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A h áb o ru le g e lső ta n u lsá g a i a ta n ító k ép z é sb en .

1916-ot is ágyuk és gépfogyverek dörgése mellett köszön-

tőttűk s vajjon ki tudná ma még megmondani, hogy a legközelebbi
ujévVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE i béke ujéve lesz-e? Ez azonban nem csüggeszti el se a harc-
téren küzdő hőst, se az itthon levő és két-három ember munkáját
végző polgárt. Sőt ellenkezőleg, mindkettőben fokozódik, öregbedik

a lelkesedés s acélozódik az erő, hogy minél nagyobb mértékben
járulhasson hozzá a végső siker és a békés munka teljességének a
biztositásához. Mi, a békés munka részesei ezenfelül már
messzebbre is gondolunk és foglalkozunk az elkövetkező béke in-
tenzivebb nemzetnevelő 'munkáiának a kérdésével. Hogy e kérdés-
sel foglalkozni kell, nyilvánvaló: Inert senki sem meri azt állí-

tani, hogy a háboru tanulságai semmi hatással sem lesznek a
nevelés s oktatás munkájára, A háboru tanulságainak a nevelés-
oktatásban való mikénti értékesít.ése tehát a nagy idők tapasztala-
taiból fakadt természetes kérdés, mely egyaránt érdekli a nemzet-
nevelés minden illetékes tényezőjét. A kérdésről való fölfogások ma
még, igaz, nagyon eltérők, ez azonban mit sem von le annak fon-
íosságából már csak azért sem, mertidővel bizonyára még a leg-
szélsőbb és teljesen egyoldalunak látszó álláspontok is engedni ~
lassan közeledni fognak a középtájon található igazsághoz, mint
a.hogy a tavaszi áradástól kiöntött folyó vize is az áradás meg-
szünte után lassan vissz atér medrébe.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

í Ezért ma még általános és maradandó értékü elveket és téte-
leket leszögezni aligha lehet, mert a' következtetéseket a sokféle és
folytonosan ható, sokszor kiszinezett jelenségek és izgalmak állan-
dóan zavarjak és a lehiggadásokat megakadályozzák. Ámde bár-
mikor állapítsunk is meg jövendő tanító és nevelő eljárásurikra
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ujabb elveket és kivánalmakat, nem szabad Szem elől téveszteni
egyrészről azt, hogy tulajdonképen ez a háboru is a béke munká-
jának a biztosítása érdekében folyik, továbbá hogy a benne jelent-
kező s ma sokszor randkivülinekIátszó' jelenségek jó részét is más
megítéléssel boncolgatjuk majd bizonyos távlatból, mint ma, a
nagy vihar közepette. De különösen nem hagyhatjuk figyelmen
kivül következtetéseínknél azt az elvitathatatlan igazságot, hogy a
háboru .után sem lehet, de nem is lesz más az általános és nemzeti
nevelésnek a végcélja, mint amilyennek a megvalósitására eddig is
törekedtünk, tudniillik a nevelés minden tényezője összhatásának
eredményekénttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolyan ép testü és lelkű, erős, egészséges munkasze-

1'etö polgá 'roka t nevelni e hazának, akik nemcsak a jelent ismerik

s nemcsak az önmaguk érdekeiér t dolgoznak, hanem a nemzet

modern léiiennia r tdsi küzdelmeiben és fejlődésében is sikeresen

részt tudnak venni s akiknek a lelkülete a nemzet ha ladásáva l fel-

tétlenül teljes összhangban van.

Ezekből véleményem szerint pedig az következik, hogy az
ugynevezett háborus pedagógia nem olyan uj pedagógia, amelyet
a háboru tapasztalatai teremtettek meg, amely tehát lényegében
más volna, mint a háboru előtti pedagógia. Ennélfogva nem is a
régi pedagógia és nevelési elvek fognak majd megváltozni a
háboru tanulságai következtében, hanem igenis változtatni kell a
nevelői tevékenységen (a teljesség és az 'intenzitás tekintetében.
Mert igaz s erre büszkék is lehetünk, hogvamaí óriási erők mér-
kőzésben kiválóknak bizonyultunk a harctéren s idehaza az áldo-
zatkészségben; tehát katonai erőben, férfiasságban, hősiességben,
általában nincs szükségünk uj akra, de az is bizonyos, hogy a
háboru hatalmas dübörgése sok olyan műveletlen vagy nem eléggé
mélyén kiművelt területet tárt föl és térített helytelen, káros
irányba, amelynek teljes és 'beható nevelői megművelése az,
egyén, a család s a haza felvirágoztatása érdekében folyó öntuda-
tos nemzeti munka és a haza védelme szempontjából föltétlenü]
szükséges.

A háborunak igazán tanulságos tapasztalatai ezeken a terü-
leteken vannak s ezeknek a helyes irányban való teljes kiművelése
a legelső szükség. Ez a munka azonban rendkivül nagy, tehát nem
lehet csak az iskola feladata, amiként nem is az, hanemerészt vesz
abban az egész társadalom, a különböző hatóságok és minden. isko-
lán kivül levő nevelői intézmény.

A háborus pedagógia kérdésenél ennélfogva az a legelső



dolog, hogy körvonalazzuk és megállapítsúk, mely területeken van
szűkség fokozottabb és behatóbb nevelői munkár 9- s ezek kőzűl
melyik és milyen mértékben tartozik az iskola munkáia közé.

Minket elsősorban a tanítóképzőnek és a népiskolának ide-
vonatkozó nevelői tevékenysége érdekel. Mivel pedig a tanítóképző

munkája természetszerűleg kihat a népiskola munkáiára, igya
tanítóképzőnek nevelői munkáiában állandóan' figyelemmel kell
lennie a népiskolára is. Olyan tanítót kell képeznie; aki nem csak
a maga állampolgári kötelességét ismeri s aszerint cselekszik,
hanem azonfelül ilyeneknek nevelésére is képes.

A tanító nevelő munkájának érvénvesülni kell a 6 éves kor-
tól aZIegész emberéleten át. És pedig a 6-15 éves 'iskolaköteles
korbah a nemzetnevelés alapjait rakja le, a következő serdült kor-
han megerősíteni és fejles~teni törekszik megkezdett munkájának
az eredményét, a felnőtteknél pedig az előző nevelői hatások
megtartását és betetőzését, azaz a ~emzetnevelés teljessé tételét
munkálja. A második és harmadik kor nevelői munkáiában a tár-
sadalom más tényezői is igyekezdek\részt venni, mégis ez kiilőnő-
sen faluhelyeken ugyszólván teljesen a tanítóra nehezedik s a kőz-
ség szellemi, kőzgazdasági, társadalmi és szociális vezetése és irá-

, nvítása. legnagyobb részben az ő feladata.
Hogy hivatásának miképen felelt meg eddig a magyar tanító,

fényesen igazolják a háboru eredményei s a legilletékesebb helyek-
ről is elhangzott elismerések, hogy'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magyar ka tonák harci sike-

-reinek nagy részét a nép tanító m~mkájának, a népiskola szellemé-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, / .

nek köszönhetjük ,

Ámde azt is el kell ismerni, mondja egyik vármegyei tan-
ügyi lap, hogy «iskoláink szelleméből (t. i. a népiskoláéhól) élesen

kiválik az inkább oktató, mint nevelő karakter. Ez azonban nem
a tanítóság esetleges indolenciája és ügybuzgóságának a hibája,
hanem a tanítóképzés és sok helyen hézagos tanterv ősszeállítása-
han keresendő». Valóban be kell vallani, hogy ma a tanítóképzés

munkájában is sokkal nagyobb helyet foglal el a tanítás, mint a
nevelés. Igaz, hogy ennek oka meg a tanítóképzők jelenlegi tanter-
vének túlzsufoltságában s a vele szemben álló idő elégtelen-
ségéhen van. Mégis sokkal fontosabb e kérdés, külőnősen a háboru
tapasztalatai alapján, hogysem a két szemben álló gátló tényező
egyszerü konstatálásával elintézettnek tekintsük a dolgot.

Ezekre való tekintettel, azt hiszem, ha mi a háboru tanul-
ságainak a tanítóképzésben való értékesítéséről elmélkedünk, leg-

. '

, I
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első utunk csakis a nevelői területhez vezethet. Ezt a területet kell
alaposan megvizsgálnunk s itt kell az első lépést megtennünk a
háboru tapasztalatainak a felhasználásában, hogy igy a nevelői
ténykedésre, az ahhoz való ismeretekre, a leendőtanítót valóban
rá is neveljük.

Ezeken a területeken, bármily kevés idő is áll a rendel-
volta miatt, még a mostani háborus létszám mellett is sokat tehe-
tünk, ha munkánk tervszerű, egységes és kövefkezetes'Iesz. Készít-
sen Itehát minden tanítóképző nevelői munkájához s az állampol-
gári és nemzetnevelő képesség kifejlesztéséhez konkrét tartalom-
mal is ellátott egységes tervezet s azt minden részletében minden
egyes tanár s az egész testület egyetemleges szigoru következetes-
séggel,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta n u ló k k a l v a ló k ö z ö s m u n k r iu a l, vigye keresztül, mert
teljesen igaza van Kerschensteinernek, hogy a dolog lényege nem
az állampolgári ismeretekben van, hanem a kötelességérzetben, ez-
pedig a munka kőzősségéből uöveszthető ki.

Itt kezdjírk meg a hábor~ tanulságainak az értékesítését,
mert a háboru után a tanítónak elsősorban a nevelői munkásságát
kell fokozni. D é k á n y .PONMLKJIHGFEDCBA

A vlléghaboru,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kulturállam és a tanítóképzés.')

A h á b o ru á lta l fe lv e te t ttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAproblémák.

Millió ember küzd kint a lovészárkok véres poklában és ide-
haza millió ember szivszorongva kérdezi, miért e borzalmas világ-
pusztítás? A sors rettenetes csapásainak e zuhatagja érthetetlen

. rejtély az emberi elme előtt. .Hát .évezredek munkáia hiábavaló-
nak bizonyult? A vallás, az erkölcs .parancsai, a szeretet igéi
hatásnélküliek? A kultur a csak 'arra való, hogy fegyvereinket éle-
sitse és a milliók gyilkolását még jobban elősegítse? .

r Fájdalmas kérdések ezek! Ott merednek e kérdések minden
ember előtt. Megdöbbentik, megzavarják. Amiben hittünk, az meg-
inog. Amire' építettünk, az bizonytalan alapnak bizonyult?

Ml vezessen bennünket tovább? Mi lelkesítsen? Mi adjon erQt
a küzdelemre, ha legszentebb javaink i~y ki lehetnek téve az el-
pusztításnak? Ha legdrágább szerstteihk élete a szeszélyes vélet-
lentől függ?

1) Felolvasta a szerző az 1915. évi december 4-én tartott T. L T. O. K-
nek nagy választmányi gyűlésén.



Tiltakozik lelkünk minden érzése az irracionális erők e vad
tombolása ellen. És az értékek e fölindulásában nem nyugod-
hatik bele, hanem 'annál fáradhatatlanabbul keresi azt a szilárd
alapot, melyre a szebb jövőt ráépítheti. Különösen mi pedagógu-
sok nem lehetünk el vezető szilárcl. elvek nélkül, nem lehetünk el
lelkesítő eszmék nélkül. Másnál talán a világháboru által okozott
megtántorodás, megzavarodás csak egyéni bajokat okozhat, de mi
a jövő nemzedék nevelői vagyunk, mi hintjük el azokat a csirákat,
melyekből a jövő nagy alkotásai keletkeznek, mi helyezzük el azo-
kat a potenciákat, melyek kiváltják a jövő szellemi energiáit. A mi
munkánk eredménye ezerszeresen hatvánvozódik a lelki növekedés
törvénye szerint. Vigyáznunk kell! ,

Mulasztást követnánk el, ha nem igyekeznénk határozott
állást foglalni az emberi értékek o nagy hullámzása közepette.
Bün /volna, ha nem vennők észre az uj világtörténelmi helyzet
következményeit, de bün volna az is, pa kisszerü szempontok, egy-
oldalu napi áramlatok vezetnének bennünket a probléma meg-
oldásánál. Nekünk a nagy. egészet kell nézni, csak ha e világhábo-
rut az emberiség egész történetébe beállít juk, ha az örök értékek
távlataból vizsgáljuk a mai eseményeket, akkor remélhetjük, hogy
nagy nemzeti hivatásunknak megfelelőleg jártunk el.

A világtörténelem Iegnagvobb eseményét éljük át. Tehát
nemcsak arról van szó, mint egyes kis buzgó reformerek gondol-
ják, hogy a testi nevelést kissé reformáljuk, vagy a földrajz taní-
tást átalakitsuk, vagy az iskola szervezeti szabályokat kissé meg-
változtassuk, hanem amint Imre Sándor a Budapesti Szemle
1916. évfolyam lapjain kifejti, rendszeresen megken vizsgální az
összes iskolák szervezetét s a pedagógiai tudomány megfelelő téte-
leit, hogy tisztán lássuk a tennivalókat.

E nagy munkára egy ember nem vállalkozhatik, jelen eset-
ben főképen csak' a tanítóképzés érdekét tartom szem előtt. A
világháboru nemcsak megdöbbenést kelt, de fölemel. Soha a
hazáért, a közért való önfeláldozásnak oly nagyszerü, nemes és
oly szarnos példáját nem láttuk, mint épen most. Mig kint hős
katonáink a nemes lendület hevében legdrágább kincsüket a haza
oltárára teszik, addig az itthon maradottak nagy része fáradtságot
nem kimél ve, ápolja a sebesülteket és szegény elhagyottakat. Az
emberi erkölcsi erők e fenséges megnyilatkozása páratlan a világ-
történetben, .

E nagyszerü fényoldalak mellett sajnosan tapasztaljuk az
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ellenkező tüneteket is. Páratlan az önző számítás szemérmetlen-
sége is. Ez idézte elő a mai türhetetlen drágaságot. Az uzsorás-
kodás, a. léha kőnnvelműség, a rideg kőzönv, .a szolidaritás meg-
döbbentő hiányai leplezetlenül mutatják társadalmi életünk ki-
alakulatlanságát és a felháborító erkölcstelenség rettentő tüneteit.

Nem szabad tehát a mai óriási eseményeket egyoldaiuan
megitélni. Fény és árnyék, sár és nemes fém, bün és erkölcs, vad-
ság és kultur a kavarog eszeveszetten e történeti ár mindent el· ·
söprő forgatagában .

. Mégis nem lehetne e forgatag értelmét, törvényszerűségét
kideríteni? Vajjon az ember nem tudná-a a háboru által felvetett
problémák kulcsát megtalálni? Vizsgáljuk csak meg, hol látjuk a
'kultur a nagyobb biztonságát, az erkölcs igazibb uralmat? Vajjon
ott, hol születésüknél fogva jobbak, nemesebbek az emberek? Vagy
ott, hol tanultabbak? Vagy valamely faji tulajdonsághoz van-é

hozzákötve a kiválóság? '

Mindezek a kérdések megérdemlik a mélyreható vizsgáló-
dást. Eleve tiltakozni kell azonban minden faji vagy nemzeti el-
fogultság ellen.

, Minden embernek és minden nemzetnek megvan a maga
hivatása e földön. Az emberek minden osztályban és fajban külön-

bőzők ugyan, de valamely faj kulturképességét, erkölcsösödésének
lehetőségét kétségbe vonni nem az emberszeretethez méltó. A fran-
cia, az angol, a német, az orosz és a magyar faj egyformán tart-
hatja magát nagyra hivatottnak. Pedig mily óriási különbség van
közöttük. Faji sajátságaik mellett a tanultság, az életkörülmények,
a mult mind különböző. Bizonyos, hogy csak a tudástól nem függ
az elsőbbség. Nem függ az egyes emberek erkölcsösebb voltától
sem. Hiszen az átlagos magyar ember vari. olyan erkölcsös, mint
anémet. És mégis mit látunk. A németeknél 2 millió önkéntes van
és nálunk mennyi? Anémet a hadikölcsönre relative véve' is
többet jegyzett, mínt mi. A német társadalmi jótékonyság még na-
gyobb arányokban mutatkozik, mint a magyaré és a németeknél

nincs oly türhetetlen drágaság,. mint idehaza. Tiltakoznánk és til-
takozna mindenki, ha valaki a német nemzet elsőrendü és sok-
oldalu sikereiből a magyar nemzetre vonatkozólag valami lebecsu-
lendőt vonnaIe. Tehát hol van a nagy titok megoldása:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kuliur-

szeroeeetben.
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A kuliurseeroezeiek:

A társadalmi energiák csak a szervezés utján niűködhetnek.
A szervezés teremtette meg a német bámulatos nagy eredményeit.
Ez biztosította a központi hatalmak győzelmét is. Ellenségeink
tőlünk lesik most, hogy hogyan kell a hadseregef, a municiós ipart
szervezni.

A szervezés teremti meg azt az intézményt is, melynek csudá-
latos működését most t~nuljuk. megismerni - a hadseregét. Iga-
zán csak a háboru mutatta meg kézzelfoghatólag a szervezés által
létrehozott intézmények értékét? A hadsereg a haza védelmébe
állítja a nemzet millióit. Vajjon melyik erkölcsi nevelés képes az
emberek ekkora tömegét ily óriási, folytonos munkát, fáradalma} s
önfeláldozást kivánó cselekedetre sarkalni?

E kérdésre nem tudunk felelni. Mert hej, milv gyakran lát-
juk az életben, hogy anagy eszmék, a szeretetnek gyönyörű igéi,
mily hatás nélkül pattannak vissza a rideg érzéstől. Igaza van
Kantnak, midőn az embernek veleszületett bestialitásáról beszél,
arról az önzéséről, melyet elfojtani nem lehet. HiábavalónakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

állítja azt a törekvést, mely csak az emberek megjavításával és
mely csak a neveléssel akar célt érni. Kiemeli, hogy csak a társa-
dalom mind tökéletesebb és tökéletesebb szervezése mentheti meg
az embert a bün uralma alól. A szeTvezés akkor lesz tökéletes, ha a

sokféle szer tehuzó egoizmus összhangjá t hozzuk létre. (Lásd Kant:
Abhandlung. Idee zur einer allg. Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht.) Kant még hangsulyozza azt is, hogy a háboru fejleszti
az emberi erőket, mert tökéletesebb szervezést kierőszakol.

A szervezés önmagában a győzelmet még nem képes meg-
magyarázni. Mert hiszen Europa országaiban a hadseregek szer-
vezeteí majdnem egyforma nivójuak. Már pedig mit ért a jól át-
gondolt szervezet Oroszországban? A foglyok száma,a léleknélküli
tömeg sokasága mutatja. A seerveeei eleven erejét a művelt lélek. a

tudás és erkölcs adja meg. E kettő nélkül üres a keret. E belső tar-
talom különbözteti meg csak igazán a szervezeteket egymástól.

A tudás s erkölcs és a szervezet egymásrauta ltsága .köl-

csönös.

Az egyik nem lehe-t el a másik nélkül, egyikben való "haladás
a másikban. való haladást maga után vonhatja. A fejlődést fokozó

korrelációk törvénye ura lkodik közöttűk. A kutató és alkotó
munka alapján keletkező tudás teremti meg a 'kultur a vívmányait.

. /
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A tudás vívmányai azonban csak a társulásban érvényesülhetnek.
A társulás fennmaradása a tagok erkölcsiségét, fegyelmezettségét
kivánja, Enélkül szervezés el nem képzelhető. Viszont a szervez-
kedés által keletkezett intézmények nemcsak a kultur a érvényesü-
lését biztosítják, hanem elősegítik az erkölcsi rend zavartalanabb
ur almát.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A le u l iu rá l la m ,

A szervezetek között a hignagyobb az állam. A világháboru
az állam elsőbbségét, mindcnhatóságát dokumentálja. Csak állami
ezervezetek alkalmasak azt a rengeteg energiát megteremteni, mely
kulturánkat és létünket biztosítja. Az állami hatalom szervezetei-
nek köszönjük nemcsak fennmaradásunkat, de mindenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja v u n k a t

is. A z á lla m , a h a z a , a le g tö b b tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAértékek: e g y ik e . Az államok jobb és
mindinkább kulturáltabb szervezettsége fogja megvalósitaní tudni
legmerészebb vágyunkat, legvérmesebb reményünket és az erkölcs
uralmat, .a tudás, a művcltség általános voltát. Ez a kulturállam

eszméje, mely hivatva van az emberi ész uralmát minden tére ki-
_ terjeszteni és a betegségtől, a balesettől, a bűntől, a szegénység

nvomorától és a tudatlanságtol megmenteni és azokat a feltétele- .

ket létrehozni, melyek alapján az ember a legfőbb értékekért vivott
küzdelemben győzedelmesen előrehaladhat. A kulturállamok világ-
szövetsége talán még Kant álmát is megvalósítja és a háborut is
kiküszöböli. Bacon nagy mondása: «A tudás hatalom» a kultur-
államok kerszakában már nemcsak az anyagi természetre fog sz0-

rítkozni, de a társadalmi és kulturális folyamatok egyrészét is
fogja öntudatosan irányítani. A szerves fejlődés sajátságai az
irracionális folyamatok. Ezek szamos örökké oldhatatlan prohlé-

mát adnak. Mégis a kulturállamok uj világot teremt.6 eszközével
oda fogunk jutni, hogy az irracionális erők romboló hatását, kul-
turfejlődést megakadályozó voltát eltüntetjük. A világreitélvek, a
végső kérdések megoldásánál a vallás eszméi vezethetik az embert
és bármily nagy legyen a kultur a, a vallásnak miridig meglesz a
maga szent hivatása, rnert értékek legmagasabb szférájáhán is a
hit világossága iránvithatja 'a gyarló emberiséget. A kulturállam

eszméjét a vallas eszméi tetőzik be.
, A világháboru rombol'ó zivatarában megtanultuk a kulturát

becsülni. A kulturállam az a legfőbb eszménk, melv összes g 1 J a k o 1 "~

la t i fe v é k e 1 1 y s é g iin k e t irányítja.
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A köznevelés első feladata a kulturális haladás öntudatát
minden emberben felébreszteni. A jobb, nemesebb és szebb életért
való öntudatos munkára fölszólítani. Az iskola és köznevelés összes
intézményeinek céltudatos kifejlesztéséveI oda kell hatni, hogy a
nép milliói felismerjék az emberiesebb életre való törekvés mód-

jait, lehetőségeit, elsajátítsák azt a tudást, megszerezzék azt az
erkölcsöt, fegyelmezettséget, mely nélkül kulturá1is haladás el nem
képzelhető. A tanítóképzés gondoskodik arról, hogy a leendő taní-
tók egységes világfelfogásra tegyenek szert, hogy kulturális hiva-
tásuk előttük öntudatos legyen és ismerjék a kulturális haladás
eszközeit és energiáit.

A tudományok tanitásánál hálátlanság volna meg nem emlé-
kezni a nagy tudósok kutató munkájáról. A kutatás munkájának

leirása rávilágít az öntudatos kulturrnunka módszerére. A nagy
példájuk lelkesít és felemel. Az emberiség története a kultura kiiz-
'delmes előrehaladásának feltételeit mutatja. A társulás a kultura
fenntartó és fejlesztő hatás~t. Á neveléstörténet kapcsolódjék a
világfelfogások dinamikai hatásának megismertetésévei és a többi
tantárgyak előkészítő munkája segítségével alkossa meg a leendő
néptanító azon világfelfogását, mely öt a köz érdekében való foly-
tonos tevékenységre serkentse. Az összes tantáTgyak filozófia i

uona tkoeása inak kidolgozásáva l felemeljük a tanítót a rraVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( J ; ma-

gasla tra , hogy a kuliuro. tuda tos harcosa lehessen és a népben a

javulni akarás, a javulni és javítani tudást és a javítani akarás

kezdeményező szelleméi [elébressze és kifejlessze.

Alkoto niunkáro va ló nevelés.

A magyar államra a háboru után El, feladatok rengeteg soka-
sága vár. A megindítandó nagy rnunka az összes tehetségeket fogja
sorompóba szólítani. A. magyar nemzetben rejlő energiáka t a taní;

tónak kell felfedezni és nagym növeszteni és irányítani oda , hol

legnagyobb hatásfokka l mű.ködhetnek a nemzet jövője érdekéoen,

Midőn a leendő tanítóban a kultur a öntudatát ápoljuk,
egyben lá kell nevelni arra is, hogy a személyi ér téket felisJnwrni,

1negbecsiUni és ápolni tanulja . A kertész, aki a csirakat ápolja, ar,
aranybányász, ki a kincseket kutatja, a tudós, ki az igazságot

9
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keresi, munkája nem oly fontos, mint az övé, ki a legértékesebb
kincsot, az emberi tehetségeket felfedezi és ápolja. A magyar nem-
zet kulturális hivatását a produktiv munka utján valósítja. Az
alkotó munkára való nevelés gondolatát már részben bevittük a

tanitóképzőbe, csak a fejlődés öntudatos számontartására és irá-
nyítására van szükség.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az állampolgá1'i nevelés.

A háboru megmutatta, hogy anémet államban a társadalom
jobban van szervezve, mint nálunk.

A haladás érdekében a közintézmények célszerübb reformá-
lása nálunk is kivánatos. Minden téren a jobb szervezést kell sür-
getni. E kívánság kivül esik az iskola feladatán, mert evvel a poli-
tika foglalkozik. Azonban, az iskola hiva tása önt-uda tos á llampol-

gároka t nevelni. Kik érzik és tudják, hogy mennyire van az ő
érdekük a köznek az érdekéveI összenőve. Kiknek erkölcsi jelleme

a tMsada lmi szervezetbe beleilleszkedik, a köz célja it szolgá lja ,

de kinek keedeménueeö aktiv szelleme állampolgári joga inak gya-

korlásakor a kuliurá llom. nagy eszméjét ta r tja szem. előtt. Köteles-

séa iudá á llampolgárokra van szükségünk, ha a 1nagyar nemeet

sorsá t javítani akariuk.

A tanítóképzőben az állampolgári névelés érdekében a szolí-
daritás érzésének ápolása, az erkölcsi jellem kifejlesztése és az
állampolgári tudás, a cselekvő szokás és a kötelességérzet művelése
érdekében mindent el kell követni.

Utalok Keszler Károly tagtársunk a Magyar Tanítóképző
1915. évfolyamában (241.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .) megjelent tanulmányára és az ide-
vonatkozó irodalomra, amelyben a kérdés rendszer'esen tárgyalva
van.

A háboru megtanított az intézmények becsülésére. A tudás
elsajátítását intézményesen biztosít juk a tantervvel, az órarenddel,
a.tanmenettel, a vizsgákkal, a normál tételsorozattal stb. A tudás'
fontosságát nem akarom kétségbe vonni, de vajjon a nevelői
kevésbbé fontosak-c? És mégis csodálatos, hogy ép ezek teljesítése
érdekében mily kevés intézményes bietosiiékumk van. Ide tartozik
a Tanterv és Utasítás általános része, a Rendtartás egy pár para-
grafusa, egy pár rendelet, egy-két ünnep, részben az internátus és
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a kötelező olvasmányok. Ez mind kevés, ha tekintjük a nagy célo-
kat. A nevelési Ieladatok nincsenek specialízálva, a nevelésitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtenni-

'l1a lók részletes normalizá lása segíthetne a bajon.

Mind e problémák rendszeres megoldásra várnak. Az iroda-
lomban és a gyakorlati életben csak egy-két esetben próbáltak meg-
oldani a feladatot, a jezsuitáknál és a hadseregnél. Mi egyik rend-
szert sem fogadhatjuk el. Önállóan kell megoldani a kérdést.

Folytatása következik.

Lechnitzky Gyula .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító n ö v en d ék ek isk o la i k ö n y v e i.

Rendtartási szabályzatunk ugy intézkedik, hogy a beir atás-
tóI számított egy hét alatt minden növerldék köteles magát a sziik-
séges iskolai könyvekkel ellátni. A növendékeknek, hogyelőirt
könyveiket az életbe is magukkal vihessék, semmiféle iskolai köny-
vet eladniok nem szabad. .

Mind a két intézkedés tartalma oly természetes, hogy az
ember szinte azt kérdezhetné, miért kellett ezt szabályzatba fog-
lalni. Hogy pedig azintézkedésre szükség van, mi sem mutatja
jobban, minthogy nem is olyan kőnnyii a rendelkezést megvaló-
sítani. Egy kis türelemmel, a szegénység parancsainak egy-két
hetes tiszteletbentartása után azt még csak elérjük, hogy minden
tanulónak meglegyen az osztály számára előirt iskolai könyve. Az
ifjusági segítőegyesület pénztára is hozzájárul ahhoz, hogy az
osztályfőnökök a könyvvizsgálat után jó jelentéesel állhassanak a
tanári gyülés elé. Egy kis szivóssággal még azt is elérik az osztály-
fők, hogy tanítványaik beköttetik könyveiket. Hogy azonban a
tanítónövendékek a felsőbb osztályba lépve eddig használt kőny-
veiket el ne adják - no az még egyelőre a legsulvosabb feladatok
közé tartozik. \

Tanári pályámon egyik régóta és sűrűn megismétlődő
bosszuságom, hogy ha valamely tanításom anyagával ősszefüggö
olvasmány Ielujitása végett az alsó osztály olvasókönyvére utal-
tam, vagy egy rokon tárgy régebben tanult részletét akartam kézi-

könyvükből felujítani, feleletül azt kaptam: «Nem tudtam azt a
könyvet megkapni.» A felujítás munkáját tehát az iskolában



12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kellett elvégeznem, hogy a kellő megértés el ne maradjon. Ez pedig
időpazarlás és a kapcsolatok még sem elég erősek. Mikor az~án
kiadtam a parancsot, hogy az iskolai könyvet, melyből ismétlést
jelöltem ki (pl. irodalomhoz; neveléstörténethez történeti részlete-
ket) mindenki magával hozza a kijelölt órákra, a kivánt könyvek
elég nagy számban előkerültek, de 'akárhányszor az alsóbb osztá-
lyokban ezek után azzal mentette ki gyönge feleletét egyik-másik
tanuló, hogy a felsőbb osztálvbelitől nem tudta Nisszakapni a kől-

csőnadott kézikönyvét. A tanítóképesítő vizsgálatok előtt pedig még
kérés nélkül is a negyedévesekhez kerültek az alsó osztályosok
könyvei. Természetes, hogy időnkint ebből a fonák helvzetből

kisebb-nagvobb surlódások is származtak a tanulók kőzt, Tanári
tekintéllyel kellett a kölcsönügyletet eliritázni.

Ez a rendetlenség bizonyára országos rendszer volt, hogya
\ rendtartásba kellett foglaln i .a: tilalmat az iskolai könvvek- oladá-

sáról. Azt hiszem azonban a tilalomnak még kicsi a foganatja,
mert tanulóink jó része most is ócskán vett könyvekből tanul. Ha
lehet használt iskolai könyveket venni, akkor' a használat után
eladták őket a tanulók és nem tartották meg, hogy «az életbe is
kivihessék magukkal». Pedig fér-e ahhoz kétség, hogy igen becses
nevelői érték a tanítói jellem kialakulásában, ha a tanítónövendék
egy könvvtár magvául szolgáló könyvgyüjteménnyel hagyja el a

tanítóképző-intézetet? Intézményesen gondoskodott már az iskola-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ű g y í kormány,. hogy a tanítónak iskolájában legyen a tárgyisme-
Tet és a pedagógiai eljárás helyességének támogatására szak:"
kőnvvtára és mégis kivánatos, hogy min den tanítónak a sajÍit író-
asztala. mellett a lakásán is legyen egy kis könyvgvűjteménve,
mely szellemi szükségleteiről,hajlamairól, kedvtelésciről tegyen
csöndes, de határozott vallomást. Ha én tanfelügyelő volnék, min-
dig kiterjeszteném a hivatalos kereteken túl a figyelmemet arra,

.olvas-e a tanító, mit olvas és vannak-e kedves könvvci, melyekért
nem kell elmenn ie otthonról, ha velök foglalkozni esik kivánsága.
A tanító iskolai könyvtára csak tárgyi fölszerelés, az íróasztala

mellett álló könyvgyüjtemény alanyi készség, lírai vallomás, melvVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t

távlatot nyit a tanító életfelfogásába. Amelyik tanítólakásban
csöndes sarkot látok, melyhen egyszerű polcon 'néhány sokszor
használt ió könvv biztatóan néz rám, tudom, lÍogy a tanítónak
vannak csöndes órái, mikor elmélyed önmagába, hogy megkeresse
és megtalálja a müvészi formákat, melyek megnyitják a gyerme-
kek alkoto készségét. Kitalálom, hogy tanítási vázlatai készitésénél
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nemcsak önmagából merít, hanem a tudomány gazdagságához is
hozzányul. Ki nem figyelte volna már meg a saját munkásságá-
ban, hogyha a tudás nagyobb világosságáért csak hátra kell nvul-
nunk, örömmel olvasunk el a könyvből akárhány lapot, ha azon-
ban csak a másik szobába kell mennünk a kivánt könyvért, inkább
lemondunk a hozzáolvasásról? Nagy közművelődési érték van
abban, ha a tanító annyira szereti a könyvet, hogy meleg otthoná-
han is talál neki egy csöndes sarkot. Egy sarkot, amelyből a leg-
"szebb kilátás esik a zajongó életre és az iskola szerves kapcso-
látaira.

Ennek a közművelődési értéknek a csiráját akarja fejleszteni
a rendtartási szabályzat azokkal a könyvekkel, melyeket a tanító-
növendékeknek el kell vinniök magukkal az életbe. Azért kell igen
komolyan törődnünk azzal, csakugyan el nem adják-e tanitvá-

nyaink iskolai könyveiket. Mi Aradon ugy teszünk két év óta, hogy _
egy megszabott órában .mind a négy osztály főnöke egyszerre
nemcsak annak az évfolyamnak a könyveit kéri számon, hanem
az előttevalókét is. Azonfelűl minden tanár tárgyában az anyagá-
val rokon anvogot a már használt kézikönyvből keresteti fel és
meg is győződik róla, hogy a sajátjukat használják-o a tanulók.
Ezért az ifjusági segítőegyesület eljárásában is változásnak kell
történnie. Eddig minden tanuló csak egy évre kapott használat
végett tankönyveket. Ez ellene mond a szabályzat helyes szándé-
kának, hogy minden uj tanító magával vigye leendő könvvtárának
a magvát. Az iskolai könyveket tehát nem kölcsön adjuk majd egy
- vagy a helyes tanulmányi szempont kivánalma szerint négy
évre - hanem ajándékba, hogya legszegényebb tanuló is ki-
vihesse magával az életbe az előirt könyveket. Egykor jómódjában
'talán épen ezek a könvvek fognak neki szelid szókkal beszélni a
hálakifejezés módjáról az elhagyott nevelőintézet segítő egyesülete
iránt.

Az ellenőrzés szempontjahól porsze a legegyszerűbb intéz-
kedés az lenne, ha. a szabálvzó miniszterí rendelet azt kivánná,
hogy minden tanuló uj könyvet vegyen és a tanítónövendékek
kőzös dolgozószobáiban minden tanuló íróasztala mögött egy 5-C)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . •

poleos kőnvv állvány lenne, melyen minden tanuló kézikőnvveit,

vezérkőnvveit és azokat a jól megválogatott könvveket helyezné el,
melyek az v ö egyéniségének ugy sajátos alkoto részei, mint az
érzés ei, gondolatai és 'meg-megmozduló akarásai. Valahogy -ugy
képzelem, hogy egy-egy ilyen könyvespolc mellé és fölé hely jutna
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egy cserép virágnak, egy-két metszett képnek, talán még más
egyéni disznek is, amitől a dolgozószobák mostani ridegsége el-
tünne Ha már ugy alakult ki az olcsóság miatt a hivatalos fel-
fogás, hogyatanítónövendékek bennlakásában dolgozó- és háló-
szoba tömegrendszer szerint készül, segítsük kialakulni legalább
azt a gyönge illuziót a tanulóban, hogy az ő asztala és könyves-
polca az ő zúgja, melyben fegyelmi vétség elkövetése nélkül szövö-
getheti időnkint az álmok egyéni pókhálószövetét. Erős ez a finom
szövet, olyan erős, hogy biztosan .lehet hozzákapcsolni a művelt
léleknek szükséges könyvszeretetet. Sokkal biztosabban mint a
szeptemberi könyvvizsgálatokhoz, melyek legjobb esetben - ha
nem pusztán rendtartási tények ~ az értelmet győzik meg arról,
hogyatanuláshoz kőnvv kell és majdan a tanításhoz is könyv kell.
Ezzel a meggyőződéssel még meg tud válni iskolai könyveitől az
ellenőrzéstől megszabadult «okleveles tanító»" ha épen szüksége
van az értük járó pár koronára. De akinek a lelke a készülés esz-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. (

ten dei alatt összeforr az ő kis könyvgyüjteményével, az alig várja,
hogy tanítói fizetéséből megtakarított koronáival kibővíthesse a
csöndes beszédes társaságot. Aki egyszer a könyv ezerelmese lett,
meg nem szabadul az többet annak varázsától. A könyv varázsa
nélkül pedig tanító lehet és maradhat, jó iskolai hivatalnok, de
müvésze a néplélek Iejlesztésének nem.

Azt hiszem, aki azt az intézkedést megfogalmazta, hogy a
nővendékek az, előirt könyveket az életbe is kivihessék, szivében a
könyv szerelmese és nem az első önálló tanításokhoz szükséges
anyaggyíijteményre .gondolt, mikor igy rendelkezett, hanem a
tudás izgalmaira lelkesen serkentő, a küzdelmektől fáradt tanítóra
megnyugtatóari mosolvgó könyvgyüjteményre, melv egy bizalmás
lakászugban nő és áldást oszt. 'A tudomány és a müvészet áldásait:

\ .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzölZősi István.

I •

< # •
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benyújtott memorandum.

N agvmél tóságu Miniszter, Ur!

Kegyelmes Urunk!

A háboru hatalmas kohóiának zsarátnokánál tisztán lát-
ható a magyar néptanító emberi és nemzeti hivatásának óriási
jelentősége. Azé a tanítóé, akinek a munkájáhan ezentul fokozot-
tabb mért 'kben kell érvényesülni az egységes nemzeti gondolkozás
és egységes néplélek kialakítására való törekvésnek, hogy a 'haza
minden gyermeke egységes lelkesedéssel s közös öntudattal szol-
gálja ugy békében, mint esetleges ujabb háborukban szeretett Ha-
zánkat. A néptanítói hivatás eme kiemelkedő rendeltetésévei te'r-
mészetes és elválaszthatatlan kapcsolatban van a magyar tanít6-
képzés munkája, mert neki kell a művelt, feladata magaslatán .álló,
hivatását' ismerő, annak érdekében tudatos tervszerűséggel dol-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, I

gozni is akaró, lelkes néptanítói kart képeznie. ..•
A folyó nagy idők nem kőzőnséges tanulságokkal. szolgál-

'nak, a népnevelő jövendőbeli' munkájához. Természetes tehát,
hogy a tanítóképző-intézeti tanárság, mely mindenkoron igye-
kezett, feladatát a lehető legjobban megoldani s .en~ek érdekében
folyton kereste s .kutatta a tökéletesedés felé vezető utakat és
módokat, most a háboru pedagógiai vonatkozásu tanulságainak

, részletes "megvitatását is beleilles~tette .már munkaprograinm-
jáha, hogy megállapíthassa és kiválogathassa belőlük a tanító-
képzés szempontjából felhasználható és figyelembe veendő követel-
ményeket. Épen ezért "egyesületünk nagy örömmel tett eleget
Nagyméltóságod rövid uton vett abbeli Iőlhívásának, hogy már

. most, az eddigi tapasztalatok alapján is állíttassanak össze, a
, «Normál tanmeneteb-be beilleszthető kivánságok. .

A nagyfontosságu kérdéssel egyesületünk választmánya a
tanítóképző-intézetek kir. szakfelügylőségén'ek közreműködésével
folyó évi december hó' 4-én és ő-én tartott üléscln foglalkozott.
A vit~ mindenekelőtt kidomborította azt az igazságot, ho,gy a
tanítóképzés csak akkor tud megfelelni hivatásának, ha ezentul '
is felhasználja képzési munkájában a multban helyéseknek bizo-
nyuJtVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS I hosszu. tapasztalatokon keresztül kikristályosodott elveket
és módokat, egyuttal azonban alkalmazkodik 'a mindenkori idők

. ,
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okadatolt és szellemi emelkedettségének megfelelő követelmények-
hez is.

A mai idők tapasztalataira tehát föltétlenül figyelemmel
kell lennie minden iskolának; de talán a legnagyobb mértékben
épen a tanítóképző-intézeteknek. Az a kivánság pedig,· hogv már
most, amikor az események még teljes elevenségükkel és kézvet-
lentil hatnak reánk, vonassanak el a háhorus tapasztalatokból az
iskolai nevelés-tanítás terén felhasználható tanulságok, jogosult-
nak mondható. Ámde a tapasztalatok mai értékelésénél még nem
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a belőlük vonható követ-
keztetések és tételek épen az események közelségénél és a foly-
tonos változásoknál fogva nem minden részletükben megdönt-
hetetlen igazságok, amelyek tehát az esetleges tévedésektől vagy
tnlzásoktól föltétlenül mentesek volnának. Ezért a háboru tapasz-
talatainak a tanítóképzésben való fölhasználásában ma még
nagyon óvatosaknak és tartózkodóknak kell lennünk, kiilőnős en
abban a már egyesek által fölvetett kérdésnek az eldöntésében,
hogy szükséges-e a tanítóképzés általános tantervének, avagy az
egyes tárgvak tananyagának a megváltoztatása vagy sem? Ennél
a kérdésnél nagy figyelemet érdemel azoknak az álláspontja, ~
ilyenek pedig nem kis számmal vannak - akik azt vallják, hogya
háboru tapasztalatain alapuló pedagógiai munka nem különböz-

het az eddigi békés idő pedagógiai munkájától, legfeljebb annyi-
ban, hogyezentul behatóbban és részletesebben kell majd föl-
karolni az általános testi, lelki és nemzetnevelésnek, nemkülön-
ben némely általános műveltségi tudományrészletnek eddig el-
hanyagolt, vagy kevesebb figyelemben részesült s a háboru által
kiemelt területeit is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

A hosszu és behatá. vita alapján mindenekelőtt megállapít-
ható, hogy a háboru tapasztalataiból kifolyólag általában nincs
szükség a tanítóképzés tantervének és tanítási médjának a meg-

változtatására.
A háboru tanulságai azonban Iölhasználandók, denem a

háborunak, mint abnorrnis állapotoknak, hanem a béke munkájá-
nak a számára, amennyiben az iskola hivatása ezentul se lehet
más, mint a békés fejlődés érdekében folyó és az egyesekre jutó
feladatok elvégzésére képes, munkaszerető, egészséges, erős testű
és lelkü egyéneknek a nevelése, akik azonban szükség esetén a
háboru nehéz viszonyai között is bátran és kitartóan megállják
a helyüket.

*
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AN ormál tanmenet-tervezetek kiegészítésére a kővetkező

alázatos [avaslataink vannak;

A)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁlia lánosscqban:

1. Mindenütt kiemelendők és hangsulyozandók a faji
(magyar nemzeti) vonások.

2. A nevelői szempontok a tanmenetekben kellő helyeken
nyomatékosan hangsulyozandók .

.3. Az erkölcsi, hazafias és szociális szempontokra az eddigi-
nél is nagyobb gondot kell forditani. Ezen nevelési munka kőz-
ben, ahol csak alkalom kinálkozik, hivatkozni kell a háboru pél-
dáira, a katonák harci sikereire, a sikerek tényezőire, az itthon
maradottak nem kevésbé fontos hivatására, az esetleges eltévelye-
dések káros, sokszor végzetes következményeire.

4. A hazafias önérzet, a nemzeti öntudat és önbizalom ki-
fejlesztése és fokozása érdekében kűlőnős gond fardítandó a
magyar föld mezőgazdasági, állattenyésztési és bányászati termé-
keinek, továbbá a magyar ipar és müvészet jellegzetes önálló
alkotásainak és motivumainak a kiemeÍésére.

5. A tanítóképző-intézeti nevelés-oktatás érdekében kivá-

natos volna egy tanítóképző-intézeti olvasó- és sze1'nelvénytá rnak

a kiadása, mely a pályáiára készülő jelöltnek az ismenitek minden
ágazatában a legfontosabb tudnivalókat művészi formában adná
eléB valódi kincsesháza lenne a kilépő fiatal tanítónak.

6. Minden egyes tárgy tanmenetébe beirandó vagy csillag
alatt utalás teendő, hogy a tanár, ahol csak lehetséges, különös
tekintettel legyen a hadsereg érdekeire is.

7. Kivánatosnak mutatkozik, hogy az egyes tárgyak tan-
meneteinek bevezető részében vagy a belső szövegben jegyzetek
alakjában a methodikai elvek is felvétetnének.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ) Egyes tá j'gyak.

kiván-

Magyar. Tanltóképző.
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előnyös sem a katonaság, sem az iskola szempontjából. Az utóbbi
szempontjából már csak azért sem volna helyes, mert az iskola-
nak és a kulturának sohasem lehet a feladat~ és törekvése elő-
készíteni a háborura, s igy magát a háborut előkészíteni. A
katonaságnál pedig bizonyára csak zavart vonna maga után az
iskolai katonáskodás. Az iskola teljesen és kielégítően előkészít a
katonai szolgálatra, ha egészséges és edzett szervezetü, az időjárás
és más tényezők folytán előálló viszontagságot kibiró, bátor,
ügyes, a katonáskodás közben is fölhasználható ismeretekkel
biró, hazájaért lelkesülő nemzedéket nevel. Épen ezért kivánatos,
hogy a torna maradjon meg ezután is a régi testgyakorlásnak és
csak segítője, ne pedig közvetlen részese legyen a katonai kikép-
~ésnek. De vegye át a magyar kir. honvédség' gyakorlati szabály-
zatában használatos kifejezéseket és vezény;szavakat; a test egész-
séges fejlesztését célzo gyakorlatok mellett fordítson kellő gondot
a rendhez, Iegyelemhez szoktató, a kitartásra, bátorságra nevelő

.gyakorlatokra és a hosszabb kitartó menetelésekre, s karolja fel
nagyobb mértékben a' bajtársi együttérzés kifejlesztését előmoz-
dító sportokat és a cserkészetet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A neveléstani tá rgyakná l:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A testtan tanmenetében általános irányítás adandó; a
részleteknél a faji tulajdonságok kiemelendők.

b) A,lélektani tanmenetben a magyar gondolkozásmódnak
kiemelhető sajátosságai figyelembe veendők; a lélektani és er-
kölcstani oktatás között kivánatos összhang biztosítása kifejezet-
ten hangsulyozandó.

e) A neveléstan tanmenetében a helyi vonatkozások figye-
lembe vételére és értékesítésére utalás teendő.

d) A n.eveléstörténeti tanmenetbe oly értelmü jegyzet veendő
fel, hogy a magyar neveléstörténet önálló menetben is tanítható.

3. a ) A magyar nyelv tanításá t (különösen idegenalku vidé-
keken levő iskoláinkban) intenzivebbé,a nyelv gramatikai szer-
kezetét és fő jellemét tudatosabbá kell tenni, hogy azt a tanító
€le~i iskolai munkájában eredményesen fel is használhassa.
N agy gond fordítandó a germanizmus. elleni erélyes kűzdelemre
s mindent el kell követni a tiszta magyar nyelv kiművelésére.
Ezért a magyar nyelvet csakis e nyelvet tökéletesen biró sannak
tanítására képesített tanár taníthassa valamennyi (állami és fele-
kezeti) tanítóképző-intézetben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I .
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b ) A s t i l is z t ik a i o k ta tá s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönösen annak népiskolai rész-
lete, behatóbban tárgyalandó, mert mint küzdő katonáink levele-
zései tanusitják, ezen a téren a tanítónak sok a tenni valója.

e ) , A p o e t ik a ölelje fel a háborus eredetü népies és műkölté-
zetet is,

d ) ' A z iro d a lo m tö r té n e t tanításában egyes-i.korszakoknál
esetről-esetre a harcias rnotivumok is kidomborítandók.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP l. a

kuruckor és a szabadságharc költészetét ,lehet nyomatékosabban
méltatni. A Himnusz és Szózat behatóbb tárgyalásánál vonatkoz-
tatás tehető a katonák lelkesedésére. A politikai irodalommal
alaposabban kell foglalkozni, pl. Zrinyi, Széchenyi, Deák, Eötvös
tárgyalásai alkalmával.

4 . A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémei n y e lv tanításának a fokozása szükséges első-
sorban a német pedagógiai irodalom megértése szempontjából,
ami nélkül ma el nem lehetünk. Behatóbban ismertetendők azok
a jelenségek, amelyekre, nyelvünk germáriizmusai visszavezet-
hetők, hogy tanítóink a germanizmus megszüntetésének mukájá-
ban tudatosabban vehessenek részt.

5 . A tö r té n e f ta n í tá s b a n erősebben kidomboritandó a bolgá-
Tokkal és a törökökkel való fajrokonságunk, továbbá az ozman-
ághoz való történeti viszonyaink tárgyalásainál elfogulatlanabb

felfogás jelentkezzék. Különösen fontos ez a rokonérzelem felkel-
tése és ipolása s a kelet felé irányuló közgazdasági törekvéseink
szempontjáhól. A turanizmus kérdését vigyük' be az iskolába.

A történettanítás tantervűnk szerint . csak. a 70-es évekig
halad, mert a jelenkor eseményeit általában még nem tekintik
kialakult igazságoknak. A németek elmennek egészen napjainkig.
Bizonyos tekintetben mi is Ioglalkozhatunk a közelebbi esemé-
nyekkel, és pedig az egyetemes történettanítás végén, amikor a
modern államok kialakulásának kérdése kapcsán nyomatékosan
említjük meg azokat a vezető eszméket és gondolatokat, amelyek
a jelen állapotokat, a most folyó háborut is megteremtették.
Épen ezekből az okokból kivánatos volna, hogy a hozzánk kőze-

, lebb eső századok történetével részletesebben foglalkozzunk mint
eddig. '\

6 . A fö ld ra jz tanításánál ezentul a velűnk barátságos, nem-
különben ellenséges országok földrajzi viszonyait, népeinek szoká-
ait, törekvéseit behatóbban kell tárgyalni, mert ezen a téren

ismereteink a háboru tanuságai szerint meglehetősen hézagosak



'20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"voltak. A Balkán-államok alaposabb és részletesebb megismerése
pedig egyenesen kőzgazdasági és nemzeti szükséglet.

A földrajzban, de a természettudományi tárgyak megfelelő
részleteinél és a közgazdaságtanban ismertetni kellene azokat az
ipari s kereskedelmi cikkeinket, amelyek balkáni kivitelünk szem-
:pontjaból fontosak. _

Emeljük ki a föld alakulásainak egységeit, azok összetarto-
zását, a földrajzi alakulatok befolyását a határok keletkezésére.
Domborítsuk ki a földrajzi egységeknél és egyes fontosaknak
itélt pontoknál azokat az érdekeket, amelyek e területek birtokba-

, vételét kivánatossá teszik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A térkép olvasást a katonai térképek tökéletes és biztos 91va-
'sásáig kell fokozni. Különösen kirándulások alkalmával lehet

"kőzvetleniil és behatóan gyakorolni a tájékozódást, a távolság-
'becslést s a katonai térképek után való eligazodást.

7,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z a lk o tm á n y ta n b a n az állampolgári nevelésre, a köte-
lésségek megértésére és azok telj esítésének nemzeti és állami
fontosságára, az altruisztikus és szociális erények kifejlesztésére
kell nagyobb s ú ly t fektetni.

8 . A m e n n y is é g ta n b a olyan feladatok is beillesztendők,
amelyek a honvédelem és katonai nevelés érdekeit szolgáliák.
Részletesebben ismertetendők a kűlőnbőző adónemek és államház-
tartási szükségletek megfelelő példák kapcsán, A nemzetnevelés
érdekéhen fejtegessük az állampapirok fontosságát, az azokba
{való pénzbefektetés egyéni és közgazdasági hasznát s az érték-

papirok külföldre vándorlásának kőzgazdasági kárát. Itt és i l .

'takarékpénztáraknáL. Ioglalkozhatunk a holt tőkéből eredő kár-

ral is.

A gyakorlati vonatkozásu ',feladatok feldolgozása közben

sok alkalom kinálkozik a szorgalom, igénytelenség és takarékos-

ság erényének, mint az egyén, a család s rajtuk keresztül i l .

nemzet boldogulása főfeltételének az illusztrálására.

9 , a ) A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAterméseeira iei o k ta tá s is fordítson állandó figyelmet

az ember fejlődésének, életének s egészségének az érdekeire, s az

ezekkel vonatkozásban álló dolgokat behatóbban tárgyalja. A

hazai viszonyok különös kiemelésével, a külföld hasonló dolgaival

való szembe állítással legyen szolgálatában a haza~zeretet ápo-

lásának. Kapcsolódjék a gazdaságtanhoz, mint az egyéni és

nemzeti vagyonosodásnak a tényezője.

. • . .
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b) A kémia-ásvány tan ban kiemelendők a magyar föld ás-.
ványi . termékeinek ipari s kereskedelmi értékesítése és .fontos-·
sága. A magyar kémiai ipar és ipari technológia részletesebb~n'
is~ertetendö, s Iejlesztésének ne~~etga:zdasági fontossága mélta-'
tandó. Az ember egészségére káros anyagok megismertetésére,
bizonyos foku ivóviz vizsgálatra szintén meg kell tanítani a tanító-
jelölteket. A háboruban használatos robbanóanyagok és gyár-
tásuk röviden ismertetendők.

10. A fizikában fordítsunk több gondot a háboruban hasz-·
nálatos technikai készülékekre; ismerjék meg a tanulók a modern
kőzlekedési eszközöket: az automobilt, a villamos járóműveket, .
épug:.y a mai léghajókat és repülőgépeket; az egyszerü tükrök és
távcsöveken kivűl a fényszóróknak és abuvárhajók periszkópjai-
nak szerkezetét, a hirszolgálat fajait.

11. A gazdaságtani okta tás a nemzeti életen alapulion sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: ; t i

nemzeti élet fejlesztésének a szolgálatában álljon. Ugy a tanító-
. mint a tanítónőképző-intézetekben állandóan kidomborítandó a
nemzet' minden. egyes polgára munkásságának, szorgalmának,
takarékosságának, egyszerüségének erkölcsi és nemzetgazdasági

\ fontossága és a' szervozés szükségének gondolata. A munka-
képesség mint tőke. . A nőknél különösen is, hangsulyozandó a
háziipar nemzetgazdasági f?ntossága. Tanítónő-képzőkben. a
«Vörös kereszt» működését méltatni kell.

12. Az ének-zenei okta tásban figyelemmeL kell lenni a ma-
gyar z'ene faji sajátosságaira az egész tanítási anyagot érint6leg.
A történeti és etnografiai tudatosság szempontjából a történeti
és etnikus dalok kultiválása kivánatos. Az erkölcsi; hazafias 'éS
szociális nevelés érdekében nagyobb figyelem volna fordítandó a
szöveges énekek, dálok teljes elsajátítására; a ·karének 'rendszeres
és intézményesen biztosított 'gyakorlására, es pedig addig a mőr-
tékig, hogy a valóban é~tékes daltermékek .állandó tulajdonává
váljanak az ifjuságnak. \ -

Az. ének-zenei s általában az összes művészi nevelésnek

minden értékesíthető, de az iskolai oktatásban még eddig eléggé.
fel nem használt segítő eszköze gondosan és a legnagyobb körül-
tekintéssel felkutatandó ~ s esetleges feleslegesebb részek ki-
hagyásával is ~ beiktatandó volna a tanmenetekhe. Ilyen volna
az ének- és 'zenetanításban: oszályonkirit 1-2 szépen megírott
zenei irányu olvasmány s. a tanulók által megérthető 1.....c..2zenei

/
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szerzemény taglalása s bemutatása. Ezen a réven juthatnának
a tanulók a háboruban nagy értéket mutató svelünk szővetséges
népekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -2 fontosabb sajátosságainak megismeréséhez, megérté-,
séhez is.

C)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorló-iskola .

A gyakorló-iskola nevelői munkásságában általában ugyan-
.azokra a követelményekre kell figyelemmel lenni, mint a tanító-
képző nevelői munkásságában s a' tanmenet általános részében
a nevelői szempontok is hangsulyozandók volnának. A háborus:
vonatkozásokat különösebben felölelhetik: . a magyar nyelv, a.
földrajz, az alkotmány tan, a történet és az ének A hevezetésben
irányító megjegyzések teendők a háborus vonatkozások lérvényesí-
tésére, a részleteknél pedig alkalmas helyeken konkrét megjelö-
lések is beillesztendők. Igy utalás történjék a tanmenetbeIi:

1. Az olvasmányok megválasztására;
2. a nyelvtani példák tárgykörére;
3. 'a fogalmazási feladványok kijelölésére;
4. a szépirási jelmondatok és példák megállapítására;
5. a földrajznál a helyi körülmények számbavételére;
6. a beszéd- és értelemgyakorlatok körében elérni szándé-

kolt nevelői hatások érvényesítésére;
7. a szám- és mértan kőrében kidolgozandó példák tárgy-

körének megválasztására s a gyakorlati élet számbavételére;
8. a történelemben a régebbi eseményeknek az uj esemé-

nyekkel yaló kapcsolatára;
9. a természetrajzban a külőnböző termény ek és termékek

gyakorlati felhasználásánál mutatkozó ujabb módok és formákhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fe l tün tetésére;
10. a természettanban és vegytanban a modern technikai

eszközök méltatására;
11. a gazdaságtanban a termények és a munka értékesÍ-

tésére;
1 2 .,az énekben a hazafias dalok megválasztására;
13. a rajzban a gyakorlati vonatkozások méltatására;
14. a testgyakorlatban a népiskolában is felhasználható

honvédsegí vezényszavak felvételére; .
15. a kézinumkában a gyakorlati értékü munkák felvételére.
Nagyméltóságu Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk!
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Ezekben voltunk bátor megjelölni azokat az általános elve-
ket és konkrét javaslatokat, amelyeknek érvényesítése a tanító-
és tanítóképző-intézetek nevelő-oktató munkájában kivánatos-
nak, illetőleg szükségesnek látszik, Kérjük ezért mély tisztelettel
Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a Normál tanmenet tervezeteket
a készítőknek oly irányu utasítással visszaadni, hogy ezen alázatos
fölterjesztésünkben kifejtett elveknek és konkrét javaslatoknak
megfelelően azok kiegészíttessenek,

Amidőn hálás köszönetet mondunk Nagyméltóságodnak,
hogyaN ormál tanmenetek kiadása előtt 'alkalmat adott egyesü-
letünknek arra, hogy e fontos kérdés tisztázásához szerény véle-
ményével szintén hozzájárulhasson, maradunk mély tiszteletünk
kifejezése mellett

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében

Nagymél tóságodnak!

Kegyelmes Urunknak!

legalázatosabbtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D1'. Bolo József s. k.,
elnök.

szolgái 'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D é k á n y M ih á ly s. k.,
h, főtitkár,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n fé lé k .

M ik én t k a p c so lh a tju k a ta n ító k ép ző k b en a te rm é -

sz e t tu d om án y i tá r g y a k ta n ítá sá h o z v ilá g h á b o ru n k
\ techníkat k é rd é se it?

A nagy világrengés hullámai másfél év óta csapkodnak
körültünk. Ifjuságunk a világháboru nyomása alatt él. Aranykora-
derüjét a sok szenvedés, nélkülözés látása és átélése zavarja meg,
sőt befolyásolja sok esethen munkakedvét, szellemi képességeit és
ambicióját is.' Az ujságok háboruról szólnak, az emberek erről
beszélnek családban és közhelyeken egyaránt. Benne változott meg
tanuléságunk életmódja, gondolatvilága. Az iskola padjain, 'napi
foglalkozása közt nekik is minden a háborut, vérontást, az ember-
hullámok fegyveres egymásra torlódását, vérpatakokat juttatja
eszükbe,
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Tanításunkban épen ezért keressük a jelenhez, a folyó ese-
ményekhez való kapcsolatot, mert tudatuk előterében ezek élnek,
ez érdekli őket első sorban.

Minden tárgyban, legfőkép a természettudományok sannak
technikai vonatkozásaiban kinálkozik erre alkalom. Hiszen hábo-
runk sikere épen a XX. század technikai vívmányaiban van.
Fizika, kémia, ásvány tan, földtan stb. lépten-nyomon felszinre hoz
háborus vonatkozásokat, melyek hallatára arnugy is érdeklődő
fiatal hallgatoságunk tekintete erősebben csillan fel. Miben és
mikor utalhatunk tanításunkban a háboru technikájára?

Erre vonatkozó felsorolásaim fonalát a hadakozás főbb moz-
zanatai szerint választottam meg.

A technikai eszközökkel mindenekelőtt tájékozódást kell sze-
rezni, amit az átgondolt müködő technikai cselekmény követ. A
működő technikában ismét három momentum különböztethető
meg: közlekedés, támadás és védelem.

A tájékozódás technikájának a háboruban való nagy jelentő-
ségéről az optikában hivatkozhatunk. Látószervünket bármilyen
szubtilisnak, finomnak ismerjük, felmondja a szolgálatot, illetve
kibővítésre szorul, ha nagyobb távolságról van szó. Ilyenkor táv-
csöveket használunk. Vele szerezhetünk információt a háboruban,
segítségével tájékozódunk az ellen térbeli elhelyezkedésére, terep-
viszonyokra, topográfiai, geográfiai, megvilágítási stb. viszo-
nyokra nézve. A távcsöveknél említhetők meg a háborukban hasz-
nált tükröző, prizmás távcsövek, melyekhen a stereoszkópikusságot
vagvis a látott s megnagvitett képeknek térbeliségét, plasztikus-
ságát is elérték; ezek ollós- és kőrbenlátó-távcsövek néven szere-
pelnek. A tengeralattjáró hajókról a megfigyeléseket periszkóp
nevü műszerrel végzik, amelyet röviden magvárázunk.

A fotografálás ismertetésénél említhetjük, hogyatérszin,
várak, utak, hadállások stb. kikémlelése és megrögzítése katonai
szempontból mily fontos. Hadviselésünknek ma ez rendkivül fej-
lett műszaki ága a topográfiai, kartográfiai rögzítés mellett.

A hir szolgáltatás eszkőzeinél, a telegráf és telefon tanításá-
nál emelhetjük ki a- modern hadviselés szállóigéjét, hogy «az idő
gvőz!» Hirt venni, hirt adni a veszedelmes pillanatokban a leg-
égetőbb kérdése a háboru technikájának. A hírszolgáltatás minden
alakját ki is használja céljaira a katonai hir szolgáltatás az akusz-
tika, optika és elektromosság utján. A hiradásnak jelekkel történő -



formái közül a fény-, szin-, alak- és szénporjelzéseket említjük. A
szóbeli hirszolgáltatást az elektromosság révén a telegráf.i szikra-
távírás és telefon képviselik. A mai óriási seregtestek müködését
összhangban tartani csak táviró és telefonnal lehet. Legyőzhetlen
akadályok esetében, pl. körülzárt várból, hajóról a hirszolgáltatást
dróttalari táviróval, galambpostával, légpostával, avagy repülő-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. l ' " -

gépen berendezett szikratáviróval oldják meg.
A hadakozás tájékozódó technikáján kivül a müködő tech-

nika-eszközeit is érinthetjük képzónkben és pedig három momen-
tuma: közlekedés-, támadás- és védelemeszközei szerint.

A különböző közlekedési eszközökről a gőzgépek, gépkocsik
tanítása körében szólhatunk a hadviseléssei kapcsolatban. A kőz-

lekedés haditechnikai eszközei főképen élő tömegek, csapatok, mu-
nició, élelmezési cikkek továbbszállítását, de üzenetek átadá.sát is
célozzák. Időnyerés szolgálatában állnak mindenek felett és min-
den eszközzel. A régibb korokhoz képest tüneményes haladást
értünk el, mert nincs reánk nézve kőzeg, melyben ne mozoghat-:

nánk. Árkászaink észrevétlen haladnak a föld méJyében, közel az
ellenségig, hogy azt aknákkal felrobbantsák. Gőzhajóink, csata-
hajóink a viz felszinét szántják, mig naszádaink, vizalattiáróink
leszállnak a tenger mélységeibe. Uraljuk a légóceánt is gépmada-
rainkkal, ballonokkal s a szenzációs Zeppelin szörnyetegeivel. Leg-
boszorkánvosabhak a két közegben is haladó járművek: a vizi
automobilok és a hidroplánok. A leggyakrabban használt közle-
kedési eszköz a háboruban mégis a gőzvasut, a sinekhez kötött
technika. Vele nagy harcoló tömegeket vihetünk a harctérre $ a
hadifordulatok szerint gyorsan helyezhetjük a csapattesteket a.
megfelelő helyekre. Ez irányu gyors mozdulataink teremtették
meg fényes hadi sikereinket. Nagy jelentőségü az élelmezési és fel-
szerelési vonatok pontos és gyors közlekedéseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l , tüzvonalba is. Ez
tette szükségessé a páncélvonatok megteremtését. Az automobilok
kiválóan alkalmasak teher -és sebesültek szállítására. A gépfegy-
verrel felszerelt páncélozott autó felderítő szolgálatoknál szerepel.

A működő technika támadó- és védőeszközeinek fejlettségére
is utalhatunk az ásvány tan és földtan körében. A fémek játszanak

. nagy jelentőséget nemcsak az általános kulturánkban, de hadi-
technikánkban is. Hiszen a csatákban a fegyvereké a szó, ami 'fém-
ből van. Szavuk, beszédjük irtóztató. A fegyver rombol, zúz, fertőz,
kegyetlenül ontja ki az emberi életet. Pokoli szerzemény, melynek
nyomában könv, vér és halál jár. Ezért a háboru fogalmában a

25
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tökéletességig emelkedett fegyvereket és gépezeteket foglaljuk össze
első sorban.

A hadi technika a civilizációnak minden haladását ki-
aknázta céljaira. Lázasan dolgozott a támadó eszközök tökéletesí-
tésén, amire a védő technika ezerféle alakoskodással, a mimikri
felhasználásával) a támadó eszközök felülkerekedésével s főleg a
fémek molekuláris ellenállásával iparkodik felelni. Egy ádáz, egy
titáni küzdelem ez, a harci eszközök démoni viaskodása, hogy
végre maga vessen véget ez utolsó itéletszerü kavarodásnak a
hadieszközök legmagasabbra fokozott kifejlettségével.

A mechanikai részben, a hajításoknál a ballisztikát mint
tudományágat érinthet jük, vele a fegyverek tökéletesítésének
irányelveit, amely fémanyagára, a lövedék kezdősebességére, át-
hatoló képességére, iránvmegtartására, a levegő surlódása s ellen-
állása legyőzésére, teljesítőképességére irányult. E követelmények-
.kel a lövedék alakjának is változnia kellett. A golyókat kuposan
végződő acélhengerek váltották fel, puhább hüvellvel.

Kiemelhetjük a kémiai tanításunkban, a robbanó anyagok-
nál azt is, hogy kémia nélkül nincs modern háboru: A fegyverek
fejlesztése a lőszerekben is -haladást kivánt. A mozsarak menny-
dörgését, az erősségek elestét vagy védelmét kémiai folyamatok
teszik lehetővé. A lőszereknek, robbanó anyagoknak két alkotó-
részből kell állniok: eléghető s oxigentadó csoportból. Anyagaik
vagy egymásnak 'keverékei vagy egymással vegyülefben vannak
egyesülve. Előbbi pl. a régi fekete puskapor, utóbbi a nitrocellu-'
lose, nitroglicerin, pikrinsav. E három utóbbíból készülnek a füst-
nélküli puskaporok és a lövedékek robbanasát okozó robbanó
anyagok. Srapnellek, gránátok töltésére zselatinalt nitroglicerint
használnak, főleg a kátrányban található és nitrálható vegyülete-
ket. A kresylsavnak nitrovegyülete az ekrazit, monarchiánk rob-
banó anyaga, a 30·5-eink hatásos anyaga, Németországé a tri-
nitrotoluol, mely nélkül a 42-es mozsarak veszítenék el félelmes
hatásukat. Ezekkel tudtuk megállni helviinket' a világháboruban a
többszörös túlerővel szemben.

Ásványtani, földtani magyarázatainkban a védelem techni-
kájának anyagai kerülhetnek megbeszélésre. A védelmi fal anyaga
közül kiemelendő az acél, a páncélacél. Szerepe van várak, hajók,
vonatok, gépkocsik, repiilősfárnyak, ágyuk, géppuskáknál s a
védőpáncélos lövészárkoknál. Az acél mellett mint védelmi anyag
felemlítendő a cement, illetve a beton, mely cement, homok.ikavic



elegye s vizzei homogén kővé merevedik Azzal, hogy a betonba
vasrudat helyeznek, készül a vasbeton. Kevesebb ellenálló képes-
ségü, de sok előnyü.anyag maga a föld, mert könnyen megmunkál-
ható s kéznél van. Az anyaföld, mint védőfal, fedezék geologiai
alkata szerint azon vidék haditechnikájára befolyással van. A
doberdői karsztos fenn sik, a kőtömbök esivataga, utvesztöje, a
fedezékek egész sorát adja ugyan a harcosoknak, anyaga hatékony
védelem is volna, de nehéz a megmunkálása. A védőanyagok szá-
mosak; ezek egyike a viz is, amely mostani hadviselésünkben több-
ször szerepet játszott, a flandriai öblök körül - mint mesterséges
vízár - jó ideig meg is bénította az offenzivát.

A tanuló ilyen s ehhez hasonló vonatkozásokkallátja a ter-
mészettudományokon nyugvó' technika óriási jelentőségét a világ-
háboruban. Igy érzi ki, hogy azon államoké lesz a győzelem,
amelyek tudásukat, vivmánvaikat legjobban értékesítik és amely
nemzetek áz· elszánt, vakmerő harci készség, lelkesedés mellett
meghozzák az anyagi áldozatokat is a háboru szükségleteinek elő-
terem téséhez.

PozsonytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHe1'czegh Kamilla .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lom .PONMLKJIHGFEDCBA

Az. állam i nyugdijtörvény magyarázata. A törvény szaka-
szainak indokolásával, értelmezésével, kormányhatározatokkal,
jegyzetekkel és betürendes tárgymutatóval ellátta Riiblein Richárd

miniszteri számvevőségi aligazgató.
A köztisztviselőknek hármaskőnvvét a szolgálatí pragma-

tika, a fizetési és a nyugdijtörvény alkotják Ezek kőziil a jó
kőzigazgatásnak első lényeges alap'feltételét, a modern szolgálati
pragmatikát, amilyent az osztrák birodalmi tanács a mult
1914. évi január hóban alkotott, tőrvényes formájában a magyar
állami tisztviselő még mindig nélkülözni kénytelen. .

Fejlődésre képes és teljesen megváltozott életviszonyainknak
megfelelő reviziót követel az 1893. évi és 1~04. évi nyugdijtőrvény,
legujabb keletü pedig az 1912. évi nvugdijtörvénv, melv az állami
alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról,
lényegében az összes érdekelteknek megnyugvására modern szel-
lemben és távoli időkre kihatóan intézkedik

27
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Szerző, kinek a családi pótlékot ismertető kőnyve alig egy
évvel előbb jelent meg, most az utolsó helyen említett alkotmányos
műnek, az állami nyugdijtörvénynek magvarázatcs kiadásával
lép a közönség elé. I "

Terjedelmes kötetben, 338aldalan adja a nyugdíjtőrvény
130 szakaszának szövegét, indokolását, aszakaszak alkalmazására
vonatkozó . miniszteri és karmányrendeleteket, a kapcsolatos
számtani táblázatakat és mindezeket kibővíti a hadi állapatból ki-
folyólag kiadatt rendeletekkel.

A lelkiismeretes é s kiváló szakavatattsággal végzett, serény
, I

anyaggyüjtő munkásságról tanuskodó művet az összes korrnánv-
ágazatokra kiterjedő magyarázó jegyzetek kisérik, utóbbiaknak
stilusa folvékony és világos,

Kűlőnős értéke a műnek, ami gyakarlati becsét szerfclett
emeli és agyars és szabatos adminisztráció terén nélkülözhetlenné
teszi a «nyugdijkőnyv» végéhez illesztetttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbetűrendes tá rgym1,tta tó,

Ebben a szóban forgó törvény összes határozatait tárgyilagos. és'
gandas elemzés után 924 világasan megszerkesztett állitó és értel-
mező, illetőleg kérdő mondatban foglalja össze és a magyarázó
mondatokat uralkodó fogalmuk betürendjében 14 aldalan közli.
Egyben ráutal a törvény vonatkozó szakaszára és a könyv olda-
lára, hol- a kapcsolatos részletek is feltalálhatók Ezzel a nyugdíj
űgyekben felmerülő bármely kérdésre a 'legrövidebb utan, adja
meg a keresett felvilágasítást.

Gazdag tartalma és bő fejtegetései érdekessé, praktikus szer-
kezéte pedig értékessé és tanulságossá teszik Rüblein~ Richárd
«Nyugdijtőrvény magvarázatát», mely az államiakan kivül más

. \

kőz- és magántisztviselőkre is hasznos, melyet sem az alkalmazet-
tak, sem a hivatalok, sem ezeknek főnökei nem nélkűlözhetnek.

-T.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z O r sz . P ed a g ó g ia i K ö n y v tá r és T an sz e rm u z eum n ém e t

n y e lv ü fo ly ó ir a ta ; a «Monats-Berichte der Padagogischen Landes-
Bibliothek und des Museums fűr Lehrmittel», mely alapítása ó ta ,

hét éven át csak a nevezett intézet. Hivatalos Értesítőjének n:émet '
nyelvü kivonata, volt, eddigi szerkesztőjének, dr. Gyula i Ágost

pedagógiumi tanárnak további gondozásában m. é. 3. (jul.-szept.)
számától kezdődőleg átalakuI1son ment keresztül. A negyedéven-

kint megjelenő kiadványaHivatalas Ertesitő rövid kívonatán

kivül rendszeres ismertetéseket fog, adni a k ü lfö ld számára a,
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magyar közoktatásügyre vonatkozó hivatalos intézkedésekről (elvi
rendeletekről, reformokról, tantervekről, szabályzatokról. iskola-
szervezésekről és építkezésekről, a főváros' iskolaiigvéről) ; a
magyar társadalom pedagógiai munkásságáról (tanszer- és más

efféle kiállításokról, tudományos pedagógiai társaságokról és tan-
iigyi egyesületekről, pszichológiai és pedagógiai lab~atoriumok-
ról és szemináriurnokról), a magyar pedagógiai irodalom uj ter-
mékeíről és teljes szemlét a magyar pedagógiai sajto nevezetesebb
organumainak, körülbelül 25 folyóiratnak tartalmáról. A kiad-
_vány ily módon teljes képet óhajt nyujtani a külföld érdeklődő
szakköreinek az egész magyar pedagógiai életről s remélhetőleg
hozzá Iog járulni ahhoz, hogyaMagyarországon folyó kulturális
.munkának közoktatásügyi és pedagógiai része kellő megértésre
és méltánylásra találjon. A kiadvány rendszeresen meg fog kül-
detni az összes külföldi pedagógiai könyvtáraknak és tanszer-
muzeumokriak, a nevezetesebb külföldi pedagógiai folyóiratoknak
és a pedagógia egyetemi tanárainak,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z u b o ly k ö n y v e . AtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti Ujságirók Egyesülete a kár-
páti harcokban hősi halált halt tagjának, dr. Bányai Elemérnek,
a Zuboly néven ismert országos hirü írónak és uiságirónak válo-
gatott munkáit diszes kötetbe összegyüjtve, sajto alá rendezte.
Az értékes és érdekes munka, amelyet dr. Mikes Lajos szerkesztett,
két részből áll. Az első rész egy sor jeles magyar iró megemlékezé-
sét foglalja össze Zubolvról, a második rész Zuboly munkáinak
szinét-javát tartalmazza. Az illusztrált diszes kötet bolti ára 1.0
korona. A könyv tiszta jövedelme a Zuboly~a lap megteremtésére

. szolgál, .ujságirók árváinak támogatására.

B ek iild ö tt k ö n y v ek .

A M ag y a r K ön y v tá r k ia d v á n y a i: A v ilá g h á b o ru n a p ló ja .

A Magyar Könyvtár ily cimü füzetsorozatából most már a VI.
füzet jelent meg, amely az 1915 március-áprilisi eseményeket
foglalja össze. Ára 60 Iíllér.. - A z o ro sz h a d se r e g zü llé s e ' a z

o r o sz - ja p á n h á b o ru b a n . Dr. Vereszá jev orosz orvosnak egy meg-
ragadó érdekességii könyve jelent meg e címmel Rutlkay György

fordításában. Ára 90 fillér. - H áb o ru s s tr ó fá k . Radó Antal e
cimen adta ki háhorus verseinek kis gvűjteményét. A füzet ára
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30.fillér. -"AzhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 7 0 -7 1 - ik i n ém e t- fr a n c ia h á b o ru ró l. A rend-
kivül érdekes és térképmelléklettel is ellátott füzet ára 60 fillér.
- A a g e M ad e lu n g egy szép novelláját olvashatjuk magyarul a
Magyar Könyvtár egyik legujabb füzetében. CimeVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsziv. Ára
.60 fillér.

V eg y e sek .PONMLKJIHGFEDCBA

Kitüntetések a kultuszminiszteriumban. A királya vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteriumban kiváló és. eredményes hivatali müködésük
elismerésül: dr. Ilosvay Lajos és dr. gróf Klebelsberg ~uno államtit-
károknak Lipót-rend középkeresztjét, dr. Neményi Imre miniszteri
tanácsosnak Lipót-rend lovagkeresztjét, dr.i Jankovích György,Neterda
Modeszt és dr. Schwöder E;win miniszteri osztálytanácsosoknak, to-'
vábbá dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'w olff Nándor és dr. Szücs István 'miniszteri osztálytanácsosi
cimmel és jelleggel felruházott miniszteri titkároknak harmadosztálvu
vaskorona-rendet - míndnváiuknak dijmentesen, - végül Angeli
Róbert és dr. Bárány' Gerő miniszteri titkároknak. valamint dr. Gőnczi
Jenő és dr. Fábján Jenő miniszteri segédtítkároknak Ferencz József-t
rend lovagkeresztjét adományozta.

Államtitkárunk a fővárosi iskolák háborus kiállításán. Gróf Kle-
bersberg Kunó dr. vallás- és közoktátásügyiállamtitkár folyó hó 12-én
délelőtt dr. Magyary Zoltán min. segédtitkár és Quint József közp. szol-
gálattételre berendelt tanítóképző-intézeti tanár kiséretében megtekin-
tette a fővárosi iskolák háborus gyermektanulmányi és pedagógia i ki-

á llításá t. Az államtitkár ötnegyed óráig időzött a kiállításon és Nagy
László tanítóképző-intézeti igazgató, kalauzolta.

Nevelőnői klnevezés, A vallás- és kőzoktatásűgyi m. kir. miniszter
kinevezte Csizmadia Jolán tanítónöképzö-intézeti megbizott nevelőnőt

a győri állami elemi iskolai tailítónőképző-intézethez nevelőnővé.

-,
,

Halálozások. A székelykereszturi m. kir. állami tanítóképző-
intézet tanári kara mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett tagja
dr.·Szabó Emil, rendes tanár, életének 40-ik, áldásos tanári' müködé-
sének 16-ik évében Kolozsváron mult évdecemb~r hó 24-én szivszél-
hűdés következtében váratlanul elhunyt. Emléke élni fog szerető kar-
társai és hálás tanítványai szfvóben. - A felsőlővői- ágo hitv. evang. :
tanintézetek fenntartó' hatósága és tanári kara mély fájdalommal
jelenti, hogy Stettner Gyula a felsővasi ágo hitv. ev. egyházmegye ny. fő-
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esperese, az intézeteknek volt igazgatója, a Ferenc Jószef rend lovagja
életének 75-ik évében f. hó 6-án elhunyt. Temetése január 8-án délután
2 órakor volt. -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács Lacika , Kovács Béla zilahi állami tanítóképző-
intézet igazgatójának a fiacskája folyó hó 5-én éjjel rövid szenvedés
után 6 éves korában elhunyt. Temetése 6-án délután' 2 órakor volt

Zilahon.

A baja,i. m. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézet

tanári kara és ifjusága mélyen megindulva közli, hogy szeretett vezére,
a leghűségesebb kartárs, az ifjuság legjobb atyja és barátja Bellosics

BáÜnt ur áll. tanítóképző-intézeti igazgató, a bajai áll. elemi nép iskolai
gondnokság alelnöke, a törvényhatósági bizottság tagja, a bajai
Széchenyi Szövetség elnöke, a Magyar Néprajzi Társaságnak választ-
.mánvi tagja stb. életének 49., tanári munkásságának 24., igazgatóiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

ködésének 3. esztendejébim f. é. január hó 15-ik napján esti 10 órakor
hosszu, keresztényi megadással elviselt nehéz szenvedés után: elhunyt.
Szelid szellemének, családját, kartársait, ifjuságunkat oly mélyen sze-
rető szivének emlékét örökké megőrizzük szivünkben. - Pál Miklós az
aradi m. kir. áll. tanítóképző-intézet gazdasági szaktanára f. évi
január 9-én, 56 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt.PONMLKJIHGFEDCBA

Pro patria. Az országos izr. tanítóképző-intézet tanári testülete
és tanulóifjusága fájdalommal tudatja, hogy Márki Ábrahám a gya-
korlóiskola tanítója a déli harctéren szerzett betegségében f. é. január
2-án, 38 éves korában Mátyásföldön elhunyt. A megboldogult: 13 évig
volt intézetünknek derék tagja, kollégáinak ragaszkodó társa, tanít-

. ványainak szerető mentora. A közé volt munkássága, a hazáért adta
oda életét. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M egh iv ó . A Katholikus Középiskolai Tanáregyesűlet Budapesten.
a SzenLlstván Társulat disztermében (VIlI. ker., Szentkirályi-utca 28.
1. emelet) 1916. évi február hó 1-én tartja VlII-ik évi rendes köz-
gyűlését. Tárgysorozat: 1916. január 31-én d. u. 5 órakor az igazgató-
tanács ülése (külön meghivó nélkül) a Szent István TársUlat kistermé-
ben. Ezen ülésre a közgyülésen előadó urak megjelenését is kérjük.
Február 1-én délelőtt 8 órakor Veni Sancte csendes misével, a Szent
István Társulat disztermének oltáránál. 9 órakor a közgyülés megkez-
dése. 1. Elnöki megnyitóbeszéd és üdvözlések. 2. EÍőadás. Dr. Torda i

Ányos ciszterci r. főgimn. tanár:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyar nyelv tanítása a háboru

után. 3. Titkári jelentés. 4. Pénztári jelentés és a számvizsgálóbizottság
jelentése. 5. Indítványok. (Az indítványokat i l , közgyülés előtt legalább
8 nappal be kell jelenteni az elnökségnél: Budapest, II. ker., Ilona-utca'

I 4. szám.) 6. A közgyülés után társasebéd később meghatározandó helyen
és időben. . Az elnökség.
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K iIT lu ta tá s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az .1915. december 19-tól 1916. január 20-ig befolyt tagsigi dijakróLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

1913-rGl:Hoffmann József (4 K), Németh Sándor (8 K).
1914-re: Modori áll: tanítóképző, Hoffmann ;József, Hansch-

, burg Pál, Báter János, Watzesch Janka, Hegyesi Jolán, Poszvék
-Irén, Német Sándor, Vlaszati Ferencné (8-8 K).

19H. II. felére: Karczub Mária (4 K), Sándor Domokos
(1.60 K), Hidegh Béla (4.40 K).

'1915-re: Svarba József, Karczub Mária, Terpinszki Vilmos,
Balázsfalví g. kath. tanítóképző, Karoliny Mihály, Ujvári Mihály,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ I

Grusz Frigyes, Puresi János, Szente Pál, Lépesné Baur Irén"
Mokos Gyula, Hoffmann József, Ranschburg Pál, Lévius Ernő,
Kőszegi róm. kath. tanítónőképző, Kárpáti Károly, .Haller József,
Mátray Gyula, Báter i János, Papp József, Nagy Károly, özv.
Katona Lajosné, Gerencsér István, Exner Leó, dr. Sós Ernő,
Tömör Boldizsár, Watzesch Janka, Sándor Domokos" W olszkv

, Emilia, Strauch Gyuláné, Láng Mihály, Hidegh Béla, Kardhordó
László, Amberg József, lIegyesi Jolán, Kovács Pál, Faluvégi
Albert, D. Veress Julia, dr. Jankó László, Irtzing Ferenc, Irtzing
Ferencné, Poszvék Irén, Német Sándor, Vlaszati Ferencné, dr.
Katona János, Sebő Béláné, Bittenbinder Miklós, Scherer Sándor,
Duzs Mária, Strauch Gyula (8-8' K).

1915. I I . 'felére: Gessell Mihály, Kárpáti Sándor (4-4 K),
Hédey Jenő (4.88 K).

1916-ra: MokQSGyula, Kőszegi r. kath. tanítónőképző, Hor-
vav Eds, dr. Koch Ferenc, Gerencsér István, Barcsai Károly,
Wolszkv Emilia, Felsőlövői ev. tanítóképző, dr. Jakab Béla, Kard-
hordó Lászlo, Karsay Jolán, Nádas Sándor, Szkalka Lajos, Csink
Ilona, Gergely Ferenc, Tóth Árpádné, BaralÍásné Ribiczey Erzsé-
bet, Iskolanővérek Szabadka, Urbányi Karolina, dr. Széman Já-

nos.Boproni ev. tanítóképző-intézet, Győri áll. tanítónőképző, Sza-, .
badkai áll. tanítónőképző, Kiskunfélegvházi áll. tanítóképző,Szirk-
vashegyi népiskola, Temesvári róm. kath. tanítónőképző (8-8 K).

1917-re,: Soproni ev. tanitóképző-intézet,
, I

. , ,PONMLKJIHGFEDCBA
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