti Hirlap márc. 22"iki száma a többek között így ír: "A ki-
állítás elrendezése és szinvonala meglepően jó képeket nyujt. mert amit
produkál, az őszinte és becsületes munka. Arcképei finom tónusúak. Meg-
kapóak hangulatos tájképei. (Kincsesi pa nor áma , P a ta si pa rókia , Szülő"
há zam udva r a , Delelő gulya .) Virágképei leheletfinomságúak. Csendéletei
közül az Iskola szentgyörgyi edények külön figyelmet érdemel. Farkasdy
kiállításáhan igazán lehet gyönyörködni." ~ Az Esti Kurir március 20-iki
számában a részletes ismertetést- így fejezi be: "a hatalmas kiállítási
anyag egy a rajz es festészet alapelemeit fölényesen ismerő művészt re-
p rezen:tál."

Adomány. A budapesti 1., ker, áll. tanítóképző-intézet növendékei,
mint az intézetben tartott ünnepélyük tiszta jövedelmét, mintegy 70 pen-
gőt adományoztak egyesületünk céljaira. '

Nyugdíjazások. Lechnitzkyné J a ncsó Gabr iellá t és özv. Lépesné
Ba ur Irént, a Ill. ker. állami tanítónóképző-intézet tanárnőit, a vallás- és
közoktatásügyí miniszter, saját kérelmükre nyugdíjba helyezte.

Irodalmi szemle. A P estvá rmegyei Népműoelés márciusi számában
Mesterhá zy jenő: Az első magya r miniszter elnök, ja loveczky P éter : Húz»
ter téii kémia (Tojásfestés) című érdekes cikkeit találjuk. Az Izr . Ta nügyi
Ér tes'ítőben Csech Arnold Ker schensteiner Györgyről írt megemlékezést,
különösen érdekesen ismertetve Kerschensteinernek a magyarokkal,
Bá rczy Istvánnal, Nagy'László, Bánóczi József tanítóképzőintézeti igaz-
gatókkal való összeköttetését. Drozdy Gyula a Népta nítók La pjá ba n Szo-
ciológia a népiskolá ba n címen Írt tanulmányt.

Kultúrdélutánok a nyíregyházi áll. tanítóképzőhen. A nyiregyházi
áll. tanítóképző-intézet ebben az évben az eddiginél is fokozottabb mér-
tékben kapcsolódott bele Nyíregyháza kulturális életébe. Az intézet ifjú-
sága T éger Béla önképzőköri tanárelnök vezetésével és a tanári testület
tagjainak közreműködésével az elmult 2 hónapban 4 változatos műsorú,
nívós es' igen látogatott kultúrdélutánt rendezett, Az első kettőn Luká cs
.Béla, az intézet igazgatója tartott előadást Velencéről. Az előadó saját
fénykép felvételei alapján vetített képekben mutatta be a város festői szép-
ségeit és a velencei iskolák remekművcit. A harmadik kultúrdélutánt a
cserkészet ügyének szentelte az intézet Ezen Doha nics János, az intézet
"Tisza" cserkészcsapatának parancsnoka az előkészületben lévő cserkész
"J a boree"-tismertette. A negyedik kultúrdélután középpontjában IIor -
néih; .jános gyakorlóiskolai tanítónak Japánról tartott előadása állQtt.
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Énnek az előadásnak' az kölcsönzött különös érdekességet, hogy az elő-
adó annak a japán albumnak a képeit vetítette vászonra, amely albumotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Himejvá ros elemista tanulói küldtek cserébe azért a Nyireg-yházaviszo-
nyait szemléltető magyar albumért, amelyet a nyiregyházi áll. tanító-
képző gyakorló-iskolájának tanulóitól kapott a himeji elemi iskola.

Személyi hírek. Az egri érsek Móczá r Miklós jászberényi áll. tanító-
képző-intézeti igazgatót a jászberényi róm. kat. elemi népiskolák iskola-
székébe rendes tagul kinevezte. - A jászberényi Kaszinó-Egyesület már-
eius 15-iki ünnepélyéri az ünnepi beszédet Blénessy János jászberényi áll.
tanítóképző- in tézeti tanár tartotta. '

Kedvezményes elszállásolás Budapesten. A P olgá r iiskola i Ta ná rok
Or szá gos Egyesületének Csengery Anta l diá kotthoná ba n (VII. Thököly-HGFEDCBA
ú t 82.) a 'oendégszobéka t ta nító- és ta nítónőképző-intézeti ta ná rok,
ta ná rnők és csa lá dta gja ik is igénybe vehetik. Egy ágyas külön szoba
az első napra 3 P,' a következő napokra napi 2 P. Ebben benne van 'a
fűtés ésvilágítás is. Kívánságra melegfürdó is kapható, ára 1.20 P. Az
érkezést ajánlatos néhány nappal előbb a diákotthon gondnokának leve-
lezőlapon' bejelenteni. Személyazonosság vasúti arcképes igazolvánnyal
vagy az egyesületünk tagsági jegyével igazolandó.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Ú j olasz tanítóképző-intézetek. Az olasz kormány gondosan vigyáz
arra, hog y annyi tanítót és tanítónőt képezzen, ahányra előreláthatólag
szükség van, Ezért 1923-ban csak 88 taníto- és tanítónőképzőt állított
fel. Ezek mindannyian vegyes (koedukációs) intézetek. Az elemi iskolák
számának folytonos emelkedése, a tanköteles kor határának kitolása
mindig több és több tanít6tkíván. Ezért ebben az évben ú j . tanító-
képzők (ístituto magistrale) felállítása vált szükségessé. A' kormány
11 új tanítóképzőt állított fel és pedig Pontecorvo, Ponteremoli, Pet-
ralia-Sottana, Bibbio, Citta S. Angello, Forlimpopoli, Nuoro, Matera,
San Cinesio, Spoleto é)3 Vihio Valentia városokban. Ezzel az olasz.
állami tanítóképző-intézetek száma 105-re emelked ett, melyhez még,
3 eg yenjogosítőtt (pareggiata) magánintézet járul.

Nyári tanfolyam a müncheni egyetemen. A müncheni egyetem ez
évi július ő-tól augusztus 2-ig tartja VI.' nyári tanfolyamát, melyen
irodalmi, történeti, államtudományi és művészettörténeti, stb. előadáso-
kon kívül bennünket leginkább érdeklő .filozófiai és pedagógiai elő-
adásokat tartanak, főként a németországi új pedagógiai mozgalmakról.
Jelentkezések, felvilágosítás kérések München, Universitat, Ludwig-
strasse 17. 1. Stock, Zimmer 261. CÍmen. A tanfolyamok díja 120 márka,
lehet fél-tanfolvamra is jelentkezni, melynek díja 60 márka. A napi ellá-
tás díja 4-7 márka között. Kívánságra lakásról, ellátásról gondoskodik
a vezető ség. Akik egyszerű diák-étkezéssei megelégszenek, azok étkezé-
senként 0·60 márkáért kapnak ebédet vagy vacsorát a Mensa Aca demica -n.

Nyugtázás. Tag díj a t f ize tet t 1929. II. felére: Bagó M., --:..
1929-1'e: VIaszaty Fi-né, Breznay 1., - 1930. 1. felére: Lovass L. (6 Pl, -
1930-ra: 'Breznay 1., Laszczik E., - 1931. II. felére: Sass L., - 1931-re:
Irtzing F., özv. dr. Gerencsér I.-né, Pimper E., Pécs Gy., - 1932. 1. felére:
Vargyas M., - 1932-re: Dúzs M., Schőnvízner ., Roda M., Slajchó M.,
Rácz E., Marczélly K., Vadász Z., - Szendrei 1. 2 P, Dr. Mandola A. 1 P ..

Előfizetett 1931-re: Pécs rk. tnőkp. - 1932-re: Eger rk. tkp.
Befizetés a Tanárok Házára: Bpest VIT. áll. tnőkp. (2 Pl, Baja áll.

tkp. (12 Pl.
Adomány: Bpest 1. áll. tkp. 69·22 P.
Bpes· t; 1932. niárc. 31. ~ P ócza ] . pénztáros.
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Weszely Odon. dr .: A szellemi képességek fejlesztése. Kiílön-
lenyomat a Magyar Tanítóképző 1932. évfolyamábó1. Budapest,
1932. Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R. T. könyvkereskedése.
(N. 8-r., 38 1.) Ára 1 P.

Deroey: A gondolkodá s nevelése. A gyermek és a ta nter v.
Fordította Kenyer es Elemér . Kiilönlenyomat a Kisdednevelés
1930. (6.) és 1931. (1-8.) évfolyamábó1. Budapest, 1931. A Kisded· ·
nevelés kiadása. (N. 8-r., 60 l.)

Ma rcell Mihá ly dr .: Az egyéniség összetevői. A bonta kozó élet. 1.
Budapest, 1931. Az Élet kiadása. (8-r., 288 1.)

BúcsúfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz iskolá tól. Gyermekír á sok. Aszékesfővárosi gyakorló
elemi iskola (Vlll. Mária Terézia-tér 8.) IV. osztálya tanulóinak
írásaiból összeállította és közreadja Viká r Ká lmá n. Budapest, 1931.
A Budapesti Hirlap nyomdája. (N. 8-r., 32 1.)

Moniessor i Má r ia előa dá sa i az új nevelésr ől. Fordította:
Burchsrd-Béleoéru Erzsébet. Budapest, 1932. A Kisdednevelés ki-
adása. (N. 8-r., 56 1 .)

A Teleia 1931. évi előa dá sa i. Sexuelpedegá giei előa dá sok.
Összeállította és előszóval ellátta: Dr . Emődi Ala dá r . Teleia Egye-
sület kiadása. 1932. A Teleia kiadványok 15. füzete. (N. 8-r., 112 1.)

Berze Na gy J á nos dr .: öná lló tuda tos éneklés a népiskolá ba n.
Különlenyomat a Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató
1931. évfolyamábó1. Budapest, 1932. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.
(N. 4-r., 16 1.)

Az Orszá gos Reformá tus Ta ná r egyesület Évkönyve az 1930-
1931. tanévről. Szerkesztette Dr . P a pp F er enc egyesületi főjegyző.
XXV. évfolyam. Debrecen szab. kir. város és a Tiszántúli Ref. Egy-
házkerület könyvnyomdavállalata, 1931. ·(N. 8-r., 80 1.)

A Magya r Tudományos lr oda lombibliogr á fiá ja 1901-1925.
X. 1. Kém i a. összeá llította Gá spá r Ma rgit dr . Budapest, 1931.
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. (N. 8-r., XII. + 3361.) - Ara 25 P.

Dr . Kur t Zier old und P a ul Rothkugel: ' D ie P iida gogischen.
Aka demien. Amtliche Bestimmungen, gesammelt und erlautert
von: - Berlin, 1931. Weidmannsche Buchhandlung. (16-r., 200 1.)
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