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Egy állam, -egy ország legfőbb. ki~cse nem lehet más, mint a test-
beo. lélekben s értelemben erős polgárság. Ha Magyarország lakosainak

• ö~szességéttekintjük, sok-sok a kivánnivalónk a polgárság, testi -fejlő-
dését, értelmi színvonalát illetőleg. '1 "

Évről-évre satnyább az ivadék.' Az iskolázás megkezdése, s még
keraibb befejezése miatt korcsosodik az ifjú nemzedék. A mai kor
hat éves 'gyermekeinek sem testi sem ,szellemí fejlettsége nem' eléggé
érett arra, hogy a mindennapi iskolázás testet s lelket bénító, sorvasztó
hatását kibirja. A hat évig tartó mindennapi iskolázás után hasonlóképen
nem eléggé fejlett a' test arra, hogy kenyérkereseti munkába állhasson.
Az agyonsanyargatott s korcsosuló 'testben a lélek sem fejlődhetett ki
'eléggé, így az értelmi niveau sem áll azon a magaslaton, amely a ter-
mészetes fejlődésnek megfelelő volna. , ,/ .

Minden intézményünk első törekvése az, hogy mentől hamarább
kenyérhez segitse az egyént. A polgárság zömének gyermekei tizenkét
éves kerban már kenyérkeresők. A földmives tizenkét, tizenhárom éves
gyermeke már kenyérkereső munkába, igába van fogva, természetesen
testi s lelki fejlődese rovására. Ugyanezt látjuk az ipari s kereskedelmi
téren. A gyenge testi szervezet tizenkét-tizenhárom éves korban már a
műhelyben vagy az üzletben senyved. A polgári elem testi s lelki fejlett-
sége érdekében a mindennapi iskolázás nak a hét éves kor befejezésével
kellene' kezdődnie és hat év ,helyett nyolc évig tartania. Az első négy

, évben napi négy órai, a második négy évben napi öt 'órai iskolázás
teljesen elegendő volna. Az én 'ideálom egy nyolcosztályú elemi iskola,
egy', alsó négyosztályú s egy felső négyosztályú fokozattal. A haza
minden leendő polgárának .legalább ennyit okvetlen el kellene végeznie.
Vagyis :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa núndennapi z'sk(J iázásnak a 7 éves kortól aJIHGFEDCBA15 éves kor befeje,
zéséig kellene ta r tania ., "

- A' tizenötéves kor elérése után úgy a testi, mint a lelki fejlettség
elég arra, hogy a~ ifjuság kenyérkereseti pályára lépjen, vagyis hajlamai
szerint földmivelővé, iparossá, kereskedövé stb. legyen. Itt volna az
ínaskodás kezdeteés a mindennapi iskolázás befejezése, de csakis a
mindennapié. Itt, yagyis az inaskodás három éve alatt nehány órai tanítás-
sal volna megvalósítandó az a lsófokú . szakúkolázás; gazdasági, ipari,
kereskedelmi irányzattal. Igy 'jutna hazánk testileg s lelkileg fejlett,
értelmes gazdálkodókhoz, 'iparosokhoz és kereskedőkhöz.

S ezzel bé volna fejezve a szó szoros értelmében 'vett népoktatás.
A nyolc 'évig ta r tó elemi is eola fóté jó'nne ae- egységes kó'zépúkola ,

de csak 'négy osstdiiya l. " I , •

Tekintsünk csak, a dolog lényegére. Hányféle középiskolánk van

nekünk? ' ('
Ott vannak a polgári iskolák, Lényegükben népiskoláknak kellene

lenniök, de minden törekvésök .az, , hogy középiskoláknak tekintressenek.
Mi értelme van különben a hétosztályúvá való' fejlesztésnek? A gimná-
ziumok, a reáliskolák, a kereskedelmi iskolák, a katonai reáliskolák, a

, gazdasági .iskolák, a tanítóképzők, a felsőbb leányiskolák, megannyi
középiskolák, A 'tanítóképzők legutóbbi törekvése az volt s részben az
még, ma is, hogy 'a paritás elve a minősítés s'a [avadalmazás tekinteté-
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ben is meglegyen a köz épiskolával. A képző-intézeti tantervbe szeritottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanítás anyag a neveléstudományok s a zene kivételével majdnem azonos
a gimnáziumi s reáliskolai anyaggal. A polgári iskolák alsó négy osz-
tályának anyaga, a gimnáziumok s reáhskolák alsó négy osztályának
tanítási anyagától, a holt latin nyelv kivételével, alig-alig különbözikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegi-
mástó!. A reáliskolák, a gimnáziumok jóformán csak névben különböznek
egymástól. de a lényegben nagyon keveset. Utóbbi időben a reáliskola
átvette a latin nyelvet, a gimnázium intenzívebbé tette il reáliák .tanítását.

Vajjon van-e értelme ennek a sokféle- középiskolának ? Ilyen szét-
forgácsolas mellett hogyan érvényesüljön az egységes középiskola esz-
méje. Nem volna-e természetesebb s üdvösebb, célravezetőbb, ha a
nyolcosztályú mindennapi népiskola fölé egy minden izében . egységes'
négyosztályú középiskolát szervezhetnénk úgy 'a fiuk, mint a leányok
számára, természetesen elkülönítve? Ma a polgáriiskola lényegében nem
más, mint a szegények középiskolája, a gimnázium s reáliskola alsó
uégy osztálya a módosabbak középiskolája. Ha összevetünk mindeneket,
s kutat juk a lényeget, különbséget alig találunk.

A kereskedelmi iskolákba, a katonai reáliskolákba, a tanitóképzőkbe
és szárnos más szakirányú középiskolákba való felvétel alapját a sok-·
féle középiskolák alsó négy osztályának az elvégzése teszi. Mi értelme
van tehát annak, hogy a középiskola alsó osztályait oly' sokfelé irányba
forgácsoljuk szét? Aki a nyolcosztályú népiskolát elvégzi s tudományos
pályára nem készül, annak a mai középiskola felső osztályaira egyáltalán
nincs szüksége. Aki pedig tudományos pályára készül, az kellő alapot
nyerhet a nyolcosztályú mindennapi népiskolában is arra, hogy tanul-
mányait a népiskola fölé épített négyosztályú középiskolában, a mai
V., VI., VII., VIlI. osztálynak megfelelőleg tovább folytassa.

Testi fejlődés s értelmiség szempontjából sokkal üdvösebb volna,
ha a mindennapi iskolázás egy nyolcosztályú népiskolával fejeztetnék be
s a tudományos pályák ra való előkészítés pedig anyolcosztályú nép-
iskola fölé szervezett egységes középiskolával kezdődnek. .

Veszítene-e ily szervezet mellett'a középiskola r- En azt hiszem,
hogy nem, Mert a középiskola első osztálya' a mai Vvik osztálynak
megfelelőleg, egy évvel érettebb, az általános ismeretek nek egy. kerek
egészével rendelkező, egyöntétü s kizárólag intelIigens tanuló ifjuságot
kapna. Ebbe a középiskolába már csak azok jönnének, akiknek hajlamuk
s módjuk van a tanuláshoz. A nyolcosztályú népiskola tanulóinak zöme
kilépne az életbe, hajlamainak megfelelőleg gazdasági, ipari, kereskedelmi,
katonai pályák ra adná magát, szakismereteit gyakorlatilag, a maga által
választott pályán, elméletileg az alsófokú szakiskolákban nyerné.

A középiskolákba lépő tanulóknak ily szervezet mellett persze nem
volnának latin, vagy francia nyelvi: ismeretei. De vajjon a, négy évig,
tartó középiskolázás mellett eme hiányokat nem lehetne-e pótolni? ,A mai
tanítási rendszer mellett a latin nyelvet például nyolc hosszu- hosszú'
évig tanuljak a növendékek. .Mi a végeredmény? Az, hogy egyetlen-egy
sem sajátirja el an-nyira a nyelvet, hogy .gondolatait népies nyelven. a,
legegyszerübb formában ki tudn~ fejezni. 'Pedig valóságos 'lélekgyötrelem
az, amit a gimnázium első négy osztályában a holt latin nyelv tanulásá-"
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val- az, ifjuságnak át kell szenvednie. Agyon gyötri magát, értelem nélkül
szajkó módra tanul. A latin nyelv tanulására, tehát egyetlen egy tárgyra,
annyi időt fordít, mint a többire együttvéve. S mind ez miért ? En azt
hiszem, hogy ha az ifjuság .a latin nyelv tanulását érettebb s fejlettebb
elmével, tehát a tervezett négyosztályó középiskola első osztályában
kezdené meg, elérne annyi eredményt, mint ma, tudna annyit, amennyi
az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges. Ugyanez áll a
többi tantárgyra is. Ily alapon, ily tervezet mellett lehetne egy hatalmas
népoktatásunk s volna e hazának a mainál testileg fejlettebb s értelmi-
ségben pedig jóval magasabb felszinen álló polgársága. Ily alapon s ily
tervezet mellett elérhetnők az ideális s egyseges közepiskolát is, amely
jóval alaposabban fejthetné ki tudományos munkásságát, mint a mai.

. A negyosztályú középiskola fölé kerülnének a felsőbbfokú szak-
iskolák, gazdasági, ipari, kereskedelmi, katonai stb. irányzattal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtdt' soroz-
ta tnék a tanítóképző-z'ntézei Ú.

* *
Oktatásügyünk szervezetét az előadott módon felépitvén. az elemi

iskolai tanító képzést a felsőbbfokú szakiskolák rangjába soroztam, az
előképzés mértékét a középiskola elvégzéséhez kötöttem, vagy is az érett-
ségi bizonyítvány megszerzéséhez. .

Jól tudom, hogya mai viszonyokhoz mérren nagyon is ideális
ez az én állásfoglalásom, de ezzel szemben nem ideális, nagyon is
gyakorlati az életből vett szempontok azok, amelyek engem Ily iskolai
szervezet felépítésének eszméjéhez vezettek.

Tanítóképzés, tanárképzés egymáshoz szorosan illeszkedő ügyek;
mélóképpen egyiket a másik nélkül megoldani nem lehet. A tanítók
panaszkodnak, hogy társadalmi helyzetök nem jó, a tanítói állasnak
nincs meg a kellő tekintélye, silány az anyagi javadalmazása, még az
irnoki fizetést, sőt itt-ott a megyei hajdu illetményét sem üti meg.
A tanítóképző-intézeti tanárság összes vágya az, hogy legalább is a
paritás elve hajtassék keresztül a középiskolánál, vagvis legyen a tanító-
képző tanárságnak legalább annyi társadalmi tekintélye, annyi anyagi
javadalmazása, mint a középiskolaiaknak. Az állami tanárok már meg-
közelítették ezt az általános óhajt, de hol állanak még a felekezetiek r

I Ne hitegessük. ne áltassuk magunkat, lássuk be, hiszen az élet, a
közvetlen tapasztalat kézzelfoghatólag mutatja, hogyatanítóság, a
tanítóképző- intézeti tanárság társadalmi súlya ma még alárendeli és
sajnos, de ugy van, az osztályozásnál még nagyon is felhangzik a

,,,csak" jelző egyiknél, épen úgy, mint a másiknál, csak tanító, csak
tanítóképző tanár! .•. Es mi az ok? Mi volna más, mint a silány mérvü
javadalmazás. Nem á zöld asztal melletti elmélkedés, de a gyakorlati
élet muratja meg az utat, amelyen haladnunk kell, hogy a megfelelő
célt elérhessük.

Adjanak a tanítónak lega lább is annyi fizetést, mint amennyit a
községi jegyzők élveznek, vagyis tisztességes, uri lakáson kivül 1600 kor.
tfzz"nZ1numot, majd más szemmel itél fr társadalom is_
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Emeljék a tanítóképző- intézeti tanárképzést egyetemi niveaura, mi is
elérjük azt a megbecsültetést, amely méltán megillet bennünket.

Lássuk Ei tanító képzést s a taq-árképzést másoldalú megvilágításban
is. Hogy igaz az az általánosan hirdetett, minisztérek ajkáról is annyiszor
hangoztatott nézet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy az á llam legfőbb kt·ncsét annak testben, lélekben
ép, ér telemben magasan á lló polg-á rsága képezt·, vagy nem. Ha nem igaz
ez az állítás, ha csak frázis számba kell vennünk, akkor a mai tanító,
s tanárképzés is megfelelő. Ha pedig igaz, amint hogy annak kell lennie.
akkor okvetlenül arra a következtetésre kell jutnunk, hogy minden
államnak legfőbb törekvése, első rendű célja, legfontosabb feladata csakis
az lehet, hogy polgárságának megadja az értelmi niveaut, mely öt való-
ban az állam legfőbb kincsévé avatja. Ezt pedig csak megfelelő iskolázás
által érheti el Kik lehetnek itt a nélkülözhetetlen faktorok? Nem mások,
mint az elemi tanítók és ezeknek tanítói a képző-intézeti tanárok. Az
állam boldogulása tehát első sorban s közvetlenül a tanítóktól s a képző-
intézeti tanárságtól függ. Ezek kiképzésére kell tehát a legnagyobb gondot
fordítani, a legnagyobb anyagi áldozatot meghozni. .

Az volna a természetes fejlődés, ha a tanítóképző- tanári állás a
mai kőzépiskolai állás fölé s ne mellé helyeztetnék. Lám a szomszéd
Ausztriában a középiskolai tanár "csak" "Lehrer", a képző-intézeti pedig
" P rofessor" , de nem csak titulus, hanem vitulus dolgában is. '

Az állam saját létérdeke ellen cselekszik, ha oly hamupipőke sze-
repet juttat a népnevelés faktorainak, mint nálunk Magyarországon.
Ránk csak utolsó sorban kerül a sor, ha másokat már jól elláttak, ha
azután még valami marad, akkor nekünk is jut valamicske, ellenben
pedig, Uram bocsáss meg, ugy kell éreznünk magunkat,· mint ha való-
ban a nagyon sokat hangoztatott "mostoha" gyermekek volnánk.

Az a természetes, ha az állam a népnevelésre fekteti a fősúlyt.
Nálunk fordítva áll a dolog. Utolsók vagyunk.

A tanítók csak úgy juthatnak tekintélytadó s az állásnak fontos-
ságát elismerő fizetéshez, ha ennek ellenében megfelelő értékű ki képez-
tetést nyernek. Már érettség szempontjából is kivánatos volna, hogy
hosszabb idejű legyen az' iskolázás. Ma 18-=-20 éves ifjak jutnak
az oklevél birtokába. Az eminens fontosságú állásra 18-20 éves éretlen
ifjak kerülnek. Már ez a kor is lebecsülése a tanítói állásnak.

A középiskola elvégzése nyujt-e annyi á lta lános műveltséget,
arnennyire a tanítónak szüksége van? Erre a kérdésre mást felelni
természetesen nem lehet, mint azt, hogy igen. Mert ha egybevetjük a
középiskolai és a tanítóképzői tanterv et, be kell vallanunk, hogya közép-
iskola tudománya mégis csak mélyebbszántásu, mint a mienk.

Az én ideális álláspontom tehát az, hogy az elemi tanítóképző-
intézetbe való felvétel a középiskolai érettségi bizonyítvány birtokához
köttessék. Az elemi tanítóképző-intézet így két tanfolyamúvá szervez-
tessék, tisztán szakképzéssei foglalkozzék. Tényei volnának: az összes
neveléstudományok, a nyolcosztályú népiskola tananyagának részletes,
módszeres feldolgozása es a gyakorlati kiképzés. A zene s a kántor-
képzés esetleg fakultativ jellegűvé tétetnék. A kántorképzésnek sem' kell
okvetlenül a tanítóképző-intézet hez tartoznia.



Ilyen oktatásügyi szervezet mellett az elemi tanítóképzés s ezen a
réven a tanitóképző-intézeti .tanárképzés is hatalmasan nyomuina az
előtérbe. Mert a:r; általános műveltség sokkal intenzívebbé válnék, éret-
tebb ifjak lépnének a tanítóképző- intézetekbe, behatóbb s mélyebbjáratú
lehetne a szakképzés maga is, érettebb korban foglaltatnek el a tanítói
állás, magának a tanítói állásnak "a becse, fontossága nagyban emeltet-
.nék, ami magával hozná a méltányos, a mainál jóval magasabb anyagi
javadalmazást is.

Hogy az elemi tanítói állás emelné a tanítóképzők fontosságát,
tekintélyét a tanárokéval egyetemlegesen, az természetes s magától jövő
következmény volna.

/ . Ezek előterjesztése után ~rátérhetek a tanítóképző-intézeti tanár-
képzésre. ". . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mai rendszer mellett is. egészen más a tanitóképző-intézeué.
Amaz az egyetemek számára készít elő, emez egy határozottan kijelölt
célú szakiskolában tanít. Ez a szakiskola ma még általános műveltségre
is kénytelen oktatni a szakképzés mellett, illetve azzal párhuzamosan.
Ha a tanítóképző-intézetekbe való felvételi alap az érettségi bizonyitvány
vOlf-la,ennek az intézetnek kizárólagosan szakképzési jellege volna,
Igy a képző-intézeti tanári állás még jobban elütne a középiskolaitól.

, Ekkor nem kellene más,' mint az egyetemen egy jól szervezett,
két éV1 tanulmányozásra kiterjedő, kizárólag a tanítóképző-tanárképzést
szolgáló, mondjuk önálló pedagógiai fakultást állítani fel, a nevelés-
'tudományoknak be ható tanulmányozására még pedig ugy elméleti, mint
gyakorlati alapon. A gyakorlatt kiképzésre egy - a középiskolai tanár-
képres gyakorló gimnáziumának megfelelő - mintaszerű elemi tanító-
képző- intézet szolgálna.

'. Miután az elemi tanítóképzés tisztán szakjellegű volna, vagyis
általáno 5 műveltségre nem tanítana, mert ,azt a hallgatók a középiskolá-
ban mar~ megszerezték, ennek megfelelőleg a képző-intézeti tanárképző
is csupárr-a neveléstudományok beható tanulmányozásával foglalkoznék.
Ha a theologiának s a theologiai tanárképzésnek elegendő a középiskolai
érettségi bizonyitvány ialapján szerzett általános múveltség, úgy elégnek
kell l~nnie az érettségi bizonyítványnak az elemi tanítóképzés és tanító-
képző-intézeti tanárképzés számára is, mert ezen intézetek ily szervezet
mellett szorosan csak pedagógiával foglalkozó szakiskolák volnának.

_ ·A tanitóképző-intézeti . tanárságra az érettségi bizonyítvánnyal és
~f.litói, oklevéllel -biró elemi iskolai tanítók közül a legkiválóbbak képez-
tetaének ki, t. i. azok, akik legalább egy évi. kitünőgyakorlati mőkődést
tudnak felmutatni, akiket a neveléstudományok beható tanulmányozására
a tárgy iránt érzett benső szereietük s kiváló hajlamuk s tehetségük vonz.

o •• Igy a tanítóképző-tanár képzettsége -a következő 'úton haladna s
Iejeztetnek be ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) nyolcosztályú népiskola, a 7-ik életévtől a 15-ik év
befejezéseig ~ b) négyosztályú egysége~ középiskola, érettségi bizonyít-
vánnyal, a, 16-ik életévtől a 21-ik év befejezéseig; ej elemi taníróképző-
intézet, tanítói oklevél, ~ 22-23. eletév alatt;. d) egyévi tanítói munkásság
1l,~4~ik_.életév i. el két évi egyeterni pedagógiai tanulrnányv tanítóképző-
intézeti tanári oklevél, a 25:-:-26.;. életévben. r ; , .
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Rövid áttekintés ben igy állana az oktatásügyi szervezet:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. MindennaP i nyolcosztá lyú iskola . A 7-8, 8-9, 9-10, 1O~1 I,

11-12, 12-13, 13-14, 14-15. életévalatt.
II. Alsófokú szakiskolák gazdasági, ipari, kereskedelmi, katonai

irányzattal. A 15-16-17 -ik életévalatt.
Ill. Egységes négyosztá lyú középiskola . A 15 -16, 16-17, 17-18,

18-19, 19-20-ik életév alatt.
IV. Felsöbbfokú szakiskolák, gazdasági, ipari, kereskedelmi, katonai

stb. szükséges irányzatokkal. Ide soroztatnék az elemi tanító képzés is,
két évi tanulmányozással. A 20-21, 21-22-ik életév alatt.

V. Az egyetemi tanulmányok a szükségnek megfelelő fakultásokkal.
Ide tartoznék a tanítóképző-intézeti tanárképzés is. Általában a tanul-
mányozás ideje aJIHGFEDCBAT éves kortól kezdődnék s ennek megfelelőleg egy
évvel tovább is tartana.

Idáig jutván elmélkedésemben, szivesen elismerem, hogy ez' az
én ideám csupán, elméleti értékű, megvalósulása egy nagyon messzeeső
kornak a zenéje. De nem lehetetlen, hogy eljő egykor az az idő is,
amikor ez az elmélet aktuális értékűvé fog válni. A' gyakorlati életből
vett tapasztalatok/ révén nem indokolatlan talán· az az állításom sem,

,hogy a taníióságnak, a tanítóképzésnek akkor lesz meg a kellő elisme-
rése, értékének s fontosságának megismerése, ha az elemi tanítóknak
legalább annyi javadalmazása lesz, mint ma például a jegyzői karnak
van. Ez pedig csak kellő-rnértékü iskolázás utján érhető el. Az elemi
tanítóképzés intenzivebbé tétele maga után vonja, s helyes utra tereli a
tanítóképző-intézeti tanárképzést is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* **
Eddig oly ideát ismertettem, amelyet egyhamar megvalósítani nem

lehet, mert az a kérdés toiul elém, mit lehetne hát meg is valósítani a
tanítóképző-intézeti tanárképzés terén? '

Annyit egy kis jóakarattal, a fontos ügy kellő rnéltánylásával, az
ügy igaz szeretetével minden esetre el lehet s el is kellene érni, ameny-
nyit dr. Baló Yozsef igazgató barátom a mult számban megjelent cikké-
ben kijelöl. Csatlakozom a lényegben az ő ideájához, vagy is ahhoz, hogy: á
tanítóképző-intézeti tanárképzés központja egy mintaszerűen felszerelt elemi
tanítóképző-intézetben legyen; ezen intézetben, ennek tanáraitói nyerjék li
polgáriskolai okIevéllel biró képző- intézeti tanárjelöltek a gyakorlati
kiképzést, ebben az intézetben nyerjék a tanítóképző- intézeti tanári állás-
hoz szükséges s az egyes tudományokból, tárgyakból felölelt. kerék
egészet képező elméleti képzést,. de ezt már az egyetemi ranggal biró
tanáraitól. Ez alapon nyerjék II tanítóképző-intézeti tanári oklevelét,

A tanítóképző-intézeti tanárképzés ne legyen sem a Paedagogium,
sem az egyetem függeléke, legyen az az ügy 'fontosságához mérten
minden más intézettől független önálló intézmény. _ ' ' .

(Sopron.) Súnkó Endre.
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(Folytatás. )

Előbbi cikkem vegen tett ígéretem kötelez kimutatnorn, hogy egy
gyakorló tanítóképző-intézet mellé helyezeridő tanítóképző-intézeti tanár-
képző előszörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulmányi-, másodszor sserueseti szempontból, harmadszor
a felseereles-, negyedszer a tanár jelö·ltek segitése tekintetéből nem ütköznék
legyőzhetetlen akadályokba, amellett, hogya magyar tanítóképzésnek,
sőt a népoktatásnak, egészben is, minden oldalúlag előmenetelére,
hasznára válhatnék, anélkül, hogy a kincstárt fölöttébb megterhelné.

E. Tanterv, tanulmányz· eszközök.

Célo A tanítóképző-intézeti tanárképzés úgy óhaitja jelöltjét a
tudomány egy pár szakában magas, főiskolai színvonalú fokra emelni,
hogy a jelölt az ezzel párvonalas gyakorlati kiképzés segítségével,
amikor állást foglal, teljes biztositékot nyujthasson szaktárgyainak
tanítóképző-intézetbeli helyes tanítására.

Továbbá ezzel kapcsolatban a jelölt a tanítóképző-intézeti nevelés
minden mozzanatában tudatos, célszerű, cselekvő részt tudjon venni,
tehát nemcsak pl. az internatus vezetésében, ellenőrzésében.

Végül az előbbiek függeléke gyanánt képes. legyen a jelölt a
néptanítói állás jogai val és kötelességeivel is szolidaritást vallani, először
a népiskolai nevelés és oktatás terén való tájékozódottságával, másodszor
pedig a néptanítói állás szolid emelésében, a tanítói közszellem irányí-
tásában való közreműködés képességéveI.JIHGFEDCBAI

Megjegyzem mindezekre, hogyacél eme részletezése minden
téren azon fokig értendő, amely az előzetes képzés fogalmába belefér.

A célnak e kitüzésében a legfőbb a legelső, de megfelelő figyelmet
érdemelnek az adott sorban következők is, amelyeknek elérése vagy
egyelőre csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüzése is hatalmasan megnövelné tanárképzésünk tartaimát,
azzal, hogy az egész népoktatásra és összes tanítói törekvésekre a
legüdvösebben hatna vissza. Ily módon valamikor csakugyan lehetne
szó egy népoktatásügyi főiskolaról.

A tanítóképző-intézeti tanárképzés csakugyan nem utánozhat más
tanárképzéseket. Vagy felfogjuk ezt s úgy becsülettel vagyunk e téren,
vagy nem fogjuk fel, s akkor elhullatott morzsákon tengődünk,

Ma a tanítóképző-intézetek többnyire nincsenek megelégedve a
tanítói közszellemmel, a tanítók pedig csak igen kis részben vannak
megelégedve a tanítóképzőkkel, noha kölcsönös bókok hallhatók.

Ugyanazon érdekeket kétféle testület, különböző felfogásokkal
szolgálja s ezek gyakran ellenfelek.

Legyen tanárképzőnk ugyanazon érdeknek rnindkét testület
irányában főképviselője, A tudományt vegye onnan, ahol legigazabb an
találja, de egyéniségébe - sajátosságához képest - elméletileg és

1) Kezdete megjelent a Magyar Tanítóképző 1905. évi november havi számában.
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gyakorlatilag egyaránt olvassza bele és úgy teremtsen szolid és minden
oldalúlag helyes népoktatási közszellem et.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanterv. A megáliapított célhoz képest a tanárképző tanulmányainak
két irányban kell folytatódniok : elméletzleg és gyakorla tzlag. .

Elméletileg. Az összes jelöltek 7 szakot választhatnának, u. m.
1. Pedagogia-magyar; 2. Magyar-német; 3. Földrajz-történet-alkotmánytan;
4. Számtan-mértan-fizika; 5. Természetrajz-kémia-földrajz; 6. Zongora-
hegedű-ének; 7. Torna kézimunka. (A pedagogia azonban minden szakkalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
párosúlhatna.

Minden szakra külön kötelező volna az általános filozófiai-pedagógiai
tájékozódottság, úgy elméletileg, mint gyakorlatilag. A külön pedagógiai
szak azok számára való volna, akik a tanítóképző- intézetben a pedagógiát
óhajtanák tanítani.

Hogy mind e szak ok micsoda kombinációval és tananyaggal
forduljanak elő, azt csak több szakbeli ember állapíthatja meg. Én itt
csak egyet kivánnék, azt t. L, hogy mindből az igazi tudomány hirdet-
tetnék, de mindnél annak tanítóképző-intézeti. szerepe kidornborításával.

Csak éppen a filozófiára és pedagógiára teszek bővebb megjegyzést.
Az első rendszeresebb tanítóképzésben kevés filozófiai mélység,

annál több pedagógiai jelszó szerepelt. Mostanában megingott az egész
pedagógia' hitele s inkább a "gyógypedagógiai" irányzatot becsülik.
A lélektan és logika az egész régi pedagógiát abszorbeálni látszanak.

Ez- utóbbi fejlődésben igen sok az üdv, de a végén is a lelektan,
maga, még nem a pedagógia, maga. Nincs is, most sem hazai peda-
gógiánkban nagyobb termékenység.

S ha a pedagógia, akár az orvosi tudományok körébe készül is
sorakozni, bármely szilárd alapján még sok teendője van.

Tanárképzésünk filozófus-pedagógusának éppen az előbbiekből
származnának nagyszerű feladatai, amikben akármilyen fényes elme
bec svágyát találhatná.

Neki kellene a tanítóképző-intézethez illő filozófiát és pedagógiát
szerkesztenie, amiben fő a fiziológia és psychologia volna' (esetleg ebben
támogathatná 1-2 óraadó is), de e pedagógiában annak a nép iskolát
eddig fejlesztő kiváló pedagógus - alakjai is - érdemük szerint - ele-
mezve volnának.

Bizonyos, hogy a tudomány egy s külön tételeket hirdető nép-
oktatási lélektan, pedagógia lehetetlen; de nem is kell; azonban a
tudományok nép oktatási vonatkozásainak művelése szükséges.

. Ha így összekötjük az igazi tudományokat és a népoktatás szem-
pontjait, a magyar pedagógiai élet meg fog ujhodni.

Gyakorla tzlag. Ez első sorban agyakorló tanítóképzőintézetben
folytatandó hospüá lásoka t, tanítási próbáka t -és időszakonként az á llan-
dóbb tanítasoka t illeti: -

Az L éves tanárjelölt ugyanis csakhamar hospitálhatna; az év vége
felé pedig próbára állhatna. A II. éves előbb egyes próbára is állván,
később szaktárgya valamelyikét állandósággal is taníthatná, természetesen
támogatással, amely utóbbi esetben az ő feladata volna a tanítás ered-
ményességéről való gondoskodás.
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A gyakorlat másodszor a gyakorló tanítóképző-intézet gyakorlo
elemi népiskolájának tanulmányozására vezetné a tanárjelöltet, ahol az
1. évben időnként hospitálhatna ; a második év azonban e téren is cse-
lekvő próbákkal és intenzivebb tanulmánnyal telnék el. ,

, A gyakorlat harmadik része a tanítóképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&"sk.rendta r tás
és fegyelem-; meg az t1zterná tus és iroda körébe vezetn é tanulmányra az
illető tanárjelöJtet, amely tereken az önálló megítélés és rendelkezis is
alkalom adtán osztályrészeül jutna.

A gyakorlat negyedik része a tanítóképző-intézetJIHGFEDCBAif/. egyesületeinek
vezetés- és irányításmódját iIletné s végül az ötödik, a gyakorló tanító-
képző-intézet egy pár tanári gyülésén való résztvevést, amidőn ez a
fentebbiekben különös tanulmánnyal járhatna.

S mindezeknek utó-, sőt kisérő gondolata gyanánt kiemelendő -
'az elősorolt gyakorlati eszközök utján is - az az érdek, hogy a tanár-
jelölt a népoktatásügy összefüggő szervezetébe beletekinthessen és észre-
vegye azon érintkező pontokat, amelyeken a néptanító és a tanítóképző-
intézeti tanár munkaköre, mint munkatársaké - találkozik.

Mindezek alapján sok és a lapos tudományt s hozzá széleskörü
gyakorlatokat kivánna ez a tanterv - tanárjelöltünknek. Csak az a kér-
dés, hogy minderre honnan kerülne idő, eszköz, mód, szóval lehetőség?!

Ami az időt illetné, kitelnék az azért, mert a tanárképző a maga
gyakorló tanítóképzőjével egy épületben volna elhelyezve s minden
eszköz - a fentiek elérésére - igen kevés kivétellel, ott, egy helyben
állana rendelkezésére. Nem kellene ezért ide, azért arnoda szaladgálni.

S mivel a véglegesen felvett tanárjelölt teljes ellátásban is része-
sülne, nem kellene korrepetitori vagy nyilvános iskolai tanítói állásokat
- pénzszerzés céljából vállalgatni, részint a szakképzés akadályozására,
részint a rossz módszerek elsajátítására, amint ez is előfordúl.

Az 1. éves nek, naponta délelőtti 1 órát kivéve, amely a tanító-
képző-intézeti és gyakorló-népiskolai hospitálásokra volna fordítandó.
délelőtti más 3 óra elméleti tanulmányozásra állana rendelkezésére, ami
6 X 3 = 18, vagy (8-1) 6 X 4 = 24. Az egész ,délután pedig készü-
lésre, internatusi s más tanítóképző-intézeti gyakorlatra volna fordítható.
S hátra volna még az időben az este.

A délelőttökból is, de főkép a délutánokból sok jutna szemináriumi
gyakorlatra is, annál inkább, mert kevés hallgatóval az előadás könnyen
alakulhatna bármiker szemináriummá - a célszerüség szerint.

A II. évesnek d. e.. 2 órája gyakorlati tanítás volna. S ugy maradna
a délelőttból 6 X 2 = 12, vagy (8-1) 6 X 3 = 18 órája, Délután ugy,
mint az 1. évesnél.

Az elméleti tanulmányi ellenőr ée intéző a tanárképző igazgatója
volna, a gyakorlatok intézője pedig a gyakorló tanítóképző igazgatója és
tanári kara. Tehát közös konferenciák is szükségesek volnának.

A tanárképző óraadó' tanárai évek alatt álIandósulván, szempontjaik
egységesülnének. .

A filozófus-pedagógus pedig olyanforma helyet tölthétne be nálunk
az egész' pedagógiában, mint pl. Rein - Jenában.

A tantervhez illő tanulmányi eszközök tehát a következők volnának z
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A filozófus-pedagógus igazgató előadásai és szemináríuma : az,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAóraadók
előadásai és szemináriumai, amely utóbbi érdeket szolgálnák agyakorló
tanítóképző illető tanárainak gyakorlati előkészítő vezetései és -, igazgató-
jának az isk. rendtartás" fegyelem, irodai ügykezelés. internátus stb.
köréből vett oktatásai. Ezek összesen ,és összhangba állítva ,szolgálnák
a célkitüzésben együtt kivántakat. S itt meg kell jegyeznem. hogy mindez
az állam tehető képességéhez képest fokozatosan egy állandó tanárokkal
is ellátott tanárképzőhöz vezethetne. A tanulmányi ügyek terén már csak
két, .felmerülhető ellenvetéssel célszerű foglalkoznunk. ,

A kontemplált 7 szak egyik-egyikén bizonyára oly csekélyszámú
tanárjelölt lenne, hogy egyI-egy előadás .esetleg 1---:2 jelöltnek tartatnék.
Bár szemináriumi képzésben ez nem volna baj. '

Igenis, ez az eset felmerülhetne. És célszerű volna e, szempontból
mindent megtenni, hogy egy ily tanárképző ne éppen csak az állami
intézeteknek képezzen tanárokat, S e~re kisérlet az alkotandó népoktatási
törvény esetleges intézkedései előtt is annyival inkább tehető, mert nem
példátlan a felekezeti tanítóképzőkben sem egy-két világinak alkalmazása.

Fontos' kérdes, hogy mindezekkel párvonalosan hogyoldódnék meg
a tanítónóképző-intézetek tanárképzése. Mert 8 állami tanítónőképzö-intézet
kevésbbé kívánhat, e .téren külön önálló tanárképzőt.

Eszembe jut, hogy az egyetemen a' nők és férfiak megférnek egy-
más mellett. Amennyiben pedig e téren együtt nem hallgathatnának, a
nők il mai gyakorlat fentartásával, szintén gyakorló tanítónőképző közre-
működésével, magánszorgalorn alapján is állanának országos tanár-
vizsgáló bizottság elébe.

2 •• Szerueeet, felszerelés, jelöltek segítése.

A tanárképző két évi tanfolyamú volna, mint ma a tanárképzés.
A tanárképző a vele kapcsolatban álló gyakorló tanító képző vel

együtt egy. kollégiumot alkotna.ramint előbbi cikkemben erre rámutattam.,
Ennek épületében volnának állandó lakók és napköziek.

, Állandók azok, ~Kik agyakorIó tanítóképzőhöz. közvetlenül tar"
to znak, degyakorlati szempontból a tanárjelöltek ts ilyenek, Az, épület
ezeké- volna - rendtartásban és fegyelemben.

Ami -pedig a tanárképző elméleti oldálát illeti, 'annak tanulmányi,
felszerelési, rendtartási ügyei annak igazgatójához tartoznak, oly rnódon,
hogy a tanárjelölteknek a kormány .által megszabott gyakorlati foglal-
koztatásán kivül mindenhez az ő beleegyezése és intézkedése volna szük-
-séges .

. Közös természetű ügyekben a két tanári kar közös gyülése
döntene vagyjenne javaslatot.

A tantermeknek legcélszerűbb volna szakok szerint beosztatniok,
míndegyik a, meJlette le~ő szertárral s amellett két tanári szobával;
egyik a tanárképző tanáré, a _másik a tanítóképző tanáré, a szertár
közös. Annyival. is inkább. célszerű, volna, ez, mert így az elmélet és
gyakorlat, vezetőjemég szerosabb érintkezésben -állhatnának, ami egy
gyakorló tanítóképző-intézetnek első rangú érdeke _volna.
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Ilyen ,formán a tanárjelölteknek külön iskolai helyiségekre nem
is volna szükségük.

Ami pedig az internátust illeti, oda a tanárjelöltek felügyelőkként
osztatnának be, oly módon, hogy az a segédtanárok itteni elfoglaltságát
nagyban kevesbítené s mi közben segély volna, a tanári létszám
csökkenéséveI megtakarítás is volna.

Ily módon meg lehetne tenni, 'hogyagyakorIó tanítóképző-intézet
minden növendéke, ha fizetés ért is, bennlakó lenne,

, Mily érték volna ez a nevelés minden eszközével - még próbának is.
A tanárjelöltek pályázat útján vétetn ének fel, amely pályázat

minősítését a két igazgató közösen végezn é s együtt tenné a javaslatot
a közoktatási kormánynak.

A felvétel a polgári tanítóképzőben nyert oklevél alapján történnék.
Igy hal adnánk történeti alapon. De csakhamar meg kellene találni
a módját, hogy okadatolt esetekben más számára is nyitva álljon
tan'árképzőnk.

A tanárjelölt "felvétele azon záradék kal végződnék, hogy 1/2 évig
fizetnie kellene az ellátást; s ha ez idő alatt arravalóságának jeleit adja,
véglegesitterik s addig befizetett dijait - szegénysége esetén - vissza-
kapja. Ellenkező esetben pedig nem kapja vissza és ranárjelöltnek többé
nem tekintetik.

Az arravalóságnak kriteriuma a pontos órára való járás, kollokválás,
szeminariumi munka, a gyakorló tanítóképző-intézeti gyakorlatok kifogás-
talan végzése, szóval az elmélet és gyakorlat tanárainak egyhangú
véleménye, a végleges felvételre ajánlólag, s hozzá az, hogy a vég-
legesen felveendők száma a szükséglethez képest előre megállapíttassék,

évről-évre, hogy a megrostálás mindenképpen aktuális lehessen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tandrvzzsgá la t. Minden szempontból okadatolt kivánnunk, hogy a
leendő tanítóképző-int. tanár egy országos tanárvizsgálóbizottság előtt
- oklevele megszerzése céljából - vizsgálatot tegyen. Ez az országos
tanárvizsgáló-bizottság pedig kapcsolatba hozandó a tanárképzővel, mert
ez volna hivatva arra, a képzésben is, a képesitesben. is, hogy a tanár-
jelölttől éppen azt kivánja, amire annak első. rendű szükségei vannak.

Az országos bizottságba éppen e szempontból benne lennének
azok, akik a képzésben is részt vesznek és azokon kivül - szükség,
célszerüség szerint mások is :..... úgy az elmélet, mint a gyakorlat
szempontjából.

A vizsgálat 3 részból állana: irasbeii, szfJbelz' vizsgálatbóJ, két
gyakorla tz' tanításból, t. i. egy tanítóképző-intézeti és egy gyakorló elemi
népisk. tanításból

Az oklevelet a tanárvizsgáló-bizottság ' elnöke és a censorok
írnák alá. ,

Költségvetés illenék, ide végűl ; azt azonban" elveit felemlítve,
elhagyom.

Számot kellene először 'vetni a tanárképző-intézet igazgatójának
dotációjával, mely úgy fizetésben, mint lakbérben az egyetemi mértékek
szerint állapíttatnék meg..
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Szükség volna 12-15 óraadó ra, akiknek a mai mértékek szerint
horribilis óradíj mellett is sok kitelnék 20-30 ezer koronából.

Ezentúl csak a felszerelés .ügye volna egy kisse nehéz kérdés,
amely azonban egy nehány év alatt a kellő útra terelődhetnék. Addig
meg lehetne tenni, hogy a term. tud, szak ok hallgatói, szükség szerint,
vagy időnként legalább pl. az egyetemen hallgassák óráikat. Világos
azonban, hogy úgy a költsegvetes, mint egy ily módon kontemplált tanár-
képzőnek más feltételei ez ügy további vezetésétől s konkrét formájának
kialakulásától függenek. Az én feladatom csak az volt, hogy ennek célszerű-
ségét és lehetőségét kimutassam. Talán' nem sokkal in~radtam adós.
Ha alapjában igazam van, fogyatékosabb kezdettel is elérjük önálló
tanárképzőnket. Oe hogy elérjük, egyszer csak meg kellene kezdeni.

(Budapest.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Dr. Ba/6 7ozsef.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yakorla ti k ik épzés.

Hogya tanítójelöltek gyakorlati kiképzéséről ujabban mily rende-
letek adattak ki, az az illetékesek és érdeklődök előtt ismeretes. Hogy
a rendeletek végcélja helyes, afölött nem kell vitatkozni. Oe kérdem,
hogya kijelölt célt csak az előírt irány követése mellett lehet-e elérni,
vagy nem létezik-e a közbülső fokozatok között egyik-másik, vagy egy-
néhány, amelyek helyett másokat alkalmazva, a cél felé való haladás
biztosabb lenne, vagy vajjon általában ellehet-e jutni a kijelölt úton oda,
ahová menetközben es meghatározott időn belül jutnunk kellene.

Szándékom tiszta és az, hogya tanító képzést igen közelről érintő
ezen kérdések felvetése által olyan eszmecserét provokálják, amelynek
folyamán majdan az ismeretlenség ködében levő, vagy a csak szűk kör-
ben (pl. egy képző nél) létező s alkalmazásban levő felfogások és beren-
dezések nyílt színre jussanak s az ily felszólalások egyrészt a vélemé-
nyek tisztulására és egy közös képhez mindinkább való közeledésre
vezessenek, másrészt azok részére is hozzáférhetőkké váljanak, akiket
akármilyen ok a közvetlen gondolat- és vélemény cserében megaka-
dályoz.

Ezen okból bátorkodom az érdekes és időszerű kérdést elővenni s
nézeteimet róla e helyen kifejteni.

A miniszteri rendelet szerint mi szaktanárok résztveszünk a gya-
korlati kiképzés előkészítésében, a tanítás meghallgatásában, a bírálatban
s végre mintatanításokat is tartunk.

Ez alkalomból csak az etökészítésrő/ fogok szólani.
Nézetem szerint a felsorolt négyféle szerep között a tanárra és a

jelöltre nézve a legfontosabb és leghatásosabb az első, t. i. az előkészités.
Minden I anitással foglalkozó egyén tudja, hogy a tanítás menetének síma,
döcögésektől és ka pkodásoktól, meglepetésektől mentes lefolyását, a
figyelem és érdeklődés felébresztését és fenntartását, egyszóval az egész
tanítás sikerét a külön böző tényezők között a tanítást megelőző elő-
készület bizonyítja, mely nélkül semmiféle tanítás el nem lehet, azért,
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mert továbbadni csak azt lehet, amivel magunkfs' birunk. Az előkészí-
téshez számítom az anyaggyüjtést és az anyag továbbadásához szükséges
készségek és módszerek megszerzéSét. Legtermészetesebb 8Z előkészítés
akkor, ha annak rnindkét ága ugyanazon ember kezében van, mert
akkor -az alacsonyabb és magasabb !rendű -arryag, elmélet és gyakorlat,
mult es jelen a legpontosabban -fedik egymást. '

Képzőink a gyakorlati kiképzést illetőleg nincsenek ezen, felfogás
szerint berendezve. Alkalmunk v~n tehát megvizsgál ni, hogy az adott
viszonyok között mégis miféle előkészítést lehetne életbe léptetni úgy,
hogy az a legtermészetesebbhez a legközelebb álljon

A 'képzőinkhez csatolt, többnyire osztatlan gyakorló népiskolák
voltaképeni vezetője a gyakorto iskolai tanító. 6 az, ki a jelöltek által
végzett sokféle kisérI et között hánykódó gyermeksereg szellemi fejlődését
állandóan és ismetelten azon mederbe visszavezeti, melyet az iskola
tanítási és nevelesi rendszerének nevezünk s mint az iskolájában folyó
rnunka legnagyobb részének elvégzője, azt a rendszert munka közben
tulajdonságainak összegevel észrevétlenül ugyan, de mégis egészen ön-
tudatosan teremti és képviseli. Mentől ügyesebb és erősebb a benne levő
összetartó, .és nivelláló erő.vannál jobb a gyakorló Iskola. ,

A Jelöltek gyakorlati kiképzésében ezt az erőt nem nélkülözhetjük,
már csak azért sem, mert a szaktanárok gyakorló 'iskolai működése,
bármilyen gyakori s összefüggő legyen is (amitől különben egyelőre
még' távol állunk), az egymástól okvetlenül elütő források miatt nem
képes a jelöltek lelki szeme előtt az iskolában folyó munka egységes
szeIlemét s Így annak könnyen megérthető, egységes és individuá1is
rendszerét megteremteni és állandóan szemléltetni. A szaktanároknak a
gyakorló iskolában folytatott, Időben kisebb terjedelmű munkája sannak
révén keletkező s egymástól mindenesetre különböző individuális rend-
szerek azonban egyenként és összesen a kezdő jelöltre sokaságuk és
rövid ideig tartó életük folytán még akkor sem gyakorolhatnak olyan
alakíró és képző hatást, mint az egyöntetű, egységes. és szilárd, egy
embertől származó iskolai munka, ha egyenként tökéletesebbek js volná-
nak a gyakorlo iskola vezetője által követett és képviselt rendszernél.

Ennélfogva az előkészítésben a gyakorló iskola vezetőjének fontos
szerep jut, melyet helyettesíteni nem szabad, elengedni pedig nem lehet.
Nem helyeselhetem tehát azt az eljárást, amelyik az egy tanítóval bíró
gyakorló iskolát részekre (felekre) bontja s a részekben ugyanazon idő-
ben gyakorlati próbatanításokat enged meg, mert ezzel az egyik félosz
tályban végzett összmunka már nem folyhatvan többé az egésznek rend-:
szerében, eredményében iIluzóriussá válik. \

A gyakorló iskola vezetőjének az előkészítésnél végzett munkájától
azonban megkivánjuk, hogya szaktanárokét mindenképen kiegészítse és
mint ilyen, képes Iegyen a különböző irányú beavatkozások mellett is
az egészre az' egységesnek jellegér ruházni. Ez nem könnyű 'feladat s a
kellő egyéni rátermettség mellett is csak bizonyos szerep- és munka-
megosztás eljárás 'mellett válik "lehetségessé. -

Először is szükségesnek "tartom, hogyagyakorIó iskola -vezetője
8,Z illető tárgy szaktanárával előlegesen és közösen -állapitsa meg azokat
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a témákat, a gyakorló Iskola teljes anyagából azokat a részeket, amelye-
ket a jelöltek a kijelölt időn belül tanítani fognak. A gyakorlati Kiképzés
szempontjaból helytelennek minősítem azt az eljárást, amelynél a szak-

'tanárnak e téren jogot. nern.. adnak. Mert nem számítva azt, hogya
tipikus témáknak 'együttes, megállapítása esetén talán közelebb jutunk az
együttmunkálkodás ideáljához, .ez nézetem szerint már csak azért is
szükséges, hogyaszaktanár az előkészitéskor azon pillanatban, amikor
a jelölt megkapja tanításának anyagát, ne legyen maga is előkészületlen
s mint ilyen azután- bizonyos mértékben a rövid,_ de alapos és tárgyila-
gos segítség nyujtása képtelen. Senki sem állíthatja magáról, hogy bizo-
nyos szellemi tevékenységek be- és átlátására egyenlő precizitással képes,
akár van hozzá elegendő ideje, akár nincs. Miután pedig az előkészítés-
nek biztosnak kell lenni, adassék tehát a szaktanárnak is alkalom arra,

, hogy az előkészítésre maga is előkészülhessen. Ezt pedig megkapja, ha '
agyakorló iskola vezetőjével előzetelsen közösen állapí totrák meg a
témákat, mert akkor ő is tudja, hogy mely időben miféle anyag kerűl
szőnyegre, mire kell neki magának is elkészűlve lennie.

Az osztályban, tehát az összes növendékek jelenlétében történő
szóbeli utasításkor,mely a következő gyakorló tanítást végző növendék
előkészítésére szolgál, nézetern szerint a téma kijelölése után az előké-

szitést a szaktanárnak kell megkezdeni. A szaktanár ugyanis oly utasír
tásokat adhat, amelyek a tárgynak megfelelők s a képző ben nyujtott elméleti
módszerhez és az ő általános tudományos felfogásának szellem éhez
alkalrnazkodók, a jelöltek által már tanult anyaggal összefüggésben lévők
lehetnek. A szaktanár utasításai amíg első sorban az elméletnek a gya-
korlattal való legszorosabb összefüggését kimutatják, azt ápolják, már
csak azért is első helyre valók, hogy a tanítójelölt lássa agyakorló
iskola követelményei és a, tanítóképző által annak idején nyujtott isme- ,
retek között az összefüggést s ennek alapján képes legyen tanítására
úgy készülni, hogy addig elfoglalt, passziv ,és azutáa bekövetkező aktiv
tevékenysége között hézag, vagy ugrás ne legyen. S hogya gyakorlatok
megkezdéséig a jelöltet a szaktanár tanította az egyes tantárgyakból;
egyfelől az általános műveltség követelrnényei, másfelől a leendő tanítói
működés szükségletei szerint, világos, hogy most, amikor> a jelölt a
nyert ismereteket végre maga is továbbadni kezdi, tehát a gyakorlati
tanírás terén első szárnypróbáit végzi, ingadozó 'és bizonytalan helyze-.
tében természetes könnyedséggel csak arra támaszkodhatik, aki neki
eddig is vezetője, irányítója .volt, ,

pe meg abból a szempontból is indokoltnak találom a javasolt
sorrendet, mert a szaktanárok, akik csak 'néhány tárgy tudományos
haladását kénytelenek figyelemmel kisérni,az ujabb változásokat és ered-
ményeket könnyehben vehetik észre és tarthatják meg, mint agyakorló
iskola vezetője, aki elJIHGFEDCBAvégre csak egy ember s mint ilyen, a legjobb
akarata mellett sem lehet. képes öt-hat ernber befogadó és asszimiláló
munkájával versenyt futni. Épen azért, ha a sorrendet megfordít juk,
könnyen megtörténhetik. hogyagyakorló iskola vezetője és azután a
szaktanár által adott szakutasítás nem fogják egymást teljesen fedni, sőt
homlokegyenest éles ellentétben is állhatnak egymással, ami mindenesetre
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az ügynek ártalmára szolgálna s esetleg sajnálatos természetű szellemi
összeütközések lehetőségére szolgáltatna alkalmat, amit pedig nézetem'
szerint mindenképen kerülni k~IL

Mit sem ér ilyenkor azon kivezetó út, hogy összeütközés esetéri
az ügy a tanári tesfület előtt tisztázható, vagy esetleg egy magasabb
fórum perdöntő ítélőszéke elé vihető, mert az összeütközés sajnálatos
szin helyén a jelöltek előtt a felek egyike már kilehelte megsértett tekin-
télyének elszálló lelkét s ezen tanári testület és magasabb fórum már
nem segíthet.

Ha a szak tanár az útbaigazító előkészítést befejezte, következik a
gyakorló iskola vezetőjének irányító munkája, amely \mindenkor a gya-
korlo iskola -összhangzatos működésének biztositasára célzó olynemű
utasításokból fog állani, melynek nyujtására egyedül csak az képes, ki
helyzeténél fogva mint a gyakorló iskola vezetője, azt bizonyos magasabb
nézőpontból a maga egészébeh nemcsak áttekinteni, de működés et min-
den részletében ellenőrízni és a különböző külső tényezők hatásait
hasznosan felhasználni és összeegyeztetni tudja. Igy tehát agyakorló
iskola vezetőjének utasításai nézetem szerint nem annyira szakbeliek,
mint inkább általános pedagógiai és didaktikai természetűek s mint ilye-
nek a szaktanár által adott szakutasítások termeszetes folyományai észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szükségszerű kiegészítői.

A szóbeli utasítások alapján' a jelölt által készített tervezet átnézés
és javítás céljából az általam javasolt sorrend mellett természetesen szin-
ten először a szaktanár kezébe kerül, aki azt szakszempontból átbírálja
és kijavítja. _

Közvetlen tapasztalatból tudom, hogyalegalaposabb szóbeli elő-
készítés mellett is a jelöltek tanítási tervezet ei nem szoktak mindig sike-
rülni. Ha pedig a tervezet rossz, maga a tanítás is rossz, sót még annál
is rosszabb. Ennélfogva most következik az előkészítés második, még,
pedig nehezebb, fáradságosabb, de egyben a szóbelinél hasznosabb része,
az írásbeli előkészítés, mi alatt a tervezet átnézését és javításat értem.
Ez utóbbit azonban nem tartom az e téren megkövetelt alaposság és.
szigorú lelkiismeretesség követelményeivel összeegyeztethetőnek, ha 'az-
egész birálat és javítás pusztán csak piros tintás -aláhúzásokból, vagy
legfeljebb a margóra vetett néhány felkiáltó-, kérdő- és csodálkozó-jelből
ali. Nézetem szerint a biráló, ha a tanítás érdekében hasznos munkát
akar végezni, köteles nemcsak rosszúl teltett kérdéseket vagy helytelen-
gondolatokat "kijavítani, de egész gondolatmeneteket, ha izlésének és.
utasításainak meg nem felelnek, törülni és helyette jobbakat nyújtani.
Ott, ahol a közlés szükségtelen, de a jelölt ezt mégis alkalmazta, mert.
a kifejtést nem tudta, a kellő kifejtés a maga egész terjedelmében fel-
tüntetendő. Egyszóval még a legrosszabb tervezet et is úgy át kell javí-
tani a szakbirálónak, hogy az majdnem átdolgozás legyen

Sikerült tervezet nélkül nincs sikeres tanítás. Epen azért, ha vala-
kinek az egész osztály által készített összes tervezeteket kell átnéznie-
és kijavítnia, 1 osztályra csak 25 növendéket és 1 hétre két félórás taní-Ll
tást számítva, 1 emberre 50 tervezet esik, ami oly nagy j szátn ~Sl a'"
megkívánt alaposságnál fogva oly nagy munka, A'0'gy a-z~":'eg9öfrll:5:l:!r ~ri
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többi összes heti munkája Imellett már alig képes elvégezni. De ugyanígy
a gyakorJó iskola vezetőjére ugyanazon időben háromszor annyi munka
esnék. aminek elvégzése egyenesen lehetetlen.

Ha pedig a tervezeteket idő és erő hiányában senki át nem nézi,
akkor a jelöltek azokat komoly buzgalommal elkészíteni nem: fogják,
még akkor sem, ha birálatközben (amire nézetern szerint -megint nincs
idő) egyesek tol egyes részletek kidolgozását számon is kérjük, már csak
azon egyszerű oknál fogva sem, mert a heti 6 darab tanításizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervezet
lelkiismeretes kidolgozásahoz nekik maguknak sincs elegendő idejük. De
ha a tervezeteket sem a növendékek alaposan meg nem csinálhatiák,
sem a tanárok és a gyakorlo iskola vezetője kifogástalan részletesseggel
meg nem birálhatják, akkor a kívánság, hogy az egész osztály azokat
elkészítse, indokolatlan, sőt egyenesen káros is, mert nemcsak időpazar-
lást okoz, de a körülmények nyomása folytán még fölületességre és

· lelkiismeretlenségre is szoktatja a jelölteket.
Ennélfogva k onstatáthatom. hogy az írásbeli előkészítés a meg-

kívánt alapossággal és haszonnal csak akkor vihető keresztűl, ha a
tanításra készülő és szóbelileg előkészített teljes osztályból csak egy
növendék jelöltetik ki arra, hogy leendő tanítására írásbeli dolgozatot,
úgynevezett tervezetet készítsen.

A szaktanár, ha munkájával elkészűlt, elküldi a tervezetet a gya-
korló iskola vezetőjének, hogy az a maga összeegyeztető és. kiegyenlítő
munkájával az egész tanítást érintő általános pedagógiai és didaktikai
megjegyzéseivel abban azt a szellemet biztosítsa; melyet a gyakorJó
iskola egyöntetű rendszere mindenkor megkövetel. Epen azért a tervezet
osztályozása is csak akkor történhetik meg a kellő igazsággal, ha a
részletes szakbírálat és általános pedagógiai és didaktikai birálat már
megtörtént, vagyis akkor, amikor a gyakorló iskola vezetője összvéle-
ményét megalkotta s .így csakis ez utóbbi által. .

Az eddigiek alapján tehát a sikeres előkészítést illetőleg szükséges-
nek tartom:

1. Hogyagyakorió tanítás anyagát képező témákat agyakorió
iskola vezetője és a szaktanár előre közösen állapítsák meg.

2. Szóbeli előkészítésben az egész osztály növendékeit "kell része-
síteni.

3. Tanítási tervezetet csak egy jelölt készít, az, aki tanítani fog.
4. A szóbeli előkészítéskor először szakszerű utasítást kell nyujtani

s ezt a szak tanár adja.
5. A szakszerű utasítás után jönnek az általános pedagógiai és

didaktikai utasítások s ezeket a gyakorló iskola vezetője nyújtja.
6. A tanítási tervezetet először szakszempontból a szaktanár bírálja:

és javítja úgy tudományos, mint a tárgy módszeres követelményei szerint.
7. Ezen birálat után jÖn a gyakorJó iskola vezetőjének általános

pedagógiai és didaktikai szempontból gyakorolt bírálata és javítása, ki a
tervezet et osztályzattal is" ellátja.

(Léva.) Kurucz Ernő,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M&2')'ar Tanítóképző. 37
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A . tan ítóképző -in tézeti ra jztanárok tá jékozta tó
tanfolyama,')

,A kultuszminiszter úr f, évi január 28-án, 7797, szám alatt kiadott
rendeletével , ugy intézkedett, hogy minden tanárképző rajztanár, kivétel
nélkül, részt vegyen a [unius 13 án kezdődő három hetes tajékoztató
tanfolyamon.

A miniszteri .rendelet célja, amint az abból kitetszett, az volt, hogy
az életbe lépő uj tanárképző rajztanterv szelleme fölszivódjék még az
uj iskolaév 'kezdete előtt az ezen intézeti rajztanárok tudatába, s hogy
ily módon a már kész uj népiskolai rajztanterv és tanárképzői rajztaní-
tás közt ellenmondás elő ne álljon.

Junius 13-án, délelőtt 9 órakor a Mintarajztanoda és Rajztanárképző
könyvtárában gyültünk egybe. Ott volt Neményi Imre kultuszminiszteri
osztály tanácsos, Székely Bertalan igazgató, Nádler Róbert, Györgyi
Kálmán, Hollós .Károly, Krisch Aladár, Dörre Tivadar. Neményi Imre
nyitotta meg a tanfolyamot. Az a lelkes hang, amellyel az osztálytaná-
csos ur a tanfolyam célját vázolta, a meleg ügyszeretet. igaz meggyőző-
dés és minden oldalu tiszta tájékozottság szava volt: Semmi frázis, de
tartalom minden mondata. ,

Lelkesen megéljeneztük. MajdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANadler Róbert üdvözölte Nernényi
Imre osztály tanácsos urat, Székely Bertalan festőművész, igazgatót, aki
szivesen 'nyitotta meg az anyaintézet kapuit az ismét tanulni jövő régi
tanítványoknak; s végül szivesen az egybegyült tanfolyami hallgató
kartársakat. A mi részünkről Holcmann Ferenc (Győr, állami tanárképző)
kartárs mondott köszönő és üdvözlő beszédet. Ezzel a tanfolyam meg-
nyillett. -

A tanfolyam időbeosztása a következő volt:
: fum'us 13-án, kedden d. e. 9 órakor. A tanfolyam megnyitása az

Orsz. m. kir. rajztanárképző könyvtár olvasójában. Ezen intézet tan-
menetének bemutatása. D. u. 2 ó. Lyka Károly előadása az Orsz. Magy.
Iparmű vészeti Muzeumban, IX. ker" Üllői-ut 33 - 35. sz. a.

: fum'us 14·én, szerdán, d. e. 8 Ó. Nádler Róbert előadása, 1. em.,
12. sz. a., 9- 12-ig kézügyesítő gyakorlat szines krétával, ecset-
gyakorlatok és tervezgetések szines krétával vagy ecsettel; 1. em., 4-5 .

. sz. a. D. u. 3-8-ig Györgyi Kálmán előadása a városligeti Iparcsarnok-
ban és az et! elhelyezett rajzkiállitásnak megtekintése.

: fum'us- lS·én, csütörtökön, d. e. 8 Ó. Nadler Róbert előadása.
9-:-1/212-ig füszálak, préselt levelek, élővirágok éslepkéknek silhouetteszerü
Jesté,se. D. u. 2-4 ig elemi népiskola megtekintése, IX., Bakács-tér 12.
szám. 1/25 Ó. M. tanszerkészítő-intézet megtekintése, VI ker., Felső-
erdősor 5. szám~.' \

Jun/us 16-~n, pénteken, 8 Ó. Nadler R. előadása. 9-12-ig edények
szénnel való rajzolása ; szerszámok festése .és préselt levelek pontos
rajzolása .nagyobb méretben. 3-,6-ig' li m. kir. iparművészeti iskola, ,
megtékífítése, . IX. ker., Kinizsi-utca. '

_1) A Rajz oktatásügyi és szépirodalmi folyóirat után.
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Junius n.én, szombaton, 8 Ó. Nadler Róbert előadása. 9-1/212-ig
lepke nagyobbított rajzolása és kontur-festése, 2-4-ig elemi iskola
meglátogatása, II. ker., Margit-körut 4-8. sz. 1/25-6-ig Lyka Károly
előadása az építőművészetről, rajztanárképzőben.

Junius 18-án, vasárnapon, 9 Ó. Az állami gipszöntvény-gyüjtemény
megtekintése.

Junius 19-én, hétfőn, 8 Ó. Nadler Róbert előadása. 9-12-ig nép-
műv. tárgyaknak (varrottas, szőttes, cserépedények) szines fölvétele.
D. u. 3-4 ig Lyka Károly kalauzolása a Nemzeti Muzeum könyvtárában.

JUnt'us 20-án, kedden, 8 Ó. !'adler R. előadása. 9-l2-ig tervezés
a szép műv. targyak szellemében. 3- 6-ig aszékesfővárosi iparrajziskola
megtekintése, IX. ker., Lónyay-utca és Oroszlán-utca.

Junius 21-én, szerdán, 8 Ó. Éber László előadása. 9-ll-ig
stereometriai testcsoport rajzolasa. 11-12-ig ugyanennek vetületi rajzolása
szabadkézzel, a méretek bejegyzéséveI. 3-6-ig Eber László dr. bemutatja
a Nemzeti Muzeum régiségtárát és magyar vonatkozású gipszöntvényeit.

Junius 22-é~, csütörtökön, Urnapján, d. e. 9 Ó. a városliget!
Iparcsarnokban elhelyezett rajzkiállítás újból való megtekintése.

Junius 23-án, pénteken, 8 ó. Vita-óra, Nadler R.' 9-12-igJIHGFEDCBAve tü le ti

rajzolás eszközökkel, lépték .szerint. 3-5-ig Sémayer Vilibald előadása
a Néprajzi Muzeumban. .

Juniur 24-én, szombaton, 8 Ó. Nagy Sándor előadása. 9-ll-ig
egyszerű, gömbölyű tárgyak rajzolása szénnel. 11-12-ig csigák rajzolása
a falitáblán. 3 Ó. eszmecsere Nagy Sándorral. 1/25-6· ig a VI. ker. áll.
főreáliskola megtekintése.

JUntUS 25-én, vasárnapon, szakmunkák. megtekintése a könyv-
tárban.

Junius 26-án, hétfőn, 8 Ó. Nadler R. előadása, 9 -Ill-ig egyszerü
szögletes tárgyak egyszinü festése az udvarban; rossz idő esetén a
Ill. em. 11-12-ig lepkék festése természetes nagyságban. 3-5-ig egy
két szines edényből álló csoport festése. 5-6-ig bogarak magyarázó •
rajzolása a falitáblán.

Junius 27 én, kedden, egész napra terjedő kirándulás Dörre Tivadar
tanár urral és tanítványaival Mária-Remetére, tájképrajzolás céljából.

Junius 28-án, szerdán, 8 Ó. Vita-óra. 9-ll-ig összetettebb használati
tárgyak rajzolásaceruzával. 11-12-ig használati tárgyaknak emlékezet-
ből való rajzolása. 3-6· ig élővirágok szines festése.'

Junius 29-én, csütörtökön, Péter és Pál ünnepén, d. e. 9 Ó.

Versényi Gábor, dr. Lévay Edéné és Éber Sándor bemutatták növendékeik-
nek természet utáni rajzait, tanításmódjaikat az egyes tanárok m eg-

beszéltékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Junius' 30·án, pénteken, ,8 Ó. Nádler R. előaqása.;9-l~l-ig drapéria-

rajzolás. 11- rz ig csontok rajzolása a falitáblán. 8-6-ig. mintázás.
Julius l-én, szombaton, 8 Ó. Vita-óra és a térképrajzoktatás

ügyének megbeszelése. 9-i2-ig alakrajzolás élőrninta után 3-'J5-ig
kitömött állatok rajzolása. 5 - 6 ig állatok rajzolása emlékezetből:

Julius 4 én, kedden, 8· ó.: Mozgó-' alak -rajzolása az udvarban •.
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1O-12.ig mozgó állatok rajzolása. 3-5· ig a rajzmunkálatok megtekintése.
5 Ó. a tanfolyam bezárása a könyvtár olvasótermében.

A tanfolyamon tartott előadások közül Nádler Róbert vezető
művész-tanárunk előadássorozatát kivánom még legalább vázlatos an
megirni .. Megjegyzem azonban, hogy jegyzeteim hézagosari készültek,
minek oka jórészt az, hogy az ember egy élvezetes előadáson inkább
elmélkedik, figyel, mintsem lelkiismeretesen jegyezne. .

-x·

Az utóbbi időkben gyakran szóba .kerül a régi és modern rajz-
oktatás kérdése. Össze-vissza keverik az eszméket. Némelyek szóban,
elnevezésben. mások pedig lényegben térnek el egymástól, vagy kutat-
ják a hibákat. Nadler Róbert gyakran főlemlíti, hogy ő e szónak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rnodern, egyáltalán nem tulajdonít semmi különös jelentőséget, fontosabb
dolog' a rajzolásnak életreható értelmes módon való tanítása. Amennyiben
pedig az uj törekvések a valóságos élettel szorosabb kapcsolatba hozzák
a rajzolás tanítását (ami a régi módszernél hiányzik): méitán mondhatni
e modseert ujnak.

, A rajztanítás a nem.: szakirányú iskolákban ne különös célokat
tüzzön maga elé, hanem átlagos tanulságot eredményezzen. Ezért
különösen hangsúlyozza, hogy' az összes tantárgyakkal szorosabb
kapcsolatba jöjjön e tárgy. Amint a nyelvtanítás nem a verstanulásért
vJgy szabályokért való, hanem a logikus gondolatkifejezés a célja; ahogy
a történelem se' évszázadokra tanítson, hanem az emberiség nagy
multja tanúlságul szolgáljon: ugyarajzoktatás sem önmagáért való,
de jó megfigyelésre, térbeli gondolkodásra tanítson, a természet tanul-
mányozására segítsen és a gyakorlati életre neveljen. A tudomány, ipar
és művészet elsósorban nagyot lendülnek a helyes rajztanítás által, ami
elsősorban a' természet megismerésére vezet és az emberi alkotások-
megbecsülésére tanit..

Észlelni, meghatározni, itélni, ez a lelki processzus. Látni, meg'
tanulni a legfőbb 'kivánság. A rajz az eszmék, formák cselekvések
kifejezésére a legalkalmasabb nemzetközi nyelv. A földrajz, természet-
tudományok, etnográfia, történelem, nem nélkülözhetik, a mennyiségtan
segítője és az ipar mellőzhetlen eszköze.

Az izlés és az esztétikai érzések nevelője, irányitója a rajz. A
műremekek .igaz megértése az ő utján történik. Ohajtandó, hogy a
természeti és művészi alkotások tanulmányozása általánossá tétessék.
A művészet közös tulajdona legyen az emberiségnek, ne legyen csak
frivolitás, ne csak a kiváltságosok tulajdona. A természeti és mester-
művek a látó embert meghatják, mig a szernlélődéshez nem szoktatott
tömeg érzéketlen az ezekben megnyilatkozó szépség és erő iránt.

A művészi, .költői gondolattermelés, eszmealkotás : a produkció.

A gondolatok, eszmék képben, szoborban vagy irás ban . való kifejezése
a: reprodukcid. A művészetnek. legfontosabb része ez. De nem teljes a
művészet a recepció. a fölfogás, befogadás nélkül.: Mig az előbbiek a
művész tehetségei, ez utóbbi a szemlelő. és műélvezőé. A recepció is.
bizonyos értelemben,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművész-föladat, azon képesség, melynél fogva az
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elé -tárt eszméket a nem művész-ernber megérti és lelkében földolgozza.
Szóval: nem elégséges a produktiv tehetségek nevelése, hanem gondos-
kodni kell areceptiv képességek kifejlesztéséről is, Mig egyrészről 'az
alkotók eszmékkel, alkotásokkal szolgálják a művészetet: addig más
oldalról legyen élvező, befogadó, műizléssel biró közönségJs. .

Ilyen élvező, megértő közönséget nevelni a rajztanításnak föladata.
A rajzolás a mindennapi életben fontos és szükséges, taníison tehát az-
iskola rajzbeli gondolatkifejezésre is. "

Érzékeink közül a látás a legfontosabb a konkrét : ismeretek
szerzésében, Nézés és látás. között nagy különbség van. A látás is több
irányban történik. A hajós a hullámok formáiról az időre következtet. .
A gyakorlati ember szeme ugyanazon dolgon mást lát, mint a művészé.
Aki a rajzrnűvészeteket megérteni akarja, az a forma-, szín- és tér-
érzéket fejleszteni, iparkodjék. Csak rajzoló ember képes a, természeti
és művészi szépet megérteni,élvezni.' Önálló véleménytzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművészí
dolgokról csak művészettörténeti vagy etikai tanulmányok alapján alig
mondhatni. Előbb a produkció, aztán a recepció s végül a szép elmélete.
A művészet nyelve:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szín es forma. Ezek fejezik ki a belső tartalmat,
a művész' érzéseit, lelkületét; ami még századok mulva is kisugárzik az
élettelen kőből vagy vászonból.

A művészet is tradición épült, fejlődött. Sok kiváló művész-tehet-
ség kellő körülmények között szépen kifejlődött, vagy ellenkezőleg:
elkallódott a kedvezőtlen helyzetekben, Az államnak és társadalomnak
kötelessége a \ tehetségek istápolása, Minden kornak megvolt a maga
művészi élete. Megvan ma is, a vadon élő népeknél épp ugy, mint a
fejlődő gyermekembernél is.. ,

Elsők a sorrendben az érzéki élvezetek, ezekből tisztult an lépnek
-ki az eszmék, ha t. i. a nevelő körülmények kedvezők, Például a kis

gyermek kezdetben édesanyját azért szereti, mert táplálja őt és gondozza,
Ez a vonzódás később érdek nélküli, ideális, eszmei lesz.

A művészetben ugy a produktiv, mint a receptiv tehetségeket az
eleven fantázia jótékonyan -támogatja, A gyermek, aki fur, farag, játszik,
alkotó erejét próbálgatja: élvez is ugyanakkor! Tehát az' alkotás es
élvezés együtt járnak és igen korán jelentkeznek.

Fogadjuk szeretettel és kellő figyelemmel a naiv gyermek-rnűvész-
kedésr,félre a .gunnyal, nehogy kiöljünk valamely értékes, jelentkező
tehetséget. Ápolni kell az egyéni hajlamokat. Anyáknak, tanítóknak
szeretettel kellene 'tanulmányozni gyermekeik ősztönszerű szórakozásait.
E frissítő szórakozásokra a későbbi korban is rászorulnak napi fáradságuk
után. Ezen élvezetek lehetnek testiek vagy szellemiek. Az élet közönséges
örömei elmulnak, a testi élvezetek ideje lejár, de a szellemi élvezetek,
különösen a művésziek, örökké tartók.

A gyermek játékaiban fölismerhetjük a művészetek iránti ösztönt.
Különösen megfigyelendők azok a játékok, amiket' acgyermekek maguk
találtak ki. Fontos ezeknél az illuzió. Szinházast játszanak, énekelnek,
fütyülnek, állatokat és holt dolgokat megszólaltatnak. A. kis lányka
fadarabot, rongyokba csavartan, uszályos királynőnek tisztel. Igaz örömük
van' e saját tervezte játékukban. Nem 'ritkán tapasztaljuk, hogy a gyermek
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utánoz embereket, mozdulatokat, állati hangot, stb. Ne ítéljük el ezért
a gyermeket, hisz mindezek éles megfígyelésről és eleven tehetségekről
tanuskodnak. Az ilyen megfigyelés és élénk' fantázia megbecsülendő.

A művészí alkotások a műélvezőt épp oly hangulatba hozzák,
mint aminővel a művész azt készíté, ugyanolyan eszméket és élvezetek et
szereznek, szuggesztiv, hipnotikus természetűek és szimpatikus érzéseket
tartalmaznak. Ez a hatás nem mindenkire egyenlő. Legyen a művész a
nemzeti eszmék buzgó harcosa, .ilyen pedig csak az lehet, aki nemzeté-
nek érzelmeit 'és gondolkozásmódjár ismeri. '

A gyermek művészete olyan, amelyet ő megért, vagy aminőt
alkotni képes. Aligha fogja Bethoven szonátáit élvezni, mig az egyszerű
népdal- vagy gyermekdalban gyönyörködik, sőt maga is komponál
ilyenfélét. A gyermek megfigyelése igen aprólékos szokott lenni. Kiterjed
az a színre, a formára és a cselekvésekre. Látni kiván mindent a saját
rendeltetésében, ezer meg ezer kérdésével kutat. Nagy föladatuk van a
művészi nevelésben a jó képeskönyveknek. Amily fontos föladatuk van
ezeknek, épp oly kevésbbé sikerülnek ezek illusztrációi. Legjobbak az
angol g.yermekek képeskönyvei. Jók a francia és német képeskönyvek
és szemleltető képek. Nekünk nemzeti tárgyú és eszméjű képeskönyvekre
volna nagy szükségünk. Igazság mindenben! Ne mutasson valamely
tárgy mást, mint ami. Hangulatos, barátságos, üde legyen a gyermek
környezete, minden a jó és szép szolgálatában álljon! ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A műalkotások., Amennyire csak lehetséges, eredeti műveket
mutassuuk be, vagy ezek jó sokszorosításait. Műélvezőket neveljünk.
Az érdeklődest lassan és fokozatosan fejlesszük. A képekről az alap-
gondolat könnyen leolvasható legyen. A szerkezet, formák. szinezés,
világít asi viszonyok, hangulat, mind fontos megfigyelendő dolgok.
Óvakodjunk elhamarkodott itéleteket mondani vagy mondatni. Némelyek
túlmennek a tanulmányok keretén és főleg a kritizáláshoz szoktatják
tanítványaikat, holott erre készültségüknél fogva nem képesek a gyermekek,
s mert nem is ez az ily tanulmányok célja. Ellenben megfeledkeznek
azon jó tulajdonságokról, amelyek fölismerése is már élvezetet nyujtana.
A, kritizálást a hozzá' nem értő emberek is sokszor nevetséges módon
gyakorolják, ahelyett, hogy naiv lélekkel gyönyörködnének a műalkotások-
ban, azok hibáját keresik, mintegy a művész fölé helyezkednek. Tökéletes
művek alig vannak, de viszont valami jó csak található a művészek
alkotásaiban.

A gyermek szivesebben rajzol fejből, emlékezetből, mint másol,
vagy természet után rajzol. Nem fél a nehézségektől. Ő a minden oldal,
ról szerzett ismereteit szereti lerajzolni. Bizonyos helyzetben a tárgyak
fedik egymást, a közeliek nagyobbak, a távolabblak kisebbek. A kezdő
rajzoló nem azt rajzolja le, amit lát, hanem amit tud. A látszati sajátsá-
gok iránti érzék későbben fejlődik ki. Hires pedagógusok azon fáradoz-
nak, hogy a rajzolás az, általános nevelés eszközéül fölhasználtassék,
Értekezések, tanulmányok, kongresszusok, gyermekmegfigyelések &z

egész kulturvilágban napirenden vannak. A Bernben tartott kongresszuson
a kiállított tárgyak.' igy voltak csoportosítva: A) 1. Látott tárgyak
rajzolása, 2. látott képeké, 3. elbeszélések, mesék illusztrálása B) Szabad
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rajzolások, fejból vett föladatok. (Ez utóbbiak tárgya 75 százalékban
az ember volt.)· C) Egy-egy gyermek összes rajzai, kezdettől fogva.
Itt-ott a perspektivikus érzék is föl-fölcsillan. A szines ábrázolások a
legtermészetesebbek. Festék, szines kréta. A gyermek a természet formáit
látja és ábrázolja. nem geometriai formákat keres azokban. A geometrikus
fölfogás általánosítás vagyelvonással jár. Ez magasabb s nehezebb
szellemi munka,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A módszerek. Erről folyik manapság a legtöbb szó és vita. Az
egyik, a régi, a tisztán tudományos eljárás, amely geometrikus formákon
építi föl az egész rajzoktatás lépcsőzetét. E fölfogás hivei azt mondják,
hogy addig nem szabad természet után rajzolni, mig ezen lépcsózetet
végig nem járta a tanuló. De persze, hogy ily módon az iskola sohase
jutott el a természeti formákig. Megbénít ja a természet kutatásának
vágyát, a velünk született fogékonyságot kiöli. Nem lehet tökéletes a
fejlődő, kialakuló gyermek rajza. Mi lenne, ha a gyermek nem tapogatódzva, .
bizonytalan egyensúlyával tanulna járni, hanem valamely fizikus a
mozgás törvényeire oktatná, és eszerint akarná járni tanítani. '

A másik, az uj törekvés, az, hogy a dolgok természetes rendje
. szerint, a fejlődés örök törvénye értelmében a' hibásból, a véletlenból
indulván ki, haladjunk a tökéletesedés felé és jussunk el a formák
grammatikájára és az általános igazságra. Előbb a megfigyelés, szemlélődés,
szóval: az értelmi munka, aztán ezek mellett a rajzolási készség,
pontosság, mint mellékeredmény fog kifejlődni, A természetes folyamat
szerint tehát a gyermek kezdetben fejből, emlékezetből rajzol, vagyis a

. szerzett képeket dolgozza föl, természet után rríég nem tud. Az önkény telen
illusztrálás itt a kiindulás a módszerben. Bármennyire fontos is az
emlékezeti rajzolás ezen kedvező fokon. mégsem, mellőzzük a természet
utáni rajzolást, szemlélődést, mivel az emlékezeti rajzolás tipus-meg-
figyelésekre vezet, már pedig a gyakorlati életben a természettudomá-
.nyokban nem puszta tipusokkal, de főleg egyéni vonásokkal találko-
zunk. Ezért nem helyeselhető az a fölfogás,· hogy kezdetben tisztán
emlékezeti legyen a rajzolás.

A rajztanítás helyes munkaköre nagyjában igy volna megállapítható:
1. Emlékezetz"- és képzeleti; 2. természet utám' ra jzolás; 3. terueees, Ez
utóbbinak sok ellensége van. Pedig igaz, hogy a fantáziára jó befolyás-
sal van, s hogy a jó izlés fejlődésének hathatós előmozdítója. A természet
utáni rajzolás ugyszólván a legnagyobb fontosságu az ipar, tudomány
és művészet szempontjából. Ez képesít bennünket a természet nagy
formavilágának megismerésére, ez segít látni és tanít figyelni. Ez marad
a rajztanítás gerince, amelyet a többi ágak kiegészítenek.

A régi rajztanításban a lapminták játsszák a, legfőbb szerepet.
Pont-vonal, síkdiszítmények, lap minták, mértani testek, végre a geometrizált
természet. Nem lehet tagadni, hogyalapmintákból is származhat némi,
főleg technikai tanulság, de általa. az érdeklődést folyton ébren
tartani lehetetlen és nem végcél. Téves az a nézet is, hogy a rajzolás-
hoz különös tehetség kell,· arra születni kell. Az uj rajztanítás a lap-
minták helyébe természeti leveleket, virágokat és préselt leveleket
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használ, amelyek egyszersmind a tervezésnek kitünő eszközéül is
kinálkoznak.

A valódi tárgyak rajzolásakor jobb, ha az eredetiek használhatók,
mint ha azok kisebbített utánzatait .tanulmányozzuk. A távlati saját-
ságok éles fö!tüntetése a felsőbb föladatok . közé tartozik, bár minden
fokon kellő figyelemmel vagyunk erre is. Változatos beállítás, csoportosítás!
Madarak, kitömött állatok és mozgó állatok s az ember tetőzik be az
általános irány ú iskolák rajzoktatási föladatait.

A vázolás minden fokon gyakorolandó ! Gyorsaság, igazság legyenek
a fő jellemvonások. A vázolás nem rosz rajz, hanem esszenciája a sok
sajátságnak. Kevéssel sokat!

Játékszerű legyen a legalsóbb fokon, de következetes a tanító
részéről. Igaz és nem szépített rajzokra törekedjünk, nem a túlpontos
rajzok a kezdet legfontosabb követelményei! Ne tanítsunk olyat, amit a
gyermek meg nem ért. Ne gördítsünk akadályokat a fejlődő gyermekek
elé. Legyen a tanítás változatos. Ne folytassunk egy gyakorlatot túl-
sokáig! Fokozatosan haladjunk a fejlődés törvényei szerint,

*
Az itt leírtak igen vázlatos és hiányos jegyzetek összefoglalásaként

tekintendők. Bár ide iktathatnám szóról szóra az előadások folyamán
elhangzottakat, ugy sokkal tanulságosabb ésélvezetesebb lett volna e
közlés. Hisszük azonban, hogy előadó vezető-tanárunk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANádler Róbert
festőrnűvész visszaemlékezik majd sokszori kérésünkre és félig-meddig
tett igéretére s egy szép napon mégis csak hozzájutunk nyomtatásban
ahhoz az értékes és tanulságos előadás-sorozathoz, amit a tanfolyamon
szerencsések voltunk hallani.

(Baja.) Éber Sándor .

AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképző -in tézeti gyakorló -isko la i tan ítók szün idei tan -
fo lyam áró l.

- Első közlemény. -

A szünidei tanfolyamoknak a köznevelés és oktatásügyre kiható
hasznossága s igy szükséges volta immár - meggyőződéssé érlelődött.
Ezt bizonyítja egyrészről az a tény, hogya· közoktatási kormány a
politikai nehéz' helyzet dacára, számolva az erre szükséges anyagi áldo-
zattal is, nem tért el a jövőnek gyümölcsöző tervétől és elhatározásától,
hanem azt végre is hajtotta, amikor a letelt iskolai szünidőben Buda-
pesten külön-külön csoportokban, hétféle továbbképző tanfolyam ot ren-
dezett a különféle iskolák tanítói számára. Másrészről nem kisebb bizo-
nyíték az eszme érett volta és életrevalósága melJet az a készség és
buzgalom, mellyel a tanítóvilág ezen tanfolyamokra jelentkezett s egybe-
sereglett,

Maga e tanfolyamok látványa sok tanúlságot rejtett magában, a
többi közt azt, hogy midőn ,a nemzet a politikai állapotok miatt izgult
aggódasokban él, a tanügy munkásai gondos, előrelátó hívására vezetői

\
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s: más nemzetek példája titán indúlva, komoly szorgossággal- gyűjtik az
erőt, anyagot a nemzet boldogabb jövőjének felépítéséhez.

Nem lehet célom az érintett tanfolyamok valamennyi ének ismerte-
tése, ragaszkodom a CÍmhez s csak a tanítóképző- intézetek gyakorló-
iskolai tanítók tanfolyamáról kivánok ismertetéssei szolgálni a szíves
érdeklődöknek. -

Ha bármely iskolában munkáló tanítóknak ajánlatos a szakadatlan
őnmívelődés, továbbképzés s folytonos tánúlás, úgy a gyakorló-iskolai
tanítóknak ez mindenekfölött elengedhetetlen kötelessége. Hiszen a jövő
kor tanítóságának ők a legközvetlenebb útmutatói, példái; ők a tanítók
tanítói, akik rnunkásságukkal kell, hogy ellenállhatatlanúl magukkal
ragadják a vezetésükre bizott tanítójelölteket azon virágos mező felé,
ahol ugyan szúró tövis bőven akad, de ezt csak annál szorgosabban
kell művelniök, arra az eszményi munkatérre, hol a teljesített munka
nyomában nem jár közvetlenűl a hála és magasztalás jutalma, hanem annál
inkább feledteti 'egykor veJük a küzdelern nehézségét az a lelki gyönyör,
amelyet akkor élveznek majdan, ha' a jól teljesített kötelességből folyólag
drága ,hazánk boldogulását s felvirágozását látják.

Ugy érzi lelkünk, hogy ezen eszmény vezette nemes elhatározásá-
ban tanítóképzésünk bölcs vezérét is, mikor a gyakorló-iskolák tanítóit
egybegyüjteni kivánta s ezek számára, ezuttal először, külön tanfolyamot
rendezett.

A meghivottak megértették jóakaró vezérük szavát s csaknem teljes
számban való megjelenésükkel siettek bizonyságot tenni arról is, hogy érzik,
tudják' feladatuknak nagy fontosságát és nehézségét.

A tanfolyamra való hivatalos felhivás előzőleg főleg arról tájékoz-
tatott, hogy elsőrendü feladata lesz e tanfolyamnak, hogy bemutatta az
idegen ajku gyermekeknek a magyar nyelvre való eredményes tanítas
módját. Továbbá gyakorlati tanítások lesznek a népiskolai összes tárgyak
köréből, hogya methodika ujabb haladása egységesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbővíttessék a hazai
képzőintézetekben. A felhivás kifejezte azon óhajt, hogy e tanfolyamon
lehetőleg minden állami gyakorló-iskolai tanító részt vegyen; azonban
felvételt biztosított a felekezeti gyakorló iskolai tanítóknak is, részben az
államiakhoz hasonlóan ingyen lakás, ellátás és 40 korona segély mellett,
részben saját költségükön. '

A tanfolyamot a budai elemi tanítóképző-intézet helyiségében junius
hó 26-án reggel 9 órakorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Neményt' Imre miniszteri osztály tanácsos,
mint ezen tanfolyamnak megalkotója, a három jeles előadó pedagógus,
u. m.: dr. Baló József budai igazgató, mint tanfolyamvezető, Láng
Mz'há ly szakfelügyelő s pápai igazgató és Nagy László budapesti igazgató-
tanár, valamint a megjelent hallgatók összességének meleg üdvözlése
m'elIett nyitotta meg. Midőn tudós, vezérünk magasan szárnyaló beszédé-
ben mélyre ható szavakkal ismertette a tanfolyam eszméjét s célját, lelké-
nek hevével öntötte át szivünkbe az ügyszeretetet ; egyben appellált a
megjelent tanítók intelligenciájára, buzgalma s hivatásszeretetére, mint
olyan tulajdonokra, melyekre mulhatatlanul szüksége van a tanító képzés
intézményének akkor, mikor nyiltan kimondja: "Kell, hogy a tanító-
képzés súlypontja jövőben a gyakorló -iskolában legyen"; de hozzáteszi
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azt is: "Kell, hogy a gyakorló-iskolák tanítója hivatása magaslatán
álljon, hogy. felelősségteljes, nehéz. feladatának ingadozás nélkül meg-
feleljen". Ezektől indíttatva kérte a jelenlevőket, hogy a magyar tanító-
képzésnek minél magasabb .szintre való emelése céljából egybehangzó,
békés munkásság mellett minél hasznosabban töltsék el 'a tanfolyamra
kijelölt 3 heti 'r'övid időt. Mely hasznos munkára az Isten áldását kérte ..

A megnyitó beszédrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr.' Ba ló József, tanfolyamvezető-igazgató, a
nála szokott szép szavakban megköszönte a miniszteri osztály tanácsos-
nak a tanfolyam létesítését s a megnyitás szivességét : igérvén úgy az
előadók, mint a hallgatók nevében a teljes erőből kitelhetö munkásságot
a kitüzött cel érdekében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I

A gyakorló-iskolai tanítók lelkes éljenzéseben a lelkükben élő köz-
tisztelet, szeretet, hála és bizodalom' hangzott fel a köztük megjelent
miniszteri osztály tanácsos irányában azon atyai gondosságért, hogy e.
tanfolyam utján is megadta nekik a módot s alkalmat, hogy a kiváló
előadóktól. valamint egymástól is tanulva, nagy feladataikra, magukat
tökéletesitbessék. Másrészt hálájnkat nyilvánították azért, hogy egybe-
jövén, egymást megismerve a régen' érzett közös bajaikat megbeszélvén,
ezekre egyesült erővel orvoslást kereshetnek A jóakaratu vezér szives
szavaiban egy-egy gyógyító balzsamcsepp is esett a multból eredt fájó
sebünkre, sőt a biztató szavakból a jelenlevők egy derültebb jövő hajna-
Jának világító sugarát pillantották meg.

Az említett 3 allandó lelke? és nagytudású előadón kivül nagy-
értékű előadásaikkal szerencséltették még e' tanfolyamot dr. Alexander
Berná t egyetemi tanár,JIHGFEDCBAdr: Ranschburg Pál idegorvos, a lélektani labo-
ratórium vezetője, Gyb'rgyz' Kálmánc' székesfővárosi rajztanítás szak-
felügyelője, Gábel GJlula fővárosi tanító.

, A hazai tanítóképző-intézetek részéről rendes hallgatókként a követ-
kező gyakorló-iskolai tanítók jelentek meg: Özv. Bartók Béláné (Pozsony),
Feketéne H. Izabella (Eperjes). dr. Sallayné B. Emilia (Sepsi-Szt.-György),
Hegedüs Paula (Budapest), Demjén Ilona (Budapest), Siőllősyné Sz.
Erzsébet (Budapest), Gyarmathy József (Igló), Grau Géza (Csáktornya),
Hajtmann Pál (Déva), Lovas Gyula (Csurgó), Bocskay Kristóf (Baja),
Pócza József (Baja), Balogh Kálmán (Sárospatak), Somlyó Bertalan
(M.-Sziget), Urh egyi Alajos (Arad), Mogyoró János (K.-K.-Félegyháza),
Czöndör Sándor (Temesvár), Mondik Endre (Sz-Németi), Bakajsza
György (Eperjes), Wladimir János (Ungvár), Pópa Kandid (N.-Szeben),
Szőke Sándor (Eger), Kiss György (Debrecen), Zombory Dániel
(N.-Kőrös), Kristofcsák Lajos (Znióváraljá), Botos Imre. (Székely-
Keresztúr), Csiszár Sándor (Budapest), Kún Alajos (Budapest), Svarba
József (Léva),. Ligárt Mihály (Pápa), Belle László (Kolozsvár), Sinczky
Julia (Kolozsvár), Fekete Mária (Szabadka), dr. Kovács Gyula igazgató
(Sz.-Németi), Remenyik Kálmán (Eperjes). Összesen 35 hallgató. Bocskay
Kristóf betegsége miatt nehány nap mulva távozván, állandó hallgató
volt 34. Ezek közül 25 állami és 9 felekezeti érd,ekeltségű., .

A tanfolyam junius 26,tól julius 15-ig tartott. Az előadások
naponként reggeli 8 órától kezdve qéli12 óráig, d. u. 3 órától kezdve
5-ig folytak
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Az uj népiskolaz' tanterv és utasitások.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Előadó: dr. Alexander Berná t.

A munkásság rendjét tekintve első helyre kell tennünk dr. Alexander
Berná t egyetemi tanárnak, mint az országos közoktatási tanács nép-
iskolai bizottsága nagyérdemű elnökének ama szivességét, hogy a meg-
nyitás napján kezdve 3 napon át 6 óra alatt behatóan ismertette a
népiskolai uj tantervet s az ahhoz kapcsolt utasításokat. A tudós egye-
temi tanár eljött a tanítók tanítóihoz, hogy gondos munkájának szülöttét,
melyet a legnagyobb odaadással hozott létre, melyen a' kulturának
eszményi szeretete, az ő nagy -tudornányának ereje, egyéniségének
humánus szelleme tükröződik vissza, az ö érdekes előadásaiban meg-
ismertesse.

Első sorban magát a tantervet ismertette általánosságban. 'Itt utalt
azon változtatásokra, mely szerint egyes tárgyak eddig a népiskolai
tantervben kötelező leg nem foglaltak helyet, ma azonban a nép gyakor-
lati tanultságának fokozására ide soroztattak. Ilyenek: a rajzolás és
kézimunka. Kiterjeszkedett azon tantárgyak méltatására, melyek a nép-
iskolákban eddig is kötelezők voltak, azonban igen mostoha felkarolásban
részesültek, ezek a közhasznu reáltárgyak, de főként a terrnészet-'
tudományok. Elénk szinekkel ecsetelte, hogy gazdálkodó népünknek
mily nagy kárára történt az ez irányú tanításnak elhanyagolása,

A tanításidőnek okos és igazságos felhasználását az uj tanterv
célzata szerint külön kiemelte s figyelmébe ajánlotta a tanítóknak. Nem-
különben al népiskolának a teljes 6 osztályra való -kiépírését, mint
elengedhetlen követelményt állította előtérbe.

Az utasításoka t ismertetvén, bölcsen hivatkozott arra, hogy minden
derekas munkatervnek keresztülvitele azon szellemtől függ. mely az ily
tervnek szerzőjét, valamint megtestesítőjét áthatja és vezeti, mindenek-
fölött tehát a tanítókat, mint az uj tantervnek hivatott megtestesítőit
kivánja bevezetni azon szellembe. mely a terv készítőit áthatotta s mely
a keresztűlvitelben a szakmunkálkodáshoz is mulhatatlanúl megkivántató
lesz. Ezért nagyobb részletességgel ismertette az utasítások első részét,
me ly az erkölcsi, értelmi és esztétikai nevelésről s gyakorlati jelleg-
ről szól.

Az erkólcsz' nevelés tá rgya lásakor szavainak meggyőző erejével vonzó
érdekes bizonyításokkal világította meg az iskolának nevelő feladatát,
óvta a tanítókat ama téves felfogástól, mintha az iskola' csak az értelem
művelése s az oktatás műhelye lenne. Mindenekfölött szükségesnek tartja,
hogy minden tanító a nevelés és oktatásra nézve egy nézeten legyen
abban, hogy e kettőt összhangzóan együttesen kell munkálnia.

Azon helyes felfogásból indúl ki, hogy az erkölcsi nevelésnek a
népiskolában a valláserkölcsösség legyen a fundamentuma; rninthogy a
gyermekre nézve a család is megindította már ez irányban a nevelésnek
ható erejét, a tanító és hitoktató ezt összhangzóan tovább munkálván,
a betetőzéshez vezesse.

- Az erkölcsi nevelés ne, fegyelmező szóbeszédből álljon, hanem
eleven példával neveljük tanítványainkban- az erkölcsi érzést, az erkölcsi,



cselekedetre való készséget, az erkölcsi belátást. A tanító törekedjék
tanítványaiban a szeretet érzésének köícsönös és állandó fentartására,
hogy úgy ezzel, valamint az igazságosság érzésével könnyedén vezesse
a gyermeket az engedelmesség, a munkásság, a rend és tisztaság, csele-
kedésére és belátására. A tanító nemes példájával mutassa az általános
emberszeretetnek naponként megujuló képét, hogy kis tanítványai az
összetartozás érzése mellett ne is gondoljanak iskolai közös életükben a
társadalmi válaszfalak, az osztálykülönbségre ; a szegény s a gazdagnak
a gyermeke egyaránt kellemesen és otthon érezze magát az iskolában .

. A' tanító legyen következetes a jóra, szépre, ha sznosra való szok-
tatásban, körültekintő ?s igazságos a jutalmazásban és büntetésben.

Mikor azonban a tanító a gyenge és hibás gyermek irányában is
jóságos és szeretetteljes kiván lenni, óvakodjék attól, hogy a megítélés-
ben és elbánásban bármily tekintetből maga is gyengeségbe essék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az értelmi nevelésről va tó előadásban elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges feltételnek
tekinti, hogy a tanító egyénenként is ismerje meg tanítványait, tehet-
ségüket, hogy helyes irányban elindulhasson nevelő munkájában.

A továbbiakra nézve szép indokolással fejti ki:
Ne sokat, hanem jól tanítsunk; alkalmazkodjunk a tanításban a

gyermek értelmiségéhez. mert amit a gyermek könnyen megért. az nem
terheli túl. Az ismereteket folytonosan kapcsoljuk és egymásra vonat-
koztassuk.

Az életet, a világot természetszerű hűséggel ismertesse a tanító
tanítványaival. A gyermeket 'önálló gondolkodásra szoktassuk, hogy
érzékeivel, eszével élni tudjon; az életviszonyokhoz alkalmazkodni képes
legyen, Amit tud, azt tudja alkalmazni a gyakorlatban is. Vezessük be
a gyermeket az erkölcsi és szellemi világba is az erre alkalmas tárgyak
kapcsán, milyenek a vallástan, történet s művészetek. A gyakorlati és
ideális életre való nevelés azonban összhangzó legyen. A módszerre
nézve alkalmazkodjunk a gyermek egyéniségéhez s a tárgy természeté-
hez, de mindig az' eleven szemleletből induljunk ki, mindent a maga
idején és helyén ismertessünk meg A gyermek önmunkássága az első
szerepet ·vigye a tanulásban.

Az eszté#kaz' nevelésre vona tkozólag a tudós esztétikus tanár sok
kárhoztatásta valót lát a falusi iskolák nagy tömegénél a szánandó külső
és belső képben s a benne folyó élet nehéz viszonyaiban; ezért óhajtja,
hogy első sorban magának a tanítónak legyen érzéke az esztétika iránt,
hogya falusi előljáróságnak a tennivalókra nézve irányt jelöljön.

Az iskola belső életében a tanító főleg példájával szoktasson a szép
és jóízlésre. A gyermek az ő kis körében a testén, ruházaton, iskola-
helyiségen, butorokon, tanszereken, rnunkájukon, udvaron, kertben,
szabadba való kirándulásokon, mindenütt szemlélhesse a szépet, tiszta-
ságot, rendet. A tanító inkább éreztesse meg a szépet a gyermekkel,
mintsern sokat beszéljen erről; Külőnös figyelmébe ajánlja a tanítóknak
a valóban szép képek helyes megválasztását, azoknak a gondolkodtatás
és szépérzékre ható ismertetése módját. I

A nevelés gyakorla tz' jellege helyesen úgy érhető el, ha a 'gyermeket
a legkisebb kortól engedjük, sőt szoktat juk az önmunkásságra; alkalmat
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adunk neki, hogy a játék mint az ő első munkájában, később a rábizott
dolgoknál mint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő feladatában önálló munkásságát érvényesítse, ebben
magát, gyakorolja.

Munkáló tehetségét, érzékét, ügyességét alkalmas eszközökkel,
irányítással fokozzuk, de anélkül, hogy őt önállóságában feszélyeznők.

Gondunk legyen arra, hogy midőn a gyermek valamit kitervel,
megismer, bátorságot érezz en magában arra, hogy azt az ő képessége
szerint csinálja is meg. A közös játék, a közös munkálkodás kiváló eszkö-
zéül szolgálhat az erkölcsi érzés és jellemfejlődésnek, valamint a munka-
szeretetnek. A gyermeknek munkássági ösztönét helyesen irányíthatja a
tanító a leendő élethivatásuk kialakulására is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iskola életrendjének helyesbítésére ajánlja, hogya tanító igaz-
ságosan ítéljen a tanulók osztályozásánál, azért ne csak az ismeretekben
való előhaladását mérlegelje a gyermeknek, hanem egész egyéniségét
vegye tekintetbe.

Az osztályozás sem jutalom, sem büntetéskép ne szerepeljen.
A két szélső osztályzatot kivételesen alkalmazzuk, hogy kel16 hatása
legyen. Az elégtelen osztályzat ne állja utját a gyengébb gyermeknek
az iskolázás egész folyamatában, A vizsgálatok iskolai ünnepély szinében
szerepeljenek, mutassuk be ezzel hűen az iskolai életet s .kedves napja
legyen ez úgy a gyengébb, mint a tehetségesebb gyermeknek.

A szülő pedig főkép az összehasonlítás révén valóságban ismerje
meg gyermekének értelmi fejlődését s előhaladását a szép, jó és
hasznos dolgokban.

A házZ felada toknak ellene szól a tudós előadó, ehelyett' a kisebb
gyermekeknél a tanításra vonatkozó egyes dolgok megszemlélését ren-
delje el a tanító, nagyobb gyermek olvasgat a tanultakról, avagy vala-
mely iskolai dolgot másol, kézügyesítő dolgot végez; egyébként leg-
helyesebb, ha otthon játszik és szórakozik a gyermek.

A taneszkózókről va ló véleménye. A tankönyv 'nem pótolhatja az.
élő tanítást, így a tankönyv csak a begyakorlás eszköze legyen.

Ennélfogva a gyermek kezébe csupán olvasókönyvet, példatárt,
eredmény tárt és térképet adjunk.

A módszeres utasításokra előadó nagy általánosságban terjeszkedik
ki. Első sorban megszivlelésre ajánlotta hallgatóinak az egyes tárgyak
tanításánál a kijelölt célnak tudatos és lelkiismeretes figyelembentartását.
Nézete szerint sok tanár és tanító azért nem halad a tanításban helyes
irányban, azért nem munkál eredményesen, mert a tanításnak véghatára,
a cél nem lebeg mindenkor szeme előtt, vagy nem áll előtte tisztán.

A népiskolai nevelésnek és oktatásnak is eddig ez volt egyik jelen-
tősebb baja.

Ezután jeles előadó lélektani alapra helyezkedve, behatóan foglal-
kozott a tanításhoz megkivántató figyelem fölkeitésével, az állandó figyelem
fentartásával, mert amint figyelem nélkül haladottabb korú ifjunal sem"
így kisebb korú gyermeknél annál kevésbbé képzelhető eredményes
tanítás.

A szükséges figyelem fentartására, annak eszközeül első helyre
teszi a tanítónak valóságos szakképzettségét, ajánlja továbbá a gyermek-

, ,
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egyéniségének figyelembe vételét s a megfelelő helyes módszerek
alkalmazását.

A tanításelvek, tanalak, tanmenet oly részletkérdések, melyek mind
igen fontos szerepet játszanak a figyelem létrehozása és a tanítás céljá-
nak elérésében, de ezuttal mindezekre részletesebben először az idő
rövidségénél fogva, másrészt azért sem' terjeszkedik ki, mert ezekre
nézve hallgatóinak bőséges gyakorlati tapasztalata van. Ezeken felül a
médszeres utasításokat az egyes tantárgyak kapcsolatában jeles szak-
emberek oly világosan irták meg, 'hogy ezekhez külön magyarázat e
helyen fölösleges. A fentebbiek után az egyes tárgyak köréből kivált-
képen az anyanyelv tanításának célját kivánta megvilágítani a tanítók
tanítói előtt, kiknek ez irányban nagy befolyásuk- van a jövő kor
taní tói ra. \

Kezdte fejtegetéseit a beszéd sértelemgyakorlaton, folytatta az
irvaolvasás, az olvasástanítás fokozatain, az olvasmányok tartalmi fejtésén,
anyelvtárgyalás, s a fogalmazástanítás módjának helyesebb gyakorlati
irányba való terelése égető szükségén.

Az irás s olvasás gépies, így nem lehet az értelemművelés eszköze,
ezért nem tud ifjuságunk olvasva tanulni; ezért nem szereti népünk az
olvasást. Ezekből következik az is, hogy még a felnőttek sem fogalmaz-
nak irásban oly készséggel, mint ahogyelbeszélnek élőszóval bármiről.
Saját tapasztalata győzte meg arról, hogy ennek nyomai meglátszanak
még a nagyobh iskolát végzett ifjuságnál is Valamint ezen tárgykörnél.
úgy a népiskolai többi tárgynál is ezen a bajon kivánt segíteni az uj
iantervi utasítás, midőn az eddiginél nagyobb gonddal választotta ki az
anyagot, részletesebben jelölte meg az iranyr, módot és célt az oktatásra
nézve..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az utasítás 111. dszénél, meZ}' az oszta tlan iskola nehéz feladatáról
s ennek megoldásáról szól - minthogy ez a jelenlevőket, kik ily iskolát
vezetnek s erre a tanítójelölteket is oktatják legközelebbrőt érdekli -
kivánatosnak tartja, hogy ezt a hallgatók ezen a tanfolyamon behatóan
megbeszéljék. . /

A tudós előadó, amidőn a maga részéről az osztatlan iskola nagy
s nehéz. feladatát teljes mértéxben méltányolja, tartózkodás nélkül
kimondia, hogy az lenne kivánatos, hogy általában az efajta iskolákhoz
a .lezjobb képességű tanítókat alkalmazzák, természetesen a munkának
megfelelő legjobb javadalom biztosításával.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASajnos, ez az életben éppen
ellenkezőleg van berendezve. A tanterv, mint látjuk, tanirásidő tekinteté-
ben nagy különbséget mutat. A teljesen osztott iskola heti 145 órájá val
szemben az osztatlan iskolának heti 32 óránál többet n ern bocsátbat
rendelkezésére.

Ennek feltüntetésével. hogy az egységes tan'terv eszméje még se
. lássék képtelenségnek, szükségesnek látja ennek indokait megvilágítani.

A tanterv a tananyag maximumát mu at ja be, ami annyit jelent,
hogy ennél többet a legkedvezőbb körülmények között élő iskola se adjon.
Másrészt az adott körülményekbő. folyik, hogy axár a részben osztott,
akár az egészen osztatlan iskola tanítoja a saját helyzetének figyelembe
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vételévei a tananyag fontosabb részeinek kiválasztásában bizonyos mértékig
saját belátására, szabadságára van utalva. Ami nem azt jelenti, hogy a
kényelemszeretó s kevésbbé ügybuzgó tanító visszaél het ezen szabad-
sággal. Amint megvédi a tanítót ezen joga a lehetetlen követelmények
ellen az ellenőrzőkkel szemben, éppen úgy az iskolafelügyelők s ellen-
-őrzők megvédhetik ez iskolát a hanyag tanító ellen, ha nem tévesztik
'szem elől az állandó tanmenet, a helyes órarend s a haladási naplók
jelentőségét. "

Egyebekre nézve az osztatlan iskola vezetésében akár a közvetlen
'tanítás, akár a csendes foglalkozások helyes alkalmazására nem kiván
kiterjeszkedni, hanem amennyiben hallgatóinak e téren bőséges gyakorlati
.tapasztalata van s ;amennyiben -eddig már az utasítást tanulmányozni
módjukban volt, kéri hallgatóit, hogy ez irányban való észrevételeiket
megbeszélés, tárgyává tenni sziveskedjenek. A felszólalók általában úgy
.az egész utasítás, mint külön az osztatlan iskolákra vonatkozó szakaszra
nézve elismeréssel nyilatkoztak. Egyesek mégis kivált kép az egyes tár-
.gyak nagyobb anyagmennyiségét sokalták, félvén, hogy azt a nehezebb
viszonyok között élő osztatlan iskolában nem végezheti el a tanító.

Előadó itt ismételten utalt a tárgyak helyes kapcsolatára és egyez-
-tetésére, ami jelentékeny időnyerést jelent; másrészt, akár a beiskolázás-
ból, akár a túlzsufoltságból származó bajok ellen a felsőbbségnél kere-
-sendő az orvoslás.

Amidőn a hallgatók még azon óhajtásukat fejezték ki, hogy a kéz-
.ügyességben és rajztanításban való készség megszerezhetésére a magas
kormány részükre mielőbb külön tanfolyam ot rendezzen, továbbá, nogy
a többi iskolákról eltekintve, az uj tanterv szerint való tanítás a képző-
dntézeti gyakorlóiskolákban már a legközelebb, beálló tanévben a minisz-
terium engedélyével kipróbáltassék, a vita bezárult.

Ezzel a tudós tanár a 'tantervet s utasítást ismertető nagybecsű
-előadásait befejezvén, megköszönte hallgatóinak figyelmét s türelmét.
A hallgatók nevébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKissJIHGFEDCBAG yörgy debreceni kartárs tolmácsolta szép
szavakban a mély bölcseleten alapuit, tanulságos s igen erdekes elő-
adásokért a hálás köszönetet. Egyben biztosította a kiváló tudóst, hogy
szeretetreméltó egyéniségének kedves emlékét és nagyértékű előadásainak
tanulságát mindenkor lelkükbe zárták hallgatói. A tudós tanar meg-
köszönve. a lelkes ragaszkodást, éljenzés közben bucsut vett hallgatóitól.

l/IJót!szer tan ls médseeres gyakorla tok.

Előadó: ar . Baló Józse!.

A tanfolyam szép és gazdag munkasorozatából dr. Baló 'idzsej
'tamf9Iyamvezető-igazgató, mint állandó előadó is jelentős részt dolgozott
fel. Mint a tanfolyam vezetésével megbizott helybeli igazgató, kiváló

szivély.ességgel és valódi kartársi melegséggel fogadta a jelentkező gya-
korló-iskolai tanítókat, tájékoztatván őket a tanfolyam idejére a szük-

ségesekről. A többi előadók munkatervét egybefoglalva megállapította a
naponkénti idő- .és munkafelosztást, az órák, rendjét kifüggesztvén,



59zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

közölte a hallgatókkal. (Kivánatos lett volna azonban, hogy ezt sok-
szorosítva a hallgatók kézhez is kapják.) A nagy tudásu pedagógus' a
első bb megbizatáshoz képestzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa módszertanbó! tartott magaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszinvonalú

'előadásokat. Gondoskodott az elvállalt egyes tárgyak ból tartandógya
korlati tanításokról és ugyancsak ezen tárgyak ra nézve módszeres
konferenciákat vezetett.

Elméleti tudománya mellett a kiválóan érdekes s logikailag egymás-
ból folyó szép előadásait sokoldalú gyakorlati tapasztalataival fűszerezte.
Az ő tanítása valósággal a lelkéből folyik, a tárgyalt tételes pedagógiai
igazságokat és kérdéseket ő lépésről-lépésre képes tapasztalatának
konkrét tényeivel meggyőzőleg beigazoini. Valamint az ujabban meg-
jelent módszertani értékes könyve könnyedén, világosan érthető, ugy a
széles és biztos .tudáson alapuló szóbeli előadásában a folyékony
készség, természetes beszéd, kellemes / organumával mélyen lekötötte a
hallgatói figyelmét. "

1. Előadásainak tárgya a módszertan élettani és 'lélektani alapon
való ismertetése lévén, ezek sorozatában test- és lélektani megokolással
a következő kérdéseket fejtette ki általános érdeklődés mellett: A mód-
szer fogalmának megállapításához szükséges feltételek. ZilIer álláspontja.
Valamint a nevelés célját szúkkörúen nem lehet megszabni, a módszerét
sem. A módszer nemcsak az oktatásra vonatkozik. A nevelés módszere.
A tanító, nevelő és a nevelt, a tanítók szinvonala. A nevelés és oktatás
kiinduló pontja a nevelendő, tanítandó egyén élettani és lélektani meg-
ismerése. Mit szolgáltathatnak ehhez az élettan és lélektan mai ered-
ményei? Az átöröklés és a gyermeklélektan. Micsoda lelki tipusok
volnának körvonalozhatók, Az egyes lelki tipusok mennyire kivánnak
külön módszert ugy li nevelésben, mint a tanításban. A közgyakorlatban
előforduló módszerbeli hibák. Sablonos kifejezések képtelenségei pl.
"cselekvő szemlélet." E kapcson a beszéd- és értelemgyakorlatnak fel-
fogása, sablonjai és e téren egy modernebb, nemzetibb felfogás.
A nevelés módszerében szükség volna a társadalom hatásainak, irányítá-
sainak intézményes körvonalozására és társadalmi ellenőrzésre.

Mint kedves ismerősökkel találkoztak a hallgatók az előadások ezen
thémáival, mindamellett a hivatott jelen előadó oly érdekessé és tanul-
ságossá tette ezeket mindnyájunkra nézve, hogy a figyelmet valósággal
lebilincselte.

II. Módszeres konlerenááká t vezetett az olvasmány tárgyalás, történet,
alkotmány tan, - számtan és énektanítás módszeréről. Ezek során leg-
behatóbb vita támadt az olvasmányok tárgyalásának kérdésénél ; melyre
nézve a sok felszólalás egységes megállapodásra is vezetett. Nevezetesen:
az olvasás első fokától kezdve a technikai célon kivül gond fordítandó
az értelemmúvelésre, az érzelem s jellernfejlesztésre ; a figyelem, az
érdeklődés, az olvasás szeretete, az olvasva-tanulás' képessége állandóan
szem' előtt tartandók. Az olvasó könyvek szerkezete tartalmi és alaki
szempontokból a célnak megfelelő legyen. A többi tárgynál is sok
érdekes vélemény merült fel, melyek tanulságosan tüntették fel a külön-
böző módszerek alkalmazását és ezek eredményeit.

Ill. Gondoskodott a számtan, mértan, történet, alkotmányian,
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olvasmánytárgyalás, ének és szépirástanból tartandózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla ti tanadsob-:
rói, tanította k a következő gyakorloiskolai tanítók:

1. Száintanból: ' Hajtman Pál, Lovas Gyula, Pócza -József,' Szőke
Sándor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASvar oa József.'JIHGFEDCBAI •

2. Mt'r tanból :Svarba József, Balogh Kálmán.
3. Tó'r ténetbőt: Liaárt Mihály, Somló Bertalan, Feketéné H. Izabella;
4.' Alkotmánytanból. Ligárt .Mihály, Botos' Imre, Gyarmathy József.
5. Olvasmánytárgya{ásból," Sallayné B. EmiliÍ:l, Urhegyi .Alsjos,

Belle László. .
6. Ertekbői,' Kún Alajos, Botos Imre, Hajtman PáL
7. Szépz·rásból .. Hajtrnan Pál.

,. A nevezettek közül a legtöbben ugyanazon tárgyból más-más tan-
folyam ból is tartottak tanítást.

(Léva.). Svarba :Józsej.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ELMÉLET.
. ,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tan ítók továbbképző tan fo lyam án a történelembö!
. tarto tt, bevezeté eldadés,')

A rena issance és az tij kor eszmét'.

A rena issanoe . A rena issance mz'nt eredmény és ok. Eszme maga
a renaissance is. Még- pedig egyike az egyetemes történelem legnagyobb,
leghatásosabb eszméinek. A renaissance ugyanis átformálta a maga idején
az emberek egész világát, sőt sok századokra egész jövendő' világát. E
hatalmas erő nevezetesen, amint századok multán mérlegelni lehet, legalább
is egyensúlyban tartja azt a mérleget, melynek másik serpenyőjében az
egész közép-kor s az ó-kor utolsó szakaszának gondolkozásmódja,
mozgató erői, világnézete s eredményei állanak. S mig amannak
középpontja azég, emezé a. föld, amazé az Isten, ernezé az Isten
képmása, amazé a túlvilág, emezé a természet.

. És a renaissanceinak legalább is egyensúlyban kell tartania az
említett hosszú idők egész' tarta Imát, .mert az emberiség történelmét
mozgató nagy eszmék közül a későbbiek, az eszmék életében is tapasz-, . \

/

1) Tisztelettel kérjük azokat a t. kollegákat, akik a továbbképző tanfolyamokon

előadók voltak, hogy előadásaik közül az olyanokat, melyeket irásban is kidolgoztak

közlés céljából a társszerk~sztőhöz ~beküldeni sziveskedjenek. E kÖzlésnek kettős ~élja,

volna: az egyik az, hogy ilyenformán tudomást szerezhetünk egymás előadásainak 'irá-

nyáról, emelkedettségéről s lehetővé válnék, hogy egymásnak kiválóbb tanulmányait mínd-

nyájan közösen értékesíthessük. Az egyes el~dások közlésének másik hasznát pedig

abban látjuk, hogy ezek által közelebb kerűlnénk a tanítósághoz ; közelebb ahhoz a
célhoz, mely a: továbbképzést általánosan/és állandóan kivánná szolgálni.

Magyar :I'anítóképzö. / 38
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talható fejlődés törvényeinél fogva, rendszerint értékesebbek, tökéleteseb-
bek az előbbieknél.

Már pedig a renaissance-ot megelőző idők szempontjából, bár-
mennyire hihetetlennek tetszik is az állítás, a renaissance mégis fejlődés-
beli eredmény. Ez, mert a- középkor eszméinél többet tartalmazott;
tartalmazta ugyanis még az ó-kor fejlődésre képes eszméit De többet
tartalmazott az ó-kor eszméinél is, mert tartalmazta a közép-kor fejlő-
désre képes eszméit is. ~

Akik a renassaince-ot a legszükebb tartalommal értelmezik, azok mai
napig is azt tanítják, hogy az elnevezés alatt csak az ó-kori művészetek.
újjászületését kell érteni, az emelkedettebbek pedig már az ó-kor irodal-
mának felújítását látják benne. Pedig a renaissance sem nem az egyik,
sem nem a másik.

A renaissance az ó-korra való vonatkozásában, az egész ó-kor,
illetőleg az ó-korbeli két klasszikus nép. a görög és római nemzetek
gondolkozásmódjának felújítása. Felújult tehát általa a tudomány minden
világa, a művészetek minden ága, de fel különösen az a szabad, az a
független vizsgálódás, mely rendre vette az égboltját, a föld gyomrát,
a tenger mélyét, az Isten létét, a világ minémüségét s az ember rendelte-
tését s amely olyan csodálatos műveltséget teremtett, mint amilyet terem-
tett. Mire azonban az emberiség időben a közép-kor végéhez érkezett,
közvetlen a háta mögött állott egy másik nagy xor is, egy, a világot
átformáló eszméjével, az emberbaráti szeréteten alapuló keresztyén vaJlás
eszméjéveI. Tartalmában ez a vallás illett az ó-kor felújított műveItségéhez.
A közép-kor azonban, mely nélkülözte az ó-kor szabadvizsgálódását, nem
volt képes a két tartalmat összhangzatos egésszé csiszolni s a maga nagy
birtokát teljesen távol tartvae szabadvizsgálódástól, lassanként holt pontra
jutott. A renaissance első sorban az ó- és közép-kor tartalmának össz-
hangosítására vállalkozott. Látnia kellett, hogy amaz nem más, mint a
szabadvizsgálódás eredménye. Annak tárgyáva tette tehát az utóbbit is.
A renaissance éppen azért lett sokkal tökéletesebb megvalósítójává a
Jézus Krisztus által hirdetett eszméknek, mint a közép- kor, mert mig az
utóbbi formát Játott benne, melynek korlátain kivül nem lehetett terjesz-.
kedni, a renaissance filozófiája az emberbaráti szeretet igéinekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta r ta lma:
tette magáévá s felfedezte önmagát az ·embert, az emberben a testvért,
felebarátot s megteremtette a humanizmust.

A renaissance tehát szükségképp magában foglalta az ót megelőző
idők legértékesebb jegyeit, intézményeit, Nem döntött romba, halomba
semmit sem, de mindent a szabadvizsg~lás tárgyává tett s ilyenformán
lett fejlődésbeli eredmény, mert meggazdagodott a középkornak a maga
módszerevel vizsgált s átforrnált tartalmával.

A fejlődésnek ezen jelensége azonban az evoluciónak csak mód-
jával Ismertet meg; de a renaissance-nak oka is van Ez az ok a törté-
nelmi eszmék fejlődésének általánosan ismert mozgató oka: a reakció.
A renaissance-nak ugyanis egyelőre nem vo ltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszüksége az ó-kor tartal-
mára: előidezte őt a közép-kor formalizmusa, mely e kernak második
harmadában delelőpontra jutott. Ebben az irányban az érdekelt fejlődés
betetőződött s reakcionárius okká változott. A túltengés nyomása alatt
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természetszerűen és szükségképpen indúlt f!1eg az ellenáram lat : a forma
tagadása s a tartalom kutatása. E kutatás, mely végére akart járni minden
dolognak, egyre erősebb s általánosabb igyekezetté lett s megszületett
a módszer : a szabadvizsgálódás módszere s az ok és mód által pedig
az eredmény: a renaissance.

Hogy pedig a renaissance oka valóban reakció, mindennél jobban
bizonyítja az új-kor megfelelő tartalmának a közép-kor megfelelő forma-
lizmusával való következetes egybevetése. Az új- kor módszere, a szabad-
vizsgálódás például a legkiélesedettebb reakció a középkor scholaszticiz-
rnusával szemben, hadüzenet a tekintély, a dogma ellen.' Tiltakozás az
emberi jogokat sem nem ismerő, sem nem gyakorlo lovagkor ellen,
állásfoglalás a renyheség, munkátlanság ellen. Állásfoglalása a 'pol~árság-
nak, mely kalapácsa val ütötte ki a Don Quijotte-ok kezéből a megrozs-
dásodott kardot. .S hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil renaissance csakugyan reakció volt, mindennél
jobban bizonyítja ama tény, hogy kivétel nélkül azokon a pontokon
tapasztalhatók az összeütközés jelei, amelyekben legjobban kifejeződött a
vele érintkező, megelőző idők hangulata. I Ezért kezdődött az új-kor a
reformációval .s általa a rettenetes vallási harcokkal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEz az b"sszeütkö'zés

, .a reakció legbz'ztosabb jeü, kzfijezése. .

De ilyen összeütközés tapasztalható ~emosak a vallási életben,
hanem a tudományok minden ágában, a művészetekben, a társadalmi
életben. Avagy Occam Vilmos, Pomponatius, Vanz'ni, Reuchlin, Erasmus,

Kepler , Galilei, később Bacan, Hobbes, nem összedöntői-e a skolaszticiz-
musnak s nem megteremtői-e a szabadvízsgálódáson, a természet·
tudományon alapuló új-kori filozÓfiának? Epp így a természettudomá-
nyok hihetetlen fellendülése, új irányai. nem éppen ellentétjei-e a meg
előző idők szigorúan az elmélkedés alapján álló szótudományosságának ?

De igenis, ellentétjei, épp úgy, mint Cz'mabue és Giotto, Leonordo da Vinci;
Rafael Santi, Michelangelo pusztán az egyház szclgálatában álló festő
művészet régebbi képviselőinek. Mint Dante Alig,hier i, Petra rca , Boccaccio,
vagy Hutten Ulr ich, Ce'~es Conrad, a Skalz'ger testvérek s masok a régebbi,
egészen vallásos szinezetű és latin nyeívű íróknak. De hadat üzent a
társadalmi berendezés is a réginek: a mindennapi élet régi igény telen-
ségeit a fényűzés, a zárdai elvonultságot a nyilvános mulatozás, a le-
mondást a meggazdagodásra való vágy, a siralom hazáját az örömök
völgye váltotta fel. Szóval ellentét je mindenütt a réginek, még pedig'
olyan szélsőséges ellentétje, mint amilyen ellentét volt maga az ok az,
okozattai szemben. I ,

Nem az tehát a renaissance, amit a XVI-ik századbeli Vasari festő-
rnűvész a r inasczta szóval jelölt, t. i. az új-kori festőrnűvészetnek a közép-
korítól való különbsége, de nem is az ó-kori művészetek újjászületése,
sőt nem is pusztán az ó-kori irodalom, sem nem az ó-kori teljes műveltség
felújítása, hanem az d- és középkor összes eszméinek termeseetseerü s fejlődés-
belz' eredménye és összege; s reakCZdja közelebbről a ta r ta lomrzak a torma
ellen/ben.

A rena issance követke;:ményei. A renaissance azonban csak á mul-
tak kal szemben eredmény, a jövendőnek már alapja, .oka s hordo-
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- zoja ,egy egész korszaknak, melyáltala indúlt meg, belőle élt s reája
támaszkodott.

A renaissance bizonyára a 'multak tartalmának taglalgatásán épűltfel.
A kor ugyanis sorra vizsgálta mindazon intézményeket, eredményeket,
melyék a legjobban előtérben állottak; azokat, melyek a gondolkodást
legjobban fogva tartották s azokat, melyekrrek súlya, nyomása alatt az
öntudatra ébred esnek, mint reakciónak meg kellett születnie. Igy jutott
el,l a kor időben és térben egyre nagyobb,'. egyre tágabb területekre,
s így született meg a mind tartalmasabb eredmények összegezése közben '
a renaissancenak legértékesebb szülötte, az emberiség legnagyobb kincse,
s az új-kor tartalma megteremtésének módszere: a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadvizsiá lódás.

'Természetes, hogy ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódszer birtokában' nem sokáig maradhatott
meg az emberiség a multak vizsgálafánál s természetes, hogy valahány-
szor az egyetemes történelem egy-egy régebbi eredménye vagy intézménye
a szabadvizsgálódás tárgyává lett, ugyanakkor egy, úiabb 's a módszer
természetéhez igazodott eredménnyel gazdagodott az új-kor is. Ezért nem

, rombolt. a, renaissance, de nem is rombolhatott, 'gazdagságának, emel-
kedettségének szüksége lévén az indukáláshoz minél több alanyra, esetre.
Ha a szabad vizsgálódás módszere első eredményének a multak felújítását
tartjuk; második erédménye az, hogy egységes" nézőpontból való
vizsgálódás következményeként, összhangzatos és egymást kiegészítő
események sorozatává lett a multak egész története., A harmadik s reánk
nézve legbecsesebb folyománya, azonban, hogy e szabadvizsgálódas
tudatára jutván önmagának, a gazdag tapasztalatok állandó értékesítése
közben új utakra indúlt: alkotott és teremtett.

, A szabadvizsgálódás alkalmazásának eredményeit legjobban mutatják :
a renaissance közvetlen következrnényei, az úgynevezett találmányok és
felfedezések. E találmányok és felfedezések ugyanis nem újak, de a
szabadvizsgálódás által felújíttatva. csakhamar egy új-kor találmányaivá
s felfedezéseivó lesznek és egyszersmind okaivá . nagy és az egész új-kor
fundamenturnát tevő tanításoknak, felfogásoknak s eredményeknek. Az
ó- kor is ismerte al puskaport,' a képsokszorositást, az iránytűt, d'e egy
úi korszakra volt szükség, hogy e találmányok értéket, , szerepet nyer-
jenek, hogy eszközeivé váljanak a régi átalakításán s az új felépítésén
fáradozó embernek, 1 Ismeretes volt Amerika is, de a renaissance nem
véletlenségből bukkant az új' földreszre, kereste azt, 'mert tudott róla,
s mert szüksége volt reá. ,

A találmányok és felfedezések tehát nem maradtak curiosumok,
átformálo eszközze alakította a renaissance ernbere mindeniket az új
világrend megteremtésének sarégi átalakításának. Apuskapor .haszná-
latára fegyver készűlt, mely 'lerombolta a főurak addig bevehetetlen
várait s könnyen elsajátíthatóvá tette a' bajvívás mesterségét, a lovagok
egyedüli megkülönböztetőjét. Átalakult tehát a középkor egyik legjellern-
zőbb intézménye, a lovagsúg. A Gutenberg vagy a Mentel Janos szét-
szedhető betűi világgá .röpítették a tudományt s eljutott az ige a gazdag-
hoz és szegényhez, boldoghoz és boldogtalanhoz. Szabaddá és általánossá
lett tehát az addig titokzatos erő' is,mely addig csak a papságé volt.
Közelebb kerűltek újból az eni berek s alább tszallott a középkor másik.
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kiváltságos rendjének, a papságnak is addig érintetlenűl álló tekintélye.
Az iránytű csodálatos sajátsága pedig elvette a márhetetlen tenger mér-
hetetlenségét, összébbhozta az .addig egymástól elválasztott földrészeket
sembereket.JIHGFEDCBA

A JjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lelk iism eret szab ;td ságának k iv ívása . AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAretormaci»
.és iz ka thqücizmus összeütközése. A találmányok és felfedezések főként
elsőrendű anyagi eredmények gyanánt -tünnek fel; de az anyagi ered-
mények, a társadalmi és politikai állapotok megváltoztatása által, mint
okok, összeszövődnek a renaissance tisztán szellemi természetű követel-
ményeivel : a: vallás s a művészetek újjászületésének tényeivel. A hatás
azonban nem mindenütt jelentkezett egyszerre s egyformán. A természet-
tudományok elhanyagolt mezejét csak lassan lehetett' felmunkální : itt az
eredmények tehát lassan mutatkoztak ; de meg' mutatkozhatták volna
bármily arányokban is, ,e téren csak fejlődésről lehetett szó,.azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreakció
legkisebb jele nélkül.

A művészetek ujjászületése már forradalmat okozott .ugyan s a
renaissance meztelen, vértől és erőtől duzzadó alakjai győzedelmescsatá-
kat vítak a középkorí élettelen, sápadt és vézna mártirok kal. A pajzán
és nem mindig erk~lcsös mesék, melyek oly jól emlékeztettek a klasszikus
idők képzeletes mithoszára, erősen ostromolták a bibliaitőrténetek egyszerű
és fenséges változatainak népszerűséget: De minderne összeütközések jól
eltitkolható csatái maradhattak volna akármeddig is azoknak a körök-
nek, amelyeknek birtokában, volt l! művészet. Sőt mi több, ez ellenfelek
elhaladhattak volna egymás mellett, egymásról tudomást sem véve. Más
volt a valiás renaissance-a! ' .

A közép-kor abban a legszebb, abban a legeszményibb, hogy, a
keresztyén \ vallás bűvös ereje soha nem tartotta dobban össze művelt
emberiséget, mint az Ő idejében. Áldozatot hozni az Üdvözítőnek ki-
szenvedett restéért, élni a Mindenhatónak törvényei szerint s gondolkodni
az anyaszentegyház tanításainak értelmében,- ezek, az, uralkodó eszmék,
s ezek az általános irányzatok." A gazdag csak úgy remélte bűneinek
bocsánatát: ha sokat imádkozott, a szegény csak akkor várhatott egy
jobb hazát, ha vallásos volt. Es épp így mindenkinek volt egy jól kör-
vonalazott oka, amiért jó keresztyén nek kellett lennie. -Micsoda meg-
döbbentően bátor ember volt hát az, aki merész kezekkel hozzányúlt a'
buzgó hiedelemnek eddig érintetlen várához ?! Pedig az ilyen bátor embe-
rek száma abban 'az arányban emelkedett, amilyen arányban nőtt, növe-
kedett \.a renaissance ú] világnézete. És az' egész művelt világ vagy a
katholikus. egyház kötelékébe, vagy a renaissance által felidézett refor-
mációhoz tartozott, e dolog tehát szükségképp mindenkit érdekelt. Aki
a régi egyh az mellett kitartott, megrettenve szemlélte s átkozta a moz-
galmat, aid pedig az új Iegyház kötelékébe lépett, gyülölettel tekintett
vissza régi hitsorsosaira.

. A harcnak tehát ki keilett törnie! Ki is tört; ki, még pedig elóbb a
szellemiek terén, hol sorompóba állottak a kornak legkiválóbb szellemei,
legnagyobb alakjai. S mégis, nem Wic/zi, Occam, Marsig-lz'o, Husz, Luther ,
Melanchton, Calvz'n, Zwingli 'és mások állottak e harcban szernközt a
pápákkal és, zsinatokkal, hanern a renaissance a régi világ gondolkodás-
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módjával, a hitbeli szabad szemlélődés,' a körvonalazott, évszázadok
alatt kiforrott elméletekkel. E harc csakhamar elhagyta első termetét, a
szellemiek teret és magával sodorta a fél Európa lakosságát, lángba
borítván az addig békés városokat, országokat.

Nem arról volt e rettenetes tusakodás alatt szó, hogy romba dőljön
az évszázadok alatt megedződött, nagytekintélyű régi egyház; nem, mert
hiszen a renaissance semmit halomba nem döntött, meg nem semmisitett.
Hogy tört volna megdöntésére, megsemmisítésére annak az alkotásnak,
mely egy hosszú korszakon keresztűl fenntartója volt a rnűveltségnek,
az emberiség legértékesebb kincsének? A renaissance tehát, mint refor-
máció csak arra törekedett, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabaddá leg'J 'ena lelkzúmeretbeli térekelt
is a gondolko:: ;ás. Hogy ennyit a reformációnak el kellett érnie, arról biz-
tossá tehetett mindekit az új áramlat általánossága, evolucionális ereje
s történelmi nagy háttere. És ama körülmény, hogy magának a refor-
mációnak számos ágazata, annyi éppen, amennyi arravalónak bizonyúlt,
érvény re jutott, azt bizonyítja, hogy a harc csakugyan nem volt meddő.
A katholikus vallás nyert ugyanis általa intensitásában, mert aki mellette
maradt, vagy mellé állott, teljes meggyőződésből az övé volt; a refor-
11lácíó á lta t pedig kiviva tott a lelkúsmeretbelz" szabadságnak ténye. Ez az
eredmény pedig nemcsak azért jelent sokat, mert maga is abszolut nagy
érték, hanem sokat jelent különösen azért, mivel e szabadság eietre
fakasztotta az úikornak egy második olyan eszméjét, mely ura lkodó
eszméjévé lett a rena issance momentuahs ha tása után kó'vetkező teljes

időknek. E második eszme, mely az előbbinek ikertestvére. nem mas,
mint a polz"tz"ka iszabadság kérdése.

Ha tehát az új-kor történelmét három fejezetre osztanók, az első
tartalmazna a renaissance mibenlétének és következményeinek, a talál-
mányoknak, felfedezéseknek tárgyalását s reformációit. A második fejezet
tartalmazná a renaissance szellemi következrnényének, a reformációnak
összeütközését a katholikus vallással s ezen fejezet végső eredménye-
kepp a lelkiismeretbeli szabadságnak kivivását. A harmadik fejezet pedig
foglalkoznék a politikai szabadságért, vagyis a jogért folytatott küzdelmekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kerával. De ezen felosztás alkalmából nyomban ki kellene jelenteni azt
is, hogy az új-kor történetének tulajdonképpen e harmadik szakasza,.
vagyis a politikai jogokért folytatott küzdelmek teszik a leghatályosabb,
legnyomósabb részét.

EJjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jogért fo ly ta to tt küzdelm ek . Az aossolsuismus kora .
Hogy a renaissance, mint történelmi hatás, csakugyan reakció volt, az
elsorolt okokon kivül bizonyítja még ama körülmény is, hogy anagy
eszmének a vallási dolgokban kifejeződő eleme, a reformáció, megelőzte
a politikai jogokért folytatott küzdelmeket. Mert tényleg megelőzte. De
meg is kellett előznie, mert a római katholikus egyház monarchizmusa
s az egyeduralom mal járó intenzítása nagyobb volt, mint ugyanazon
kor bármelyik államának politikai szervezetében rejlő ereje. Elsőebnek
kellett tehát lennie az egyház ellen való reakciónak is, de elsöbb volt
e visszahatás egy másik ok miatt is. Az egyetemes történelem elejétől
végéig ugyanis azt mutatja, hogyareakció nemcsak mindig a leg-
hamarább következett be a vallási dolgokban, hanem ebben volt rend-
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szerint a legnagyobb. a legszertelenebb is. Igen, mert a vallás a lüktető,
munkás érzelmeké, a kedélyé, amely lelki tulajdonok hamarább adnak
fegyvert a kezekbe, mint a spekuláló értelem, a jogi kérdések. tisztá-
zásának e föltétlen feltétele. Azúj-kor reformációja tehát már azért is
hamarább lobbantotta lángra Európát, mint a közép-kor politikai egyenlőt-
lenségének régen emésztő sebe.

Vizsgáljuk azonban, miképp indúlt meg eme második nagy szellemi
szülötte a renaissance-nak s vizsgáljuk, milyen közvetlen okok indították
meg a jogért folytatott küzdelmek korát s milyen fázisai játszódtak le
e mozgalom nak napjainkig.

Ha azt ál.ítanók, hogya reformáció sokfelé elágazó eredménye
reakciója volt a középkorbeli abszolut s monarchikus egyháznak, akkor
a látszat azonossága által elkapatva, mondhatnók azt is, hogy az újabb
kernak a politikai szabadságért vivott nagy harca sem más, mint vissza-
hatása a középkori császárságnak. De a közönségesnél már valamivel
mélyebb vizsgálódás is meggyőz bennünket arról, hogy ez a föltevés
nem felel meg a valóságnak. Nem, mert a politikai abszolutizmus uralma
nem a hűbériség korába esik. A hűbériség alatt' tulajdonképpen nem is
fejlődhetett az állami élet legfőbb szerveiben kifejeződőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendszens abszo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
luiizrnus. A feudalizmus szeniora ugyanis valóságos fejedelem volt lefelé,
s viszont a~ allódiumok urai, a szabadbirtokosok pedig egyáltalában nem
vazallusok fölfelé, A hűbéres államokban a dölyfös főurak a legtöbbször
kiragadták a király kezéből a hatalmat; .ha pedig nem így történt a
dolog, annak nem az intézmény az oka, hanem az egyén. A közép-
korban tehát voltaképpen úgy állott a dolog, hogy abszolutisták a szenic-
rok, föltétlen alattvalók pedig a parasztok. Azaz a választófal nem a
király s a nemzet között állott fönn, hanem a nemzet két említett ta-
gozata között: az úr s a jobbágy között. Az új-kornak ama részében
tehát,' amelyben a politikai jogokért folytatott küzdelmek megkezdődtek,
azaz a renaissance-nak nagy mozgalmai közepette, az uralkodók indítottak
harcot, még pedig igen sokszor a parasztság támogatása mellett, hogy
kiragadják a főurak kezéből a hatalmat, a jogot, Ez az idő az új-kor
harmadik fejezetében a fejedelmi abszolutizmus kora. Ámde ebben a
korszakban már teljes nagyságában kibontakozott a lelkiismeret szabad-
ságának nagy eredménye. Könnyü volt tehát az abszolutizmus hatása
alatt, mint reakcióé alatt, a politikai szabadság gondolatának megérlelődnie.
Könnyű volt s meg is érlelődött. De ez az alapon következő mozgalorn-
ban már nem a nép tagozatai állottak egymással szemben: ellenfeJekké
lettek az uralkodók s alattvalóik.

De vegyük sorra az eseményeket!
Ismert dolog, hogy az új-kor fejedelmi abszolutizmusa Francia-

országban, Bourbon Henn'k uralkodása idején kezdődött. De kezdődhetett
volna akármelyik államban, a viszonyok egyformák voltak majdnem min-
denütt. A feudalizmusnak a, hűbérurakra nézve szabados kereteiben a
királyi egységes hatalommal ellentétes állapotok uralkodtak már a közép-
kor végén, A reformáció. még jobban növelte e bajokat, Növelte, mert
már abban az időben nemcsak a főurak hatalma és egyenetlensége miatt
forgott veszedelemben az államok egysége. Előmozdította a daraboltságot,
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a, széjjelhúzást a felekezetek között lévő különbség is. A kitörő háborús
idők alatt pedig kalandos és sok helyütt erkölcstelen mozgalmak indúltak
meg; ~ngatag és fegyelmezetlen lett tehát a legtöbb országnak politikai
és társadalmi rendje, béna és egységnélküli állami élete.

Ez áldatlan idők átka oly rettenetesen nehezedett a legtöbb államra,
hogy hatása alatt akárhányan felszólaltak s az egységes és erőteljes
királyi hatalom megteremtését sürgették. A legnagyobb hatása, volt e
tekintetbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMachzávelli Mzklós firenzei tudós ll' P r incipe cimű művének.
Machiavelli ugyanis saját hazájának szétdaraboltságára s a főurak önkény-
kedésére gondolva, olyan fejedelmet kivánt, aki nem riad vissza a leg-
vadabb erőszaktól sem, nem az ármánykodástól, a gyíloktól, hogy
egységet, rendet teremtsen. Míg Machiavelli elméletben, az előző idők
ellenhatásaképp fejtegette és tervezgette az abszolutizmust, IV. Henrik
ugyanolyan okokból indulólag valóságra váltotta az olasz tudós fejtegetéseit.
Igaz, hogy Henrik sem nem ármánykodott, sem gyilkot nem használt, de
megtörte a francia nemzetnek azon osztályát, mely jogait oly túlozva, oly
botorúl gyakorolta. Jogért folytatott harc volt tehát Henrik igyekezete is,
s ő természetesen a nemzet.azon osztályától vette el a jogot, amelyiknek
az birtokában volt. Ez valóság. S e valóság nagy jelentőséggel bir az
új-kor történetében. Ez által kezdett ugyanis megváltozni a régi társa-
'dalmi rend s a nemzet minden tagja egy kategóriába kerűlt a királlyal
szemben. A választófal ugyanis, mely mint kimutattuk, az urat válasz-
totta el a paraszttól, új helyre kerűlt s most már ugyanaz a választófal
a királyt szakasztotta el a néptől. E valóban nagyfontosságú esemény,
mint esemény annyival inkább érdekes, mert a fordulat az igazt' néP
asszisztálása mellett ment végbe. S mintha érezte volna az esemény
későbbi nagyjelentőségét, eleintén maga sietett minél inkább mélyebben
tartani fejét a készülő járom alá, hova nemsokára hozzákerűlt régi ellen-
fele, a nemesség is új alattvalói minőségében.

Ami IV. Henriknél a jóság, becsületesség és arra valóság köveikez-
ménye volt, tudatos igyekezetté lett' az utódok, XIII. és XIV. Lajos ide-
jében. Tehát a két utóbbi uralkodó már a szó szoros értelmében vett
abszolutista, XIV. Lajos meg éppen Isten, miképp mondotta is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 az
állam, azaz hogyannál is több, mert az állam ő érte áll fönn. Ha tehát
csakugyan megindúIt 'a jogért való harc, akkor e harc Franciaországban
egyelőre az uralkodó abszolut győzelmét jelentette. A franciaországi
állapotokkal azonos körűlmények és a népnél tudattalanúl ható, az ural-
kodóknál pedig tervszerűen foganatosított machiavellizmus egyforma
eredményekkel járt Európa majdnem minden államában. Az abszolutíz-
musra való legmerészebb törekvés különösen jól szemlelhető az alkot-
mányos Angliában, a Stuartok idejében . De egyuttal jól szemlelhető az
is, hogy a lelkiismeret szabadságának kivivása után csakugyan a politikai
jogokért való küzdelem indúlt meg. \Itt előbb ugyanis teljesen lejátszó-
dott a reformáció minden részlete. Csak azután igyekeztek az erőszakos
uralkodók minden hatalmat a maguk részére lefoglalni. A parlament
azonban egyetlen alkalommal sem engedett. Es e hosszú, meg-megújuló
tülekedésből jegecesedett ki a Petition of Rig-hts, mint az angol alkot-
mánynak a Magna Charta Libertatum 'után a második, a Habeas Corpus



6 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Acta ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmint a harmadik fundamentuma, végre a Dectarauon o.f Rights,
rnínt a tusakodás végső szerenesés eredménye s egyúttal negyedik alap-
törvénye. Angolországban tehát az a küzdelem, amelyet az abszolut
hatalomért indítottak meg az uralkodók, egy sorompóba állította az egész
nemzetet, de végeztével a háború a kettő között való igazságos osztoz-
kodássai végződött. ' .

Még érdekesebb, mert legközelebbról érdekel bennünket, a Habsburg-
dinasztiának ezidő beli politikája. A nagyhatalmi állás, melyet a renaissance-
szal járó felfedezések egyik következményének kell tartanunk, ugyancsak
középpontjává és tipikus képviselőjévé tette a dinasztiát az új-kori összes
mozgalmaknak. A család ugyanis a kor elején állandóan úgy jelentkezett,
mint a hagyományok és régi intézmények őrzője és istápolója. Mint
.politikai· hatalom ő ugyanis' a renaissance vallásos szabad gondolkozásá-
nak egyik legnagyobb ellenzője s elnyomója. O a lelkiismeret szabad-
ságáért megindított harmincéves háborúnak ilyenformán az a részese,
amelyik e szabadság ellen fegyverkezett. De ezen álláspont következetes
védelmezése egyszersmind egyik mutatója, hogy miképpen szövődött
össze a lelkiismeret szabadságának kérdése a politikai szabadság gondo,
latával, a vallás a joggal. A harmincéves háború ugyanis az Edicturn
Restitutionis kiadatása óta, sőt már előzőleg is, inkább politikai háború
volt, mint vallási. Es Európának e .hatalmas összetűzése nagyban azt I

a jelenséget mutatta, amit mutattak kicsinyben az államok: előbb a
vallás, azután a jog. S amiképpen a háború folyama alatt megbukott
királyával szemben a közép-korbeli feudalizmusnak utolsó maradványa
a szeniorátus, azonképpen bukott 'meg a királyokkal szemben a közép-
korbeli feudalizmusnak második hagyatéka: a császárság is a westfalleni
békében. \

Még érdekesebb azonban a jogért megindúlt nagy küzdelem
tüzében, az angolok rendíthetetlen magatartása· mellett, a lanyhább an
'ellenálló magyar nemzet szemlélete. Míg ugyanis Anglia alkotmánya
-ebben .az általános harcban három új alaptörvénnyel bővült, Magyar-
ország 1687-ik országgyűlésén elveszítette szabad királyválasztás jogát
s az aranybullának 31-ik pontját, vagyis az el!enállási záradékot. S míg
amott, t. i. Angliában mindig a nemzet maradt a győztes serejének
félelmetes volta porba döntötte 1649-ben 1. Károlynak koronás - fejét,'
addig nálunk állandóan az uralkodó a~ erősebb. 6, mert I. Lipót
immár felfüggesztette alkotmányunkat s áZ alkotmányt védő főurak
közűl ő küld többeket a vesztőhelyre. Az angol és magyar nemzet
.alkotrnány történetének, melyet egyéb ként annyi sok szeretettel szokás
összehasonIítgatni, e korbeli mozzanatait a nagy harcban szereplő mind-
két ellenfél minémüsége magyarázza. A Stuartok abszolutizrnusra való,
törekvését csak a kor, a Habsburgokér a kor, a család nagyhatalma
s hagyományos politikája magyarázta. Az angol nép sziklaszilárd talajon
állott, alkotmányvédő . nemessége pedig kiváltságaiban régibb volt ma-
gánál az uralkodóháznál. A magyar nemzet pedig benne élt az egész
Nyugat-Európa által felidézett harcok forgatagában, anémet és a török
hatalom őrlő kövei között. Továbbá az alkotmányvédő magyar nemesség
javarészt új nemesség volt, a mohácsi vész alkalmával kimúlt vérb-li



602zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nemességnek királyi kegyelemmel megnemesített utódja. Nem csoda tehát, .
ha a teljesen ellentétes körülmények egészen ellentétes eredményeket
hoztak napvilágra. S jól lehet, a mi állapctaink voltak talán a legsze-
rencsétlenebbek az egész civilizált vilagban, megis szerencse volt,
hogy az uralkodó ház szerteágazó nagy hatalmának senagy hata-
lomra való tudatos törekvésének: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArévén, mi is bele kerültünk a nagy
mozgalomba. A dinasztia és az udvar politikusai természetesen nem sej-
tették, hogy a felidézett abszolutizmus által .sokkal közelebb kerültünk
az alkotmányos időkhöz, mintha elszigetel ve, reakcionárius mozgalmakra
nem alkalmas stagnálásban magunkra hagyatva éltünk volna békesé-
gesen. Pedig közelebb jutottunk; mert meg lehetett állapítani, hogy a
renaissance' óta Magyarország egyetlen mozgalomból sem maradt ki,
meg tehát azt is, hogy a renaissance-szal járó s belőle következő esz-
méknek e nemzet történetében szerves részük van. Sőt mi több, követ-
kezterni lehetett volna arra is, hogy valamiképpen érvényre jutott itt, e
hazában a lelkiismeret szabadságának ügye, azonképpen érvényre kellett
jutnia, az eszmék fejlődésének törvényei szerint, az ellenállhatatlanul fej-
lődő szabadgondolkodás eszméjének is. De nem volt, aki mindezeket
megállapítsa! '

A je/világosodott abszo/utzzmus. Még javában virágzott az uraIkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-

dóknak a nemesség elveszített hatalmán felépült uralma, épp úgy, mint
a reformációt megelőzőleg, rrukor megindult a XVII, és XVIII. századnak
a szabadgondolkodáson alapuló filozófiai és politikai irodalma. Akció a
re akció ellen! De ez irodalom ujból nemcsak reakció, hanem evoluciója
a renaissance egyik eszmeágazatának, mégpedig annak, amelyik a lelki-
ismeretszabadság kérdésének, később a politikai szabadságnak ágazata.
Ez úi mozgalomban immár szélesebb, sőt a lehető legszélesebb alapokra
helyezkedett a küzdelern. Most már, természetesen egyelőre az elmélet
terén, teljességgel szembe kerültek az uralkodók alattvalóikkal, bizo-
nyossá válván, hogy az eszme egy nagy lépéssel haladt előre. Descartes,
Locke, még közelebbről Montesquieu, Voita ire, Rousseau, Diderot, ti' A/am-

ben, Ho/bach már nevén nevezték az uj-kor vonatkozó eszméit, a renais-
sance következményeit. Szózattá lett ugyanis a szabadság, testvér iség
és egyenlőség eddig elrejtett gondolata. Hogy e tanítások idejénvalók
voltak, semmi sem mutatta jobban, mint e gondolatoknak szédületes,
szinte a futó tűz gyorsaságával terjedő általánossága. Tudósok és tudat-
lanok, gazdagok és szegények, urak és parasztok, egyaránt magukévá
tették e rég fejlődő igéket. Világos, hogy ezen eszmék az abszolutizmus
nélkül azt jelentették volna, miszerint a jogok minden államszervezet
minémüsége szerint a legigazságosabban, a legliberálisabb módon osz-
tandók meg. De az uralkodó abszolutizmus azon kérkedő tanításáJIHGFEDCBAva l

szemben, hogy az uralkodó az állam, azaz az állam van a fejedelemért,
a felfogásnak így kellett módosulnia: a fejedelem van az állam ért, vagyis
a népért. Es megszületett az' ugynevezett felvilágosodott abszolutisrnus.
Megszületett a Nagy Frigyes országa, mely a hozzá hasonlókkal egye-
temben, a saját akarata ellenére akarta boldoggá tenni a nemzeteket.
Ez a kor csak átmenetnek volt jó, csak arra, hogy mégjobban megérle-
lődjék az amúgy is egyre erősbödő gondolat, csak arra, hogy az eszmék
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fejlődésének törvénye 'ujból igazolást nyerjen. A felvilágosodott abszolu-
tizmus azonban nemcsak ezeket az igazságokat jelentette, jelentette azt
is, hogya nemzetek' már boldogulni "em akartak a saját akaratuk elle-
nere. Szabadság; kellett tehát mindenkinek a végletekig, a szertelenségig.
Ez a szabadság az új-kor vallasbeli renaissance-ának megismétlődő visz-
hangjaként, ujra a hitbeli élet terén szólalt meg. Nagy FrigyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8Z ural-
kodó hangulat árjában siet kijelenteni, hogy 8Z Ő országában mindenki
a saját, faconja szerint üdvözülhet. A szabadság általános gondolatának
biztos érlelődése a vallási téren megteremtette a filantropinizmust.
a nemzeti államok elszigeteló természetének ellenhatásaképp . pedig, a _
kozmopolitizmust. Mindenki egyforma emberré 'lett észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALessingnek fogalma
sem volt immár a hazaszeretetről, Sclzzller pedig a fejlődő félben lévő
teljes szabadság aberraciójának szertelenségétől megittasul va, óvja társait,
hogy ne akarjanak németek lenni, elég, hogyha emberek!

A való, a gyakorlati élet azonban egy lépéssei mindig hátrább járt,
mint az elmélet. Az ujkor történelme nyilvánvalóan mutatja, hogy e
kor összes mozgalmai előbb mind lejátszódtak a szellemiek terén s csak
azután váltak egytől-egyig valósággá. A reformációt megelőző nagy szel-
lemi harc, nem más a vallási háborúval szemben, mint a machiavellizmus
az abszolutizmus ellenében s mint a XVII. és XVIII. század felvilágo-
sodott irodalma a későbbi demokratikus küzdelrnekkel szemben. Sőt
nemcsak természetszerű előzményei a szellemiek terén lefolyt küzdelmek
ct valóság sokszor ugyanolyan aranyúharcainak, hanem egyes razisaikban
mutatói is e harcok milyenségének. Amilyen szertelenségekre ragadtatták
magukat a reformáció, vagy az abszolutizmus szellemi harcosai, ugyan-
olyan végleteket találunk a valósággá vált mozgalmakban samilyen
végleteket mutatott a XVII. és XVIII., század felvilágosodott irodalma,
épp olyat mutat a demokratikus küzdelrneknek sokszor megismétlődő
számós jelenete, ' :JIHGFEDCBA f

De mindazok, amiket állítottunk, továbbá az abszolutizmusnak s a
demokratikus küzdelmeknek a felvilágosodott ' abszolutizmussal való áthi-
dalása, bizonyitják azt is, hogy az egyetemes történelmi jelentőségü esz-
mék nem egyszerre, egyik napról a másikra érlelődnek, hanem évtize-
dekről-évtizedekre szélesedve', népeket és korokat átjárva, régi hiedelmeket,
elavult részleteket megdöntve. . intézményeket átformálva haladnak, nyo-
mulnak előre, E bizonyos conservarivismus jelenti aztán az ilyen nagy
eszmék feltartózhatatlan erejét is, amellyel egyes embereknek, az ural-
kodó eszmévei ellentétes mozgalmaknak szembeszállani a legtöbbször
annyit jelent, mint siettetni őt magát, gyorsítani a' sokszor pihenni látszó
gigászt. Igy hömpölygött egyre elóre s előre a jog igazságosés szabad
elosztásáért megindított nagy eszmének rnindent magával sodró hatalmas
áradata. Ez az 'áradat sodorta tehát egymás mellé az urakat s parasz-
tokat, velük szembe pedig a királyokat, ez az áradat kezdette világosra
mosni a való helyzetet s ez söpörte egyre. közelebb mindkét félt az
utolsó fórum felé, .', .

. A francia enciklopédisták tanításai azonban nem azokon a, helyeken
váltak legelőször valóságra, ahol a gyors változást még' egyre akadá-
lyozták a teljesen le n~m romlott régi intézmények, hanem ott, ahol uj
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és érintetlen talajon, egészen szabadon lehetett teremteni: azaz Ameri-
kában. Pennsylvania s mások, a francia forradalmat megelőzőleg, már a
szabad emberi jogok alapján rendezkedtek be. E kis országokban tehat
teljesen szabad volt mindenki úgy vallási, mint, politikai tekintetben.
S mintha az uj-kor legnagyobb trilogiája: a szabadság, testvériség és
egyenlőség, a természeti törvények hatása alattzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI állana, a nyugati látó-
határnak emelkedésévei gördült ellenállhatatlanul keletre, útjába ejtvén
először Franciaországot s rajta keresztül a kontinens többi államait.
1787-ben már megalakultak az Egyesült Államok, 1789 ben pedig mar
kitört a francia forradalomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d~mokra tikus küzdelmek kora . A jogért való küzdelem elérte
immár utolsó fázisát. Nem az volt többé a jelszó. hogy az állam
van a királyért, ami egyértelmü volt az abszolutizmussal. sem nem az,
hogya király van az áll am ért. hanem az, hogy mindenki önmagáért
van s mindenki egymásért. Ám az uralkodó? eszmének ezen harmadik
tételéért nagy csatákat kellett vívni. De 'aki .tisztaban volt az új-kor tör-
ténelmének eszméivel, ez eszmék egyre hódító hatalmával, az tudhatta,
hogy e csaták csak győzedelmes csaták lehetnek. Ahol megkezdődtek,
azokká is lettek.

Franciaország járt e tekintetben is elől s rettenetes fel kavarodás
után, a mult összes intézményeinek rombadöntésévei, megvalósította azt
a nagy gondolatot, melynek akkor már kétszáz éves jogosultsága volt.
De a francia szabadságharcnak éppen az volt egyik végzetes tévedése,
hogy rombolt és pusztított. A renaiss~nce szelleme ugyanis csak reor-
.ganizálást, csak reformálást ismert. Am a francia nemzet heveskedő
természete kiszabadulva az ancien régime egyre jobban lazuló kötelékei-
ből, szinte túlrepült a célon. Ezért itt visszazökkenésnek kellett kővet-
keznie. E visszazökkenés meg is történvén, Franciaország természetes
zászlótartójává lett a politikai jogért folytatott küzdelmeknek. E minó-
ségeben sorra alakította meg az uj és teljesen szabad köztársaságokat.
Az eszmének e teljes kibontakozása idején s érettségének e kerszakában
mennyire távol állottak az uralkodó áramlatnak ismeretéről, a történelmi
ernelkedettségtől azok, akik útjába akartak állani a századok óta alakuló
s egyre jobban ható nagy erőnek? Milyen kicsinyes rendszabály volt
azon uralkodóknak eljárása, akik rendőri kordonnal s egynehány em-
bernek lefejezésével akarták e szózatot elnémítani?

A XVJII-ik század végének küzdelmei épp úgy egy nagy névhez
fűződnek. mint amiképen minden nagy mozgalom megkapja a maga
képviselőjet. A nagy férfiu, akit tulajdonképpen kora avatott azzá, Bona-
parte Napoleon, Míg Napoleon valóban tagja volt a népnek, mindenkinél
jobban megértette a szózatot. De csakis ezt. Ám e lángész, épp úgy,
mint a legtöbb világuralomra törö társa a korszakot már mérlegelni egy-
általában nem bírta. A magasan álló embereket, úgy látszik, általában,
'vagy a tradiciók vagy a saját képességeik tévesztik meg. A régi multtal
dicsekvő dinasztiák utódai rendszerint az elmult dicsőségről álmodoznak
s szívósan ragaszkodnak a multak rninden olyan intézményéhez, mely
a hatalmat jól conserválja. Mások meg a saját nagyságuktóI ittasulnak
_meg és csak kevesen tudják, vagy hiszik, hogy annak a legértékesebb
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vagyonnak, a kor eszméinek, melyet századok gyűjtöttek, ők csak
forgatói. De pusztulás azoknak a sorsa, akik e kincs értékét keveselték,
vagy a kincset teljesen magukénak vallották. -

Napoleon korának legnépszerűbb embere volt addig, míg a korra]
egyet értett s annak összhangja szerint cselekedett. E népszerűség
körülbelől a tilsiti békéig tartott. De midőn az elbizakodott férfiu a con-
tinentális zárlatot elrendelte, rendelkezése által ellentétbe jutott azzal a
külcetéssel. melyet addig olyan jól képviselt. A continentális zarlat
ugyaniszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAipp olyan sérelem volt a saját alattvalóinak szabadsága ~ anyagi
érdekei ellen, akárcsak: az angoloké ellen. A szabadsághős ezen az úton
csakhamar zsarnokká lett, a nép barátja annak elnyomója, a közvéle-
mény tisztelője annak megvetőte s a kor képviselője annak tagadója.
E fordulat már Napoleon bukását jelentette. És ekkor köveikezett azok-
nak a részéről a második végzetes tévedés, akik a "zsarnok" ellen össze-
fogva, megbénították a nagy csendháborítót. Ekkor következett a szerit
szövetség akciója. E .szövetség, mely igaz, hogy felette naiv elméleten
alapúlt, még azt sem vette észre, hogy Napoleont éppen az II
botlás buktatatta meg, amelynek jegyében őmaga szervezkedett. A zsar-
noki abszolutizmus!

A Bourbonok, Stuartok és a XVII-ik századbeli Habsburgok abszo-
lurizrnusa, mikép kimutattuk, természetes következménye volt az akkori.
időknek s első mozzanata a jogért folytatott küzdelmeknek, de a XIX.
század abszolutizmusa, a teljesen kiforrott, megérlelődött és sok helyütt
már a maga teljes nagyságában valóra vált politikai szabadság idején,
csak arra volt jó, hogy siettesse e szabadság áitalánosságának idejét.
Es a szent szövetség teljes meggyőződéssel hitte, hogy uralma igazolt
é- jogos, pedig ez az uralom a népeknek a szabadságban vetett hitén
épült fel, tehát ez az építkezés nemcsak nem volt helyén való, hanem
egyúttal csalárd is volt. Minél erősebben igyekezett ugyanis a gyeplőt
tartani asivárlelkű és emelkedettség nélkül valózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMetternú:h, annál job-
ban megpecsételte művének sorsát s minél nagyobbnak látszott a reak-
cionáriusok részéről a lidércfényü siker, annál távolabb kerültek az idők
igazi tartalmától ~ minél közelebb vélték a cél teljes megvalósulását.. '
annál közelebb volt a vég.

Ujból a franciák jártak elől s megkezdődtek a XIX. századnak majd-
nem rendszeres időközökben megújúló szabadságtiarcai. Legelőször a
szabadságnak klasszikus földjén, Görögországban ült diadalt az eszme. s
a huszas, harmineas és negyvenes években egymásután ütközött össze
az uralkodó áramlat az elébe gördített mesterséges akadályokkal. Igy
1830-ban, az ugynevezett júliusi forradalom alkalmával Franciaország
már megbuktatta X Károlyt. Ugyancsak ebben az esztendőben tört ki
a szabadságharc Belgiumban is s megszületett a különálló, szabad és
független belga királyság. Nagy hatással voltak a mozgalmak Angliára
is, hol a demokracia tetemes növekedést mutatott a nemesség csappanó
hatalmával szemben. Nem sikerültek a mozgalmak Lengyelorszagban,
nem Németorszagban sem. Nálunk pedig a franciák által megindított
mozgalmak hangulata mellett egyre erősebbé lett a reformok iránt való.
hajlandóság s egyre több e reformok eredménye. 1848. évi február havá-



ban újból megmozdúlt Franciaország s a nemzetgyűlés a Bourbon és
Orleáns családokat trón vesztett nek nyilvánítván, az országot köztársasággá
proklamálta. A februári forradalom hatása alatt most már örökre meg-
bukott Metternich s Ausztria birodalmi gyűlése új alkotmány kidolgozá-
sához kezdett. E mozgalom hatása alatt jött létre hazánknak 1848·ik
évi alkotmánya is, mely a .tradiciókat a modern állam élet vívmányaival
szerencsésen egyesítve, az ezeréves multnak természetszerű fejlődé-
sévé lőn.

Igaz, hogy ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb diadalokra majdnem mindenütt újabb reakció
kezdődött és sok helyen a szent szövetség utolsó visszhangjaként újból
rémes napok következtek. De amily mértékben haladott előre a század,
épp olyan mértékben lett igazolatlanabbá a mesterségesen felszított
abszolutizmus s a hatvanas és hetvenesJIHGFEDCBAévek igazat adtak az igaznak,.
.amidőn egy pár államot kivéve, vegre beköszöntött az aikotmányossag
rég epedett ideje. \

Bizonyos, hogy az új kor második nagy eszméje, a politikai
szabadság kérdése a XIX. század végére' Europában is sok helyütt
valóra vált. S napjait éljük, midőn a kontinensnek azon államai, melyek-
ben az uralkodói abszolutizmusnak jogosultságával még történettudósok
közül is sokan megbarátkoztak, igazodni kezdenek az ellenállhatatlan
eszme tartalmi köréhez. De e jelenségek már napjaink történetét teszik
Árn nézze ezeket ki ki azzal szemüveggel, mely jól látóvá teszi az

embert az uralkodó eszmének ismerete által.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Napja ink másodiagos eszméi az ura lkodó eszme tar ta lmában.

A huszadik század kétségtelenül azon korszak, ami volt a renaissance
egyik következményének, a lelkiismeretbeli szabadság nagy gondolata-
nak megvalósulására a XVII. század. Ezt állítván, még sem szabad
azt gondolnunk, hogy éppen mi vagyunk egy olyan korszaknak
kiváltságosai, melyben a századokat mozgató és irányító, az egész társa-
dalmi életet átformáló eszme befejezte pályafutását. Nem fejezte be, csak
a pá lya z'ránya lett ismertesse. E3 eszmének még sok elsőrangú s még
több másodrangú tennivalója van. A jogért folytatott küzdelmek ugyanis
azokban az államokban, ahol e gondolatnak első s legszembeötlőbb
principiumai megvalósultak, ahol tehát az államhatalmat képviselők sa'
maga összeségeben vett nemzet között a jog megoszlott, vagy más
szóva l, az állami élet vezetésében a magaösszeségében vett nemzetnek
rész jutott, ott, azokon a helyeken a nagy eszme keretén belül máris
ujabb küzdelmek kezdődtek. A királyok legridegebb abszolutizmusával
szemben a XVIII-ik században a szabadság, testvériség, egyenlőség jel-
szavai keltek szárnyra, a XIX-ik században már az a lkotmányosság, nem-
zett' á llam s a ssocia iismus kezdenek, mint a laikusok előtt merőben új
eszmék kisérteni és hatni. E jelszavakban kifejezett tartalom azonban
mind szubordináclója a jogért való nagy harcnak Az alkotmányosságra
való törekvés, ugyanis nem egyéb; mint az új-kor második nagy
gondolatának későn megértett s későn elnevezett jelszava, mely azon-
ban alappal bírt mindazon államokban, ahol az abszolutizmus ismeretes
volt. A nemzeti állam gondolata a XVIII ik század kozmopolitizmusának
ellenhatása és semmi nem egyéb. Látnivaló tehát, hogy midőn az utóbbi



századok által uralt eszme valamely vonalán diadalt ült, azon a vonalon
ujabb meg újabb formációk történtek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADe újabb eszme-formációk jöttek
létre a különböző nemzetek állami életének s az uralkodó eszmének egy-
másra való hatásából is. Az így származó másod- vagy harmadrangú,
sokszor csak bizonyos érdekeltségekre vonatkozó eszméket jól meg kell
különböztetni a mindnyájuk felett álló s az egész kort uraló, egyetemes
történeti jelentőségű nagy eszméktől. Igy például a XIX. és XX. század
ugy nevezett harmadik uralkodó eszméje a szocializmus, csak másod-
lagos eszme s absorbeáltja a jogért folytatott küzdelrnek eszmejének.

Lehet, hogy valamikor, pl. a római Gracchusok idején elsőrangú eszme
volt, de ma nem az. Oe nem is az a körrnönfont s 'nagy theoriával készült
elmélet, amelyeknekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASana-Simon, Fourier , Owen, Rudbertus, Lassa lle,
Marx, Engels, Protedhom vagy mások kicirkalrnozrák. S hogy a szocializ-
mus ma csakugyan az emJített nagy gondolatkör szolgálatában áll, semmi
sem bizonyítja jobban, hogy összes iskolái jobbara politikai irányzatúak
s ugyanilyen eszközökkel vélik celjaikat elérni s hogy legújabb, de
.egyszersmind legerőteljesebb hajtásait a szabadság, testvériesség és
egyenlőség szinten másodiagos eszméi keltették életre. A jogért folyta-
tott küzdelernnek csak egyik eleme tehát a mai szocializmus, az érvénye-
sülés harca, melynél fogva jobb, méltányosabb berendezkedésre törek-
szik a népnek azon rétege, amelynek a különböző államok rendi alkot- '-
mánya szerint eppen a politikai jogokban volt annak idején alig valami
része. Az, hogy maguk, a szocializmus hívei többfele iskolát; utópiszti-
kus, demokratikus, gazdasági, materialisztikus s másféle iskolákat külön-

böztetnek meg, szintén jele, hogy az eszme a jogért folytatott küzdelmek
uralkodó eszméjének keretében sokfélekép módosúlhat s hogy az állam
életéri belül szám os kérdés, sok elnanyagoit, vagy leszorított ügy vár
még megoldásra, vagy hogy e kérdések megoldásánál újabb meg újabb
szükségletek állanak elő.

A fő- és uralkodó eszmének hova-tovább kisebb intézményekre
terjeszkedő mivolta s a terjeszkedésben folyton kisebb és kísebb eszme-
.körökre való bontódása pedig nem más, mint a fő- és uralkodó eszmé-
nek szemünk előtt végbemenő evoluciója, mely átjárja, átformálja az
embereket s minden intézményeiket, mely más világítást, szint, izt ad
az időknek, újabb meg újabb formában tünteti fel nemcsak a jelent, a
jövendőt, hanem a multakat is. A'z emberiség az állam élet . nagy kér-
déseit már többször megoldotta, sokszor jutott el a társadalmi rend
kérdéseinek tárgyalásáig is. Sót talán a legtöbbször csak idáig! Ez
az örök tárgyalás a szocializmus tudománya, mely éppen az előbb elmon-
dottak alapján módosul nemcsak a vele egyidőben élő más-más eszmék,
hanem a későbbi idők megvilágítása szerint is.

*,. *
Ime az új-kor történetének mozgató rugói, uralkodó eszméi, Ez

eszmék fejlődésének története s magának az uralkodó eszmének a lát-
szólagos befejeződés felé való közeledése, minden e;etre azokat a nagy
tanuságokat rejtik magukban, amelyek által a történelem csakugyan az
élet mesterévé emelkedett s azokat a tanuságo kat, amelyek azt mutat-
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ják, hogy mindnyájan az. uralkodó eszmék szolgálatában állunk, ha
azokka! mindjárt ellentétes irányban haladunk is. Az új-kor eszmeinél
regebbi eszméknek fázisai azonban még másra is oktatnak. Megmutat-
ják azt is, hogy az eszmék a delelő-pontraJIHGFEDCBAju tva egyszersmind holt
pontra jutottak s reakcionárius okokká változtak. Mire más viszonyok,
új alakíró tényezők hatása alatt újból kezdődik a körforgás. E körfor-
gas azonban csak 'a filozófust érdekli, a mindennap és a jelen emberé-
nek elég odáig felemelkednie, hogy. kora uralkodó eszméit s ez eszme
érettségének grádusát megértse. AkI e fokra eljutott, az elég biztos tör-
ténetét látja legalább annak a jövőnek, amely őt érdekli.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Farkas Sándor .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M egfigye lések ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa. nép isko lába járó gyerm ekek isko la i
é le tébő l.

- Első közlemény. -

Nekünk néptanítóknak jutott az a szerencse, hogy az emberi
tarsadalorn alapköveit rakosgassuk. Nekünk jutott egyedül ama munka-
kör, melynek jól vagy nem" jól teljesítésétől függ az emberi társadalomnak
a tökéletesebb szinvonaira való .ernelkedése vagy hanyatlása.

Az alapkő lerakásától függ az épület maradandósága. A szilárd
alappal ellátott mű : ellentáll a megrontani akaró hatásoknak. Ámde,
mint minden téren, úgy a tanítás és nevelés nagy mezején is a szigorú
és beható megfigyelés alapján lehetséges az, hogy megállapíthassuk
annak módját, hogy az alap szilárd legyen és céljának megfeleljen.
Nehéz munka ez: ehhez erős elhatározás, megingathatlan akarat, benső
ügybuzgóság, a legszigorúbb lelkiismeret s ami a fő, a legnagyobb és
orizetlen szerétet kivántatik. Mindezekhez hozzá kell tennünk a fárad-
határlan munkásságot. Ezen erényekkel kelt felruházva lenni' a nép-
tanítónak, . hogy hivatását kifogástalanúl végezhesse. Fontos és nehéz
hivatás ez! Elismerte ezt Channing, ki azt mondja: "Fontosabb ez az
államférfi hivatásánál. Az államférfi durva eszközöket használ durva
célokra. a: nevelő a legfinomabb hatásokat hozza működésbe a hal-
hatatlan lélekre." Kant pedig így szól: " ... a gyermekeket nem a jelen
helyzetébe kell belenevelni, hanem amennyire lehet, annál jobb helyzetbe."

Ha e mondásokat alaposan megszivleljük, át kell látnunk, hogy
munkálkodásunkat nem lehet könnyelmüen vennünk s hogy nagy és
fontos feladatok megoldása van reánk bízva.

Jóllehet mindazok az erények együtt véve , melyek hivatásunk
teljesítéséhez feltétlenül szükségesek, egyaránt minden népnevelőben
nincsenek meg. épen azért szükségképen küzdenie kell minden igaz'
munkásnak, hogy tehetségéhez képest a legjobb akarat soha ne
hiányozzék benne. Akadályok is merülnek fel, és pedig nem ritkán.
Ezeket leküzdeni mindenkinek erkölcsi kötelessége. Ha nehéz a munka,
arra kell törekednünk, hogy az alapos és megbízható tapasztalatok,



szigoru megfigyelések által munkánkon könnyítsünk. Mert ha mi nem
igyekszünk a közvetlen tapasztalatokból, megfigyelésekből következtetni,
hát ugyan ki teljesíti helyettünk azt? Az a tudós, ki a tudományok
mélységébe lehatolt, csak következtet, de minden részletében megbíznatót
a gyakorlat számára nem alkothat.

Sehol sem lehet annyi megfigyelésre méltót találni a nevelés és
tanítás tudományára nézve. mint épen a népiskolában, hol oly sok
mindenféle rendű és rangú nemzedékkel van dolgunk. De sehol sem
találkozunk oly sok és változatos akadályokkal, melyek a nevelés és
oktatás utjába akadnak, mint épen a népiskolában.' Ez okból nagyon
is óvatosnak, következetesnek kell lennünk. Az igazság szerétetéhez
való szigorú ragaszkodást kell felöltenünk, hogy hasznáihassunk az
emberiségnek és a nevelés és oktatás tudományának. Ha komolyan
vesszük kötelességünket, ha nem csupán a kénytelenség hajt a munkára,
a megfigyelésre, de bennünk a magasztos cél munkálkodik., ha igazán
szeretjük azt a munkakört, melyet betö!tünk: ugy boldogan és megelé-
güIten tekinthetünk vissza a multra, melyet az ember-nevelés mezején
eltöltöttünk. Szép, gyönyörű hivatás ez, de csak ugy, ha igazán bele-
tekintettünk a szív és lélek tükrébe s ott megláttuk lelki szemeinkkel a
foltokat, melyeket letörlendők vagyunk, vizsgáltuk a nemesítésre teremtett
lélek egyes moz dulatait, fokozatos fejlődését. . Edes öröm tölti el egész
lényünket, mikor látjuk a buzgón, híven teljesített munka közben,
megfigyeléseink által jobb és jobb utra tereit eljárásunknak 'az erkölcsre és
a tudásra befolyó mindig szebb és nemesebb eredményeit. Es ezt csak
akkor érezzük igazán, ha a gyermek hamisítatlan lelke tanulmányozásába
teljesen beleéltük magunkat. Ne kicsinyeljük hivatásunkat, mert a tanító,
az igazi szerétettől lelkesült népnevelő a valódizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlelkia tya .

A tanító a léleknek formálója, az érzületnek, tudásnak és jó
erkölcsnek megteremtője. Az elkészített, átalakított, formába öntött rnűvet
egy kis hivatás-szeretettel, egy kis ügybuzgósággal megtarthatjuk a
maga valójában; de mennyi aggodalom, mennyi fáradság és türelem.
kell a megalkotáshoz, .ezt fejtegetni szakember előtt felesleges. -

Legyünk tehát igazán lelkiatyák a mi munkálkodásunkban, legyünk
a lélek, tökéletesedésének mesterei azzal, hogy átérezvén hivatásunk
méltóságát, nagyságát, kiterjesztjük figyelmünket a gyermeki lélek, mint
isteni szikra, a gyermeki szív, mint égi adomány jelenségeinek, munkál-
kodásainak szigorú ésalapos' megfigyelésére s a levont következtetéseket
használjuk fel magasztos munkálkodásunk tökéletesítésére. Ne sajnáljuk
a fáradságot a kisdedek tanulmányozásától.. mert ennek előbb vagy
utóbb meg lesz a méltó jutalma!

A kötelességből teljesített munka, ha nem párosúl vele a munkakör
szeretete, az igazságszeretet és tiszta lelkiismeret, kellemetlen nyüge a
munkásnak. A népiskolában a gyermekek részletes megfigyelését, e
megfigyelésekről napról-napra, óráról-órára napló (jegyzőkönyv) vezetését
kötelességévé tenni -a tanítónak, egyenlő lenne a hamis adatoknak
garmadába való gyüjtésével. Kinek nincsen apró-cseprő munkálkodáshoz
kedve, az azt nem is fogja alaposan teljesíteni. Távol áll tőlem, hogy
oly javaslattal hozakodjam elő, rriely kötelességévé tegye a tanítónak

Ma.gya.r Tanítóképző.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39
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a megfígyelésekrőt való jegyzőkönyv vezetését. Az ily dolgot telje-
sítsék azok, kiknek kedvük és hivaiás-szeretetük az ideálizmus parnas-
susára emelkedett. De aztán kötelességének ismerje minden tanító, nem
a közönyösség párnájan tengődni, hanem a lelkiismeret bölcs szavának
engedve, tanulmányozni, meghallgatni azok szavát, kik a népiskolai
gyermek-nevelés és tanítás terén többet is tettek, mint amit kötelességök
előírt. Egyszóval: nemcsak a gyermeket, hanem önmagunkat is folyton
'kell tanítanunk és művelnünk. Mert: "Ad praesens hominum erescit
sapientia semper." Jó tanító holtig tanul. .

De áttérek fontos tárgyamra, a népiskolai gyermek világában elő-
forduló mozzanatok és jelenségek több' ev óta végzett megfigyeléseinek
előadására. \

Mintegy 8. évvel ezelőtt fogtam hozzá megqgyeléseimnek jegyző-
könyvbe való gyüjteséhez. S éppen e 8 év arról győzött meg, hogy
mégsem haszontalanúl s nem. eredménytelenűl vesztegettem időmet
ebbeli munkálkodásomban, mert valóban gyönyör és élvezet olykor-
olykor belepillantanom jegyzeteimbe, taulmányozván azokat a dolgokat,
melyekkel 8 év alatt találkoztam.

Óh mily szép és elragadó a természet szépségeinek fej lődését
szemlélni ~ Hat ugyan, nem éppen oly szép és boldogító tudat lepi. e
meg az ember lelkületét akkor, midőn a Mindenható legdrágább ado-
mányának -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIa mystikus léleknek megnyilatkozását szemléljük l-

Megfigyeléseimet a következő dolgokra irányítottam :
Az iskolába való feladás. Életkor.
Élettani, növe« edési szempontok.
Erkölcsi magaviselet. Büntetés.
Beszélőképesség.: Selypség.
Ertelmi tehetség az életkorral kapcsolatban.

,E~észségügy. Betegség.
A nevelés és tanítás egészségi szempontból.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Az iskolába feladás Életkor .

A megfigyelések ben fontos szerepet játszik az életkor, az értelmi
és az erkölcsi nevelés szernpontjából, épen ezért ebből indultam ki.

1.

, A gyermek k o .r a
Feladatott

1.GFEDCBA
6 ,1 7 I g I 9 I 10 I 11

1896-7 83 37 24 13 8 1 -
1897-8 77 29 ' 32 12' 3 1 -
1898-9 82 38 28 10 3 3 -
1899-900 110 56 36 12' 4 2 -
1900-1 90 33 32 15 6 4 -

1901-2 114 47 40 15 9 2 1

1902-3 112 47 41 15 9 - -
1903-4 66 37 18 . 8 2 1 -
Összes 734 II 324 1 251 1 100 I 44 I 14 1 1
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Az itt közölt táblázat a következő adatokat tárja elénk: Az
1896-7-ik iskolai évtől kezdve 1903-4. évig bezárólag, tehát 8 év alatt
feladatott összesen 734 növendék. Ezek közül 6 éves volt 324; 7 éves
volt 251; 8 éves volt 100; 9 éves volt 44; 10 éves volt 14; 11 éves
volt 1. Ha ez adatokat vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy a feladás 44'10/0-a
esik a 6 évre;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA47'8010 a 7 és 8 évre, a 9, 10 és 11 évekre 8% esik.
Tehát, amint látjuk, több mint fele a növendékek feladásának a 7; 8 és
9 évekre esik. Hogy mi epnek az oka, könnyű kitalálni. A népoktatási
törvény 6 évben állapítja meg a tankötelezettséget, A törvényt végrehajtó
közegek igyekeznek is érvényt szerezni a követelményeknek. De miután
a gyermek fejletlenségét figyelembe kell venni, orvosi bizonyítvánnyal
sok esetben felmentés követi a feladást.

A gyermek fejletlenségének okát részint a társadalmi élet ferde-
ségeiben, részint az alsóbb nép osztály szegénységében kell keresni. Igaz,
hogy a faji tekintetek is hozzá járulnak, mindamellett az előbbiek nagy
mért ékben befolyásolják a szervezet életerős fejlődését. Még ma is ott
állunk, hogy 50° /o-a . a szüléknek vajmi kevés gondozásban részesíti
gyermekét. Ami pedig a táplálkozást illeti, szegénységénél fogva sok
szüle kevésbbé adhatja meg a test növekedésére, erősödésére szolgáló
legfőbb táplálékot. A fejlődő, gyermekkorban kellene pedig legjobban
megadni a testnek azt, ami a felépüléséhez okvetetlen szükséges.

ÉLettani, no'vekedész' szempontok.

Lássuk másodsorban az iskolába feladott gyermekek növekedését.
Az iskolás gyermekek növekedésének megfigyeléséből, ha jól meg-
gondoljuk, nem megvetendő követxeztetéseket vonhatunk le. Nagyon
fontos aZI tudni, hogya különböző korú, de különösen a 6-7 éves
iskolákötelesek mily testi fejlődést mutatnak az iskolai év 10 hónapja
alatt Egy kitünő orvos egyszer látogatást tett iskolámban, látva jegyző-
köynvem rovatai között a növekedési rovatokat .. így szólt: Ez igen szép
s ami fő, tanulságos dolog lenne, ha a többi osztályokban is folytatná
a méréseket. Mert a megfigyelésekből össze lehetne állítani az ifju ember
növekedési fokozatait a különböző korban. Ezekből meg lehetne áltapiiani
azt, hogy k örülbelűl melyik évben éri el a finövendék a katonasorhoz
megkivántató magasságot. Megval1ottam, hogy ez a szempont nem volt
eszemben. mert egészen más mozzanat vezetett az eddigi megfigye
lésernben. Megfigyelésemmel azt akartam megtudni, hogy vajjon az értelmi
tehetség fejlódese mily arányban áll a növekedéssel. (L. a II, táblázatot.)

E táblázatos kimutatás a különböző korú gyermekek növekedésének
arányát pontosan tünteti fel. Ebből kiiünik. hogy a növekedés számot-
tevő százaleka a 3 - 4'5 centiméterekben nyilvánul és körülbelül egy
arányú a különböző években, eltekintve egy pár adattól, mely némi
tekintetben csökkenest mutat. A növekedés, mint a táblázat ból kitünik
a 80 százalékban nyer kifejezést. Tehát 6-10 éves korig minden 100
gyermek közül 80-82 növekedik 3-4 centimetert. Ellenben 18-20
megoszlik az 1-2'5 és 5-6·5 centi rnéterre.
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANó'vekedések tábláza ta 7 évi meg!igNlésből.

574 gy. közül Hány növekedett centiméterek és százalékok szerint?

Év 1 megfigy. 0'51 1 11' 51 2 1 2·5 1, 3 1 3·5 1 4 14'51 5 15'51 6 16'5

~127?

menny. - - I 1 12 13 '50 I 61 . 63 1 47
161 5 4 II% - - 0:36 4'39 4'76 18'31122'34 23" ó7117'21 5'861'83 1'460'36

menny. - 2 .1 ,9 21 38 48 51 10 14 2
,7 196 % - 1'02 'O~51 4'59 10'71 19'38 24'48 26'02 5'10 7'14 1 '02 -

menny. r 1 - - 5 5 21 18 11
4 I 2 - - -

8 67 % 1'47 7'46 7'46 31' 34 26'86 16'41 5 962'98- - - - -
menny. - - 2 2 9 7 6 3 - I - - 1 -

9 30 % 6'66- ~ 6'66 30 23'33 20 10 - - - 3'33 -
menny. - - - - 1 .3 2 1 - - - - -

10

'1 %

1 -1

14'28142'85 28' 5711,4~28 1
- - - - - - - -

menny, - - - - I 1 - -

I
- -

11 1 0/0. - 100- - - - - - - -

Lássuk mái" most, mily összefüggése van a növekedésnek az értelmi
tehetséggel. Ime a táblázat:

Ill. Nó'velúdés és ér telmi tehetség.JIHGFEDCBA1 )

I <Il Növekedé's Növekedés Növekedés <=
"" 1'-2'5 9m. 3-'-4' 5 cm. 5-6'5, cm. <Il

"1 > "

I
'o -o "1
-"= \

Értelmi tehetség Értelmi teh etség Értelmi teh etség
<Il

'o >. <Il

~ <= 'o
'ol
::r:: - jó 1% Igyeng·1 % jó. 1 % 1gyeng. 1 o jo jó 1 % 1gyeng. 1 %

Ö
>

-

1
1
57'7 142'3 11.0149'76 15 11 111 50'3 14 53'8 12 46'2 273

b.O

'>-e
7 23 69·7 10 30'3 , 87 59'2 60 40'8 10 63 196~ 6 37-- , .c-;;

o
8 8 73 3 27 40 74 14 26. 1 50 1 50 67o'>...

;o
\ ;;: 9 8 62 5 38 12 75 4 25 - - 1 100 30." I,..:

10 I'<, 1• 100 - - 5 83 1 17 - - - - 7.~
00

Il- I -II -II...
II - - 1 100 - - - - - 1

Összesen 1155 1 65 1 29 1 25 112551 57 1 190 1 431125 1 56 1 20 14411574

1) Az 1900 -1-ik év kimaradtl miután mérések ez iskolai
betegség miatt nem voltak végezhetők. Az iskola félévig szünetelt.

évben, a járványos

Ha e táblázat 7 évi adatait vizsgáljuk és a két jelenséget össze-
hasonlítjuk, kiderül, hogy ezen korokban semmi összefüggés nincs a
két processus között. Egyik a másikat' nem befolyásolja. Bizonyítják ezt
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a táblázat egyes adatai. amennyiben csekély eltéréssel ugyanazon
mennyiséget, vagy épen az ellenkezőjét tüntetik fel.

Ha a csecsemő kortól kezdjük a megfigyelést, más eredményt
fedezünk fel. Itt a rohamos növekedéssel bizonyos összefüggést találunk.
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy az agyvelő értelmi tevékenysége
embrioi állaporában lévén, a test növekedésévei ez js lejlődésnek van
alávetve, mei t a külbehatások reá befolyást gyakorolnak. Azonban e
korban is csak addig lehet az értelmi fejlődést konstatálni, mig a gyermek
kisded számba megy. Mert a szüle vagy a vele foglalkozó a beszéd
tanulása alatt a gyermek értelmi fejlődésére bizonyos befolyást gyakorol.
Szóval, nemcsak testi táplálékkal látja el, de a szellemi tehetségnek
is igyekszik megadni azt, amivel fejlődését előrnozdi.ja. Mihelyt azonban
a gyermek eléri a 2-3 évet, amikor már sok gondatlan szüle ugy-
szólván elcsapja magától s egész napokon ügyet sem, vet rá, majdnem
megszünik az értelmi fejlődés. Epen ez okból nem lehet azt következ-
tetnünk a 6 évet megelőző korban sem, hogy a növekedés gyorsasága
a szellemi képesség gyorsaságát magával hordja. Mert mig a test
szervezete megkapja a növekedésre szolgáló anyagot, addig a szellem
nem részesül ugyanolyan ellátásban. Ebből' nem következik az, hogy
ha a testi szervezet gyarapodását előmozdító anyag kellő mértékben
való kiszolgáltatása mellett, a lelki tehetségek is megkapják a fejlődésökre
szükséges táplálékot, ugy párhuzamosan halad az értelmi fejlődés a
testi szervezettel. Epen nem, Ezt minden megfigyelés nélkül is tapasz-
taljuk. Mert mig az egyik gyermek rohamos testi fejlődést mutat egy
másikkal szemben egyenlő körülmények között, addig az értelmi
képesség ugyanazt a gyorsaságot nem követi.

A 6 évet megelőző kerban rohamosan fejlődik a test. Egy kis
leányom 3 hónap alatt II centimétert nőtt. Egy hetes korában 49 centi-
méter volt, 4 hónapos korában már 60 cm. Négy éves korában 93.
centiméter volt a nagysága. Tehát 3 év 8 hó alatt 33 cm.· t növekedett,
A másik leányom ugyanannyi idő alatt csak 21 ,cm.-t nőtt, mindamellett
köztük, értelmi tehetségöket tekintve, észrevehető különbség nem volt.

Hogy a test a fejlődő korban minél inkább erősödjék és növekedjék
a jó tápláltatás felette szükséges. Hol ez meg van vonva tőle, hol a
gondatlanság miatt a gyermek a rendes, neki megfelelő és elegendő
táplálékot nem kapja, ott a test fejlődese visszamarad. Ugyanazért,
különösen az '1-5 év leforgása alatt, a gyermeket szigorúan gondozni
és jól táplálni szükséges. Mert bár az értelmi tehetség fejlődese látszólag
nincs összefüggésben a test és agyvelő növekedéséve!, mégis a lélek
elevenségére nagy befolyást gyakorol a gondos és jó táplálkozás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Erköksz' magaviselet.

"Az élet célja főkép a cselekvés és nem a tudás." "A társadalom
alapja nem a tudomány, hanem az erkölcs." Felmérinek e két axiomája
nagy fontosságot rejt magában. Hiába van meg valakinek a nagy tudo-
mánya, ha az erkölcse alá esik, nem lehet hasznára az emberiségnek.
A tudás az erkölcsiség hanyatlásával karöltve nem teremt egészséges
társadalmat. De ahol az erkölcs kellő szinvonalon áll, habár a tudomány

•
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csak utána cammog is, ott a társadalmi tartozandóság, ,az embereknek
egymás iránti türelmessége és szeretete mindig virágzik. Epen ezen szem-'
pontból mindig első helyen kell állani az erkölcsi nevelésnek, még a
tudomány rovására is. Mert a népiskolának nem annyira a tudomány
művelése, mint az erkölcs nevelése volna egyik főfeladata.

Ha vizsgáljuk a mai társadalmat, azt tapasztaljuk, hogy nehány
évtized alatt a tudásban, a tudományokban igen szépen haladtunk. Ellenben.
ha az erkölcsöket mérlegeljük, sajnosan kell tapasztalnunk, hogy sokkal'
hátrább állunk, mint félszázaddal ezelőtt. Itt vannak a szocializrnus
kinövései és az anarchizmus, a társadalmi életben azok a sok sikkasz-
tások, tolvajlások, gyilkosságok, meglazult erkölcsök, melyek ma napi-
renden vannak, mind-rnind az erkölcsi nevelés helytelenségének tudhatok
be. Nincs nap, melyen nem egy, de több eset ne jönne tudomásunkra,
s fájó szivvel keIl gondolnúnk a társadalmi élet erkölcsi hanyatlására.
Ily körülmények között megtelnek a fogházak, a büntető biróságoknak
van elég dolguk. És mit tapasztalunk épen li büntető biróságok műkö-

désében j Nem egyebet, mint azt, hogy nyilvántartásba helyezik az
egyes bűntetteket és büntetéseket; hogy alkalomadtán következetesek
lehessenek alkalmazandó büntetéseikben, ezeknek fokozataiban. Ha már
itt szükségesnek tartják a nyilvántartást, mennyivel inkább kellene ezt
tennünk a gyermek azon korában, midőn erkölcsi képzés tekintetében

'alapvető munkát kelJ végeznünk. Sehol sem annyira indokolt ez, mint
épen a népiskolában. Ha a tanító növendékeinek erkölcsi maga-
viseletéről minden nap nyilvántartó jegyzéket vezet, mindig tudja, mily
büntetést alkalmazzon az elkövetett hibával szemben. Igy nem esik
következetlenségbe. Ez pedig fődolog az erkölcsi képzés alapvető
munkálatánáI. Az a mozzanat, mely a gyermeki korban jelenik meg, a
fogékony lélekre mély benyomást eszközöl és maradandóvá lesz.

Azt triondhatja valaki, hogy a társadalmi életben nundig volt és
lesz is rossz erkölcsű ember. Teljesen igaz. De ez nem ment fel
bennünket. Mert nekünk oda kell munkálkodnunk, hogy minél
kevesebb legyen a bűntettek száma. Nem a felnőtteken kell kezdenünk
az erkölcsi oktatást, hanem a kicsinyeken, kik még hajlékonyak ugy a
Jóra, mint a rosszra. Ezekbe kell belecsepegtetnünk a jó magaviselet.
az igazságszeretet, szivélyesség, jogosság, szerénység, szorgalom, igaz-
mondás és tisztességes beszédmód legfőbb kellékeit. Ha itt megfeleltünk
a hivatásszeretet erényével kötelességünknek, folytathatjuk azt a már
iskolából kikerült felserdültekkel szemben. Ekkor már az elvetett mag
kikelésére. táplálására és növekedésére kell gondot fordítanunk. Azonban
mind ezeket csak ugy vagyunk képesek célunk számára érvényesíteni.
ha jegyzőkönyvünk nyomán eléggé megismertük növendékeink termé-
szetét, erkölcsi magaviselete fokát, mert az erkölcsi képzést soha sem
lehet egyformán végezni.

A gyermek oem' születik setp jó, sem rossz erkö!csi tulajdon-
ságokkal. Ellenben a testi és lelki tulajdonságokat örökölheti a szülők
után. A gyermeket a nevelés teszi jóvá vagy rosszá, Ha mégis az az
általános vélemény, hogy a gyermek születésével hozza a világra
rosszaságát, ez annak tulajdonitható, hogy a vérmérséklet, a véralkat •

•



általában a gyermek természete sok esetben felette hajlandó és fogékony,
az erkölcsi rosszaság iránt. Epen ezért már a csecsemőkorban kellene
mélyre ható megfigyelést eszközölni abból a szompontból, hogy vajjon
mely irányt hajlandó inkább követni a csecsemő természete, hajlama:
hogy aztán ahhoz mérten nyerne okszerű erkölcsi képzést. Ha a 3-4JIHGFEDCBA
ev es korban a helytelen irány kezd előtérbe lépni, annak okát mindig
az előbbi korban, az addig véghez vitt eljárásban kell keresni. Már a
bölcsőben el kell kezdeni a gyermek helyes nevelését, már itt kell nagy
gondot fordítani arra, hogya hajlam nem a rossz, de a jó felé irányuljon.
Minden legkisebb mozzanat, mely a csecsemő fejlődese közben előtte
vagy vele történik - bár jelentéktelennek látszik is - mély benyomást
tesz és bizonyos irányítást szab a kicsike erkölcsi érzetének fejlődésére.
Epen ez okból igen nagy figyelemmel s körültekintéssel kell a gyermek
minden mozdulatát kisérni, minden kivánságát teljesíteni, Irányt és határtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szüksézes szabni a kezdetleges . erkölcsi fejlődésnek. Mert ha a rosszra
erős hajlammal született természet egészen nem javul is meg, de minden-
esetre korlátozható a fejlődese. Sajnos azonban, hogy épen itt találkozunk
a ferde neveléssel. Igen sok szüle a kedveskedéseivel a hibákat nemhogy
megakadályozná, de egyenesen azokra utalja a gyermeket, nem gondolván
meg, hogy a hibák a későbbi korban nagyobb mértékben fognak kiala-
kulni. Könnyelműen annyit felel: majd megváltozik az akkor, midőn
okosabb lesz.

A népiskolának, melynek egyik főfeladata a nevelés, ezzel számot
kell vetnie s ehhez kell alkalmaznia nevelési rendszerét. Azonban nagy
ellensége van ennek a legfontosabb és a társadalmi élet alakulására
nagy befolyással bíró dolognak.

Mai nap azt tapasztaljuk, hogy akár a vizsgálatokon, akár a köz-
vizsgákon egyébbel nem törődnek mint a tudással. Fujjad fiam, fujjad!
Ejnye beh derék gyerek! Ebből ember lesz! Azt, hogy erkölcsi maga-
viselete szempontjából hogy állunk e "derék" gyerekkel, soha senkinek
sem jut eszébe. A rovat ott van az anyakönyvben : "Erkölcsi maga-
viselet". Hát ha ezt alaposan megvizsgálnók, azt tapasztalnánk, hogy
az abba beirt minősítés a legtöbb esetben csak kalapból kihuzott.
Amelyik tanítónak 80, 100, 120 tanítványa van, ne mondia, hogy ő
minden tanítványának erkölcsét alaposan ismeri; ne mondja, hogy a
növendékei erkölcsi képzésére kellő módon gondoskodott, mert az
lehetetlen a tanítás gondjai mellett. Semmiféle iskolafentartó közegnek,
mely űzi-fűzi, revideálja, átalakítja a népiskolai oktatás anyagát, soha
eszébe nem jutott az erkölcsi képzés miképen való érvényesítése. Ez
nekik másodrendű kérdés. Ott akarnak hatni az erkölcsre, hol már késő:
Pedig könnyebb a fiatal vesszőt meghajlítani, mint a vastag fát ketté
törni. Hiszem és fel is teszem, hogy a hivatásukat mélyen átérző
gyakorlati pedagógusok tudják ezt, sokszor fel is jajdulnak emiatt, de
hiába. Keveset nyomnak a mérlegen. Hányszor volt már panasz a
túltömöttség ellen! Mind hiába. Még mindig ott állunk, hogy minimum
60, maximum 80. Aztán végtelen túlkövetelésekkel állanak elő a humánus
nevelés terén. Nem gondolják meg, hogy ez előbb-utóbb megbosszulja
magát. Bátran meg lehet jövendölni, hogy míg az erkölcsi nevelés
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túlsúlyra nem emelkedik a népiskolai oktatásban, mindaddig folytonos
hanyatlóban lesz a társadalmi rend erkölcsi szinvonala. Hovatovább
elégtelenek lesznek a börtönök a társadalom szemétjeinek befogadására.

De áttérve a gyermekek erkölcsi magaviseletére és a büntetésekre,
megjegyzem, hogy én minden meg nem engedhető cselekményt, mely
maga után vonta a büntetések különböző fokozatat, szigorú pontos-
sággal jegyzőkönyvbe vezettem. Azt, hogy miért, általános vagy meg-
határozott címek alá, minden egyes gyermek után feljegyeztem ; ellenben
hogy milyen büntetést alkalmaztam egyik vagy másik magaviselettel
szemben, nem tartottam szükségesnek feljegyezni, mert az oly sokféle
lehet, hogy annak rovatot készíteni idővesztegetés lenne. A véghez vitt
cselekedethez kell mérni mindig a büntetést. A népiskolai életben·
előforduló, a: büntetések különböző fokozatait érdemlő cselekedetek oly
sokféle változatban jönnek elő, hogy azokat előírni, azokra meghatározott
büntetést megállapítani teljes lehetetlen. Épen ezért nehéz a gyermek
erkölcsi nevelése. Különben minden képzett nevelő-tanítóról, ki hivatásár
szeretettőt lelkesűlten, mélyen átérezve teljesíti, felteszem, hogy el és
meg tudja bírálni ugy a cselekedetet, mint a cselekedettel szemben
alkalmazandó büntetést.

A megfigyeléseimmel, illetőleg jegyzőkönyvem vezetésével egyik
célom az, hogy levonva belőle a következtetést, tényleges, a valóságnak
megfelelő argumentumokkal győzzern meg a pedagógiai világot arról,
hogy mennyire fontos s immár elodázhatatlan a népiskolai erkölcsi
nevelés első sorba helyezése. A megfigyelések jegyzeteiből kitümk,
hogy a ranirás könnyű, de a jó erkölcs képzése felette nehéz. Epen
ez okból jó készültséget, alap os gyermekismeretet, a gyermek iránt
benső szeretetet, mindenek, felett pedig szigorú következetességet és
igazságszeretetet követel a nevelés.

Egy jegyzőkönyv pontos' vezetésével nemcsak a nevelésügynek.
de önmagunknak is sokat használunk. Semmiféle neveléstudományból
nem tökéletesíthetjük annyira az erkölcsi nevelésre kiható eljárásunkat,
mint épen az által. - De nemcsak a nevelésügynek és önmagunknak
használunk ezzel, hanem aszülőknek és a büntetőigazságszolgáltatásnak
is. Aszülőknek felvilágosításokat, utbaigazításokat adhatunk gyermekével
szemben követendő eljárására nézve. Igy közelebb hozzuk magunkat a
családhoz, belehelyezzük magunkat a családi nevelés mozzanatai ba.
A büntető biróság pedig, ha annak a büntetendő egyénnek erkölcsi
fej lődését hitelés adatokból látja, akadályokra nem talál. Az enyhítő
körülmények nem a látszatra lesznek alapítva. Igaz, hogy ezzel ujabb
munkakör nyilik. a nevelő- tanító előtt, de ha komolyan vesszük
hivatásunk fontosságát, ezt tennünk humanus kötelességünk. A
társadalom erkölcsének minél alaposabb javítása első sorban a mi
kötelességünk. .

De lássuk, mit tár elénk a büntetések lajstroma.
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tanító.

Ha e táblázatban foglalt adatokat figyelemre vesszük, először is
egy kis számítással azt látjuk, hogy átlag egy gyermekre 10 büntetés
esik s hogy a gyermekek 97'3-ed százaléka nem kerülte el a büntetést-
Másodszor át kell látnunk, hogy rnily nehéz a népiskola nevelési feladata.
De a táblázatból a felsőbb 'körök, a szülék, általában pedig mindazok,
kik e küzdelmes, de magasztos hivatásu állást kicsinyelik vagy semmibe
sem veszik, megérthetik, hogy mennyire függ a társadalom erkölcsi
szinvonalanak emelkedése a népiskolától, és mily küzdelmébe, testi és
szellemi fáradságába kerül a néptanítónak közreműködni a nép műve-
lődésének előhaladásán akkor, midőn még értelmi tehetséget is fejlesztenie
kell. E megfigyeléseimmel, jegyzeteimmel másik célom az, hogy meg-
győzzern az intéző köröket arról, hogyanéptanító legelső hivatása a
nevelés. S hogy e kötelességének méltó an megfelelhessen, vegyék
komolyan fontolóra a túltömöttséget; annyi növendéket adjanak keze
alá, arnennyinek erkölcsi nevelés tekintetében megfelelni tud. Mert, amint
a rablázatból is nyilván kitünik, minél több a gyermek, annál több a
büntetés, tehát nehezebb a fegyelem fentartása. A gyermeknek a nagy
tömegben sokkal több alkalma van a rossz megfigyelésére sannak
elkövetésere. A tanító pedig a legjobb akarat mellett sem képes oly
fegyelmezést használni, mely a gyermek erkölcsi képzésének minden
tekintetben megfeleljen. Ha már most a pálcát is kiveszik a tanító
kezéből, rnelyet a végső esetben okvetlen használnia kell, bizony mondom,
nemhogy használtak volna a nevelésügynek, de a legalsó fokra
szállitották azt le. Legelső a gyermekek számának apasztása s csak ez
után jön a fegyelmi eszköz szigorítása. Ha az a vásott gyerek tudja
azt, hogy őt megverni valamely rossz cselekedetért nem szabad, ugyan
hol van az a szeretet, hol van az a büntetési mód, mely őt meggyőzi
rosszaságáról ? A bűntetéstől való félelem az, mely visszatartja őt rossz
rnagaviseletétőí. Szeretettel, a gyermekhez leereszkedő nyájas modorral
neveljük gyermekeinket, de ott, ahol kell, legyünk szigorúak. A gyer·
mekkel szemben alkalmazott büntetésünket pedig. jegyezzük fel. Már ez
a feljegyzés egy büntetés a gyermekre. Mert ha látja, hogy az őzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbűn-
hödését feljegyzik, szégyelni fogja cselekedetét a többszöri bejegyzés után.')

(Hajdu-Nádudvar.)

1) A népiskolai erkölcsi nevelésre nézve gyakorlatból merített elveirnet bővebben

kifejtettem <Elemi iskolai nevelés gyákerlati szempontből» című munkamban. ty.JIHGFEDCBAL.
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FazakasjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef emlékezete.')

Akik az 1868. évi 38 t. c. életbeléptetésekor kezdették meg nyilvános
működésüket sannak gyakorlati végrehajtásában foglalatoskodtak, immár
hivatásukat legnagyobb részt betöltötték s nemcsak pályájukról, de-
fájdalom - sokan az élet színteréről is nyugalomba vonultak. A kolozs-
vári tanító- és tanítónőképző-intézetnél pl. ma senkit se találunk az első
tanári testület tagjai közül, sőt az életben is csupán egy-két hirmondó
képviseli őket. S letűnésöket nemcsak egy emberöltőn ek, hanem egy
tanügyi korszaknak is záró határköve jelöli. Egy korszaknak, amely
átmenet és minden nagyobb előkészítés nélkül inaugurált új és eleven
életet a magyar tanítóképzés és népoktatás addig szegényes mezején.
Amikor nagy Eötvösünket hiába kínálta meg az országgyűlés magasabb
nép oktatási költségvetéssei, mert ő azt igénybe venni, gyümölcsöztetni
megfelő tanerők hiányában nem érezte magát képesnek. Amikor a képző-
intézeti rendes hároméves tanfolyammal párhuzamosan egy éves rend-
kivűli tanfolyamokon kellett a sürgős szükségletnek megfelelő okleveles
tanítókat képezni és első rajokban szárnyra bocsátani. Amikor kezdetben
a magyar s majd a nemzetiségi felekezeti tanítóságot mintegy 'évtizeden
át nyári tanfolyamokon kellett rnódszertani s magyar nyelvismereti tovább-
képzésben részesíteni. S amikor egy képzőintézeti tanárnak ennyire igénybe
vett munkaerejét még saját képzésére is fokoznia kellett, mert ő a nép-
oktatás terén nagyjában autodidaxisra volt utalva, amire megfelelő magyar
irodalom hiányában más nemzetek szakirodaImát kellett igénybe vennie,
s gyakorlati ismereteit külföldi tanulmányutakkal gyarapitania. Ma sem
ismeretlen ez utóbbi munka, de egészen más körűlmények között gyakorol-
tatik. Nem előkészület az már a képzéshez, hanem annak betetőzése, az,
újabb irányzatoknak első kútfőkből való helyszíni tanulmányozása! a
nézőpontnak magasabbra emelése, a látókörnek kiszélesbítése. Mert ma
már egy újabb korszak küszöbéhez jutottunk, ahol a megelőzőnek
alapozásán tovább kell építeni, a munka folyam medreit melyíteni és
kiszélesíteni. E feladathoz azonban nem állunk előkészületlenűl. . Van,
amire visszatekintsünk, van, amit reformáljunk, vannak hozzá eszközeink,
sőt van szépen fejlődő magyar pedagógiai irodalmunk és kialakuló-
ban levő képzőintézeti tanárképzésünk is. Ma már közoktatásügyi
minisztereink nem utasítják vissza, hanem követelik évről-évre a rohamo-
san értékesíthető magasabb költségvetést.

Ez egyfelől lezáruló és másik oldalon megnyíló kerszak mesgyéjén
megállva egy pillanatra, ne sajnáljunk egy pár percet azok emlékétől,
akik ama lejtők süppedékein tapogatózva és bozótjai között verejtékezve,
a vadvizektől megszabadított és tövisektől megtisztított talajt istentől
adott munkaerejökkel megtermékenyítették. Ha az első termés talán nem
is volt tökéletes, azzá tenni a többit már könnyebb lesz az utódoknak,
akik igazságos itélettel nemcsak az eredményt, de a becsületes munkát

1) Előadatott a kolozsm. tanÍtótestület 1905. nov. 18-án tartott közgyúlésén.



s annak nehézségeit is mérlegelni tartoznak; mert ha erősebbeknek érzik
is magukat, nem szabad feledniök, hogy ők maguk, kedvezőbb viszo-
nyok között fokozottabb igényekkel fognak mérlegeltetni.

Különösen tanügyi téren vagyunk ráutalva egymás megbecsülé-
sére, mert közülünk kevés emelkedik oly magaslatra, hogy neve a
nemzet avagy épen az emberiség életében századokon át emlegetve
legyen Az államférfiak, hadvezérek, tudósok, költők és művészek ezen
dicsősége még közülök is csak nehánynak jut osztályrészül. A mi nevünk
a családi és baráti kör s a kortársak megemlékezését alig éli túl.
Munkánkat és alkotásainkat az időszaki szükséglet emészti fel, amely
mindig kielégíthetlen. Mikor poraink az anyafölddel összevegyültek, már
az örök megsemmisülés beállott. A kortársak megemlékezésében rejlő
édes jutalmat tehát ne vonjuk meg egymástól, főkép ne azoktól, akik
nemesen éltek s tehetségüket és munkásságukat a közjónak szentelték.

Fazakas Józsefet bizonnyal minden ismerőse ezek közé számította.
S bár ő 73 esztendővel az emberi élet magasabb korszakát érte el,
halála mégis fájdalmas meglepetést okozott, mert élénk szelleme, tanügy-
társadalmi munkakedve és testi mozgékonysága szemeink elől háttérbe
tolta a mulandóság gondolatát s azt a köztudatot, hogy szervezetébe
már régóta befészkelte magát a kór, amely a Párkák ollóját állandóan élete
fonalán tartotta s amelyet ő a végzetes mozdulattóI csak egy rendkivül
óvatos, mérsékletes életmóddal tudott oly hosszasan feltartóztatni. Ebben
is példát adott nekünk, hogy egy hasznos élet gondozása emberi
kötelességeink közé tartozik s mint minden józan gondosságnak, úgy
ennek is jutalma nagyrészt saját kezünkbe van letéve.

Végre is azonban a végső tusa kikerülhetetlen s mindig a halandó
ember vereségével végződik. Még eddig nem volt - s ez után se lesz
kivétel. Nagy és kicsiny, hatalmas és gyenge e végzet kérlelhetetlen
törvénye alá van vetve. A sors ez egyetlen igazságszolgáltatása az,
amelyben nincsen személyválogatás s amely .épen ennélfogva bizonyos
megnyugtató, kiegyenlítő hatást gyakorol. E ponton túl mindenkinek
csupán érdeme vettetik mérlegre s amennyit ez nyom, annyit élt és
annyi marad emlékezetben. Minden egyéb csak füst és pára, amit az
első szellőcske láthatatlanná tesz.

Ha már most eltávozott barátunk érdemeit mérlegeljük, ezek a
kegyeletes megemlékezésre bőséges anyag ot nyújtanak.

Mint egyik hálás tanítványa és életírójától a "Család és Iskolá"-
ban olvassuk, Fazakas József is azok közül való volt, akiket az angol
"self made man"-nek nevez. Önalkotta ember. - Már kora ifjúságában,
amikor oly sokaknak még a tanulás is terhére van,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő ennek kiterjedt
sitthon és külföldön végzett tudományszomjas, huzamos folytatása mel-
lett köz- és magánnevelés és oktatásban teljesít hasznos szolgálatot s az
akkor általánosan dívó módon gyakorlati és elméleti tanúlmányokat végez
előkészületűl a tanári pályára. Ez volt nálunk a protestánsok tanár-
képzése az 1867. előtti időben. A szigorlatoknak és oklevélnek pótIásáúl
szolgált az a biztosíték, hogy akkor e pályára csupán a kitűnő és leg':
tehetséges ebb ifjak vállalkoztak, akik benső hivatástól sarkalva, mind az
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elő xészület nehézségeivel megbirkózni, mint a tanári'lpályának bizonyos
nymbust kölcsönözni képesek voltak. '

S hogy Fazakas ez ifjak színe-javából is az elsők közül V'aló volt,
egymagára az a tény is igazolja, hogya nagy nevű és nagy műveltségű
főúr, egyházának főgondnoka, néhai gróf Mikó Imre egyetlen fia-melle
nevelőül választja s azt külföldi egyetemekre és utazásokra ..is vele
küldi. .

Ilyen kitüntetéssel igazolt tehetsége, önerején kifejtett munkássága
és műveltsége őt az említett tanügyi korszak egyik leghivatottabb
munkásává tette. Fő tantárgya, mint képzőintézeti tanárnak a történelem
és magyar irodalom volt, melyek révén 31 éven át nyolc ifjú generatió
lelkét telítette lobogó nemzeti érzéssel, hazafias lelkesedéssel, irodalmi és
esztetikai izléssel, amit ezek az országba szerte szét vive magukkal, a
népoktatás kereteit megtöltötték nemzeti tartalommal. Egyéniségét, mint
mindenben, úgy a tanításban is puritán egyszerűség jellemezte. A tárgyai-
nál önként kinálkozó alkalom előadásában nem ragadta őt a szónoki
hatás keresésére, hanem többre becsülte bőséges ismereteinek logikus,
szabatos" formába öntését és gördülékenyen, folyékonyan áradó közlését,
amelyen az okozati összefüggés vörös fonalként húzódott végig s a
dolgok magva, a lényeg mindig kidomborodott. Mint gondolkodása, úgy
beszéde is világos, átlátszó volt és tiszta áttekintést nyújtott. A nagy
mesterek társalgási előadó modorát követte, amely hallgatóit nem kimért
távolban tartja, hanem egészen közel hozza magához. Jól ismerjük e
bizalom-keltő beszédes alakot gyűléseinkből is, melyekben felszólalásai
mindig irányadók voltak.

És e nyugodt hangulatot tanítványainak gyarlóságai sem zavarták
meg. A kikérdezésnél mutatkozó hiányok előtte természetesnek látszot-
tak. I Annyit azok még nem tudhattak, mint Ő. A rosszalás legfennebb
ennyi volt: "no látom, hogy ezt nem tudja, menjünk tovább!" Tévedést
azonban vagy felületességet heJyreigazolatlanúl sohasem hagyott. Tizen-
kilenc évi érintkezésem és megfigyelésem alatt erősebben felindulni,
avagy épen kitörni egyszer sem láttam. Mennyit köszönhetett e nyugodt
kedélyből vérmérsékletének s mennyit fegyelmezett akaratának és
gondolkodásának, nehéz volna megállapítani. Valószínű azonban, hogy
az eredmény mindkettőnek együtthatása volt. Eletének két súlyos meg-
próbáltatása is hozzájárulhatott lelkében az emberek és események
szenvedélytelen megítéléséhez. Az első ifjú korára esik, 'amikor kedves
tanítványát (gr. Mikó Ádam), egy nagy nevű család szeme fényét és
utolsó fisarjadékát, akire egy országrész a legszebb eseményekkel tekin-
tett, külföldön a halál, mint egy tiszta égből lecsapó saskeselyű. elragadja
oldala mellől, Az itt ért lelki megrázkódás elzavarja hazatérő útjáról s
a tanúlmányokba való további elmélyedésben igyekszik lelkének egyen-
súlyát helyreállítani. A másik nem kevésbbé súlyos csapás férfikora delén,
családi életében nehezedett reá, amikor nejét, öt kis gyermekének édes
anyját, idegbetegségi roham végzetes tragikum a rabolja el a családi,
fészekből. Aki két ilyen megrázó esetet oly közvetlen érdekeltségben átélt
s szívének és elméjének épségét mégis fenntarthatta, az már a lelki erő-
nek oly magaslatára emelkedett, hová a hétköznapi események és apró-
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emberi gyarlóságok hullámai nem csapnak fel. Itélete a higgadtságnak
csaknem hidegségét ölti magára. A jót és rosszat a világrend szükség-
képeni alkotó-részének tekinti. Subjektiv érzelmei az objectivitásba olvad-
nak fel s az általunk megszokott kedélyhullámzások őt érintetlenül
hagyják. Ez az állapot a léleknek philosophusi emelkedettsége, melyben
saját személyére vonatkozólag a legmesszebb menő igénytelenség mezét
ölti magára. Még egy hosszu és becsületesen, mondhatnám: ritka szép
sikerrel megfutott pálya végén sem tekintett arra, hogy minő figyelem-
ben részesül munkássága felülről, mert nem külső jutalomért, hanem
lelkületének nemes sugallataból és a közjóért dolgozott. Közvetlen
környezetének ez elismerését életében is érezhette a mi nemes barátunk,
s annak kijelentésével sírja fölött is tartozunk az ő emlékének.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ő állását nem kimért munkakörű hivatalnak, hanem hivatásnak
tekintette, amelyen önkéntes munkában nem kevesebbet végezett annál,
mint amire .kötelezve volt.

Csak a legkiemelkedőbbeket említ em ezuttal. Huszonhét éven át egy
olyan ifjúsági önképzőkört vezetett intézetében, amely a legegészségesebb
szellemi torna üde tanyája volt, hova ma is lelki gyönyörrel gondolnak
vissza azok, akik ifjúságuk legszebb korát e boldogító szellemi légkör-
ben tölthették. Ép oly ideális lelkületü kartársával és e téren állandóan
hű munkatársával, Boér Gergellyel, minden év végén ragyogó eredmé-
nyét mutatták be a nyilvánosság előtt - feláldozott téli estéik fáradalmai·
nak. És a szellemi gyarapodás mellett egészséges közszellem áradott
szét innen, amely nemcsak az intézet szerény hajlékait varázsolta kellemes
otthonná, hanem visszatükröződik künn a tanítóság társas életében ma is.

S ha a tanítványai az életbe kiléptek, az intézet küszöbe nem
képezett válaszfalt közöttük, mint a tanítói körökben, az egyesületi
gyűléseken ott is mindig közöttük volt és velük munkálkodott. A pedagogiai
irodalom figyelemmel kisérésében, a föl-fölmerülő tanügyi kérdések és
törekvések beható tárgyalásában buzdító és irányító befolyása állandóan
érvényesűlt, mert ő maga mindezekben alapos tájékozottsággal birt s
szava és egyénisége itt is ragaszkodó tiszteletben részesűlt.

De folytatta a szellemi érintkezés nevelő munkáját Szentegyház-
utca sarki házának egy ablakos kis dolgozó-szobájába huzódva is, hol
egyesületünk -közlönyét 15 éven át féltő gondossággal és odaadó szerétet-
tel szerkesztette, amelyhez míg egyfelől országos nevű tudósokat toborzott,
minők Brassai Sámuel, Hegedűs István, Imre Sándor, Szász Béla sat.,
akik a folyóirat tekintélyét magasra emelték, - s míg népoktatásügyi
legjobb nevű íróink és írónőink által annak állandóan vonzó, tanulságos
tartalmat biztositott s ő maga bölcs tanügypolitikai irányt adott, addig
másfelől fiatalabb erőket karolt fel és vezetett be az írás művészetének
komoly csarnokába, hogy succrescentia nevelése által biztosítva legyen
a küzdő és vezető táborkar egyesületünk élén. E munkával járó gond,
utánjárás, levelezés és a kezdő írók gyöngéd, szerétet-eljes csiszolása
magában is - ha egyéb szolgálatot nem teljesít -- elévülhetetlen érdemet
biztosít nevének. Különösen ha tudjuk, hogy amikor a szerkesztői tiszt
átvételére rábirhattuk, közlönyünk a lét és nem lét válsága előtt állott.
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Kezei között azonban nemsokára lábra állott, szellemileg, mint anyagi-
lag megizmosodott s a tanügyí sajtó terén elismert tekintélyre emelke-
dett. Győzelmes szószólója lett - egyebek közt - azon törekvésünk-
nek, hogy a tanító-egyesületek országos bizottsága képviseleti alapon
szerveztessék, mi által alapjában és tekintélyében az is megerősödött.

Így aztán három évelőtt, szemeinek gyengülése következtében is,
ami több százezerre menő írásbeli dolgozattal való bajlódás eredménye
volt, avval a megnyugtató gondolattal adhatta át a szerkesztést saját
oldala mellett nevelkedett utódának, hogyafolyóirat jövője már biztosí-
tottnak tekinthető. De amint elejétől fogva, úgy azóta is mellette állott
hűséges munkatársul. S ha az ő tisztelt neve a családi és baráti kör
szeret etén s a kartársak kegyeletes megemlékezésén túl is még fenn-
marad, azt a dícsfényt a magyar tanügyi irodalom történetében a "Család
és Iskola" fogja számára biztosítani, kapcsolatban a vele szemben egye-
sületünk elismerését és háláját hirdető 4000 koronás alapítvánnyal,
mely a budapesti "Ferenc József Tanítók Házá"-ban egy Fazakas
József feliratú szobával, mint a jó cselekedetek symboluma, az ő nevét
hirdeti.

Keveset ugyan, amit e körben mindnyájan ne tudnátok, de sok
mindent mondhatnék még el, amit benne szerettünk és becsültünk s ami
az ő egyéniségét oly kellemesen nyomta emlékezetünkbe. Társadalmi
és egyházi téren mindig tettre kész szolgálata (hiszen még halála heté-
ben is iskolai számadásokat vizsgáit felül); az embereknek - kicsinynek,
mint nagynak - megbecsülése; saját magával szemben igénytelenség és
egyszerűség mintaképe ; a józanságnak és mértékletességnek megtestesü-
lése; a humánus és közművelődési törekvéseknek buzgó és áldozat-
kész támogatója; a béke apostola és a haladás harcrakész bajnoka.
Mind e szép vonások szinharrnoniájára, amit benne semmmi durvaság
el nem torzított, külön-kűlön és együttesen még sokszor visszatérünk
az emlékezet szelíd fényénél. S örökké tisztelni fogjuk azt a gondos
családfőt, aki tudta és érezte, hogy kedves gyermekeinek a jó nevelés
mellett azt a szeretetteljes gyöngédséget is kell nyújtani, mely az anyai
szív megszakadásával, tőlük oly korán elraboltatott. Ezért mondott le ő
oly korán és végképen s -ját emberi igényeiről és élt önmegtagadásban
egy hosszú életet, hogy figyelme és szeretete kizárólsg gyermekeié legyen.
Ezért nem láttuk őt soha oly mulatóhelyeken, ahová az emberek szóra-
kozni járnak s ha szabad levegőn kellett üdülést keresnie, oda is
rendesen gyermekei társaságában ment, hogy azt a kimért időt is
velük tölthesse és lelki javukra használhassa. Ihlettségre indító lát-
vány volt mindig előttem e kedves társaság megjelenése s emlékeze-
temben még azok a pontok is megrögzültek, ahol őket koronként meg-
pillantottam. '

Mindez együttvéve érthetővé teszi, hogy miért becsülte és szerette
őt mindenki, aki környezetében élt - s érthetővé teszi az ő nagy
szellemi családkörének, a kolozsmegyei tanítótestületnek is veszteségét,
amelynek ő elsőrendű dísze, munkás szelleme volt s javai fölött féltő
szeretettel őrködött. Az én szívem pedig egy önzetlen jó barát mellett
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különös en a tanítóképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanár-eszmény elvesztését fájlalja benne;
aki páratlanúl fényes példáját adta annak, hogy az iskolát az élettel hogyan
lehet és kell kapcsolatba hozni. Vajha e példa termékenyítő ereje új
meg újabb Fazakas Józsefekben revelálná magát s így az ő egyénisége
örökkön élő alakká válnék tanügyi társadalmunkban 1 . .

(Kolozsvár.) Kozma Ferenc.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A LO M .

A Tanu lás T echn iká ja . Irta: Dőri S. Zsigvnond, polg. isk.
tanár. Budapest, 1904. (Külőn lenyomat az "Izr. Tanügyi Ertesítő" XXIX.
évfolyamából.)

Régi themája a pedagógiának, amely még máig sincsen megfejtve,
hogyan tanuljunk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legjobban
emlékezetünkbe véssük a megtanulandó anyagot? Az iskolába járó
fiatalságot a legalsó fokozattói a legfelsőbbig . tömérdek sok mindenfélére
tanítjuk, csak arra nem, hogyan tanulja meg leggazdaságosabban azt,
amit elsajátania kell. Miért? Ki tudna erre kielégitő feleletet adni? 1-
Amikor a fent nevezett munkát kezembe vettem, ezekre a kérdésekre
kerestem benne a feleletet, de nem talaltam.

Találtam azonban egy csomó igen érdekes adatot a legujabb lélek-
tani kutatások és vizsgálatok eredményeiből. Amit psychiaterek és
psychologusok a maguk munkájánál tapasztaltak, híven alkalmazhatjuk
tanítói munkásságunkra is: hogy eddigi ismereteink a lélektan ból nem
felelnek meg a lélek tényleges működésének, tehát azon alapuló mód-
szeres eljárásaink is téves utakon haladnak. A mai tanításnak ezen
elavult fogásait és félszegségeit kiirtani, az ujabb pedagógiai törekvések
célja, amihez a legnagyobb segítséget a psycho-physikai vizsgálatok
eredményei nyujtják. A Jélektanulmányozás ezen uj módszerei s ezek-
nek eredményei .- mint uj tudományág - lesznek a nevelés elveinek
reformálásá.nál az egyedül helyes ut jelzők és az orvos és bölcselkedő
mellett a nevelő fogja legtöbb hasznnkat látni.

Hazai irodalmunkban e nemből bár igen nagy becsü, de csekély
számu eredeti" munkát találunk. Valamivel több az olyan mű, amely a
külföldi - főképen német - irodalomnak e nemű termékeit ismerteti.
Ezekhez tartozik a szóban levő munkálat is. ,

Szerzője minden esetre elismerésre méltó munkát' végzett akkor,
amikor a lélekvizsgálat legujabb eredményeiből a tanulásra, az ernlé-

kezetre, az emlézésre vonatkozó adatokat összegyüjtötte es ismertette.
Legfőbbképen dr. Meumann, zürichi egyet. tanár vizsgálatait használta
föl, bár más külföldi szaktekintélyadataiból is gondosan válogatott.
Ismerteti EbbZnghaus eljárását az emlékezet munkabirásának meg-
mérésénél ; a tanulás tipusait, valamint az emlékezeti és képzet-tipusokat
Meumann vizsgálataiból ; a gazdaságos (oekonomikus) tanulás meg-
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vizsgálásátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMüller és Sütfens nyomán. Mindenik szerzőtől igen érdekes
és tanulságos példákat sorol föl, forrásul pedig .a tényleg legjobbat
használta föl.

Érdemes munkát végzett tehát a szerző, amikor olvasói számára
oly adatokat hordott össze, amelyekhez jutni és így csoportosítani más-
különben vajmi kevésnek állt volna módjában. Célját, hogy a magyar
pedagógusok figyelmét fölhívja e tárgyra, kétségtelenül megközelítette.
Az olvasó csak egyet kénytelen nélkülözni: az eredetiséget, a subjectivitást.
Szinte csodálatos, hogy aki nem sajnálta a fáradságot, amikor idegen
szerzők munkálataiból a tárgyára vonatkozó adatokat össze gyűjtögette ;
aki meglehetős nagy olvasottság' alapján, a dolgok helyes megitélése
után oly élvezetes ismertetést tudott nyujtani: ne tudta volna arra is
elszánni magát, hogy megfigyeléseket, esetleg vizsgálatokat maga is
végezzen, hogy az idézett szerzők adatait legalább magára alkalmazni
megkisérlette volna! Találunk ugyan néhány helyesen levont következ-'
tetést (pl. a phonomimikai eljárás igazolását), de a szerzőnek eredeti
megfigyelését sehol. Mennyivel emelte volna a dolgozat becsét, ha saját
vizsgálatai alapján feleletet kapnánk e kérdésekre: Hogyan tanult, avagy
tanul most a szerző? Gyakorlati működése alatt mit tapasztalt e téren
tanítványain ? Melyik emlékezeti tipust találta náluk leggyakrabban?
Melyiket tartja leghasznosabbnak, melyiket leginkább fejlesztendőnek?
Az ilyesmi sok eredetiséget adott volna a munkálatnak s kielégítette
volna az olvasó nak önkénytelenül is támadt érdeklődését. A befejező
sorokban foglalt általános utbaigazításokat nem lehet kielégítőknek
elfogadni.

Dolgozata mindemellett igen érdekes, élvezetes és tanulságos
olvasmány, amelyektől az elismerést és méltánylást megvonni : lelki-
ismeretlenség, avagy rossz akarat lenne.

Budapest. Krasenay István.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EG Y ESÜ LET I
,

ELET .

Fölterjesztés

az el. isk. tanítóképző-tanárok státusának az Orsz, Közokt. Tanácsban, a közoktatás-

ügyi miniszterium tanítóképzési ügyosztályában s a Népisk. Hj. Könyvtárbizottságban
való képviseltetése iránt.

Nagyrnéltóságu Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk!

A Tanítóképző Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának
megbízásából s illetőleg az egyesület f. é. május havi közgyülésén hozott
határozatok alapján a legmélyebb tisztelettel vagyunk bátrak Nagyrnéltó-
ságodhoz a következő kérelemmel járulni.

Magyar Tanftóképző. 40
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1. A legmélyebb tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagjai sorába a népiskolai tanítóképzés
ügyeinek képviseltetése céljából elemi iskolai tanítóképző-intézeti status-
belieket tagokul kinevezni.

Az elemi tanító képzés ügyének életbe vágó, . fontos ügyei tárgval-
tatnak az Orsz. Közokt. Tanácsban. Tanítóképzésünk szervezeti ügyeivel
kapcsolatban a tanítójelöltek tanítására s nevelésére vonatkozó kérdések
hosszu sorozata vár még megoldásra s mentül inkább közeledik azon
idő, melyben a tanítóképző intézet megkapja a maga tökéletes iskolai
szervezetét, annál inkább és szükségszerüleg sor fog kerülni azon intenziv
munkálatokra s ezekből folyó intézkedésekre, melyek a tanítóképző inté-
zeti tanítás és nevelés gyakorlati vonatkozásait fogják igen mélyrehatóan
érinteni. Ilyen irányu munkálatoknál eddigelé sem nélkülözte ugyan az
Orsz. Közokt. Tanács a népiskolai tanítóképzőkben alkalmazottak közre-
működését ; régebben egyfelől azáltal, hogy a különböző [oku tanítóképzők
statusából kinevezett képzőtanárok úgy a népiskolai, mint a polgári
iskolai tanítóképzőben is egyaránt működ vén bennük és általuk, mint
közvetlenül érdekeltek által egyben a népiskolai tanítóképzés ügye is
közvetlen képviseletre talált; másfelől pedig azáltal, hogy alkalomszerüleg
és szükség szerint a tanítóképzők szakbizottsági üléseire egy-egy nép-
iskolai tanítóképző intézeti alkalmazott is meghívást nyert; mióta azon-
ban a különböző foku (elemi és polg. isk.) tanítóképzők statusa szét-
választatott, a népiskolai tanítóképzők külön statusaból a tanácsba tag
nem neveztetett ki; másfelől' úgy véljük nagy mértékben előmozdírtatnék
a népiskolai tanítóképzés ügye, ha az esetről-esetre való meghivás helyett
az állandóan kinevezett tagok állandó közreműködése biztosíttatnék.
S úgy véljük, mentül intenzivebb vonatkozásu munkálatokkal kellend a
'Tanácsnak a népisk. tanítóképzőket érdeklőleg foglalkoznia: annál na-
gyobb szolgálatot tehetnének a Tanács nagyérdemü tagjainak sorában
a népiskolai tanítóképzés terén jelenleg is tényleg foglalkozó tanítóképző
intézeti alkalmazottak. - .

Midőn a népiskolai tanítóképző tanárság. a maga lelkes hivatás-
szeretetéből kifolyólag kőzjóra irányzandó munkájának kifejtésére ezen
szép terrenumot megnyerni óhajtja: teszi ezt azon tiszta meggyőződéssel,
hogy e közreműködésével is a tanítóképzés ügyének fog jó szolgálatot
tehetni, aminthogy ezen indító okban gyökerezik e tiszteletteljes kérel-
münknek Nagyméltóságod elé terjesztése is.

2. Ez utóbbi sorokban foglalt motívumok szolgáltatnak indítékot
azon másik tiszteletteljes kérelmünkhöz is, hogy kegyeskedjék Nagy-
méltóságod a bölcs vezetése alatt álló vall.- és közoktatasügyi minisz-
terium tanítóképzési szakosztályába a népisk. tanítóképzők statusábólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! egy, a tanítóképzés munkájában gyakorlatilag működött s alkalmas
egyént szolgálatra berendelni s ezáltal módot nyujtani arra, hogya gya-
korlati működés alatt szerzett tapasztalatok közvetlenül értékesülhessenek
ott is, hol a tanító képzés ügyei szervezetileg intéztetnek.

Ugy véljük, hogya tanítóképző munkálkodás gyakorlatából leszű-
irődött tapasztalatoknak a központba való ezen bevitele s a közvetlenség.



627zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

amelyekkel azok a tanítóképzők adminisztrációjában gyakran felmerül-
hető minden konkrét esetnél értékesíthetők : csak hasznosan hathatnak
azon fejlesztő munkára, mellyel ügyeink e legmagasabb forumori eddig
is oly bölcseséggel s oly nagy szeretettel kormányoztattak.

Legyen szabad itt azon analóg esetekre rámutatnunk, hogy a nm.
miniszteri um más ügyosztályaiban szintén vannak a gyakorlati működés
teréről beszólított tanférfiak, kik bizonyára becses munkát fejtenek ki a
gyakorlatiasság szempontjainak képviselésévei s értékesítésévei.

Végül '3. a választmánynak f. é. juniusi ülésén hozott határozata
alapján a legmélyebb tisztelettel vagyunk bátrak kérelmezni, kegyeskedjék
Nagyméltóságod a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottságba a nép-
iskolai tanítóképző tanárok statusából is tagot, vagy tagokat kinevezni.

Ezen tiszteletteljes kérelmünk okadatolására legyen szabad felem-
lítenünk azt', hogyaf. é. május havában e bizottság azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítói szak-
kó'nyvtá rak szervezésének előmunkálataival bizatott meg s ezen munká-
jához a bizottság 5 kiváló szak férfiuval egészíttetett ki (köztük 2 egyet.
tanár, 1 ped. író, 1 nyug. főgymn. igazgató, 1 népisk. igazgató-tanító).

A tanítók szakmíveltségének előmozdítására, mélyítésére itt-ott kiegé-
.szítésére szolgálandó ezen tényező sikeres előállításához úgy véljük, azon
szempontok értékesítése is jótékonyan s gyümölcsözőleg hathatna közre:
melyeket a tanítóképző tanárság képviselhétne természetszerűen. Ók fog-
lalkozván a tanítóképzés gyakorlatával, a továbbkéjJzés feltételeinek s esz-
közeinek egybehangzó megállapításánál bizonyára hasznos szelgálatot
lennének hivatva tenni ezen a téren is. S valamint a tanítóknak tanfo-
lyamok által való továbbképzésében jelentékeny feladat betöltése várt s
vár a tanítóképző tanárokra, úgy okadatoltnak s természetesnek találjuk, ha
a tanítóknak iroda lmi' utqn való továbbképzése ügyének szervezésénél is
az ügy javára felhasználtatik a tapasztalatnak az a tőkéje, mellyel a
tanítóképző tanárság ezen kérdésre vonatkozóan rendelkezik.

Kegyelmes Urunk! Meg vagyunk róla győződve, hogy a legmélyebb
tisztelettel előadott kérelmeink figyelembevétele által tanítóképzésünk ügye
a felsorolt terrenumokon is hasznos munkatársakat nyerne; a tanító-
képző tanárság mindenesetre legjobb tudását, legbuzgóbb munkálkodását
bátorkodik felajánlani Nagyméltóságodnak.

Mély tisztelettel kérelmezzük, kegyeskedjék a fentebbiekben eléadott
kérelmünket magas figyelmére méltatni s ha azok Nmgod magas szem-
pontú nézeteivel egyenlők: kegyeskedjék azokat Nmgod megvalósítani.

A legmélyebb tisztelettel maradtunk Nagyméltóságodnak, Kegyelmes
Urunknak a T. 1. T. O. E. nevében alázatos szolgái:

Budapest, 1905. okt. 8-án. ;

Peres Sándor ,
elnök.

Sztankó Béla ,

főtitkár.
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Az Egyesületnek e felterjesztésére a valláso és közoktatásügyi m.
kir. Miniszier úr a következő leiratot intezte az elnökséghez : 91277, sz.
Folyó évi október hó 8·án kelt előterjesztésérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.értesítem az elnökséget,
hogy az Egyesületnek egy tanítóképzőintézeti tanerőnek a vezetésem
alatt álló miniszteriumba szolgálatrételre való berendeJése iránti kerelmét.
fedezet hiányában, ez idő szerint őszinte sajnálatomra nem teljesíthetern.

Az Egyesület azon kérelmét, hogy az Orsz. Közoktatási Tanács-
ban és a. Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottságban a tanítóképzés
intézménye az Egyesület által képviselve legyen, az elnökség által fel-
hozott indokoknál fogva, a legteljesebb mértékben méltánylom.

Minthogy azonban az Orsz. Közoktatási Tanácsnak folyó ciklusa
néhány hónap mulva lezáródik, a "N. 1. K. I. B." szervezeti szabály-
zatában megállapított tagok létszáma pedig ez idő szerint be van töltve,
ennélfogva egyelőre e tekintetben is csak átmenetileg intézkedhettem;
akként pedig, hogy az Orsz. Közoktatási Tanács legközelebbi ciklusának
rendes tagjai lajstromában a tanítóképzőintézeti tanárok majd megfelelőerr
képviselve legyenek. A most folyó ciklus hátralevő részére pedig akként
intézkedtem, hogy amennyiben ezen idő alatt a tanítóképzés intézményét
érintő ügyek a Tanács állandó bizottságában tárgyaiásra kerülnének.
ezen tárgyalásokhoz Peres Sándor és Nagy László, tanítóképző intézeti
igazgatók is méghívassanak. .

Az Egyesületnek a "N. 1. K. I. B." -ben való képviséletéről pedig
akként intézkedtern, hogy annak gyüléseire és munkálataihoz Baló József,
állami tanítóképzőintézeti igazgató és Farkas Sándor, állami tanítóképző-
intézeti tanár hivassanak meg.

Budapest, 1905. évi december hó 7·én,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lukács.

A nagyjelentőségű rendelet méltatására a szerkesztőség, mindkét
tagjának érdekeltségénél fogva, nem vállalkozhatott. Megtette azonban a
méltatást a választmány folyó évi november hó 9 én tartott ülésen s
meg fogja tenni bizonyára ama közhangulat is, mely a k-irvényben fog-
laltak teljesítése által, a sajat maga által kérelmezett dolgok megvalósulását,
a status fokozott érvényesülését szemlélheti.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tan ítóképző . In t. T anárok O rsz . E gyesü lete e lnök stgé-
n ek körleve le va lam enny i á ll. tan ító - és tanttönö-képzö

íntézethez.')

Tekintetetes Igazgatóság! Mélyen t. Tanártestület !

A Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának
f. hó 9-én hozott határozata alapján mély tisztelettel vagyunk bátrak a

1) Szíveskedjenek tudomásul venni e körlevélben foglalt kérelmet azon felekezeti-
intézetek' is,' rnelyek az állami tanítóképzők számára kiadott uj tantervet elfogadták és.
étetbe léptették
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elnök .

Sztankó Béla ,

fótitkár.

Tek. Igazgatóságot sam. t. .Tanártestületet .fölkérni, hogy a tanítókép-
zők évfolyamonkint életbelépő új tantervének gyakorlati kivitelénél szer-
zett becses tapasztalataikat időnkinti megvitatások által megállapítani,
- feljegyzésük által - maradandóvá tenni s azokat - annak idején
leendő felhasználás végett - egyesületünk elnökségének rendelkezésére
bocsájtani sziveskedjerrek.')

Mély tisztelettel maradtunk a Tanítóképző Int. Tanárok orsz. Egye-
sületének elnöksége nevében

Budapest, 1905. október 17.

. (Budapest, VI. Bajza-u. 27.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valasztmanyí ü lések jegyzőkönyvei.

Jegyzőkönyv .

A Tanitóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1905. évi november

hó 20-án tartott üléséról.

Jelen vannak: Peres Sándor elnök, Baló József dr., Dékány Mihály,
Farkas Sándor, Katonáné Thuránszky Irén, Kolumbán Samu, Lubz'nszky
Emilia, Miklds Gergely, Nagy László, Stepanko Albert, Horuay Ede,
Sztankó Béla, utóbbi jegyző. .

1. Elnök az ülést megnyitván, jelentést tesz az okt. havi vál. ülés
határozatából kifolyólag Molnár Viktor államtitkár s Neményi Imre dr.
min. osztály tanácsos úrnál tett tisztelgésekről ; jelenti továbbá, hogy
Berzeviczy Albert dr. volt közokt. miniszter úr a közgyülés határozatából
hozzá intézett köszönő s a választmány határozatából hozzá intézett
búcsuzó íratra köszönő levéllel válaszolt; az elnökhöz intézett köszönő
levelekkel feleltek Kovács János dr. ésJIHGFEDCBAözv. Somlyay Józsefné a hozzájuk
intézett részvétiratokra. Tudomásul szolgál.

2. Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy Szabó Emil dr. tk. int. tanár
(Székelykeresztúr) 1906. januártól r. tagul óhajt belépni. A választmány
örömmel iktatja nevezettet az említett időtől fogva a r. tagok sorába.

3. Olvastatik a 921 i36!l905. sz. min, rendelet, melyben a vall. és
közokt. miniszter úr a tanítók és tanítónők szünidei továbbképző tanfo-
lyamának szervezeti szabályzatára vonatkozólag - ennek végleges
kibocsájtása és életbeléptetése iránti intézkedések megtétele előtt -:- felkéri
az elnökséget, hogy "terjessze a szabályzatot az Egyesület választmányi

",., . 1) _A szerkesztóség pedig, a -körlevél alapján, arra kéri az igen tisztelt tanártestü
leteket és kartársakat, 'hogy a' tantervre vonatkozó tanácskoz.ásaiknak, vagy tapasztala-
taiknak eredményét a M. T.-ben való közlés céljából neki megküldeni szíveskedjenek"



ülése elé és az ottan netalán még felmerülő észrevételekről a jelen ren-
delet kézhez vételétől számított nyolc napon belül tegyen jelentést."

E felszólításból kifolyólag a választmány - Farkas Sándor előadó
tájékoztató ismertetése, az előadói javaslatok meghallgatása s a szabályzat
felolvasása után - általában és részletesen tárgyalás alá veszi a szabály-
zatot s élénk és beható vita után a következő észrevételekben állapo-
dik meg:

A szabályzatnak véleményezés végett történt beküldéséért köszönetét
fejezi ki s magát a szervezeti szabályzatot alapelvei ben helyesnek tartja
s örömmel üdvözli. A részletekre vonatkozólag:

Ad 1. §. A tanfolyamok helyének kijelölésére vonatkozó pontban
szabályzatilag kimondandónak tartja a választmány, hogy Budapest és
Kolozsvár, mint a magyar kultura két legfőbb gócpontja minden évben
kijelöltetik a tanfolyam szinhelyéül. Ugyane pontban a tanfolyam időtar-
tamára nézve a 3 hetet maximalis időnek óhajtja a választmány
kimondani.

AdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'2. §. A tanfolyamok sajátlagos céljai közé az is be volna
veendő, hogy ezek által nyerhetnek kielégítést a tanítóknak önképzési
érdekei.

Ad 3. §. A szabályzatban felsorolt s a tanfolyamok tárgyaiul kinál-
kozó ismeretkörökki volnának egészítendők a következőkkel : antropológia;
társadalomtudomány (szociológia), etnográfia, népszerű csillagászattan,
Kivánatosnak látja a választmány, hogy a szabályzatban felsorolt tárgyak
s ismerétkörök közül a magyar nemzeti vonatkozásúak (magyar nyelv
és irodalom, hazai történelem, hazai földrajz, alkotmány tan stb.) külön
csoportosíttassanak. Ugyanezen ponttal kapcsolatban javasolja a választ-
mány, hogya tanfolyamokon előadandó tárgyak minden egyes tanfolya-
mon két csoportba osztassanak: u. m. kötelező és fakultativ tárgyak
csoportjára. A kötelező tárgyak csoportját a próbatanításokra vonatkozó
elfoglaltságokon kivül egy pedagógiai, egy magyar nemzeti vonatkozású
s egy' természettudományi tárgy képezze. A fakultatív tárgyak a szabály-
zatban megállapított ismeretkörökből vétessenek. Kivánatosnak mondassék
ki, hogy a fakultativ tárgyak az egyidőben rendezendő tanfolyamokon ne
azonosak legyenek. .

Ad 4. §. A tanfolyamok munkaidejének megállapítására nézve
kimondandónak véli a választmány, hogy a kötelező és fakultatív elméleti
tárgyak ra naponkint 4 óránál több ne essék s ezen órák a délelőtti
időszakra tétessenek. A kirándulások ideje a helyi viszonyokhoz képest
állapíttassék meg; de kivánatos, hogy ezek végrehajtására teljesen szabad
délutánok álljanak rendelkezésre. Ugyancsak a kirándulásokra nézve
kivánatosnak véli a választmány annak kimondását, hogyatanfolyamot
szervező testület ezek részletes programmját is előzetesen készítse el és
az egész tanfolyam tervezet évei egyidejüleg terjessze fel.

Ad 7. §. Az utolsó pont akként fogalmazandó, hogya tanfolyamon.
részt venni kivánók saját rnegyei királyi tanfelügyelőjükhoz nyujtsák be
k~v~yci~L _

Ad 8. §. A tanfolyamokra felveendő tanítók. létszámára nézve
jav.asolja a .választmány, .hogy az az illető tanítókép~ő:intézet helyíviszo-:

.:v J' ~ 1 j



63~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nyaihoz mérten állapittassék meg; erre nézve a tanfolyam előzetes .terve-
zetének megállapitása alkalmával az illető tanítóképző igazgatósága tegyen
javaslatot a.az esetről-esetre, ezen javaslat alapján, a közokt. minisztérium
által megállapított létszám a pályázati hirdetményben tétessék közzé.

AdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10. §. E §. helyett javasolja a választmánya következő intéz-
kedés felvételet : a tanfolyamokat a közoktatási miniszterium tanulmá-
nyozás, esetleg ellenőrizés céljából megbizottja, egy tanítóképző-intézeti
alkalmazott által meglátogattatja.

Ad 11. §. E pontra nézve javasolja a választmány, hogy az előadó
tanárok tiszteletdíja szabályzatilag allapíttassék meg, még pedig azon
kulcs szerint, hogy az előadók egy-egy 8-10 órás tárgykör után
250 koronával, az ezen felül eső órákért óránkint 25 koronával díj az-
tassanak.

Ad 12. és 13. §. E §-okban a házi rendnek a kir. tanfelügyeló
által leendő Jóváhagyását, a látogatásí bizonyítványnak általa való aláirá-
sát a választmány mellőzendőnek véli.

Ad 14. §.2. kikezdés. A tanfolyamon szerzett tapasztalatokról
jelentést tenni a 10. §-ban javaslatba hozott miniszteri megbizott feladata.

A választmány megbízza az elnökséget, hogya fentebbi határóza-
tokba foglalt észrevételeket - kellő okadatolás kiséretében - sürgősen
terjessze fel. '

4. A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas Sándor és Horvay Ede
kéretnek fel.

K. m. f. Jegyezte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sztankó Béla s. k.
főtitkár,

Peres Sándor

elnök.
Hitelesítjük :

Farkas Sándor . Hornay Ede,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzőkönyv .

A Tanitóképző-Intéz.eti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1905. évi decem-

ber hó 9-én tartott üléséról.

Peres Sándor elnöklete alatt jelen vannak: Katonán! Thuránszky
Irén; Geó'cze Sarolta, Lubz'nszky Emilia, Láng Mihály, Nagy László, Baló

József dr., Sztankó Béla, Kolumbán Samu, Farkas Sándor, Málna i Mihály,
Kún Alajos és Stepanko Albert, utóbbi jegyző.

1. Elnök megnyitván az ülést, jelenti, hogya győri jubileumok
alkalmával az Egyesületet képviselte. Tudomásul vétetik.

2. Főtitkár jelenti, hogy Walter Gyula kartársunkat betegsége akadá-
lyozta a választmányi ülésen' valójmegjelenésében vs magát irás ban
kimenti.v'I'udornásul vétetik;' " . ..' .

3. Főtitkár felolvassa a f. évi 91277. sz. min. rendeletet, melyben
arról értesíti Egyesületünket a vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy
a miniszteriumba egy képző-intézeti tanárriakezolgálattételre való beren-



delésre ezidő szerint nincs fedezet, ellenben a Közoktatásügyi Tanácsba
es a Népiskolai Könyvtárakat Intéző BIzottságba átmenetileg az előbbibezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Peres Sándort és Nagy' Lászlót, utóbbi ba Baló József dr.vt és Farkas
Sándort berendelte. A választmány örömmel veszi tudomásul, a magas
leiratot s hálás köszönetét fejezi ki a vallás- és közóktatásügyí minisz-
ternek, valamint Nernényi Imre dr. min. osztály tanácsos úrnak azért,
hogy Egyesületünk kérelmét méltányolva, azt ily gyorsan teljesítette.JIHGFEDCBA

4. Sztankd Béla, főtitkár jelenti, hogy a mult ülésünk határozata
~rtelmében a tanítók továbbképzése tárgyában szerkesztett kérvényt már
(elterjesztette a miniszteriumba. 'Tudomásul vétetik.

, 5. Láng Míhály a következő tételról tart felolvasást: VéleményzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt

gyakorlati kiképzés, az ismétlő iskola felállítása és az ifjusági egyesületek
~~ervezése tárgyában kiadott miniszteri rendeletek végrehajtásának mód-
járól. A választmány köszönetet mond Láng Mihálynak szép és tanulságos
felolvasásaért s határozza, hogy az idő rövídségére való tekintetből a
gyakorlati kiképzésre vonatkozó részt most tárgyalja, az ismétlő iskola
es az ifjúsági egyesületek kérdésével pedig később fog foglalkozni.

6. A gyakorlati kiképzés folytatólagos tárgyalása során élénk eszme-
csere folyt a IV. osztály számára előírt 6 óra miként való felhasználásáról.
Láng Mihály szerínt, ha mind a hat órát tanításra foglaljuk le, akkor
csak felületes munkát végezhetünk, mert fizikai lehetetlenség ennyi tanitás
alap os előkészítése és megbeszélése. Kún Alajos az osztatlan és egy
tanitójú iskolában a 6 órai gyakorlati tanítás a gyermekek nevelésének
veszélyeztetése nélkül nem hajtható végre. Kolumbán szerint minden
intézet használja fel a 6 órát úgy, amint jónak és célszerűnek látja.
Katonáné Thuránszky Irén, Geöcze Sarolta, Baló József, Sztankó Béla
és Farkas Sándor hozzászólása, után a választmány kimondja, hogy a
gyakorló iskolának, mint elemi népiskolának céljai nem veszélyeztetnetők
s épen ezért a képző- intézet Ill. osztályának 2 órája és a IV. osztályának
6 órájából csak 4 óra fordíttassék tanításra, a többi alapos és beható
előkészítésre és a tanítások megbeszélésére, mert csak így tehető a
növendék munkája tudatossá. Azonban ezen kereten kivül megtartandó
az eddig szokott folytatólagos tanítás is s ecélból minden IV. éves növen-
dék huzamosabb ideig legyen beosztva a gyakorló iskolába. A részletek
elintézése rábízandó az egyes tanári testületekre.

7. Geocee Sarolta indítvanyában határozathozataira kéri a választmányt,
hogy a képző-intézeti szaktanárok tártsanak-e mintatanításokat a növen-
dékek előtt. A választmány ezen kérdés tárgyalását nem tartja aktuálisnak,
mivel az idevonatkozólag kiadott miniszteri rendelet egyelőre amugy sem
kivánja okvetlenül a szaktanárok tanítását. A választmány az indítvány
tárgyalását tehát akkora halaszt ja, amikor az aktuális lesz.
" ,,8. Stepanko Alberta.következő indítványt olvasta fel: A tanítóképző-
intézeti tanárok örömmel üdvözölték az 1905. évi 57313_ S~' min. magas
rendeletet, mely a tanítónövendékek gyakorlati kiképzését intenzívebbé
tette és ebbe a képzésbe a képzőintézeti tanárok mindenikét bevonván,
az elméleti és gyakorlati képzés összhangzását biztosította s a képző-
intézetek szakszerű jellegét kidomborította.
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Peres Sándor

elnök.
Jegyezte:

Stepanko Albert.

A nemes intenciók megvalősítására készséggel vállalkoztunk s gon-
dosan kerültük minden oly kérdés felvetését, mely a magas rendelet
általunk is örömmel fogadott és részben sok helyütt már régebben meg-
valósított intézkedéseinek végrehajtását bármely csekély mértékben is
akadályozhattak volna.

Most azonban elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az idézett
magas rendelet ama pontjaira vonatkozólag, mely a tanárok heti óraszá-
mát kettővel növeli, alázatos javaslattal, illetőleg kérelemmel álljunk elő
már csak azért is, hogy meglevő jogainkat védelmezzük.

A rendes tanárok óraszámát a Rendtartás 63 §. 18 órában állapítja
meg, a gyakorló iskola tanítóét pedig 30 órában. Ugyanezen §. pedig
kimondja, hogy ez óraszámon felül a tanárt óratöbblet illeti meg.

Tekintettel a Rendtartás eme §-ban nyilvánvaló jogainkra és arra,
hogy anyagi helyzetünk végleges en még nem rendezett s kielégítőnek
épen nem mondható : kérjük az idézett magas rendelet két óráját a heti
18 óra keretébe betudni, vagy amennyiben ez a rendes tanárok kicsiny
létszáma mellett nem volna lehetséges, óratöbbletkéntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszámjtani és
honorálni. Epen így a gyakorló iskolai tanítónál is.

Ez a kérelmünk csak méltányosabb, ha tekintetbe vesszük, hogya
gyakorlati képzésben végzendő munka olyan sokféle és anyni időt kiván;
hogy heti két óránál bizonyosan jóval több időt vesz igénybe. A választ-
mány a javaslatot egészében elfogadja s a kérelem elintézését az elnök-
ségre bízza.
.. 9. Katanáni Thuránszky Irén indítványában foglalkozik agyakorló

iskolai tanítók helyzetével s azt kivánja, hogy ők is neveztessenek ki
rendes tanárokká s felkéri az elnökséget, hogy foglalkozzék ezzel a kér-
déssel. A választmány tekintettel arra, hogya nyáron tartott tanfolyamon
maguk a gyakorló iskolai tanítók is foglalkoztak helyzetükkel, bevárja az
ó kezdeményezésüket.

10. A "Tanítóképző" munkatársait illető írói tiszteletdíjak megálla-
pítására a választmány Sztankó Bélát, Nagy Lászlót, Farkas Sándort és
Horvay Edét küldi ki.

11. A pénztárvizsgálatra a választmány Mz"klós Gergely elnöklete
alatt B#tenbZnder Miklóst és Kolumbán Samut küldi ki.

K. m. f.

Hitelesítjük :
FarkasJIHGFEDCBAS ando»: Kún Ala jos.
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Kinevezések. A vall. és közokt. miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa VIIl jizetési osztá lyba eddigi

állomáshelyükön való meghagyás mellett kinevezte Amberg József pápai állami

tanítóképző-int. tanárt; Niernsee József losonci állami tanítóképző-intézeti

tanárt; Huzják Lukács bajai áll. tanítóképző-intézeti tanárt; Zrinyi Károly

csák tornyai állami tanítóképző-intézeti tanárt; Tanji Iván máramarosszigeti

állami tanítöképzö- intézeti tanárt; Végler Gyula székelykereszturi állami

tanítöképzö-intézeti tanárt; Pataki Vilmost a budapesti Fröbel-féle államilag

segélyzett tanitönöképzö-intézet tan árát ; Irsa Béla mararnarosszigeti állami

tanítöképzö-intézeti tanárt; Sennyei József félegyházi állami tanítóképző-intézeti

tanárt; Wagner János aradi állami tanítóképző-intézeti tanárt; Sla jchó Mihá ly
eperjesi áll. tanítönöképző-intézeti tanárt.

Rendes tanárokká a IX. fizetési osztá lyba kinevezte eddigi állomáshelyükön

való meghagyás mellett: Szerényi Anna hódmezővásárhelyi állami óvónőképző-

intézeti rendes tanítönöt; Pasnáry Győző csurgöi állami tanítóképző-int. segéd-

tanárt; Sarudy Ottó pápai állami tanítóképző-intézeti segédtanart ; Rónai

Sándor csáktornyai állami tanítóképző-intézeti segédtanart ; Ditter t Ferenc

csurgöi áll. tanítóképző-intézeti segédtanart ; Sztodolnik János félegyházi áll.

tanítóképző-intézeti segédtanart, Kirschmayer Győző zniöváraljai áll. tanítóképző-

intézeti segédtanart ; Hrabetz Nándor székelykereszturi áll. tanítóképző-intézeti

segédtanart ; Mangesius Mária eperjesi áll. tanitonöképzö-intézeti rendes

tauítönöt ; Watzesc/: Janka györi állami tanítónőképző-intézeti rendes tanító-

nőt; Fuchsné Eitner Ludmilla budapesti áll. tanítónőképző-intézeti rendes

tanítónőt; Brunovszky Rezső dévai állami tanítóképző-intézeti segedtanart.

A X. fizetési osztá lyba : Tomesk.ó Stefánia eperjesi állami tanítönöképző-

intézeti segédtanítónőt eddigi állomáshelyén való meghagyása mellett rendes

tanítónővé ; Schőn István temesvári állami tanítóképző-intézeti gyakorló iskolai

tanítót eddigi állomáshelyén való meghagyása mellett gyakorló iskolai tanítóvá ;

Németh SándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsu. tanítóképző-int. fizetés nélküli segédtanárt a pápai állam i
tanítóképzö-intézethez segédtanarra ; Draghincescu Gyó'rgy állami tanítóképző-.

int. ideiglenesen megbizott tanárt a mararnarosszigeti állami tanítöképzö-intézet-.

hez segédtanarra ; Pinkert Zsigmond áll. tanüoképzö-intézeti ideiglenes en meg-

bizott tanárt a félegyházi áll. tanítóképző-intézethez segédtanarra ; Margitta

Anta l áll. tanítóképző-int. ideiglenesen megbizott tanárt a zniövaraljai .áll.~

tanítökepzö-intézethez segédtanarra ; Sághi Tamás áll. tanítóképző- int. ideiglene-

sen meg bizott tanárt a máramarosszigeti áll. tanítóképző-intézethez segédtanárrá ;

Jankulov Boriszláv áll. tanítóképző-intézeti ideiglenesen megbizott tanárt a

bajai áll. tanítóképző-intézethez segedtanarra.

A Xl ji~etési osztá lyba : Lehoczky Róza állami tanítönöképzö-int. ideig-

lenes megbizott tanítónőt a budapesti II. ker. állami tanítónőképző intézethez

való beosztás mellett segédtanítönövé ; Bizell Matgit áll. tanítönöképzö-int. ideig-

lenesen meg bizott tanítónőt a budapesti II. ker. állami tanítónőképzö-intézethez



való beosztás mellett segédtanítönövé ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGdl Mdria áll. tanítönöképzö-intézeti

ideiglenes en megbízott tanítónŐt a sepsiszentgyörgyi áll. tanítönöképzö-intézethez

segédtanítónővé.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j népiskolai törvényjavasla t. Az Országos Közoktatasi Tanács állandó

bizottsága e hónap 12 -én, Findczy Ernő dr. elnöklésévei tartott ülésében napi-
rendre került a vallas- és közoktatasügyi miniszter leirata, amellyel az átdolgozott

népiskolai törvény javaslatot tárgyalás és jelentéstétel végett a Tanácshoz leküldte.
Az állandó bizottság az ügy tanulmányozására és az előadói jelentés elkészítése

céljából albizottságot küldött ki. E bizottság tagjai Beiithy Zsolt elnök, SzujJ jJdn

Vilmos előadó, Haldsz Ferenc, Neményi Imre, Alexander Bernát, Kdrmdn Mör,

Verédy Károly, Peres Sándor, 'Nagy, Laszlö, Srétvizer Lajos, Kozma Laszlö.

Közöljük ez alkalomból a közoktatási miniszter rendeletéböl, amelyet a
közoktatási tanácsnak kiadott, a tanítöképzésröl szóló részt.

A tanítóképzés és képesítés rendezését nemcsak a tanítói szakműveltség

általános emelése, hanem még azon társadalmi baj enyhítése és lehető meg-
szüntetése teszi szükségessé, amely a tanítónői és övönöi túlprodukcióból ered.

Tanítóképzésünk ma túlnyomó részben a hitfelekezetek kezében van. Ugyanis
48 tanítóképző közül 30, továbbá a 27 tanírönóképzö közül 20 felekezeti jellegű,

9 nem magyar tannyelvű. A felekezetek már csak a kellő anyagi erő hiányában
sem képesek' minden képzöintézetünket az allamiakéval egyenlő színvonalra

emelni.

A középoktatasröl szelö 1883: XXX. törvénycikknek egyik legbecsesebb

eredménye, hogya felekezeti középiskolak nagyarányú fejlődést értek el és ugy

külső elrendezésük, mint a tanítás eredménye tekintetében az állami közép-

iskolákkal egyenlő színvonaion állanak. A középiskolai törvényben lefektetett
elvek alkalmazásával vélem a felekezeti tanító- és tanítönöképzök kül- és bel-

életét az állarniakéval egyenlő színvonalra emelni; tehát a felekezeti tanítóképzők

jellegének megváltoztatása nélkül törekszem azokban a tanítóképzést rendezni.

A tanítóképesítést azonban kizárólag az állam jogának tekintem, mert csak ebben

találok kellŐ biztosítékot arra nézve, hogy a jövő tanítónemzedék a népnevelés
nemzeti és szeeialis feladatait egységes szellemben és teljes megbizhatósággal

fogja megoldani.

Ennyit mond a miniszter rendelete az ő törvényjavaslatának a taníto-

képzést illető iranyelveiról. Ennél figyelemre méltóbbak azok a módosítások,
amelyeket maga a törvény.javaslat tartalmaz a tanítöképzésröl. A Néptanítók

Lapja szerint (50. szám) a törvény javaslatnak a tanítóképzésról szóló fejezete a

Berzeviczy-féle javaslattói a következőkben tér el:

Uj szakasz a 64. §. A tanító- és tanítönöképző-intézetekben a növendékek

timdíjat nem fizetnek, de- tőlük mérsékelt beiratási díj szedhető, amely a
felekezeti intézetekben sem' lehet magasabb, mint amennyit a vallas- és iköz,

oktatásügyi miniszter az állami intézetekre nézve megállapít.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA beitatasi díjak
az intézeti' könyvtárak céljaira' fordítandók. ,:,' <

~ 74. (előbb 70.) §, amely a képző-i?t~zeti tanárok képesítéséröl szöl,
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csupán a következő két pontot tartalmazza: Bármelyik tanítóképző-intézetben

igazgatóúl és tanárokúl csak olyan magyar állampolgárok alkalmazhatók, akiknek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j tanítóképző-intézeti tanar i képesítésük van, ezen képesítést a vallas- és

közoktatásügyi miniszter rendelettel szabályozza;

bJIHGFEDCBAJ kiknek kózépisílOla i tanari kipesítésük és lega ldbb egy évi tanítóképző-

intézeti segédtandri gyakorla luk van.

A 84. (régi 80.) §-ból kimaradt az a pont, amely szerint a jelölt bizonyos

esetben a nevelés- és tanítástanból és a tanítási gyakorlatokból nem magyar

tannyelven is leteheti a képesítö" vizsgalatot.

A 85. (régi 81.) § uj szövege a következő: A vallas- és közoktatásügyi

miniszter minden, a jelen törvény rendeléseinek megfelelően szervezett tanító-

vagy tanítónöképzö-intézet mellé állami tanítöképesítö szak vizsgáló bizottságot

alakít és e bizottságok szervezetét rendeleti uton állapítja meg.

Az állami tanítöképesító szak vizsgáló bizottság elnöke rendszerint az illető

tankerület kir. tanfelügyelője, vagy annak a vallas- és közoktatásügyi miniszter

által kirendelt helyettese; tagjait tanító- és tanítönöképző-intézetek igazgatóiból,

tanáraiböl, tanfelügyelökböl, kiváló népiskolai tanítókból és más' szakegyénekből

ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.

Felekezeti tanító- és tanítönóképzö-intézeteknél a bizottság elnökét, ennek

helyettesét és a bizottság tagjait a vallas- és közoktatásügyi miniszter az illető

felekezeti főhatóság meghallgatásával nevezi ki.

A felekezeti képzőintézetekhez kinevezett tagoknak lehetőség szerint az

illető felekezethez tartozóknak kell lenniök.

A vizsgálati jegyzőkönyvet és a képesítö oklevelet a bizottság összes tagjai

alairjak, Ha az elnök a vizsgálati eljárás körül a törvény követelményeinek

mellözését vagy szabálytalanságot tapasztal, vagy ha a jelölt a magyar nyel vet

oktató képességgel nem birja, köreles az oklevél kiszolgáltatását aláírásának

megtagadása által felfüggeszteni s a minisztertől az illető jelöltnek uj vizsgáló-

bizottság elé való utasítását kérni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tan ítóképző -in tézeti tanárok képzése és képesítése . A tanítóképzésnek

ezen életbe vágó ügye az utóbbi időben gyorsan halad a megoldás felé.

A közoktatási tanács október és november hónapokban részletesen tárgyalta

azon tervezetet, amely még a mult évben készült. A tervezetet az állandó

bizottság is tárgyalta s felterjesztette a közoktatásügyi miniszterhez.

A közoktatási tanács javaslata a fennálló gyakorlatot tartja fenn, amely

szerint a képzés a polgáriskolai tanítöképzöben három évig s az egyetemen

két évig tartana. A tanácsnak különben liberális javaslata nem terjed ki azon

képzésmödra, amely az egyetemen folynék négy évig. Ez csak akkor valósíttat-

nék meg, cha a szükség vagy viszonyok annak életbeléptetését meg fogják

kivanni.s A tanács javaslata szerint a női és férfitandrok képzése ugyanazon

módon' történjék. Ezért azt kivánja, hogy az okleveles polgdriskola i tanítónő~

vétessenekfel az egyetemre rendkzvüli ha l/ga tókul.

A javaslat csakis a két évi tanfolyam szervezetével foglalkozik. Ennek célja
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a) a filozófiai és pedagógiai tanulmányok alapján a népoktatás és tanítóképzés

rendszerévei való megismertetés, b) a szakcsoport tárgyai ban a tanulmányok

kiegészítése, de egy főtá rgyban mélyebb tudományos képzettség elsajátítása. Tanár-

jelölt lehet bármelyik okleveles polgárskolai tanító, akinek tanári szak csoportja

tárgyajból jeles osztályzata van. A képzés két évig tart a budapesti vagy kolozs-

vári egyetemen vagy a műgyetemen. A szak csoportok beosztása ugyanaz maradt,

mint r899-ben megállapították. A szakcsoportoknak csak egyik'tá rgya a fötargy,

a többiek melléktargyak. A kollokválás mindenkire kötelező.

A didaktikai gyakorlat azon képzökben folyik, amelyeket a miniszter az

egyetem szék helyén kijelöl. Mindenki köteles két hónapig tanítani a képzőben

és a gyakorló elemi iskolában. A gyakorlatokat a képző igazgatója vezeti .

.'\. gyakorlatok folytatólagos és próbatanításból állanak. A jelöltek kötelesek

hospitálni is. A gyakorlat befejezése után a jelöltek bizonyítványt kapnak az

igazgatótól és tanároktói ; gyakorlati képesítö vizsgálat nincs.

A legfontosabb ujítás a javaslatban, hogy a tanítóképző tanárjelölte k a

két évi tanfolyam elvégzése után kötelesek tanár i képesítő vizsgá la tot letenni.

~ célból külr /n <Országos Tanítóképző-Intézeti Tanári Vizsgáló Bizottság»

létesitterik. A vizsgáló bizottság egyetemi, és műegyetemi tanárokból áll.

A vizsgálatra mindenki bocsathatö, akinek 1. népiskolai oklevele vagy érettségije

van, 2. polgariskolai' oklevele van (a szakcsoportból jeles osztályzattal), 3. az

egyetemen elvégezte a két évi tanfolyamot, 4. a tanítói gyakorlatból bizonyít-

ványa van. A vizsgálat áll a) zárthelyi irásbeli vizsgálatból és b) szóbeli vizs-

gálatból. Akinek irásbelije nem sikerült, az szóbelire bocsá tta tik, de szigorubban

vizsgálják meg. A házi írásbeli elesik.

A szöbeli vizsgálat csak a vá lasztott főtá rgyra terjed ki; továbbá a

filozófia és pedagógia történetére; és a népoktatás szervezetére és történetére.

(Magyarországé és a művelt nyugati államok é.) Egy kulturnyelv ismeretéből is

kell vizsgát tenni és a latin nyelvből. A természettudományi szakon levőkre ez

utóbbi nem kötelező. A vizsgálat sikeres kiállása után a jelölt «tanári oklevelet»

nyer, amely tanitoképzökben való tanításra jogosít.

Az okleveles középiskolai tanárok, ha oklevelüket a képzőkre is ki akarják

terjeszteni, a tanítóképző tanári képesítö vizsgáló bizottság előtt kiegészítő vizs-

gálatot tesznek.

A közoktatási tanács javaslata végül megállapítja a tanítóképző tanári

kollégiumok szervezetét, amelyek a Paedagogium és Erzsébet nöiskola mellett

szerveztetnek főleg az állami képzőkben alkalmazandók számára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K érelem . Tisztelettel kérjük fel az összes tanító- és tanítönöképző intézetek

t. igazgatóságait, hogy a vezetésük alatt álló imézeteknek 1904-i90S-ik évről

kiadott értesítöjét ismertetés céljából a szerkesztőségnek (Alkotás-utca 37.) meg-

küldeni sziveskedjenek.

M oiret F . Ö dön -fé le szab . "P ictor" ra jzá llvány . A Moiret F. Ödön buda-

pesti gyáros cég Pictor elnevezéssel egy új rajzállványt hozott fogalom ba, mely

egyszerü szerkezeténél, könnyü kezelhetöségénél fogva figyelemre rnéltö, A tábla
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Horvay Ede,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyes. pénztáros.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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három részból áll, mely használaton kivül laposan összehajtható, használatkor

pedig egyszeru zajtalan szerkezetéveI mindenféle állásba és helyzetbe hozható.

Az állvány főrészére van erősitve a rajztömb. Használathoz az állvány fölállitása

egyetlen egy kézmozdulatot igényel és pedig tekintet nélkül arra, hogy az

állvány kereszt vagy magas állásba jön. A tömbök az oldalszéleken papirral

vannak beszegve és a rajzlapok perforalva. úgy hogy minden egyes lap a
tömbról könnyen levehető.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im uta tás

a f. ,évi decem ber hó sc-átg befizetett tagság i d ijakró l.

1904 re: Radó Vilmos (8 kor.), 1904. II. félévre: Palotainé Békei
Józsa, Balázs Béla (4 kor.), 1905-re: Herczegh Kamilla, Balázs Béla,
dr. Málnai Mihály, Szabó Jóssef, Mangesius Mária, Sáfrány Lajos, Ko-
váts Andor, Forberger Árpád, dr. Lázár Gyula, Gamauf György, Modori
áll. tanítóképző, Lenhardt Károly, Bakos Kálmán, Sztankovics János,
Sztankovics Alajos, Glünkl Ágost, Bergmann József, Mandola Aladár,
Orbók Mór, Bánóczi József, Margócsy Gyula, Kárpáti Ernő, Péter \
Ferenc, VIaszaty Ferencné, Litschauer Teréz, Fábián Szilárdka, Groó
Vilmos, Watzesch Gizella, Watzesch Janka, Grész Ernő, Sepsiszent-
györgyi tanítónőképző, Pálmai Lenke, Balázs Endre, Dúzs Mária, Kolbai

Arnoldné, Kovács Sándor, Dániel Jenőné, Dittert Ferenc, Niernsee
József, Dr. Verédy Károly, Hegedüs Paula, Radnai Oszkár, Oheroly
János, Nagyecsedi áll. iskola, Zorkóczy Ede, Skonyár Gusztáv, Győr-
vidéki Tanítóegylet, Kuszákné Bánóczy Róza, Pókász Imre, Úrhegyi

Alajos, .Galler Kristóf, Volosin Ágost, Bod Péter, Balázsfalvi g.-k. román
tanítóképző, Radó Vilmos, Tóth József, Boér Gergely, Láng Mihály,
Juhász Imre, Keményffy Kálmán, Vagvölgyi Béla, Rohn József, Margiray
József; Rybár István, Sebestyénné Stetina Ilona, Fülöp Áronné, Sztára
József, Petrovácz József, Berauer József (8 kor.), Sarudy Ottó (5.50 kor.),
Tömör Boldizsár (3.50 kor.), 1905. I. félévre: Kirchmayer Győző (4 kor.),
1905. II.' félévre Belányi Tivadar, Diviaczky Rezső, Bognár Károly,

Dr. Gyóry Tibor (4' kor.)
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fogtisztitószer

-- --

az, amely a fogakat alaposan megtisztitja, a

zománcúkat azonban nem bántja. A legjobbak

között is első helyen .áll a Dr. EGGER..félejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C h lorká li -fogpaszta,
Ez nemcsak gyökeresen tisztítja és a leg .

,kevésbbé sem rongálja a fogakat, hanem ala .

posan fertőtleniti és szagtalanitja a szájüreget

is, rniáltal elejét veszi annak, hogy bomló étel ...

maradékok és bakteriumok rontsák meg a

fogakat. Aki ezt a fogpépet állandóan használja,

. annak mindig vakitó fehér és ép marad a foga .

.Ára t tubusnak 70 fillér.

főraktár: Gyógyszertár a "Nádor" -hoz

Budapest, VI. Váci..körut 17.
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JELSZAVAM: KIS HASZON, NAGY FORGALOM.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRÜCKLER J . C.

MAGYARORSZAG LEGNAGYOBB ÉS LEGRÉGIBB BÉL YEG-

KERESKEDŐJE.. BUDAPEST, IV .• KORONAHERCEG-U. 3.
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Magyarország eíső '
és legnagyobb
tanszergyára.

BUDAPEST, VI. KER.
FELSŐ ERDŐSOR 5.

Hivatalosan aján-
lott beszerzési

forrás.

•

Az egyes osztályok kiváló szaktanárok vezetése alatt állanak •

Ajánlja fizikai, kémiai, természetrajzi, szabad-
kézrajzi, geometriai, földrajzi és minden

egyéb saját gyártmányu, miniszterileg engedé-

lyezett tan szereit rninden irányu és ran gu iskola
számára. Fizikai alapfölszerelés népiskolák

számára. ! Vetitókészülékek minden fény-

forrásra. Legelőnyösebb fizetési feltételek.
Árjegyzékek, költségvetések ingyen é~ bérmentve.

Bodnár Béla
zoologiai pra·
paratoriuma és
fanszerkészifö
intézete,

Budapest, József-körut 9. szám,
Rökk Szilárd· utca 8.

Az intézetben készülnek nunden
az iskolák részére szükséges tan- .
szerek, u. m, bOI"SZeSZ-,tél-
csontváz-, bonctani stb. pra-
paratumok, továbbá kapható min-
den az iskolai muzeumok be-
rendezéséhez .sz ükségos összes
anyagok. SzenIIéltető relief-
képek, ásványok, gyómáutimi-
tációk stb. szebbek, jobbak
és OICSÓbb;lk,mint más ha-
sonló intézeteknél. Egész iskola-

berendezések elvállaltatnak. ~rjegyzék ingyen és bérmentve.



A nm. Vallás és Közoktatásügyi m. kir. Ministerium 1905. február 23-án

kelt 1301. számu magas rendeletével iskolai használatra engedélyezte.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ARISTARCHOS" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csaszny V.-féle Tellurium-Lunarium.
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A legjobb és legtökélete-

sebb szemíéítetl készÜ-

lék a mennyiségtani föld-

rajz oktatáshoz és tanu-
__ láshoz. __

Kapható:

Calderoni és Társa
IllŐ-és tanszerraktárában,

Budapest, IV., Kishid·utca 8.
Prospektus ingyen ésbérnlentve
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