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F e la d a t a in k .

A háború óta az összes európai népek figyelme a nagy
tömegek és azok nevelése felé fordult. Minden országban
komolyan foglalkoznak a népneveléssel. A győző államok
azért, hogy előnyös helyzetüket biztosítsák, a meg tépett
országok azért, hogy régi helyzetüket könnyebben vissza-
szerezzék.

A népnevelés középpontjában pedig a tanítóképzés áll.
A tanítótói várjuk elsősorban a tömegek nevelését. Talán.
még sohasem foglalkeztak egyszerre annyi országban és a
társadalomnak annyi rétegében a tanítóképzéssel, mint ma,
mikor nemcsak a néptanítók. hanem a középiskolai és egye-
temi tanárok, sőt nemcsak a taníig yi férfiak, hanem a gazda-
társadalom és a közigazgatási tisztviselők, az egyházak és a
kiiJönféle politikai pártok is foglalkoznak a tanítóképzés
reformjával. Talán még sohasem sűrgettek egyesek olyan
gyökeres átalakításokat, mint ma, amikor a régi képzés
helyébe egészen új szervezetet kívánnak.

Az utóbbi években egyesületünkben is gyakrabban fog-
lalkoztunk a tanítóképzés újjászervezésének kérdésével.
Nemcsak azért, mert egész Európában is foglalkozott il

tanítóvilág és a .neveléstigyi sajtó ezzel a kérdéssel: nemcsak
azért, mert mindenkinek nemcsak a mára és a holnapra,
hanem a távolabbi jövőre is kell gondolnia, - hiszen a jövő-
ben a szellemi demokrácia megteremtéséhez okvetlenül szíik-
séges lesz a tanítóképzés kereteinek kibővítése, - hanem
főleg azért, mert nem tudjuk a munkánkat kedvünk szerint
végezni és állandóan hallunk panaszokat a működő tanítók
ellen is. A tanító képzésre való ráeszméléslink arra a meg-
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győziídésre vezetett, hogy jobb tanítókat kell képezniink.
Ezt különösen azóta érezzük, mióta maga a tanítóság is hir-
deti szigorú önbírálattal a tanítóképzés megjavításának szük-
ségességét.

Javító törekvéseinkben, mint egyebütt is, legelőször az
iskola szervezetében kerestük a hiányos vagy mondjuk: a
mai kor igényeit ki nem elégítő képzés gyengéit. Végig-
vizsgáltuk és alaposan megtárgyaltuk a mai tanítóképzést .
és szűknek találtuk a kereteit. Megegyeztünk tehát abban,
hogy kérjük egy évvel vaMldbővít:ését és kéttagozatban a
kézismeretek és a szakképzés egymástól való dv~lasztását.

Abban is megegyeztünk, hogyatanárképzést a meg-
változott közoktatásiígyi szervezetbe szorosan be kell kap-
csolnunk és az új tanárképzésben mindenkor a néptanítóra
és a népiskolára kell figyelemmel lennünk.

A szervezeti kérdések részleteinek kidolgozásával most is
foglalkozunk. De úgy érezzük, hogy a tervezgetésben és
várakozásban nem merülhet ki a tevékenységünk. Amíg az
új szervezet palotája felépül, a régiben is szigorú rendet
kell tartanunk. Amíg az új tervezetek a pedagógiai tárgya-
lások és a törvényalkotás hosszú útján végigvándorolnak,
átszűrődnek és érvényre emelkednek, a régi keretekben kell
megkísérelnünk az új szervezethez illő szellem meghonosí-
tását. Mert a régi keretek új szellemmel ugyanannyit len-
dítenek a tanítóképzésen, mint az új szervezet régi szel-
lemmel.

Nekünk, képzőintézeti tanároknak nagyon sok kérdés-
ben kell világosabban látnunk, hogy az új szellemben képez-
hesstik a-tanítókat.

Először is a népiskola fogalmát kell világosan látnunk.
Meg kell értenünk azt a gyökeres átalakulást, amelyen a
népiskola a háború óta átment, hogy igazi néptanítókat
nevelhessünk.

Azt hiszem, régen a népiskola fogalmában túlságosan
hangsúlyoztuk azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolát és a nép meglehetősen homályban
maradt. Az iskola lényege pedig az ismeretközlés volt. Innen
van az, hogy a köztudatban a népiskola olyan. intézményt
jelent, melyben az ismeretek elemeit elemi módon tanítják,
azért sokáig elemi iskolának is nevezték.

Az elemi iskola azonban csak abban az esetben jogosult,
ha a tudás lélektani elemeit közvetíti, melyekből a fejlődés
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folyamán majd kialakul az ismeret. Sajnos, a valóságban
igen sokszor a tudományok elemzésevel nyert logikai elemek
.rendszerét tanították, melyet a gyermek nem tudott felfogni,
Igaz, hogy a logikai elemek gondos feldolgozásával magas
szintre emelhetjük az emberek műveltségét, de ehhez
hosszú idő is kelil és az elemi iskola fö~é közép-és főiskola is
sziikséges, Minthogy azonban a népnek csak egy iskolája
van, az nem lehet elemi iskola, hanem csak népiskola, mely
nemcsak az ismeretek lélektani elemeit, hanem a nép egész
életét veszi alapul.

Ezt már századokkal előbb hirdették nagy gondolkodók,
akik a népet ismerték és a nevelés gondolatával foglalkoztak.
De mivel az ismeretanyag tudományos elemei és logikai
rendszere a tanítóknak és a művelt köröknek tetszett, mert
teljesen megfelelt az iskolázott felnőtt ek eszejárásának, még
hosszú ideig megmaradt a logikai elemeket tanító elemi
iskola. A nagy gondolkodók rendszereit tanítjuk ugyan a
neveléstörténetben, de azok a tévedések, melyeket estromol-
tak, még ma is élnek az iskolában.

Jelentős fordulat csak Iegújabban következett be a nép-
iskola fogalmának értelmezésében. A világháború, az össze-
omlás, a társadalmi viszonyok megváltozása. a nemzet belső
életének és külső viszonyainak újabb alakulása megváltoz-
tatták pedagógiai gondolkodásunkat. Megtanultuk, érezzük,
hogy a nemzet léte, a nép élete a legfontosabb. E mellett az
iskola csak másodrendű eszköz. Ez a tanulság új világí-
tásba helyezi a népiskolát. melyben ezentúl azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnép a hang-
súlyos rész.

A nép azonban nem áll olyan logikusan iJg,azoHés szépen
elrendezett elemekből, mint az iskola. A nép életet jelent,
.amely mozgalmas, mindig változó és tele van ellentmondá-
sokkal, az ész által meg sem közelíthető erőkkel. Az iskola
lényege az ismeret, a tudomány, mely állandó és világos.
Nem is sikerült a népiskolának a nép elemzése alapján olyan
szépen, .Iogikusan felépített fogalmát megalkotni, mint a
régi, az iskola lényegéből megalkotott fogalma volt.

Sőt a népiskolának a nép nézőszegéből való elemzése

nem is vezetett az ismeretanyaghoz, az ismeretelemekhez.
melyek a régi tantervek egyedüli részei, hanem valami
egészen új, az ellentmondásokat is egy törvény alá foglaló
erőhöz, acél gondolatához jutott.
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Aki a népnek, az életnek folyton változó képeit és gaz
dag színpompáját szemléli, kezdetben csak zavaros össze-
visszaságot lát. De ha többször és szerétettel szemléli, egyező
tüneteket és ismétlődő jelenségeket is tapasztal, melyek bizo-
nyos törvényszerűségre engednek kővetkeztetni. Akik meg-
látják a változásban a törvényszerűséget és a különféle-
ségben az egységet, azok nem nyugosznak addig, míg azt.
teljesen meg nem ismerik és valami módon kifejezésre nem
juttatják. Aki a népet és az életet a nevelés szempontjábó]
figyeli, az a nevelés céljának megállapítására törekszik. A
célt azonban nem tudjuk egyedül a tapasztalatok világábór
levezetni, hanem a tapasztalaton túli világból, az eszmények
birodalmából kell lehoznunk. Mégis a tapasztalat, különösen
a fájdalom és a nyomor, az elnyomatás és az élet féltése
növeli a célok megtalálásához szükséges éleslátást. A baj-
ban látóvá és hívővé lesz az ember és a figyelme a lényegre
irányul.

Mikor Trianon után a nemzeti élet minden területén
megindult a célok keresése, mi tanítók is megtaláltuk a nép-
iskola célját. Az új tanterv megjelenése óta nem az ismeret-
anyag, nem a tudományelemek állanak előtérben, hanem a
népiskola célja. És ezzel az elemi iskolából valóbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnép-

iskola lett.
Amióta ezt a célt nézzük, nem tekinthetjük a gyermek

és ü né-p lelkét üres lü-pnük, \'lünem gyönyör{iséggel állü-pit-
juk meg, hogy a gyermeknek gyermekes, a népnek népies,
egyszerű, talán hiányos és néha téves, de egységes képe van
az ő egész kis világáról. .

És mióta ezt az egyszerű képet megismertük, tudjuk azt
is, hogy sem a gyermeknek, sem a népnek nem kellenek
tudományos elemek, hanem mindkettő várja a meglévő
világképének kibővítését, gazdagítását. És nem egyszer lát-
juk ezt a szerény kezdetet szorgalmas munkával a tudomány

magasságaiba emelkedni.
Amióta a cél vezet, azt is tapasztaljuk, hogy sem a gyer-

meket, sem a népet 'nem eMgíti ki ,a puszta ismeret. Lelke
mohón szívja be a tudást' és értelme csodás elevenséggel
dolgozik, de a kedélye is megkívánja az érzelmek melegét,

a jóság ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szépség fényét.
A cél irányában való törekvés arra is megtanít ott, hogy

a gyermeknek is, a népnek is van akarata, bizonyára célja
#
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is, mely nem mindig esik a mi célunk felé vezető útba, hanem
néha oldalt, ritkán az ellenkező irányba. És érezzük, hogy
a nevelés néha nehéz küzdelmekkel jár, de megéri akitartó,
lelkiismeretes munkát.

Amióta a cél vezet, észrevesszük a gyermek testét és az
abban rejlő szép igéretet is, melyet : szintén nekünk kell
valóra váltanunk és gondoznunk, hogy majdan a munkában
idő előtt meg ne rokkanjon.

Végül látjuk valamennyien a nemzet anyagi és szellemi
kiizdelmét és nehéz helyzetét.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA sok új feladat és a sokféle
gond éberré teszi lelkiismeretünket, nem dolgozunk vaktá-
])an, hanem megalkotjuk tanítói eszményképünket. Először
'is szeretnénk minden működő tanítót támogatni, hogy esz-
ményképünket megközelítse, azután elhatározzuk, hogy a
jövőben csak olyan tanítot fogunk nevelni, aki mindig tanul,
hogy a kicsinyeket csakúgy mint il. nagyokat jobban tanít-
]lassa; aki tudja, hogyatanítóképzőben szerzett szerény
pedagógiai tudásával nem fog egész életén át boldogulni;
aki kis gyakorlatát nem becsüli túl, hanem folyton tökélete-
íti magát és minden évben, minden héten, minden lecke és

az élet minden feladata előtt egész élettapasztalatát és min-
den tanulmányát a feladattal összeméri és a célt szem előtt
tartva, maga határoz és szabadon cselekszik.

Ha a régi tanító oklevelén kívii] tudást és gyakorlatot
vitt magával az életbe, neveljünk olyan új tanítót, aki ti

tudáson kívül tanulási vágyat és a gyakorlaton kíviil neoelűi
gondolkodást is visz magával, mellyel nemcsak ma és holnap,
hanem mindig és minden körülmények között bele tud
tanulni az új helyzetekbe és megváltozott viszonyok között
is helyesen tud cselekedni,

Ilyen tanítók képzését tekintsük feladatunknak és akkor
bizakodva várhatjuk az új kereteket, mert felkészültünk az
új munkára.

Quint József.

A májusi rendkivüli közgyűlés tiszteleti tagok válasz-
tásával, új alapszabályok alkotásával. a tanári továbbképzés
kérdésével fog' foglalkozni és megemlékezik egvesiiletünk 40
éves fennállásáróL

ot
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- Második közlemény. -JIHGFEDCBA

II.

A gyermeki gondolkodás formájának és működésének vizs-
gálata után jóval nehezebb feladat megoldásába' fog Piaget,
mikor ,a gondolkozás tartalmánakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a gyermek "mentalitásának")
elemzését kísérli meg két utolsó könyvében. Míg ugyanis a gyer-
mek gondolkozás ának formája és működése mindjárt kiderül,
mihelyt a gyermek érintkezésbe jut társaival vagy a felnőttekkel,
addig a gondolkozás tartalmát nem minden gyermekben lehet
fölszínre hozni. Finom módszerre és nagy óvatosságra van szíik-
ség, hogya lélek mélyének homályában rejtőző gondolatokra é",
hiedelmekre rá lehessen világítani.

Milyen viszonyban van a gyermek gondolkozása a kiilső
világgal? A gyermek és az emberiség fejlődése azt mutatja, hogy
a szellem, fejlődése folyamán, bizonyos számú, egymástól kiilön-
böző stádinmokon halad keresztül, melyeknek mindegyikében
az a hit tölti el, hogy tőle, a gondolkodó alany tól, független való-
ságot ragad meg. A kiilső valóság tartalma stádiumonként változik.
A külső világot a kis gyermek hite szerint célok, szándékok, stb.
mozgatják, a tudós meggyőződése szeririt pedig a fizikai deter-
minizmus jellemzi.

A külső világot nézhetjiik abszolútnak úgy, ahogy pl. a
jelenkori tudomány és a józan ész látja. De vehetjük relatívnek is;
ebben az esetben a mostani józan ész és tudomány megállapí-
tását csupán egy stádiumnak tekintjük a világ fölfogásának
fejlődésében. Piaget azt a viszonyt kutatja, amely a gyermek
gondolkozása és napjaink tudománya által értett külső való-
ság között van, tehát a valóságot abszolútnak veszi. Ezt a külső
valóságot a biológusok "környezetnek" mondják. Ezzel szemben
áll a gyermek értelme, értelmi tevékenysége, mely a szervezet
megnyilvánulása. A szervezetnek a környezettel, vagy pontosab-
ban: az értelemnek a dolgokkal való ·viszonyáról lesz tehát szó.

Vajjon a szervezet és vele együtt az értelem fejlődését a
környezet alakítja (empirizmus), vagy a szervezet saját függet-
len struktúrája szerint áthasonítja a környezet hatását és
ellenáll minden kívülről jövő nyomásnak. (apriorizrnusl i' Vagy
állandó kölcsőnhatás áll fenn kőzöttiik, azaz a szer vezet a kőr-
nyezetet asszirrrilálja, mikőzben a kőrrryezct a szervezet struk-
túrájára visszahat s azt bizonyos mértékben alakítja? Ez azt
jelenti, hogy a gondolkozás kategóriái átalakulnak. a gondol-
kozás a dolgokhoz simul, a dolgok pedig mind teljesebben alkal-
mazkodnak a gondolkozáshoz.

1. A kérdésre való felelet keresésében Piaget legelőször
kutatja, hogy milyen fogalma van a gyermeknek a valóságról,

Csak azt állapíthatjuk meg, hogy") éves kortól fogva hogyan
látja a gyermek a világot. A korábbi stádiumokat, gyermeki nyi-
latkozat híján, csak kővetkeztethetjiik a későbbiekből..,
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A 3-11 éves kor között három egymást kiegészítő folyamat
irányítja a valóság fogalmának kialakulását. A gyermek gondol-
kodása ugyanegy időben (szimultán)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) a valóság közvetlen fel-
fogásától (a realizmustól) a tárgyiasság (objektivitás) felé; b ) a
rea.lizmustól a kölcsönösség [reciprocitás) felé; és végre c ) a
rcalizmustól a viszonylagosság (relativitás) felé halad. Tárgvias-
nak (objektívnek) mondjuk azok magatartását, akik meg tudják
különböztetni az ént a külső világtól. Kölcsönösség esetén egy-
forma értéket tulajdonítunk a mások és a magunk szempontjai-
nak s látjuk, hogy mások szempontjai megfelelnek a mieinknek.
Viszonylagosságról akkor van szó, ha nem magában nézünk vala-
mely tárgyat vagy tulajdonságot, rnint független valamit, hanem
mással kapcsolatban, s a tárgvat és tulajdonságot csupán más
tárgy vagy tulajdonság szempontjából fennállónak tekintjük
Az elsoroJt háromféle viselkedésmód ellentéte a realizmus, mely-
nek három faját különbözteti meg Piaget. Az elsőben az alany
a külső tárgyakat és tulajdonságokat sznbjektívnek veszi. A má-
sodikban saját szempontját gondolja egyedül létezőnek (abszolút-
nak). A harmadikban önállónak vesz valamely tárgvat vagy
tulajdonságot, holott az a valóságban másoktól függ vagy attól
a szcmponttól, amelyből tekintjük.

11) Tárgyiasak (objektívek) csak akkor lehetünk, ha tudatá-
ban vagyunk alanyiságunknak (szubjektivitásunknak). Az objek-
tív ismeret a szubjektívismcrcthez mérve objektív. Aki nem tud
szubjekti vitásáról, az összekeveri az igazi fogalomalkotás és íté-
lés előtt keletkező kezdetleges fogalmait és ítéleteit a logikai úton
létrejövő igazi fogalmakkal és ítéletekkel. Az objektív szellem-
mel is megtör-ténik ez, mivel azonban az objektív szellem tud
magáról s nem bízik magában, szükség esetén korlátok közé
tudja magát szorítani, képes kritikát mondani, szóval el tudja
választani a tényeket a rájuk vonatkozó magyarázatoktól.

.\ i-ealizmusró] az objektivitás felé haladás azt jelenti,
hogy a gyermek kezdetben cgv síkra helyezi a tudat minden
(külső és belső világból származó) tartalmát és nem különböz-
teti meg énjét a kiilső világtól. A valóság fogalma akkor fejlődik
ki, mikor a tárgyi világ elválik az alanyitól. A gyermekben későn
alakul ki az a meggyőződés, hogy gondolata különbözik attól a
tárgytól. melyre gondolata vonatkozik. Kezdetben azt hiszi, hogy
a szájával gondolkozik, hogy a gondolat a szavak kiejtéséhen áll
s hogy a szavak a dolgok részei. A gondolatnak vett hangot
azonosítja a levegővel, sőt a széllel, mely a fa lombját ingatja .
.A gondolatot azután a torokba. majd a fejbe helyezi s kis hang-
nak veszi. Később már nem anyagnak, hanem olyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsui generis
dolognak tekrnti, mcly az ént mint szellemet jellemzi.

A nevet a tárgy éppen olyan részének gondolja, mint pl.
a színt. Ez a realizmus bizonyos esetekben mágiává válik: a
gyermek azt hiszi, hogy a tárgy nevének megváltoztatásával
megváltoztatja magát a tárgvat is. A nevet a levegőbe, aztán a
hangba, végre a gondolatba helyezi.
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Szeriute akárki láthatja, ahogyan az álom a szebába megy
és eltávozik onnan. Később az álom bensővé válik, a fejből vagy
a hasból jön ki s előttünk helyezkedik el. Végre különbségct tesz
a "van" és "Játszik" között s az álmot a szembe, majd a fejbe
lokalizálja.

A realizmust tehát kezdetben a külső és belső világ össze-
keverése jellemzi. A két világ', amint fokozatosan elkülönül,
struktúrájában is átalakul. A gyermek a levegőt kezdetben úgy
fogja fel, mint amelynek része van a gondolkozásban: arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó
levegő, a szél engedelmeskedik nekünk, hozzál lk szalad, ha ke-
zünket mozgat juk. Mikor a gondolatot az észhez köti s a levegőt
már nem tekinti úgy, mint amely részt vesz a gondolkozásban,
a levegő természete is megváltozik: az embertől idegen lesz, ön-
állóvá válik, saját életét éli és nem szorul másra. Mivel azonban
szoros kapcsolatban volt az énnel, az elválás után egyideig még
bizonyos emberi tulajdonságokkal rendelkezik, pl. öntudattal, és
csak lassan alakul egyszerű dologgá.

Ez a jelenség nagyon általános. A külső világ kezdetben
egy, az énnel. Eleinte még a szétválás után is nagyon közcl álla-
nak egymáshoz: a világ tudatos és szándékokkal van tele; az én
anyagi, kevésbbé benső valami. Szétválva a legnagyobb ellentét
irányában fejlődnek, azon ban egymástól sosem különülnck el
teljesen a gyermekkorban (sőt még később sem). Teljes objek-
tivirásról tehát sosem beszél hetünk ; a külső természet felfogásá-
ban mi nd ig vannak a belső tapasztalásból származó alanyi
vonások.

Lczalábl» is öt változatát kűlönböz.tethetjiik meg a külső és
belső világ összenövésének (adherenciájának). Az első kerszak-
han az érzelmek részvételét (participációját) tapasztaljuk. Ez
néha mágikus hittel kapcsolódik. A gyermek szerint a nap és a
hold követnek bennünket: elég mcnniink, hogy mozgásba hozzuk
őket. A világ tele vall törekvésekkel és szánclékokkal, mclyek
összefüggésben vannak a mi törekvéseiukkel és szándékainkkal.
Pi agct CI inamikus részvételnek nevezi· ezt (megkülönböztetve a
szu bstanciális részvételtől). A részvétel második formája az
animizmus. A gyermek tudatot és életet tulajdonít a dolgoknak,
Az artificializmus, a részvétel harmadik formája, azt jelenti, hogy
a természeti dolgokat az emberek alkották. A gyermek a dol-
gokat énjéhez hasonlónak fogja fel: a dolgok törődnek velünk,
értünk vannak, szándékok mozgatják őket. Az animizmusnak és
az artificializrnusnak kiindulópontja és maradványa: a finaliz-
mus sokáig szívósan tartja magát a gyermek gondolkozásában,
ami mutatja, hogy a külső valóság milyen nehezen szabadul ki a
belső tapasztalásból ereclő sémák kötelékeiből. A részvétel ötödik
formájának a gyermeknek az erőről alkotott fogalmát tekinti
Piaget. A dolgok a gyermek szerint erőfeszítést tesznek és egy
bizonyos benső, az izomerőhöz hason ló szubstanciális energiát
hordanak magukban.

Mindezek a jelenségek csak lassan szorulnak kisebb és
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kisebb térre az értelmi fejlődésben. Amint a gyermek tudatára
ébred gondolkozása létének és mechanizmusának, kezdi elválasz-
iani a jelet a jelzettől. A nevet nem tartja a dolog részének, a gon-
dolatot bensőnek látja, a részvételt elej ti. A gondolkozás benső
voltának fölfedezésével az animizmus is mindinkább csökken s
a finalizmus mindinkább háttérbe szorul. Az animizmus hanyat-
lása együtt jár a clinamizmus fokozatos gyöngülésével. Az élet-
nek kiküszöbölése a dolgokból az erő mechanizálódására, az erő
fogalmának szegényebbé válására vezet. A szubjck tiv itás tuda-
tossá válása az egocentrizmus megsziinését vonja maga után.
Mig nem tudjuk, hogy szempon tunk egyéni, addig közösnek és
abszolútnak hisszük; m ihclyt fölismerjük, hogy egyéni, meg tud-
juk különböztetni az objektív szemponttól.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) A valóság fogalmának kialakulásában a második jellemző
folyamat a realizmusról a kölcsönösség felé való haladás. Miután
a gyennek saját szempontját egyedül lehető szempontnak (tehát
abszolútnak) tekintette, egyszer csak rájön, hogy más szempon-
tok is lehetségesek s ettőlfogva a valóságot nem közvetlenül
(azaz saját szempontjából) fogja fel, hanem mindenkivel kijzös
(objektív) szempontból.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIi: folyamat egyik első formája az áttérés
az észrevétel realizmusáról az észszerű (racionális) magyarázatra.
A.6-8 éves gyermek a holdat golyónak veszi. mcly aháztetők
fölött követ bennünket. És ezt igaznak tartja. Még azt sem. kér-
dezi, vajjon a hold követ-c másokat is. A 9 -J a éves gyermek
már fölfedezi, hogya nap mindenkit kővct s ebből azt kövct-
kez teti, hogy az igazság a szempontok kölcsönösségében áll, azaz,
hogy a nap magasan Vall, senkit scm követ s Icjc fölött mozog
mi ndcnkinek.

Az észrevétel realizmusa mellctt a logikai realizmus is ta-
pasztalható. A gyermek 10 éves korig nem tudja, hogy ő is test-
vére testvéreinek. Kezdetben egy tárgvat nehéznek vagy könnyű-
nek mond saját szempontjából alkotott közvetlen ítélete szerint.
_,1 kavics kön ny íi, a hajó nehéz. Később nemcsak saját szempont-
jából, hanem máséba I is néz s azt mondja, hogya kavics neki
könnyíi, dc a víznek nehéz. a hajó a tónak könnyíi, de neki
nehéz.

ej 1\ gondolkozás a realizmustói a v iszonv lagossrig felé
halacl. Ez a folyamat a legszorosabb kapcsolathan van az előző-
vel. Az első stádiumokban a gyermek nagyon hajlik arra, hogy
mindent abszolútnak tekintsen. Lassanként azonban a tárgyak
és tulajdonságok egymástól függőknek, viszonylagosaknak tűunek
fel neki, mert egyrészt meglátta a jelenségek kölcsönös kapcso-
latát, másrészt fölfedezi az értékelés viszonylagosságát. E folya-
matra legjellem'zőbb példa az életről és a mozgásról alkotott
fogalmainak fejlődése. Kezdetben minden mozgást úgy fog fel,
mint valami szubstanciális tevékenység nyilvánulását. Mozgató
szubstanciát lát minden mozgó ban : a felhő, a víz, a gép, stb.
magától mozog. A belső mozgatót még akkor is szi.ikségesnek
tekinti, mikor rájön, hogy külső mozgatónak kelJ lennie, - am i
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pedig már megváltoztatja a mozgás szubstanciális felfogását.
Szerinte pl. a falevél él, bár a szél mozgatja. A levél tehát meg-
tartja spontaneitását, jóllehet szél szükséges, hogy mozoghasson.
A következő fokon a testek mozgása külső mozgató eredménye-
ként tűnik föl. A külső mozgató azonban nem működik együtt
a belső mozgatóval, hanem mint elégséges ok szerepel. (A felhő
mozgása a szél mozgásából ered). Ezután a külső mozgatókat
szintén kiilső mozgatók hozzák létre. A független és spontán
szubstanciákból álló világ helyére tehát kapcsolatokból és viszo-
nyokból álló világ kerül.

Kezdetben a gyermek szemében a súly annyi, mint erő és
tevékenység. Egy tárgy azért úszik a vizen, mert nehéz s így
ereje van, hogy fönntartsa magát. A súly tehát kezdetben abszo-
lút. Majd a környezethez képest viszonylagossá válik. Azért
úszik valami a vizen, mert könnyebb mint a víz. A felhő azért
úszik, inert könnyebb, mint a levegő. A térfogat viszony még
homályban van. Végre 9-10 éves kor felé a "könnyebb mint arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvíz"

megállapítás azt jelenti, hogy egyenlő térfogat esetén a test:
könnyebb a víznél.

Eleinte mind az éj és mind az árnyék felhőből (testekből)
származó szubstancia, mely többé-kevésbbé szándékosan mozog.
A felső fokon a gyermek a fény szétszóródását szabályozó térbeli
viszonyok következményeinek tekinti őket. Szóval az észrevétel
szubstanciális realizmusát a mértani és mozgási viszonyokkal
való magyarázás követi minden területen. A jelenségeknek nö-
vekvő viszonylagosságával párhuzamosan a fogalmaknak egv-
máshoz és a gyermekhez való viszonyában is fokozódó relativi-
tást tapaszfalunk. A jelenségek viszonyba hozása tehát a föl-
becsült dolgoknak a becslőtől való függésére (relativitására]
vezet. Egyrészt a testek súlya a kömvezethez viszonyul, s ez a
súly és a térfogat kapcsolatbahozását tételezi föl, másrészt a
"nehéz" és "könnyií" kifejezések elvesztik abszolút jelentésüket
és relatívvá lesznek: a kavics nehéz a vízhez képest és könnvű
hozzánk képest stb, Az abszolút fogalom viszonnyá válik. A rela-
tivitáshoz vezető út a szempontok kölcsönösségéhez vivő útba
torkollik, azaz a második és harmadik folyamat a végén teljesen
összeolvad.

Milyen kapcsolat van a három folyamat között? Többféle.
Az első szociális természetű, A gyermek egyéni és egocentrikus
szempontját mindenki szempontja és a szempontok kölcsőnös-
sége váltja föl. A második kapcsolat főképpen értelmi termé-
szetű: az észrevétel szubstancializmusát kiszor-ítja az értelmi rela-
tivizmus. A harmadik kapcsolat szociális és értelmi egyszerre:
mikor a gyermek tudatára ébred önmagának, a kiilső valóság-
ból kivonj a a szubjektív elemeket s tárgyiassá válik; szubjekti-
vitásának tudatára azonban azért ébred, mert a társas élet kény-
szeríti rá. lu fölmerül az a kérdés, vajjon a társas tényezők
határozzák meg a külső világ megértésének kifejlődését, vagy az
ész kifejlődéséből magyarázhatók a társas élet Iejlettebb formái ?
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Míndenekelőtt megállapítható, hogy a három folyamat egyidőben
megy végbe, nagyon hamar jelentkezik, rendkívül lassan fejlődik
s a gyermekkor végén sem fejeződik be. Tehát a három kölcsö-
nösen függ egymástól.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azt kell mondani, hogy a társas élet szükséges az ész kifej-
lődéséhez, de magában nem teremthet észt. Társas élet nélkül a
gyermek nem értené meg a szempontok kölcsönösségét és nem
jönne rá a fogalmak viszonylagosságára. De ha az emberi kör-
nyezet szükséges is az ész kifejlődéséhez, az ész egy bizonyos idő
mulva a környezet fölé emelkedik. Mikor a társas élet hatására
a logikai normák megjelennek, a gyermek képessé válik a tapasz-
talásra. Mikor pedig ezt a képességet elérte, a logikus okoskodás
és a tapasztalás egvüttmunkálkodása elég ahhoz, hogy az értelmi
fejlődést megmagyarázhassuk.

Milyen hatással van a tárgyi környezet az értelemre a való-
ság fogalmának fejlődésében? E kérdés vizsgálatában mindjárt
egy paradoxális tény tűnik fel: a gyermek közelebb áll a köz-
vetlen megfigyeléshez s ugyanakkor sokkal távolabb is van a
külső valóságtól, mint a felnőttek. Gondolkozása sokszor arra
szorítkozik, hogyegyszerűen elfogadja a tények nyers formáit,
amint azok a megfigyelésben eléje tárulnak. Mikor hűen a tények-
hez tartja magát, nem látja meg a logikai összefüggést. A jelen-
ségek ilyen látásából (a fenomenizmusból) eredő okság hasoniít
ahhoz, melyet a primitív népek gondolkozásában lehet tapasz-
talni s amelyet Brunschvicg a Hume-féle oksághoz hasonlít.
Az okság e Iajtájából (a fenomenális kauzalitásból) származik sok
fogalma a gyermeknek. (A hold megy, mert megyünk). Kiilö-
nősen akkor érvényesül világosan ez a jelenségek hez tapadó
(fenomenista) gondolkozás, midőn a gyermeknek nem ismert dol-
gokat (pl. gőzgépet) mutatunk. Ekkor kapcsolatba hoz bármit
bármivel s a kapcsolatot oki kapcsolatnak veszi.

A gyermek gondolkozása azért áll sokkal távolabb a való-
tól, mert sokféle szubjektív vonást visz abba. Szemében a külső
valóság lelkes, csinált. A szavak, az álmok a dolgokban vannak,
a külső világ tele van erővel. Az említett fenomenális kapcso-
latok mögött mágikus vagy animisztikus clinamizmus húzódik
meg. Azt a jelenséget, hogya hold kőveti, úgy magyarázza, hogy
hatása van a holdra, vagy hogya hold gondoIrá. Az elemeket
szintézis nélkül egymásmellé helyezi. az egymásmellé helyezett
elemeket azonban szubjektív sémák tartják össze, mive] a szin-
kretizmus mindent (teljesen heterogén elemeket is) összekapcsol.
Ezzel szemben a valóság fogalma kifejlődése folyamán elveszti
szubstanciális és szubjektív jellegét, az animizmus, artificializ-
mus és dinamizmus fokozatosan kiküszöbölődik belőle s az
abszolút szuhstanciákból álló világ lassanként a viszonyok vilá-
gává változik át.

Szóval a fizikai kornvezetnek az értelemre való hatása az
állandó paradoxon jegyében történik: a gyermek sokkal kőze-
lebh van a valósághoz s egyúttal sokkal távolahb van tőle, mint
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l l i, s amint gondolkozása fejlődik, közeledik hozzá, de távolodik
is tőle.

Az empirizmus, mely szerint az értelmet a környezet fej-
leszti ki, nem tudja megmagyarázni a paradoxont. Az empirista
föltevés ugyanis beleütközik abba a ténybe, hogy a gyermek
távolabb van a valóságtól, mint mi, Az én és a külső világ össze-
keveredése, a szubjektív vonásoknak sokáig tartó bevitele a dol-
gokba mutatja, hogy a tárgyi körnvezet nem nyomódik be egy-
szerűen a lélekbe, hanem azt a lélek a belső tapasztalásból vett
sémák segítségével asszimilálja. Ha ennek ellenkezője volna igaz.
akkor a gondolkozásnak kezdetben közelebb kellene jutnia a
dolgokhoz s a tiszta fenornenizmusnak minden szubjektív ere-
detű vonások nélkül kellene jelentkeznie. Az ernpirjsta föl·
tevés szerint a szubjektív vonásokat úgy mag yarázhatjuk, hogy
a szellem előbb önmagát fedezi fel (fenomenista módon) s a létre-
jött asszooiációk eredményét aztán kivetíti. A kivetítés látszólag
megmagyarázza a paradoxont; kérdés azonban, hogya gyermek
úgy ismeri-e meg önmagát, iniként a külső világ új tárgyait, azaz
egyszerű feuomenális kapcsolattal. Nyilván, hogy nem. Mikor
ugyanis ő a külső világot belső sémákkal fogja fel, a lelki jelen-
ségeket (gondolkodás, szó, álom, emlékezet, stb.) viszont a külső
világból származó sémákkal asszimilálja. Mikor a külső világba
lelket visz, ugyanakkor a belső világot anyugiasan fogja föl
Tehát sehol s~m tapasztaljuk, hogy szelleme teljesen a puszta
fenomenizmusnak volna alávetve. A gyermek a külső dolgokat
a belső, a lelki tapasztalást pedig a külső világ sémái szerint
emészti meg.

Az empirizmus azért nem tudja megmagyarázni a valóság
fogalmának kifejlődését (mire a Iogisták más kapcsolatban már
sokszor .rámutattak}, mivel a helytelen szemlélet (vagy képzet)
magában véve nem különbözik a helyestől. Az az észrevétel, hogy
az égitestek követnek bennünket, magában véve nem tartalmaz
semmi helytelent. Csupán akkor látjuk képtelenségét, ha saját
szempontunkat másokéval összevetjük, s ha személytelen viszo-
nyokból építjük föl a világot. Sőt tovább mehetiínk: semmiféle
tapasztalás nem adhatja nekünk a súly, a sűrűség, az erő, a moz-
gás, stb. fogalmát. Csupán az értelmi fejlődés egyik vagy másik
stádiumára jellemző logikai struktúra szerinti választás magya-
rázhatja meg a világ ilyen szempontokból való felfogását a fel-
fogás egészében, Vagyis nincs igazság viszonyok nélkül, sem
fogalom választás nélkül. Nincs tény magyarázat nélkül, sem
magyarázat uralkodó szellemi orientáció nélkül. A valóság, ahogy
a gyermeknek megjelenik, a szellemnek a dolgokkal való egyiitt-
mn nkáJkodásából áll e16.

Vajjon az ismeretet az értelem önálló alkotásának tekintsük
s az apriorizmust tegyük magunkévá?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA modern biológia szem-
pontjából ilyen elmélet nem lehetetlen. Egyik jelenkori biológiai
iskola szerint a körnvezet nem képes hatni az öröklött mecha-
nizmusra: a szerzett jellemvonások nem öröklődnek. A szerve-
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zetnek a környezetre való visszahatását tehát olyan struktúra
szabja meg, mely csiráról-csirára plántálódik át minden külső
befolyás nélkül, kivéve azokat a kémiai hehatásokat, melyek
megmérgezhetik az egész szervezetet. Az ilyen struktúra teljesen
független a tárgyi környezettől és azoktól a befolyásoktól, melye-
ket a környezet csupán csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsomnxe: gyakorol. Ily módon el
lehet képzelni, hogy az értelemnek változatlan struktúrúja van
s hogy a külső világ adatai a kőrnyezettől teljesen idegen tör-
vények szerint kapcsolódnak újra a lélekben. Az alakiélektan
(Weriheimer, Köhler, Koffka) tulajdonképpen az apriorizmus
felújulását jelenti. Az apriorizmus azonban két tényt nem tud
megmagyarázni. Az első az, hogy bár a gyermek bizonyos tekin-
tetben nagyon távol áll a tiszta megfigyeléstől, hajlik a tapasz-
talásra, ami lehetővé teszi a Icnomenista oksági típus keletke-
zését. A második tény az, hogy a valóság fogalma a korral át-
alakul. A gyermek gondolkozásának kategóriái Fejlődnek. A gon-
dolkozás struktúrája hajlékony, a dolgok hatása alatt idomu 1,
ezzel szemben az apriorizmus v~ltozatlanságot jelent.

l\z igazság tehát a középen van: a szellemi fejlődés fölté-
telezi az értelem és a környezet egvüttmunkálkodását, össze-
fonódását. Az összefonódás kezdetben zavarosnak látszik, később
tisztultabbnak, mert a szellem alkalmazkodik a dolgokhoz és
ezeket átalakítja, hogy hozzá alkalmazkodhassanak. Milyen a
mechanizmusa a kölcsönös alkalmazkodásnak? A gyermeknek az
okságról és a törvényről alkotott fogalma vizsgálatából derül fény
erre a kérdésre.

2. Az okság fogalmának fejlődése hasonló a valóság fogal-
mának fejlődéséhez. Ha nem csinálunk önkényes egyszerűsítése-
ket, körülbelül tizenhét típusát találjuk meg az oki kapcsolatnak
a gyermek gondolkozásában. A típusok a következők:

1. Lélektani okság. Ez egyszerre kauzális és finális. Piaget
a motiváció típusának nevezi. A gyermek pl. azt mondja, hogy
a jó Isten küldi az álmokat, mert meg nem engedett dolgokat
cselekszünk. Ez a típus a legkorábbi és a legtartósabb is. Piaget
prekauzalitásnak mondja azt a tendenciát, mely a lelki (pszicho-
Iogia.i) motivumot tekinti a dolgok igazi okának. A gyermek sze-
rint azért van két Saléve (hegy Genf mögött), nagy és kis Saléve,
hogy legyen a nagyoknak is és a kicsiknek is.

2. Pusztán céllal való magyarázás. (Tiszta finalitás). Mikor
a gyermek azt mondja, hogya folyók vize azért folyik, hogy a
tóba érjen, egyszerű célratörekvést fejez ki anélkül, hogy észre-
venné annak gyökereit és következményeit. Hasonlít ez ahhoz,
mikor mi azt mondjuk, hogya kacsának azért van úszóhártyás
lába, hogy jobban tudjon úszni. Ebben implicite bent vau az isteni
terv vagy a kacsa szándékos erőfeszítése. A célszerűségnek a lélek-
tani oksággal való kapcsolatait azonban a gyermek nem veszi
észre, s ezért gondolkodásában a kettő el van választva.

1 Soma = test.
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3. Fenomenális okság. A gyermek két egyszerre vagy egymás-
mán észrevett jelenség közül egyiket a másik okának veszi. Sze-
rinte a motor alatt vagy mellett égő tűz oka a motor mozgásának.
A hold azért nem esik le, mert sárga és fényes.

Ezt az okságot nem lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHumemal a gyermek gondolkozásá-
ban megjelenő okság első és egyedüli formájának tekinteni. Ez az
okság u. i.lényegében megváltozó kapcsolatta, animista, dinamikus,
mágikus, stb. kapcsolattá alakulhat át mindjárt. Az a gyermek,
aki azt hiszi, hogya hold mozgásának ő az oka, a kapcsolatot
mindig úgy magyarázza, hogy túlhalad a puszta fenomenális
okságori. 4-5 éves korig azt hiszi, hogy ő kényszeríti a holdat
mozgásra. 5-8 éves korban pedig már inkább azt hiszi, hogy
a hold igyekszik őt követni. Ebben az esetben tehát már animista
kapcsolatról van szó. A fenomenális kapcsolat útat tör a mindjárt
utána következő (dinamikus, stb.) kapcsojatoknak, Kérdés, hogy
a fenomenális okság létre jönne-e más okságok támogatása nélkül.
:úgy látszik, hogya gyermek új jelenségek elé kerülve, azért álla-
pít meg véletlen térbeli és időbeli kapcsolatokat, mert gondolko-
zása telítve van dinamizmussal, Iinaljzmussal, animizmussal.
mágiával, prekauzalitással, artificializmussal, stb. A fenomenális
okság ugyanazt a szerepet tölti be az okság formáival szemben
a gyermek gondolkozásában, mint a mienkben az indukció a tulaj-
donképeni dedukcióval szemben: mi ugyanis minden dedukciótói
függetlenül, egyszerű empirikus tapogatózással is végzünk iriduk-
ciót, és pedig azért, mert egy lehetséges dedukció várása hajt ben-
nünket állandóan.

4. A részvétel (participáció). Az okság e típusa, Piaget szerint,
sokkal gyakoribb semmint látszik, azonban körülbelül az 5-6 éves
kor körül eltünik. Lényege a következő: két dolgot, melyek között
hasonlósági vagy általában rokonsági viszony áll fenn, a gyermek
úgy.fog fel, mint amelyekben valami közös van, ami lehetővé teszi,
hogy távolról is hathassanak egymásra. Vagy a két dolog közül
'egyik a másiknak forrása, illetve kiáradása. PI. a gyermek azt
hiszi, hogya szobában levő levegő vagy árnyék a szabadban levő
'Szél vagy árnyék emanációja. Az álmot (mely szerinte levegőből
van) a levegat nagyon szerető madarak küldik.

5. A részvételhez közel áll a mágikus okság. A mágia ugyanis
sok tekintetben egyszerű részvétel. A gyermek taglejtéseit, gondo-
latait, a tárgyakat, melyekkel foglalkozik, néha messze ható
erejűeknek tekinti. Pl. azt hiszi, hogy egy bizonyos szó hat vala-
mely dologra, hogy valamely gesztus veszélytől óv meg; hogy
a vízbe dobott fehér kavics vízirózsát növeszt, stb.

A részvétel és a mágia egészen közel állanak a pszichológiai
oksághoz. Egyrészt, mert a gyermek vágyait hajlandó hatéko-
nyaknak tekinteni, másrészt mert a mágia minden fajtája felté-
telezi a gondolat és a gesztus, azaz a jel realizmusát, ez pedig
az én és a külső világ összekeveredése (az eredeti pszichologiai
okság) folytán áll elő.

6. Az előbbiekhez csatlakozó erkölcsi okság abban áll, hogy
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a gyermek valamely mozgást vagy tulajdonságot annak erkölcsi
szukségességéve] magyaráz. A felhőknek azért kell menniök, hogy
éjszakát csináljanak ott, ahol az emberek aludni szoktak. Az
erkölcsi okság közel áll a dinamikus részvételhez (A dolgokat
szándékok töltik e], melvek ismerik a mi szándékainkat. Kíván-
ságaink arra kényszerítik a dolgokat, hogy bizonyos erkölcsi sza-
bálvok szerint cselekedjenek).

7. Artificiális okság. A pszichologiai okság (vagy máskép
prekauzalitás) kezdetben sem tisztán erkölcsi, sem tisztán anyagi,
A gyermek a jelenségeket szándékokkal magyarázza, de nem
kérdezi, hogya szándék miképpen tud megvalósulni. Mivel a ter-
mészet csupa élet - anyag és tudás egyszerre - a gyermek nem
veti föl a problémát. Mikor a kettő elkülönül, az erkölcsi oksággal
egyidőben sannak kiegészítéseképpen feltűnik az artíficális
okság. A gyermek az eseményt vagy a tárgvat az emberi tevé-
kenység termékeként fogja föl.,

8. Animista okság vagy a forma megvalósítása által létre-
jövő okság. Valamely tulajdonságot vagy alakot helső, tudatos
és élő, biológiai tendenciával magyaráz a gyermek. A nap szerinte
azért olyan, mint amilyen, mert megnőtt, miután az ember elké-
szítette. A felhő és a csillag megy, mert mind a kettő élő. Ez a
magyarázat kiegészítése az artificiaiista okságnak, mert a külső
mozgató csak akkor hat a dolgokra, ha bennük egy belső mozgató
van, mely képes megvalósítani a kivülről kapott irányítást és
parancsot.

9. A dinamikus okság az animista okság egyszerű marad-
ványa. A tulajdonképpeni 'animizmus megszünésével minden
dologban marad erő, mely tevékenységét magyarázza. Az erő kez-
detben tehát egy az élettel: a dinamizmus azonban túléli az ani-
mizmust, miként a finalizmus a prekauzalitást.

10. A környezet visszahatásával való magyarázat. Ez a gyer-
mek első fizikai magyarázata. Míg az okság elsorolt formáinak
mindegyike motivurnokon, szándékokon, rejtett emanációkon vagy
misztikus készítésen alapszik, a környezet visszahatásával való
magyarázattal első ízben merül föl a jelenségek keletkezési mód-
jának elmondásában a folytonosság és az érintkezés szííkséges-
sége. A környezeti visszahatással való magyarázat kezdetben dina-
mikus animizmussal jár együtt, s ezt pontos mechanizmussal egé-
szíti ki. A felhőt a gyermek olyannak tekinti, amely magától indul
meg, de amelyet aztán már az előrehaladásával előidézett levegő
mozgat tovább. Később a környezeti visszahatással magyarázhatja
a gyermek a puszta mechanikus mozgásokat is. Az eldobott tár-
gyat, mely nem képes magától mozgásba lendülni, a kéz, majd
az útközben kele,tkező levegő mozgatja. A felhő, az égitestek, a
víz, a levegő, a kerékpár, a repülőgép, a hajó, a búgó csiga, stb.
mozgását és a centrifugális erő hatásait mind ezzel, a görög és
középkori fizikák sajátosságának tekintett, sémával magyarázza
a gyermek.

11. A tulajdonképpeni mechanikai okság az érintkezéssel és a
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mozgás átvitelével való magyarázat. A felhőt a szél, a kerékpárt.
a pedál hajtja. Az okság e formája 7-8 éves kor felé tűnik föl
s a dinamizmus kiküszöbölése folytán áll elő. A mozgásokat egy-
szerre belső és külső mozgatónak tulajdonító gyermek lassanként
fölöslegesnek tekinti a belső mozgatót s magyarázata mechanikai
magyarázattá válik. Igen gyakran a környezeti visszahatás alkotja
az átmeneti stádiumot a korán megjelenő dinamikus és a későn
kialakuló mechanikai magyarázat közt. .

J2. A létrehozással (generációval) való magyarázás. A mozgást
sokkal könnyebb mechanikai mórlon magyarázni, mint a testek
keletkezését. Abban a stádiumban, melyben a gyermek a mozgást
általában véve mechanikai módon magyarázza, az artificializmusra
és az animizmusra. még szüksége van, hogya dolgok okát meg ..
magyarázza. Mikor pedig már nem tekinti a dolgokat az ernberek
készítményének, egymásból származóknak igyekszik felfogni
őket. ~'\.nap szerinte égő felhőből keletkezett kis élő golyó, a felhő
pedig füstből, levegőből, tűzből, stb. származik. Ez a magyarázat
az animista okság egyszerű továbbvitele az anyag átváltozásának
gondolatával kiegészítve. Az átváltozás gondolatát az egyszerű
dinamikus részvételi kapcsolat kelti: a gyermek kapcsolatot érez
a felhő és az cső közt jóval azelőtt, inielőtt tudná, hogy az eső
a felhőből ered. Először azt mondja, hogya felhő az esővel jön.
Mikor pedig már az esőt nem tekinti az emberek készítményének,
fölteszi, hogy az esőt a felhő hozza létre.

13. A létrehozással való magyarázást csak egy lépés választja
el a szubstánciális azonosítással történő magvarázattól. Az azono-
sítás akkor kezdődik, mikor a gyermek úgy látja, hogy az egy-
másból keletkező testek nem nőnek, mikéllt az élő lények. Nagy
haladást jelent a gondolkozásban, mikor a gyermek már nem azt
mondja, hogy a nap egyszerűen felhőből lett, hanem hogy egy
csomó golyóvá alakult felhőből. Az első esetheu a napot élő Iény-
nek tekinti, mely kicsi volt és lassanként megnőtt. A második
esetben a napot már anyagnak veszi, mely más élettelen anyagok
egyesülése és égése folytán jön létre. Az azonosítással való magya-
rázása a 8-10 éves kor közt általános.

14. Mihelyt a szubstanciális azonosítással való magyarázat
elválik a létrehozással való magyarázattól, hamarosan újabb, fíno-
mahh típusai keletkeznek a magyarázatnak. Ilyen típus arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsűrű-

södési és ritkulási sémákkal való magyarázat. A gyermek ekkor
nemcsak azt mondja, hogy a nap golyóvá alakult felhőkhől lett,
vagy hogya kő földből és homokból van, hanem igyekszik megma-
gyarázni az azonos eredetű dolgok minőségi külőnbségét s a követ-
kező föltevéssel él: A nap tulajdonságai abhól származnak, hogy
a felhők nagyon szorosan vannak egymás mellett. A kő azért
kemény, mert benne a fölel össze van nyomva. Tehát a testek
anyagát többé-kevésbbé sűríti és ritkítja. Természetesen nem min-
den minőségi különhséget vezet vissza (miként a Sokrates előtti
filozófusok) sűrűsödési különhségre. Ez a magyarázat főképpen
a 9-10 éves kerban tapasztalható. A súly fogalmának fejlődésé-

"
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ben pl. a kis gyermek azt mondja, hogya dolgok nehezek, merf
nagyok, ezzel szemben a nagyobb gyermek szerint a víz könnyű,
mert '"vékony", vagy mert "folyékony", míg a fa nehéz, mert
"vastag", "tele van". A víz tehát ritkább anyag, mint a kő.

15. Az atomisztikus összetétellel való magyarázat egy tekintet-
hen folytatódása a szubstanciális azonosítással való magyarázat-
nak. Azután, hogy a gyermek a testeket bizonyos anyagok sűrű-
södésének és ritkulásának eredményeként tekinti, csakhamar úgy
fogja fel őket, mint amelyek sűrűbben vagy ritkábban elhelyez-
kedő részecskékből vannak összetéve. Pl. a kő szerinte kavicsok-
ból, a kavics pedig földszemecskékből van összetéve.

, 16. A térrel való (spaciális) magyarázat. A gyermek a három-
szögalakú árnyékot a legfejlettebb stádiumban a távlattal magya-
rázza. A víz felszínének emelkedését ped ig 9-10 éves kortó]
kezcLve a vízbe ejtett test térfogatával. Ez nagyon fejlett típusa
a' magyarázatnak, azért nagyon ritkán fordul elő.

17. Legnehezebb 'a logikai declukcióvaI való magyarázat. E leg-
fejlettebb fok felé irányul a magyarázatok legnagyobb része,
Némely gyermek szerint a közlekedő edényekben a víz felszíne
egyenlő, inert a víz mind a két irányban mehet. Így magyarázza
a víz a beálló egyensúlyát. Ez az elégséges ok élvével való ma-
gyarázás.

Az összes mechanikai, térrel való, atomisztikus, stb. magya-
rázatok előbb-utóbb a dedukcióra támaszkodnak, úgy hogy a
logikai dedukcióval való magyarázás mind gyakoribbá válik
10-11 éves kortól fogva.

Három nagy korszakot különböztetünk meg az okság fejlő-
désében a gyermekkorban. Az első kerszakban minden magya-
rázat lélektani, fenomenális, célszerűségi vagy mágikus magya-
rázat (1-4. tipus). A második kerszakban ezekhez csatlakozik
az artificialista, animista és dinamikus magyarázat (7-9. tipus)
s ugyanekkor a mágikus magyarázási formák (3. és 4. tipus) leha-
nyatlanak. A harmadik kerszakban az említett magyarázatok las-
sanként eltünnek és az észszerű (racionál is) formák (10-17. tipus)
mind jobban érvényre jutnak. Az első két kerszakot a prekauza-
litás (a differenciált okságot megelőző állapot) jellemzi, mely a
pszichológiai vagy biológiai kapcsolatnak (okságnak) a mecha-
nikai kapcsolattal való összekeveredéséből áll. A szigorúbb érte-
lemben vett okság formái csak a harmadik korszakban (7-8 éves
kortól) tűnnek fel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az' okság fejlődését jellemzi szubjektivitásának fokozatos
csökkenése, időbeli sarok formálódása, az ok és okozat-rendszer
növekvő megfordíthatósága.

Az okság. kezdetben szubjektív olemekkel van áthatva. Pszi-
chológiai és fizikai okság (1, 2, 3), izom- és mechanikai tevékeny-
ség (7, 9), a gondolatnak a dolgokra, a dolgoknak a gondolatokra
és a dolgoknak egymásra való hatása kezdetben egybeolvad.
7-8 eves korig a gyermek nem ad tulajdonképpeni fizikai ma-
gyarázatot a természeti jelenségekről. Csak 7-8 éves korbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" M a g y a l ' Tan ítóképzö 7



98rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADI'. Kenyeres Elenié»

kezdenek kifejlődni az okság pozitiv formái. A fejlődés körülbelül
11-12 éves korban fejeződik be.

Az okság fejlődésében sajátosan jellemző folyamat a sorok
alkotása időben. Az okság legelső formáiban a kapcsolatok köz-
vetlenek, szinte rögtÓnzöttek. A gyermek azt gondolja, hogy
inihelyt mozgást csinálunk a szobában, rögtön bejön az utcáról
a levegő a kezünkbe a csukott 'ablakon áto Ha egy Iiizetet az
asztalhoz közelítünk, az ég vagy a fák _árnyéka mindjárt elhe-
lyezkedik kezünk és az asztal közé. Az utcán a nap mindjárt
követ bennünket, mihelyt megindulunk. A gyermek nem törődik
sem a távolsággal, sem az idővel, mely az ok és okozat közt van,
de nem gondol a jelenségek miként jével sem. Eleinte azt
mondja, hogy a pedálole hajtják a kerékpár kerekeit, anélkül,
hogy köztük összeköttetés volna s hogya tűz félméter távolság-
ból is hajtja a motor kerekeit. Minden úgy megy végbe, mintha
értelem irányítaná. Kezdetben tehát ok és okozat közt nincs semmi
kapcsolat. A kapcsolat közvetlensége és a közvetítés hiánya ural-
kodó jellemvonása az okságnak 4-5 éves kor körül. Ezzel szem-
ben az ilyen kapcsolat teljesen hiányzik a 11-12 éves kor gondol-
kozásából, még ha olyan dolgokról van is szó, miket a gyermek
nem ért. Pl. az autó működését a 10 éves gyermek még nem érti,
mindazonáltal csöveket, fogaskerekeket, szíjjat tételez föl, mint
közvetítő dolgokat a benzin és a kerekek közt. A kerékpár műkö-
désétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc-8 éves kortól helyesen magyarázza emlékezet alapján,
míg azelőtt azt hiszi, hogy a kerékpár egyes részei állandó rend
nélkül hatnak egymásra. A c-8 éves kortól a természeti jelen-
ségek magyarázatában is egészen határozottan tapasztalható az
időbeli sorrend és az érintkezés megállapítása. A mozgás magya-
rázatában a prekauzalitásról a mechanikai okságra való átmenetet
a környezet visszahatásával való magyarázat alkotja, mely kőz-
bülső helyet foglal el az okság két szélső típusa közt s jelzi a gyer-
mek azon szükségletének fölmerülését, hogy közvetítő tagokat
létesítsen az ok és az okozat közt. A fejlődés minden területén
állandóan a közvetítő tagok és az időbeli sorrend megteremtése
irányában halad.

Az okság fejlődésében a harmadik jellemző folyamat a meg-
fordítható sorozatok fokozatos létesülése. Úgy látszik, mintha
ez ellentétben volna az előbb mondottakkal, az ellentét azonban
csak látszólagos. Ha megvizsgálunk egy kissé összetettebb mecha-
nizmust, melyet a 8-10 éves gyermek jól ért, tapasztaljuk, hogy
mindig .megfordítható. A gyermek azt mondja, hogy akis Iöld-
szemeeskekből összetett kő földdé bomolhat szét. Mikor már tudja,
hogy a pedálok hajtják a kerékpárt. fölteszi s elfogadja, hogy
a kerekeket forgatva a pedálokat is forgathatjuic Szerinte a felhő
füstből van s ezért a felhő tüzet hoz létre. Ebből azt kővetkezteti,
hogya felhő tűzzé alakulhat, villámmá és égitestté válhat. Ez a
megfordíthatóság nem hogy kizárja, de feltételezi az időben végbe-
menő sorozatot, melyet azonban két irányban lehet lepergetni.

A gyermek magyarázatainak fejlett formái mind megfordít-
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batók. A mechanikai magyarázat egészen nyilvánvalóan. A szub-
-stanciális azonosítással történő is. A levegő csinálja a tüzet, a tűz
a levegőt. A víz füstöt, a füst vizet hoz létre, stb. Az atomisztikus
összetétellel való magyarázat megfordítható. A kő földből van és
viszont. A gyermekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcirculus oiciosusbe esik, mikor először él ilyen
mágyarázattal. A térrel való és decluktiv magyarázatok mind
megfordíthatók, mert bennük az idő nem játszik szerepet.

Az okság kezdetlegesebb formái (pszichológiai, mágikus, finá-
lis, stb.) közül egy sem fordítható meg. Ezekhen ugyanis valamely
cselekvés vagy motívum magyarázza a jelenséget; ennek megfor-
dítottja nem képzelhető el. Az artificialisztikus okság sem fordít-
ható meg. (Az ernberek csinálták a külső világot, de nem a világ
hozta létre az embereket). A részvétellel való magyarázathan
kiáramlás és ennek forrása szerepel. A kettő nem fordítható meg.
A mechanikai magyarázatot megelőző magyarázatok közül csak
a környezeti visszahatással való magyarázat mutatja a megfor-
díthatóság kezdetét; éppen az a magyarázat, mely előkészíti az
<okság fejlettebb formáit.

A gondolkozás tehát a megfordithatatlanságtól a megfordít-
hatóság felé halad állandóan. Míg a gyermek a világot szubjekti-
vitásával áthatva fogja föl, addig nem lehet szó megfordítható-
ságról. A közvetlen észrevétel sosem mutatja ugyanazt a napot,
mozgást stb. Az események nem ismétlőclhetnek meg azonos mó-
don. Az értelem alkotja meg az észrevétel mögött a megfordítható
sorokból álló világot.

M euerson. azonosításnak mondja azt a folyamatot, melyre a
tudományok történetében az okságot visszavezeti. Piaget azono-
-sítás helyett megfordíthatóságról beszél. Mert ha igaz, hogy a
magyarázat végeredményéhen mindig dedukció, nem bizonyos,
hogy cleclukálni annyi, mint azonosítani. A dednkciót az okságotrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-és a legalitást egymáshoz közelehh hozó konstrukcióra is lehet
visszavezetni, miként Mach és Gobloi teszik.

Az okság kiinduló pontja a belső és külső világra vonatkozó
tapasztalás clifferenciátlansága: a gyermek a világot énje szerint
magyarázza. Vajjon ez a tény megerősíti Maine de Birsn. pszicho-
logiai realizmusát?

Mikor a kis gyermek énje szerint fogja föl a világot, ugyan-
.akkor énjét a külső világra vonatkozó tapasztalása szerint magya-
rázza. A gyermek nem ismeri jobban énjét, mint a külső tárgyakat.
A részvételi és a mágikus okság mutatja, hogya taglejtések, sza-
'Vak és gondolatok azért olvadnak össze a tárgyakkal, mert a gyer-
mek még nem fedezte fel szubjektivitását. Nem úgy áll tehát a
dolog, hogy a gyermek először belső okságot fedez föl s ezt
átviszi a dolgokra, miként Maine de Biruri gondolja. Az okság a
-szervezet és a dolgok közt létrejövő bizonyos érintkezésből ered,
még a tudat kialakulása előtt. Ez az érintkezés a dolgoknak a gon-
dolkozás által való asszimilációjához vezet bennünket.

Másrészt ha az okságot a priori formának vesszük, legyőzhe-
tetlen akadály elé kerülünk. Mert mért fejlődnék az okság, ha
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készen van s mért függne a környezet hatásától? Ha tehát a való-
ságot meg akarjuk közélíteni, asszimilációt kell föltennünk a dol-
gok és a szervezet közt. Az asszimiláció azt jelenti, hogy a külső
dolgok módosítják a szervezetet, a: szervezet pedig saját struktú-
rájához idomítja a dolgokat. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Kenyeres Elemér.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r t a n í t ó k é p z é s s t a t i s z t ik a i a d a t a i .

- Második közlemény. -

A második Ratio megjelenésétől 1848-ig sokszor merült fel
a tanítóképzés megjavításának gondolata. Még a második Ratio.
előtt mondotta Károly főherceg, az asperni győző, az államtanács
ülésén: "Csakis a kellően szervezett normális iskolában (tanító-
képzőhen) nyer az állam eszközt arra, hogy egy egész nemzet
művelődését a maga céljának és a közjónak megfelelően irá-
nvítsa"." Teleki László "a katonai iskolákon kívül, sürgeti mező-
gazdasági és kereskedelmi iskoláknak, továbbá tanítóképzőknek
a Ielállítását"."

A reform-kor felébredt magyarságát a magyar nyelv okta-
tását illetőleg a második Ratio nem elégítette ki. Az 1807. évi
országgyűlés sérelmi bizottsága többször kifejezte óhaját, hogy
a közoktatásügy az országgyűlés által törvényhozás útján rendez-
tessék. A kívánságok között, melyek mindegyike a magyar nyelv
jogáért és elsőbbségéért szállt síkra, helyet foglalt a tanítóképzés
is: "Gondoskodjék őfelsége a tanulmányi alapból tanítóképző-
intézetek felállításáról, melyekben a tanítójelöltek anyanyelvükön
kívül a magyar nyelvből is oktatást nyerjenek, s aki ennek tanu-

I/
lásában különösen kiválik, jutalomban részesüljön"." A király

a kívánságokat ugyan elutasítja, de a következő országgyűlésekell
újra meg újra előveszik. A nemzet szívós küzdelme volt ez azért,
hogy a királyi joggá deklarált oktatásügyben maga határozhasson.
intézkedhessék. Az 1825/27. évi országgyűlés, berekesztése után.
1827. június 30-án kelt ..F ősérelmek: a' lcireluhoz" című föl iratban
kívánja: "Az iskolában csak olyanok taníthassanak, akik a haza:
nyelvét tudják. Ezért oktató meeterek készítésére megkívántató
intézetek: állftandók";" Az 1825/27. országgyűlés, az ország köz-
oktatásügyének rendezését előkészítendő, bizottságet küld ki.
Ennek a bizottságnak a munkája az Opinio, mely i830-ban nyom-
tatásban is megjelent. Az Opinio ... - mint Kornis Gyula írja -
"a magyar közművelődésügy új kódextervezete". Egyik legérté-
kesebb javaslata, a tanítóképzés ügyének felkarolása, mert "csakis
jó tanítóktói indulhat ki a magyar közoktatás valóságos reformja.":"

44 Kernis Gyula: A magyal' műoelődés eszményei 1777-1848. Buda-
pest, 1927. I. k. 256. 1.

45 Id. m. I. k. 383. J.
46 lel. m. I. k. 410. 1.
47 Id.m. II. k. 37. és 41,. 1.
48 ld. lll. II. k. 37. és 41. 1.
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..A megyéket, a megküldött Opinioból, különösen megragadja a
tanítóképzés ügye és nyomatékosan kívánják a tanítóképzőinté-
zetek, praeparandiák felállítását. Legérdekesebb közülök Nyitra
vármegyének száz évvel ezelőtt írt véleménye: "Mivel a tanítás-
nak minden jó vagy rossz előmenetele és foganatja a tanítók tehe-
tőségétől és tudományos esméreteitől függene - az ebélizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtnniiol:
és oktatók ilXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlá f 'á ly i iudoménuoe e{'LlJetemnél lcépeztessenelc, és
így tanítói hivatalra alkalmatosakká tétetvén, az országban levő
néposkolákba széjjel küldessenek";"

Az Op imo egyes javaslatai az 1832/36. országgyűlés kíván-
ságai közé kerültek és az országgyűlés mindkét háza által kéretett
azok sürgős elintézése. Így sürgették a tanítóképző-intézetek léte-
sítését is. A bécsi kormány azonban nem engedte meg a magyar
országgyűlésnek, hogy közoktatási ügyekben intézkedjék. Heroikus
küzdelem volt ez, melynek rnindcn fázisát elénk vetíti Karnis
Cvnla könyve, .il mngunr műoelőrlc« eszmérujei 1???-1848. Buda-
pest, 1927.. 1-11. kötet,

A Hatiok az oktatásügyet politikumnak tekintették és azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
intézkedés jogát királ yi jognak. Legvilágosabban jelentkezik ez
abban a királyi leirathan, mely az 1836. évi országgyűlésnek a
műipariskola (műegyetem) és a tanítóképző intézetek állítására
vonatkozó törvény javaslatát e szavakkal utasította vissza: I
.,Ö felsége királyi tiszténél fogva gondoskodni fog arról, hogy
az említett intézetek, amennyire a körülmények megengedik, fel-
.állíttassanak: e tárgyban tehát törvényt alkotni nem szükséges"."

A következő országgyiilés a kérdést újra napirendre tűzi.
18..J.O.április 30-áll az 1832/36. országgyűlésnek el taní tóképzőkre
és a műcgyetemrc már elfogadott törvényjavaslatát mcger ősítés
végett újra a k irálv elé terjesztik. de eredmény nélkül.t" Szinte
érthetetlen a bécsi kormárrynak ez az ellenáJlása. Dc a kérdés
többé már nem aludt el. Erre mutat az 183? és 1848 között
megjelent nevelésiigyi könyvek és lapok nagy száma és Wesselénui
Miklós bárónak 1843-ban megjelent tanügy-politikai Szozate.
melyben tanítóképzőintézetek felállítását sürgette. Az 1843/44. évi
országgyűlés kerületi választmánya, Bezeréd] István clnőklete
alatt, szi ntén készített törvény javaslatot a népoktatásról. "Ma.jel
hosszas vajúdás után megszületik az 1844. évi IT. t.-cikk: a kőz-
oktatás nyelve magyar.":"

Eközben, 1839-ben, a reformátusok Nagyenyecl ell , Debrecen- !
bcn és Nagykőrösön, az ott fennálló gimnáziumukkal szoros kap-
csolatban, tanítóképző-intézetet állítottak. "E képezelék célja
volt népesebb egyházak működő tanítói mellé, az eJemiiskolák
alsóbb osztályaiba, segédtanitók at képezni. kik pár évi, képes.

40 IcI. IlL IL le 41. L
50 Id. lll. IL k. 43. és 425. L - Pétcrf'v Sándor: A m a g y a r elemi isko-

Iei népoktuitis. Budapest, 1896.126. 1.
51 Kornis Gvula: A m a g y e u - mííuelődés eszményei 1111-1848.

II. le 427. 1..
;" Ug-V8110tt 1. k. H2. l-S n. i. 46. 1.
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ségüket bebizonyító működés után, kisebb egyházak iskoláiba ren-
deltettek állandó tanítóknak. "53 Ezek a tanítóképzők a tanító-
képzés szempontjából nem jelentettek nagy haladást, mert leg-
többnyire a gimnáziumokból kiszorult, vagy a gimnáziumi tanulmá-
nyaikat folytatni nem akaró felsőbb osztályú tanulókat képezték
ki, hosszabb-rövidebb ideig tartó tanfolyamokban, az elemi iskolai
tanítás legfontosabb tudnivalóira.

A sürgetésekre és az elutasítás okat követő nemzeti felhábo-
roclásra a kormány is megmozdult. 1841. január 30-án a helv-
tartótanács megbíztazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbáró Mednyánszk:y Alajost, a hely tartó-
tanács tanulmányi bizottságának elnökét, a szükséges javaslatok
kidolgozására. Meclnyánszky a javaslatokat hamarosan elkészí-
tette, de Bécsből, ahová felülvizsgálásra Ielterjesztetett, módosí-
tások, változtatások kívánásával visszaküldötték.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hely tartó-
tanácsban meg volt a jó szándék, a népoktatás és a tanítóképzés
.javítasára. Erre mutat, hogy a:mrg az osztrák udvari tanulmánvr
bizottsággal a tárgyalások folytak a kiaclancló tanulmányi rende-
letről, aközben, a királytól nyert engedély alapján, 1842. október
26-án hadott helytartósági rendelettel a tanítóképzesszempont-
jából nagyjelentőségű haladás=történt. Ez a rendelet meghagyja.
hogyaMagyarországon akkor tényleg fennállott ~óm. kath,
tanítóképző-intézetek még egyideig való fenntartása mellett, a
tanulmányi alapból klíSkOlcon, Szegeden, Kenizsén, Érsekújváron
és PestenXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ö t [oképezde állíttassék fel iskolameeterek képzésére,
Ehhez az öthöz, 1847-ben hatodikul G yő 1 '6 t l is állíttatott fel ilyen
taní tóképző-í ntézet.

Ezeknek a képzöknek az volt a céljuk, hogy velük a tanító-
képzést a sze eshelyi, egri, veszprémi mintára két évfo[yamúvú
szervezzék.v' Tantárgyaik a kővetkezők voltak: hittan. testtan.
lélektan, neveléstan, általános és részletes oktatástan, helyesírás.
fogalmazás, magyar nyelvtan, számtan, egyházi ének és zene,
szervezetta ll, történel em, f öldrajz, természetrajz, gazdaságtan,
egészségtan, népszerű fizika, a jobbágyság kötelességei. A II. év-
folyam növendékei hetenként egy napot töltöttek tanítással és
mcgfigyeléssel a miuta-iskolában.

A fenti rendelkezés alapján, részben csak időlegesen.jmeg-
szüntek egyes tanítóképzők. A budai 1844-től; helyette nyilt meg-

~ a pesti kir. kath. tanítóképző 1S-45-től.~I\.pozsonyi, nagy károlyi
és a temesvári végleg megszünt. A kassai 1845-től 1856-ig szűne-
telt, helvette állt fenn ezen ielő alatt a miskolci. Szünetelt 1844-tőr
1856-ig a nagyváradi, besztercebánvai, pécsi és 1849-től 1856-ig
az esztergomi képző.

Ez a szünetelés sokszor csak látszólagos volt, mert pl. a kassai-
ezen idő alatt is adott ki, magánúton készülőknek, bizonvítvánvr
és volt mindig kinevezett igazgatója is.55

53 A debreceni ref. tanítóképző-intézet igazgatójának jelentése. -
Schwarcz Gyula: Magyarország tanítóképezdéinek statisztikája. Pest, 1867~

54 A budai helytartótanács 1842. Január Iü-én kelt 1651. sz. rendelete.
55 Hegedűs János: A lenesni tanítóképző tiirténete. Kassa, 1904_

15-17. 1. .
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A magyal' tanítóképzés statisztikai adatai 10:>

Az öt főképző_ magyar vidékeken helyeztetett el, nyilván
azon céllal, hogy a magyar nyelvnek a népoktatásban, a Ratiok
által elkövetett mellőzését megszüntessék.

A Mednyánszky által készített javaslatok egyik-másikából
végre sok hányódás és bécsi rostálás után rendelet lett. A magyar
királyi hely tartó tanács 1846. december 21-én kiadta- azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar- ~
ország elemi tanodáinak sZi:1bcílyai-t.56 "Ez az első magyarnyelvű

"lIivatalos iskolai szabályzat. "57 Ez a rendelet is meghagyta a
tanítóképzést a "főelemi iskolák" körében, de a tanfolyamokat

- végleges en két évfolyamúakká tette, bár még sokáig fennmarad-
tak a rövidebb ideig tartó tanfolyamok is.

A rendelet legfontosabb intézkedései:
Tanító csak képesített egyén lehet. Egy tanító 100 gyermek-

nél többet nem oktathat. ha több tanítvány van egy iskolában.
- a tanító mellé segécl rendelendő. A vallás tanítása a lelkészre
ruháztatik. A tanító a kántorságon -Kívül más hivatalt nem visel-

-het. A tanítót a község 30 éves szolgálat után teljes nyugdíjjal
köteles nvugdíjazni. A ta'ititók a község, vagy más iskolafenntartó
hármas kijelölése alapján a kir. főigazgató, a minta-tanoda (ké-
pezde) tanítói a helytartótanács áltaL neveztetnek ki. A vallás-
tanítókat a püspök jelöli ki.

Mednyánszky figyelme kiterjedt a..lanítónőképzésre is. _Erről
ugyan már a második Ratio is intézkedik, melynek, mint ismeretes.
a VII. fejezete szól a Ieánvnevelésről." A 36. §. szermt "olyan köz-
intézetek állítandók fel, amelyekben a nevelés iránt hivatást érző
leányok a tudományokban és a tanításban oktatást kapjanak".
Ez a szakasz azonban az idők folyamán annyira feledésbe ment,
hogy az oktatásügyi reformok sürgetése alkalmából "Bezerédj
Istvánok és Fáy Andrások olyan eréllyel követelik a tanítónő-
képző-intézetek állami megszervezését, mintha az 1806. évi Ratio
soha említést sem tett volna róluk.'?" Fáy Andrásnak a nőnevelés
érdekében kifejtett munkásságát Korms Gyula könyve, A magyar

- műoeládés eszmérujei 1???-1848. részletesen ismerteti. Minket
- közelebbről a tanítónőképzés ügyében tett javaslatai érdekelnek.

Az 1842-ben megjelent Óramufatóban nevelőnő (tanítóuőj-képző-
intézetek felállítását kívánja, melyeket az állam, megye, város
vagy egyesület állítson fel közköltségen, közfelügyelet alatt. Tan-
tervét országos bizottság dolgozza ki. Az intézet kiválóbb növen-
dékeit, ha végeztek, két évre külföld legnevezetesebb nőnevelő-
jébe kell kiküldeni, ahonnan visszatérve, még két évig a magyar

fiU Címe: A magyar kir. Helutertoisruice 1845-ki 25.2224. sz. a. júl.
16-árál kell intézménye. Magyarország elemi tonodáinak szabályai. 2. r.

17. 1. Lásd Dr. Kiss Áron: A ma{jyar népiskolai tanítás története. Buda-
pest, 1881. 1. k: 50-52. 1. - Péterfy Sándor: A magyar elemi iskolai nép-
oktatás. Budapest, 1896. 129-130. L

57 Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1111-1848.
ll. k. 46. 1.

.;8 Dc Institutis Puellaribus.
59 Kernis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1711-1848.

II. k, 488.. 1.
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földet, a magyar viszonyokat, a magyar nő életét, gazdasszony-
kodását tanulmányozva, magyal' nevelőnő (tanítónőj-képző-inté-
zetekben taníthatnak.?" 1842-ben még négy ilyen intézetet akar
megszervezni, de mert a terv megvalósítasa nagyon nehezen talál
megértésre és anyagi támogatásra, 1846-bali a?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉleiképe k"burt
cikkében már megelégedne azzal is, la Pesten sikerülne egy ilyen
intézet felállítása. 61

Mednvánszky tervezetéhen szintén szerepelt, a második Hatio
által is kívánatosnak tartott fiú- és leányoktatás különválasztása.
Ezt a tervet a király is jóváhagyta azza], hogy ahol lehetséges,
a fiú- és leányiskolák elválasztandók és a leányiskolák kiilön
kiadott szervezet és tanterv alapján szervezendők. Hogy ez keresz-
tül vihető legyen, annak legelső szükséges feltétele volt megfelelő
tanító nők képzése. Az osztrák tanulmányi bizottság, melynek
retortáján a magyar oktatásügyi javaslatok átmentek, az osztrák
tanítónőképzők szervezetét ajánlotta elfogadásra. "Eszerint a
fanítónőképző-tanfolyamokra 16 évet betöltött leányok vehetők
fel. A felvétel feltétele a három -efemi osztály elvégzése. A kiképzés

-elméleti és gy::;korlati, ;nGlCíf~ttŐ kü1önös -tekintettel a női nemre.
A népiskolai módszertan (írás-, olvasás-, számolás-tanítás, beszéd-
és értelem gyakorlat) különös figyelemben részesül. A kézimunká-
ban is gyakorolják magukat a jelöltek és az elemi leányiskolában
hospitálnak. A tanfolyam végén vizsgálatot kell tenniök. Tandíj
nincs.l?" A tervből nem lett semmi, mert mire megvalósításra
került volna a sor" a lelkes tervező, Mednvánszky Alajos báró
~ghalt,6:1 s akik utána jöttek, nem níertek egy teljesen új intéz-
mény megvalósításához fogni. Miut látni fogjuk, hosszú időre
oltolódott a tanítónőképzés megszeryezése, s akkor is eleinte csak

. a zárdai iskolákkal kapcsolatban indult meg,nem úgy, mint azt
Fáy sürgette és Mednyánszky tervezte, az állam által megszerve-
zett képző-intézetekben. Csak 1868-ban jutottunk idáig. A zárdai
iskoláknak azonban hallgatólagosan megengedtetett, hogy saját
iskoláik számára maguk gondoskodjanak tanításhoz értő szerzetes
nővérek képzéséről.?" .

Az ágostai evangélikusok elemi iskoláinak tanítói, az egy-
házak vagyoni állapota szerint igen különbözők voltak. A művel-
tebb és gazdagabb szepességi és erdélyi szász városok tanítóikat
középiskolát, teológiát, filozófiát végzettek közül válogatták,
Kisebb községek tanítói akárhányszor olyanok voltak, akiknek
sem képesítésük, sem tudásuk nem volt a tanítói állás betölté-
sére. Ezen az á]]apoton az elsőés a második Ratio idejében sem
történt változás, sőt a már ismertetett Sehedius Lajos-féle javas-

60 A magyar tauítónóképzó-intézeti tanárnő képzésén~k első gon-
dolata.

"1 Ko rnis Cvula : A magyar m.űoeládé» eszményei 1777-1848.
II. k, 540-555. 1. .

U2 Ug yanott. II. k 560. L
G:l 1844. június 17.

'" 11 második Ratio 35. §-a alapján.
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latG"is csak óhaj maradt, melynek megvalósíthatását, az anya-
giakon kívül, a négy egyházkerület önállósága is megnehezítette.

Ha gyakorlatilag nem is volt a Ratiüknak általános hatása az
ev. tanítóképzésre, egyeseket gondolkodásra, cselekvésre ösztön-
zött. Ezek hatása az ev. tanítóképzés későbbi rendezése alkalmá-
va] Iátszott meg. ÍgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerlaky Dávid komáromi lelkész írja: "Vala-
míg oskolamestereket nevelő semináriumaink nem lesznek Magyar-

-Országün, addig nem is remélhetjük, hogy jobb oskolamestereink
- legyenek és a gyermekek is jobb módjával tanuljanak. Mert ho-
~ gyan tanítson az, aki azt sem ncm tudja, sem nem is tanulhatta,

init és hogyan tanítson.":" Talán első helyen kellett volna emlí-
tenem Tessedik Sámuel szarvasi ev. lelkészt, akinek csodálatos
reálizmusa száz évvel megelőztc a mezőgazdasági és ipari oktatá-
állami rendezését." 1780-ban alapított szarvasi intézetében. taní-
tókat is képez és a- gazdasági ismeretek elsajátítására mcssze-
földről jönnek hozzá a tanítók. Királyi leirat elrendeli, 1798. jú lius
2-án, hogy "minden tankeriiletből legalább egy, tanítóságra ké-
szülő jelesebb ifjú, akinek a gazdászat iránt hajlama van,
Szarvas ra küldessék tanulás végett és ott Tessedik igazgatása és
tanítása mellett, két évi gyakorlatról szóló bizonyítványt nyer-
vén, a tanítói hivatalra minden más pályázó előtt alkalmaztas-

ék."?" Az iskolai tanítást bíré.lván, így ír Tesseclik:"A gyermekek
az iskolában csak emlékezetűket terhelik, nem tanulnak gyakor-
lati, az életben, pályájukon felhasználható ismereteket. De ki
tanítsa meg őket erre, mikor Magyarországon nincs is igazi tanító-
képző?" Arról azonban, hog y az általános, népiskolai tanítóképzés-
ben hog yan valósította meg Tessedik a maga paedagógiai real iz-
musát, nem maradtak ránk adatok." Egyes helyi jelentőségű kísér-
letek is történtek az ev. tanítóképzés inegszervezésére. Ilyenek
voltak a Nagy György-féle harkai és a súrszenlőrinci tanító-
képzők, amelyeknek az volt a céljuk, hogv a szomszédos falvak és
csperességek "iskülái számára hazafias érzelmű és a haza nyelvé-
ben jártas tanítókat neveljenek" és "a kikerülő ifjakat a kántort
teendők ellátására képesítsék","? Az ev. tanitóképzésről összefüg-
laló, értékes képet aci Dr. Szelényi Odön könyve, A magyar eo,
neoelés törfénele a reiornuicioiol napjainkig. Pozsony, 191? 163-
175. 1., továbbá Dr. Szelényi Odön: Aclc1lékok magyarhoni tenito-
lcé peésűnk multjáh oz, Magyar Tanítóképző 1916. évfolyam. Ilyell

05 Systema rci scholasticae evangelieorum aug. conf. in Hunga ria.
OG Perlak y Dávid: A gyermekekXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó neoelésérol oslo oktatás. Ko-

márom, 1791.
07 Dr. Szclén vi Odön: Tessedik Sámuel élete é« munkássága. Buda-

pest, 1916. .
68 Tessedik (Teschedik) Sámuel munkásságát részletesen ismerteti

és méltatja Kernis _Gyula: A magyar rnűoeládés eszményei 1???--1848.
1. k. 190-191. J.; II. k. 376-385. 1.

60 Zsilinszky Mihály: Tessedik Sámuel őnéletleil'ása. Pest, 1873.. -
Zsilinszky Mihály: Szaross város történelme. Pest, 1872.

70 Pavr Sándor: Nagy György és a harkai iskol« ll. József korú-
ban. Ev. Népiskola. 1916. - Sáritha K.: A sárszentlőrinci ág, ep. egyház-
község története. Szekszárcl, 1910. .
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kísérletszerű volt az 1829-ben Sopronban, a liceummal kapcsolat-
ban megkezdett tanító ~pzés is, "hogya-tanítói pályára észülő"
ifjak némi szakképzettséggel hagyhassák el az intézetet"." A négy
ágo evangélikus egyházkerület által 1842. július 15-én elfogadott
iskolai rendszer, azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzayugróci inniero'? nyomán 1845-1847.kö-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z ö tt fel állíttattak, - illetőleg a már meglevők két évfolyamúakká
átszerveztettek, a következő tanítóképzők: felsőlövői (1~~.), nyír-
egyházcli (1847.), soproni (1829.), szarvasi (1845.)-:-Ezeknék a kép-
zőknek a· sajátossága az volt, hogy velök "a tanítóképzés a Iő-
és középiskolákhoz kapcsolódott, míg a Ratiok és azok alapján
kiadott későbbi rendeletek a tanítóképzést a népiskolákhoz kőtöt-
ték"." Ezek közül legérdekesebb a felsőlövői és a nyíregyházai
képzők felállításának története. Az elsŐ Wimmer Gottlieb .Agos-
tonn ak a nevéhez fűződik. A lelkes Wimmer eszményképe a sze-
mináriumi kiképzés és hogy a tanítók a nép kebeléből válasz-
tandók ki, akiket 3 é'ven·át iskolamester-iriasokként mindenben lU

'" kell oktatni, ami az iskolamesterséghez és orgonistasághoz tartozik.
A szemináriumba a 3 elemi osztály és egy előkészítő osztály elvég-
zése után juthat be a jelölt. A megkövetelt életkor 13-18 év.
A tanítás.nvelve német volt. Ez az intézet adta ki az első magyar-

~ országi képZOíIi:tézeti Ertesítőt 1846-ban.<4 A nyíregyházai ev.
tanítóképző hosszas tervezgetések után 1847-ben nyilt meg, pedig
Hunfalvy Pál már 1835-ben részvények kibocsátása által akarta
a képző felállításához szükséges tőkét összegyűjteni."

Az erdélyrészi evangéhkusoknak már régi idők óta fenn-
állottak tanítóik képzésére a papnevelőkkel kapcsolatos "teologiai-
paeclagogiai szeininarium't-aik. Nledgyesen (1586.), Nagyszebenben
(17 .. ), Segesoéron. (1552., máskor 1823. van alapítási évií] fel-
tüntetve), melyekhez 1847-ben a brassói járult.

Így állt a magyar tanító képzés ügye az 1848-as évek elérke-
zésekor. Rendezetlenül, egyöntetű szervezet és irányítás nélkül.

------- Eötvös ]ózsefbáró az 1848. évi május 8-iki rendeletében azt
a szándékát fejezi ki, hogy tanítóképezdéket állítand fel. Javas-
latának 17. §-a szerint ,.a j:özállomány gondoskodni fog, J!gg}'
kellő számmal felállíttassanak olyan intézetek,. melyekben nép-
tanítók képeztessenek". A tauítóképzők felállításával és megrefor-
málásával részletesen foglalkozott az első egyetemes kongresszus
is.?" A "felső elemi tanítók" számára oly képzőt kíván, amely az

71 Szelényi Odön: A magyar ev. nevelés története. 169. 1. - Papp'
József: A soproni eo, tanítóképző-intézet története. SOPl'OÚ, 1908.

72 A magyarhoni ágo hitvallású evangélikusok oskolai rendszere.
Pest, 1842.

73 Sebestyén Gyula: Elemi iskolai tanító- és tanítónőképzésiink fejlő-
dése. Budapest, 1896. 8. 1. , •

7' Wimmer életére, eszméire lásd Kernis Gyula: A magyar müoe-
lődés eszményei 1???-1848. II. k. 152. 1. - Dr. Szelényi Odön: A magyar
ev. nevelés története. 169-170. J. - Dr. Magyar Győző: Wimmer G. A.
Budapest, 1910. - Sámuel Kurtz : G. A. Wirnmer. Budapest, 1895.

75 Dr. Szelényi Oclön: A magyar ev. nevelés története. 172. 1.
76 Tavassy Lajos: Az első egyetemes és közös magyar tanítógyűlés.

- Májer István: A magyar képezdék reformja. Pest, 1.848.

"
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egyetem bölcseleti fakultásának legyen ágazata és ezen kar igaz-
gatása alá tartozzék. Ez a képzés három évig tartana: két elmé-
leti és az utolsó egy év gyakorlati év lenne. Az ország vidéki váro-
saiban két évfolyamú "középképezdék" volnának felállítanclók.
A tanítónőképezdéket a kongresszus '3 évfolyamúaknak kívánja,
a gazdasszonykodáshoz sziikséges varrás, fonás, hímzés, sütés,
főzés, baromfi tenyésztés, konyhakertészet tanításával. A képzőket
kerttel kívánja ellátni.?" Bár a tanítóképzés megreformálásánalc
terve nem volt egységes, sok életrevaló gondolatot vetett fel.

Eötvös terveinek és a kongresszus kívánságainak, továbbá
az Eötvös által tervezett kötelező népoktatásnak megvalósítását,
valamint 16 tanítóképző-intézeti tanárjelölt Poroszországban való
kiküldetéSét megakasztotta a- szabadságharc leveretése és az
önkényuralom. A báró Geringer idejében 1849. évi okt. 9-én
kiadott oktatásügyi rendelet a tanítóképzésről különösebben nem
intézkedik. Csak 1855. április 25-én Thun Leó gróf által kiadot!
rendelet nyomán, 1856. jan, 20-án rendeztetett a tauítóképzés.:"
Az abszolut idők kormánya különösen gondjaiba vette a tanító-
képzést, melyben nem annyira új rendszert, mint inkább a meglevő
rendszer tökéletesítését akarta. A tanítóképzőtanfolyamok
továbbra is a minta-főelemi iskolával kettettek össze és az Ú,T
képzőket lehetőleg többnyelvű vidéken helyezték el, a mag ya.r
nyelv háttérbe szorítása végett,

A tanítóképző-intézetek vezetése a velük kapcsolatos
főelemi, illetőleg normális iskolák rgazgatójáta volt bízva, főfcl-
ügyelő je pedig a tankerületi főigazgató, illetve az egyházmegyei
hatóság volt.79 Az igazgató mellett, ha szükséges volt, külön tanító-
képző tanárt is alkalmaztak, aki a tarrítójelőltek elméleti és gya-
korlati szakképzését vezette. Az 1842-ben felállított öt kir. róm.
kath. tanítóképzőt 18;25-benmegszüntették, illetőleg átszerveztek és
1855-től kezdve a következő kir. róm. kath. -Úlnítóképző-illtézetek
álltak fenn: 1. Besztercebánya, 2. Esztergom, 3. Győr, 4. Kalocsa,
5. Kassa, 6, Nagyszombat, 7. Nagyvárad, 8. Pécs, 9. Pest, 10, Sop-
ron. 11. Szatmár, 12. Verse c és 13. Pest (az angol kisasszonyoknál). '1 5
Ez utóbbi volt hazánkban az első tanítónőképző. Ezek mellett
fennállottak, vagy felálIíttattak: 14. szegedi, 15. csíksomlyói,
16. egri, j 7, szepesváraljai róm. kath" 18. nagyváradi és 19. ungvári
kir. gör. kath, tanítóképezdék. 1857-ben megnyilt a szatmárnémeti.
1858-ban a nagyváradi, 1860-han a kassai tanítónőképző. Ezen-
kívül fennállott a reformátusok 3, az ágo evangélikusok 8, a gör.
keletiek 3 és végre 1858-tól az izraeliták pesti tanítóképző je.
Az izraelita tanítóképző felállítása előtt a zsidó tanítójelöltek a
pesti kir. kath. tanítóképzőben tanultak, amelynek 1856-1859.
között 134 róm. kath. és 158 izr. növecléke volt.

77 Kernis Cvula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyal' tnűoeládés eszményei 1111-1848.
II. k. 591. 1.

78 A rendelet címe: BesiimmungeriXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ű r - il ie ksiholischen. P r iip n rn n -
den-Curse (Leh rer-Bildungsanstalten) in Ungnrn.

79 Az 1.855. hi nov, 5-&11 létrejött Concordaium 8, §-a_
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Minden tanítóképző két évfolyamú volt. Tantárgyaik leg-
nagyobb részben ugyanazok voltak, mint a főelemi iskola tárgyai,

1\

de nagy haladásnak tekinthető é.!...külQll_tanitóké'pző tanári' állás
szerv~Se, a nevelés- és tanítástan, módszertan, az iskolai szer-

-;:-ézet ismertetésének felvétele a tantárgyak közé s hogy a szak-
\ tárgyak tanításával külön szaktanárok bízattak meg. Az 1852. évi

12.779. sz. min. rendelet kimondja, hogy a tanítóképző-intézeti
oktatás köréből minden olyan ismeret és ügyesség kiküszöbölendő,
melyre a tanítójelolteknek majdan hivataluk betöltése közben
okvetlen szükségük nincs. A néptanítónak nincsen szüksége a nép-
iskola színvonalán messze túlmenő szakszerű, tudományos képzett-
ségre; többet ér ennél a tanítói hivatal ért való lelkesedés, ügy-
buzgóság, a gyermekekkel való bánnitudás és a hit-erkölcsi élei
folytatásához megkívántató feddhetetlen jellem.

Az oktatást a tanítóképzőkben szigorú an a tanítói hivatal
követelményei szerint kellett végezni. Ezért az oktatás alapjai
a tanítóképzőkben is a népiskolai tankönyvek voltak. A növen-
dékek ezen, a minisztérium . által előírt tankönyvek anyagát és
annak népiskolai feldolgozási módját tanulták meg.

A tanítóképzők tanterve, a népiskolákban történt változá-
sok szerint, már 1853-ban, majd végleges en 1856-ban alakúlt ki.

(í
Minden egyes képző hiteles volt intézete számára azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Bestimmun-
gen [iir die Priipnrenden-Curse" alapján tantervet készíteni '
azt jóváhagyás végett a helytartótanács elé terjeszteni.t" Az elmé-
let mellett nagy gondot fordítottak a gyakorlati képzésre. Gya-

:.:::::::korlóiskolául a minta főelemi iskolák szolgáltak. Megkövetelték
a növendékektől, hogy: 1. jelen legyenek a mintáúl szolgáló iskola
tanítójának és hitoktatójának óráin és erről jegyzeteket készít-
senek; 2. próbatanításokat kidolgozzanak ; 3. próbatanításokat
tartsanak.

Nagy gondot fordítottak a kántorképzésre és ezért a zene-
tanári állás betöltésére kiilőnös figyelemmel voltak. Gazdaságtant
is tanultak, de legtöbbször csak elméletben. Akit az ezen idők
'részletes tanterve különösebben érdekel, a tanított tárgyak anya-

\
gáról, óraszámáról. a használt tan könyvekről részletes kimutatást
talál a Bárány Ignác által szerkesztett Iskolabarát 1867-iki évfo-
Iyamáhan vagy Schronrcz Gyula: A nwgljarorszúgi tanítóképezdék
statisztikája cimű művében úgy a tanitó-, mirrt a tanító~ő-
képzőkről.

Így pl. Kassán az 1856. évben az intézeti tanterv szerint ..
volt: hittan heti 2-2 óra, neoelés- és oktatástan heti 4-4 óra,
részletes modszeruui (az egyes tárgyak tanárai tanítoHák),nyelv-
óktatási szak, olvasás, nyelvtan, helyesírás és fogalmazás heti
5-5 óra (itt ismerték meg az írás-olvasás tanításmódját is), szám-
lan heti 1-1 óra, szép- és foly6írás heti 1~1 óra, rajz és geo-
metria heti 1-1 óra, IT/ag.yar nueloten. heti 1-1 óra, ének és orgona
heti 8-8 óra, mezőgazd< lságlan heti 1-1 óra, gyakorlali kiképzés

--80Akassai tanítóképző 1856. évi tantervét közli HegecHís János:
A kassai tanítóképző története. 40-44. 1.
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céljából minden évfolyam hetenként 3-3 órát az elemi iskolában,
J-1 órát a kisdedovodában tölt.81 Az első évfolyam növendékei
az 1. és II. osztályban heti 1 órában hittant, heti 2 órában más
tárgyat tanítanak. A második évfolyam növendékei ugyanezt csi-
nálták aJIHGFEDCBAIll. és lY. osztályban.

Felötlő a reáliák tanításának hiánya, Ezen az 1863. évi július
8-ánkelt 85.894. számú rendelet igyekszik segíteni, de tanításuk
még így sem tud a népiskolai olvasókönyvek kereteiből kilépni.
Az 1864. évi július 8-án kelt 51.347. sz. rendelet módosította a
tanítóképzők tantervét. s ez az 1868. évi törvény életbelépéséig
érvényben maradt. E szerint pl. a kassai tanítóképzőben volt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhitten
mindakét évfolyamban. összesen heti 4- óra; nevelés- és oktatástan
összesen heti 5 óra; olvasókönyv kezelése összesen heti 4 óra;
reáliák (természetrajz, földrajz) összesen heti 4 óra: magusr-, tót-
és német nyelvtanítás módszere egyenként heti 4, összesen 12 órA.;
számtan mindakét évfol yamhan, összesen heti 4 óra; szépirés
heti 2 óra; rajz heti 2 óra; gazdaságtan heti 1 óra; orgoruilés
heti 6, éneklés heti 2 és tanítási gyakorlat heti 4 óra. Összesen
heti 50 óra. Ezzel a többi képzők tanterve nagyjában megegyezett,
csak az egyes tárgyak heti óraszámában vannak eltérések.V

A janítás nyelve a tanítóképzőkben azon meggondoláson ala-
púlt, hogyatanítójelöltek azon ci nyelven tanúljanak, amelyen
tanítani fognak. Az 1856. évi január 20-án kelt' rendelet szerint:
a kalocsai, esztergomi, pécsi képzők tannyelve magyar és német
volt, a nagyváradi, szatmári és győ ri képzőkben a tannyelv ma-
gyar, de a német ezekben is egyenjogú a magyarral, a pesti kép-
zőkben a ném et volt tanrivelvül kijelölve, de megengedtetett. hogy
a magyar nyelvre is tekintettel legyenek, majd későbbi császári
és királyi parancs megengedte, hogya pesti képzők egyes tárgyai
magyar nyelven is előadassanak. A nagyszombati, kassai és besz-
tercebányai tanítóképzők tanítási nyelve német és tót, a s prQ.ni~
német és horvát volt. Természetesen Ungváron magyar-német-
ruthén, Nagyváradon, a gör. kath. képzőben német-őláh, ugyanez
volt az aradi gör. kel. oláh képzőbell is. Versecen és Zomborban
pedig német és szerb.

A felvétel tekintetében a kormány rendeletei megkövetelték
a növendékektől :83 1. testi épséget és betöltött 16-ik életévet.
2. erkölcsi kifogástalanságot: 3. a 2 vagy 3 osztályú alreál vagy
algimnázium jó sikerrel való elvégzését; 4. a zenei oktatás befo-
gadására való előkészültségetr" 5. előnyben részesíttettek, akik

.már valamelyik kiváló főtanító mellett segédkeztek t1S a kántori
teendőkhöz is értettek. "Kiváltképen ugyan még folyvást ad a
11m. helytartótanács korengeclélyt s az előÍrt tanulmányoktól való

81 Az első egyetemes gyűlés is kí vánta a közös tanító- és óvóképzést,
82 Hegedűs János: A kassai tanítóképző története. - Bárány Ignácr

A pesti kir. tenitáképezde tenteme. Iskolabarát 1867. évfolyam.
83 Néha tanoncnak is nevezték a tanítójelöltet.
8< Az 1855. évi 1755?, 1857. évi 20.463. és 1858. évi 3851. számú

rendeletek.
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felmentést, ele az ilyenek száma évről-évre kevesebb." De volt
olyan rendelkezés is, pl. a kassai képzőben, hogy "ha anyanyelvü-
kön folyékonyan írni, olvasni tudnak és a négy számtani. műve-
letet ismerik, Ielveendők." A tanítónőképző-intézetbe való fel-
vétel szintén a 16 éves korhoz, a főelemi tanoda 4. osztályának
elvégzéséhez és felvételi vizsgálathoz volt kötve.t"

Hogya tanfolyamot minél jobban benépesítsék, gondoskodtak
a növendékek anyagi szükségleteiről is. Itt találjuk az els~ rend-
szeres ösztöndíjakat, így a pesti tanítóképző n&gy 60 frtos, a pesti
tanítónőképző négy 40 frtos ösztöndíjat kapott. Ugyanennvit kap-
tak a kalocsai, nagyszombati, szatmári, besztercebányai, soproni,
pécsi, győri róm. kath. tanítóképzők növendékei. A gör. kath.
tanítójelöltek közül a munkácsi és a nagyváradi püspökség tanító-
jelöltjei nyolc, az eperjesi hat 40 frtos, a gyulafehérvári és a sza-
mosújvári püspökség tanítójelöltjei együttesen hat 80 frtos és hat
50 frtos ösztöndíjat kaptak. Anagyszebelli gör. kel. tanítóképző-
intézet növendékei évi 315 frt segélyt kaptak, a csíksomlyói
róm. kath. tanítóképző-intézet növendékei pedig 400 frtot.

Az 1855-iki szervezet a nép iskolákat főelemi és alelemi isko-
lákra osztotta. A főelemi iskola alatt ismét háromféle iskolát
értettek." Az első csoport mellett alreáliskola volt 2-3 osztállval.
(Az alreáliskola a mai. polgári iskola típusa volt.) A második cso-
portba azok az iskolák tartoztak, amelyekben, bár nem voltak

,alreáliskolával kapcsolatban, legalább négy tanító tanított. Har-
madik csoportba tartoztak a plébániai főiskolák egy főtanító vagy

1 igazgató vezetése mellett, annyi altanítóval, amennyire épen sziik-
ség volt. Az alelemi iskolák alatt a tulajdonképeni falusi iskolákat
f'rtették, 1-2 tanítóval.'1 Ha a főelemi iskola mellett tanítóképezde is volt, akkor minin-
fő{anodának nevezték. .

A tanítóképesítés a két tanulmányi évelteltévei történt, gya-
korlati év nélkül. A tanítőképesítésnek három foka volt: 1. főelemi
iskolai tanítói, aki mind a négy elemi osztályban taníthatott;
2. alelemi tanító, csak az alsó három, 3. altanító pedig csak az alsó
két osztályt taníthatta. A tanítóképesítő-vízsgálatok a tankerületi
főigazgató, az egyházi iskolafelügyelőség és esetleg a hely tartó-
tanács által kiküldött vizsgabiztos jelenlétében mentek végbe.
A vizsgáló-bizottság tagjai voltak az igazgató, a hitoktató és a
ianítóképzésben résztvett minden egyes tanár. A vizsgálat rend-
szerint csak szóbeli volt, de a biztos megkívánhatta a zárthelyi
dolgozatot is.88 Az osztál yzatok kitünő, jeles, jó, elégséges, elég-
telen voltak.s" Főelemi tanítói oklevelet azok kaptak, akik a két-
éves tanfolyamot elvégezték és a tanítóképesítő-vizsgálatot letették.

A tanítóhiányra való tekintettel, egyes képzőkben egyéves
--_.

85 Bárány Ignác cikke az Iskolabarát 1867. évi évfolyamában.
86 Az 1858. évi szept. 28-án kelt 30.223. sz. helytartótanácsi ren-

delet,
87 1858. jan. 4-én kelt min. rendelet.
88 1858. évi 22.514. számú rendelet.
89 1864. hi aug. 7. 32.251. sz. rendelet.

~
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'tanfolyamokat is tartottak fenn, melyekben az elméletből keveset
nyújtottak, főleg a gyakorlati kiképzésre fordították a figyelmet.
Ezen tanfolyamot végzettek szintén képesítővizsgálatot tettek, de
csak altanítói (segédtanítói) képesítést nyertek, melyet néhány évi
eredményes gyakorlati működés után, újabb vizsgálaton, alelemi
'tanítói oklevél elnyerésével egészíthettek ki. Főelemi tanítói képe-
sítő-vizsgálatot ezek csak akkor tehettek, ha valamelyik tanító-
képzőben a második évet rendes úton elvégezték.

Az 1855. évi 'általános szervezés előtt is adattak ki a tanító-
képzőkre rendeletek. Az 1853. évi 11.866. sz. rendelettel a nagy-
váradi, az 1854. évi 12.553. sz. rendelettel a verseci (alapítva 1852:
tanfolyamok alakíttattak át kétéves tanítóképzőkké. Az 1853. évi
4983. sz. rendelet kimondja, hogyamintafőiskolákkal kapcsolato>;
tanítóképzőkben csak a főelemi tanítóképesítéssel kell foglalkozni ..
Országszerte érvényes Fő-, al- és segédtanítói okleveleket egyedül
a főelemi iskolákkal kapcsolatos tanítóképző-intézetek adhattak ki.
Az altanító-képző tanfolyamok 1855. után is fennállott ak a pesti,
szegedi, miskolci, győ ri és az érsekújvári képzőkben. Sőt úgy lát-
szik, hogy az országban fennálló 243 róm. kath. főelemi iskola
közül egyik-másik sziii1en a ott ki altanitói kepesítést.90

-- - -

Azok, akik ezen rendeletek előtt már legalább három évig
állásban voltak, anélkül, hogy tanítói képesítésük lett volna, ha
működésükkel az egyházi és politikai hatóság meg volt elégedve,
tanítőképesítő- (ú. ll. approbációs) vizsgálatra jelentkezhettek.
Ezeken még azáltal is igyekezett a kormány segíteni, hogy 2-4
hónapos tanfolyamokat rendezte tett számukra Pesten, Szegeden,
Kassán, Egerben, Sopronban, Győrött, Pécsett és másutt is a róm.
kath., Karlovitzban és Pakratzon a gör. keletiek részére. Ezekről
a tanfolyamokról igen szornorú képet festenek az akkori igazga-
tók jelentései: "A szűkölködő, hihetetlenül silány ellátású, nagy-
számú családdal terhelt, sokszor elöregedett, tót-ajkú, falusi taní-
tók, a kényszer nyomása alatt, tetemes számban siettek a felső-
helyi rendeleteknek eleget tenni. A tanfolyam elvégzéséről szóló
"kielégítő siker"-t mutató igazolvány nem elméleti, hanem kizá-
rólag "gyakorlati" értelemben veendő."91

A tanítónőképző-intézetekről az 1856. évi január 20-án kelt
19.334. sz. rendelet intézkedik, s alapelveiben megegyezik a tanító-
képzőkről mondoHakkal. Ebből az időből a pesti kir, kath. (angol-
hölgyek) képzőjét ismerjük részletesebben. Részletes tantervét az
intézet tanári kara évről-évre állapította meg. A tanórák száma
nem volt nagy. Az ének-, zene-, kézimunka-órák számát sokszor
az egyes növendékekhez képest állapítottak meg. Általában a már
ismertetett tantervvel nagyrészben megegyezik a tanítás tárgya
és óraszáma is, feltűnő, hogy reálismeretekre sok, az 1. évfolyam-
ban heti 7, a másodikban heti 4 óra van felvéve. 92 Az intézetbe

90 Schwarcz Gyula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlof"Y vezessük jövőre a hazai közoktatásügy
statisztikáját. Pest, 1866.XII . l.

91 Imre Lőrinc kassai igazgató Jelentése.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
92 Molnár László jelentése az Iskolabaráf-ban (1867).
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való felvételt az 1858. évi 30.223. sz. helytartótanácsi rendelet sza-
bályozta. Tannyelve 1861-ig német volt, attól kezdve magyar.
Itt találjuk az első női kézimunkatanítónői képesítéseket is 1856-
ban és attól kezdve évenként.

A tanítóképzés anyagi terheit - épenúgy, mint a népisko-
lákét - a bécsi főkormányhatóság, amennyire csak tehette, igye-
kezett másokra áthárrtani. Legtöbbször a község, a püspökség és
a tanulmányi alap közösen fedezte a leöltségeket. Erre vonatkozó-
lag néhány példát közlök. A pesti tanítóképzőben 1844-től 1856-ig
terjedő időben a tanulmányi alapból kapott ,,2 tanár 700-70G
pengő forintnyi évi fizetést, a hit- és zenetanár 300-300 frtot,
az iskolaszolga 150 frtot. Ezenkívül a tanulmányi alap fizette
a 3 tanterem és a szolgalakás évi 480 frtnyi bérét. Ez összesen
2630 frt volt." 1858-tól kezdve a "képzőtanár évi fizetése 840 frt,
a hittanár é 105 frt, a német nyelv tanár é 105 Irt, a rajtanáré
52'50 frt, a szépíró mcsteré 52'50 Irt, a zenetanár é 157'50 frt.

--- AneJyiségeket, a fűtést, a mintatanoda tanítóinak fizetését a város
fedezte." A kassai képzőbell 1856-tól a fizetések, a tanulmányi alap
terhére, a következők voltak: a paedagogiai tanár fizetése 735 frt,
amelléktanárok óradíjai óránként évi 17 frt, összesen 391 frt.
A város gondoskodott tantermekről, fűtésről, a mintatanodáról,
a kertészeti oktatásról. Adott két, évi 60-60 Irtos ösztöndíjat.'
A püspök gondoskodott a hitoktatásról és adott két, évi 40-40'
frtos ösztöndíjat." A képzőtanárok fizetése általában mindeniitt
735 frt a tanulmányi alapból, lakbér nélkül, s ezt a fizetést kapják
akkor is" ha a tanáraágon felül igazgatók is. Különben az igazgató-
ságot, legtöbbször minden tiszteletdíj nélkül, valamelyik magasabb
helyi egyházi fnnkcionáriusra bízták. A tanárok nagyrésze óra-
díjas gimnáziumi, teológiai tanár; a zenét" pedig rendesen az egy-
házi karnagy tanította. Az óradíj egy-egy heti óra után évi 17-18'
frt volt. Természetesen volt az említetteknél több fizetés is. Pes-
ten, úgy a kir. kath. férfi- és női-, mint a királyinak nevezett
izraelita képzőben. a képzőtanár évi 840 frtot kapott, ezzel szem-
ben' a szepesi róm. kath. képzőben a képzőtanár évi fizetése
200 Irt, az egriéi 45Q frt. A protestáns' iskoláknál is, kivéve Nagy-
kőröst, ahol két tanár 885-885, egy 600 és egy 560 Irtot kapott,
kevés volt a rendes tanárok fizetése és az óraadók tiszteletdíja.
A görög-keletiek is panaszkodtak, pedig Aradon 525, Zomborban
800 Irt egy-egy rendes tanár fizetése. De hogy ez a fizetés, az
akkori viszonyok között sein lehetett elegendő, mutatja az ungvárirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I képző tanárának és egyben igazgatójának kifakadása: "fizetésem
I évenként 735 Irt, miből 200 frtot évenkint szállásért kell adni:'
ebből látható, mily nyomorúságos a képezdei igazgatónak az állása

. Magyarországon !"93

Az intézetek elhelyezése sem volt ideálisnak mdndható. Kas-
sán a volt jezsuita-rendház egy részét alakították át erre a célra,

93 Schwarcz Gyula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyarország lanítóképezdéinek statisztikája.
Pest, 1867. 9. 1.
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később a városi elemi iskola helyiségeiben kapott két tantermet
és zenetermet. A pesti képző 1856-ig '; teremből álló bérelt helyi-
ségben volt, 1856-tól a tan helyiség et és a Iűtést a város adta. Ez a
Háromkorona-utca 16. számú házban volt és csak két tanteremből
állt, zeneterem nélkül. J ellemzőül közlöm még, hogy "az intézetnek
volt 200 kötet et meghaladó csinos könyvtára; 1 orgonája, 2 fis-
harmónikája, 3 szekrénye, 1 vijlan ygépe, 1 légszivattyúja, 1 föld-
tekéje".

A nagyváradi képző a régi püspöki várban volt, az ungvári
a vár kapubejáratánál levő két szobában, amelyek helyett később
a várudvaron emeltek kft tantermet magába foglaló épületet. Az
épületek, tantermek, felszerelések nem voltak megfelelőek, erről
számos panaszt, felterjesztést olvashatunk. J avulásra azonban
nem volt kilátás, inert a megállapodások értelmében helyiségeket
adó helyi hatóságok előtt az akkori képzők nem voltak szimpati-
kusak. A bécsi helytartótanács a nemzet elnémetesítésének egyik
eszközéül tekintette őket s ilyen szemmel nézte a passzív ellenállást
kifejtő nemzet is.94 A tanítványok közül a németül tudók min-
denütt előnyben részesültek. A helytartótanács iskolaügyi embe-
rei, mint pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHi1i:1S pesti tankerületi tanügyi tanácsos, akit később
a szatmári püspökséggel jutalmaztak. úgy nyilatkoztak i'" "Meg
fogjuk mutatni, hogy nehány év mulva még az alföldi esikés is
németül fogja tanulni az ABC-éf'. De ez az idő nem kövtekezett
be, mert a nemzet életereje erősebb és a bécsi kormány hatalma
gyengébb volt, mint hogy ezt végre is tudja hajtani. A németesí-
tési akció, mely teljesen az első Ratio 80 év előtti vakságával volt
megverve. nem mindenütt mult el olyan nyomtalanul, mint pl.
a debreceni iskolákról, ahol a városi tanács, Haas átíratára. a
németnyelvű tanítás bevezetése érdekében, azt válaszolta: "a vá-
rosi tanács egyelőre nem látja elérkezettnek az időt azzal foglal-
kozni, hogy mikor lesz célszerű a német nyelvnek Debrecenbe
való bevezetéséről gondoskodni."

Ezekről a szomorú évekről írja Bárány Ignác:96 ,,1856-ban
kath. minta-tanoda állíttatván fel Pesten, ezzel hozatott Kapcso-
latba a tanítóképezde, melynél egyúttal megszűnt tannyelv lenni
a magyar nyelv, elbocsáttatott az előbbi tanszemélyzet, sidegen
származású, a magyar nyelvet nem is ütő egyén állíttatván az
intézet élére, a magyar nemzeti jellegét elveszté. Előadási nyelvül
a német iratott elő és a vallástan és a magyar nyelvtan kivételéve]
minden tárgvat maga az egyetlen tanár adott elő." Így volt ez
a többi képzőben is, Pl. a kassaiban 1860-ig három nyelven foly!

94 A 10.044/1854. sz. helytartósági rendelet ebből a szempontból
bírálja az 1842-b n felállított öt főtanítóképezclét: "Die Errichtung diesel"
Austalten lasst sich nur aus del' schon damals verfolgten Tendenz zur
Verbreitung del' ungarischen Sprache erklaren, welche auch deswegen
ausschliesslich als Unterrichtssprache vorgeschrieben wurde."

9S Dr. Kiss Áron : A magyar népiskolai tanítás története. I. köt. 60. 1.
Péterfy Sándor: A magyar elemi iskolai népoktatás. 144. 1.

96 Iskolabarát 186? évfolyam.

< MagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n í t ó k é p z ő s
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a tanítás. Ennek szomorú következménye lett sok magyar vagy
félig magyar község lakosainak elnemzetietlenítése."

Az 1860. október 20-ikán kibocsátott diploma új életre élesz-
tette a nemzetet. A németesítő osztrák hivatalnokok elhagyták
az országot. Ez különösen a magyar nyelvnek jogaiba való vissza-
helyezése szempontjából volt fontos. A tanítóképzők szervezeté-
ben azonban semmi lényeges változás nem történt, az iskolák fel-
ügyelete az 1845. évi mintára felállított 5 kerületi főigazgatóra
bizatott. A népoktatásbau. sajnos, az enyhébb kormányzás hatá-
sára, visszaesés történt.

Az 1850-es éÍyekből származik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodszeres érlekezlelek hiva-
talos elrendelése is, melyek tartását már 1853. évi miniszteri ren-
delet kívánja és amelyet az 1855. évi Bestimmurigen. 26. §-a kife-
jezetten elrendel, az igazgatóknak. iskolafelügyelőknek és a tan-
kerületi főigazgatóknak is.98

Mindezek, amiket elmondottunk, szorosan csak a róm. kath.
és gör. kath. tanítóképzőkre vonatkoznak, legfeljebb még az
izraelitákéra, akik igyekeztek magukat a helytartótanácsi rende-
letekhez tartani. Az autonóm protestáns felekezetek nagy kíizde-
lem árán megtartották önállóságukat. Haynau ugyan 1850. feb-
ruár. 10-én kelt rendelettel az önkormányzattől, gyűléstartást
joguktói megfosztotta őket, később azonban, az egyházak folyto-
nos tiltakozására, a bécsi kormány megengedte, hogy császári biz-
tosok jelenlétében egyházi és iskolai ügyeiket megtárgyalhassák.
Már 1847-ben terveztetett Pesten egy református tanítóképző fel-
állftása.?" A szabadságharc után legelőször a tiszamelléki ref. egy-
házkerület adott ki új tantervet a népiskolák számára 1857-hen és--= --,~
felállította a sárospataki ref', tanítóképzőt, Ezekben a munkála-
tokban legnagyobb érdeme a képző igazgatójának, Ámay J ózsef-
nek volt.i'" 1858-bn Tisza Kálmán és Török Pál elnöklete alatt
összeültek a négy ref, egyházkerület kiküldöttjei egyetemes nép-
oktatási szervezet és tanterv készítésére. Az elfogadott tervezetet
Gönczy Pál készítette. A tanítóképzésrőlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy Tntézkedtek, hogy
a kormányrendeleteknek megfelelően, a fennálló debreceni, sáros-
pataki és nagvkőrösi ' képzők tantervét a Bestimmungen alapján
átrevidiálták és a már említettekhez felállították a pápai tanító-
képzőtanfolyamot.t'" Az egyházkerületek - most már mínden
egyházkerületnek . megvolt a saját tanítóképzője - kiküldött
vizsgáló-bizottság előtt vizsgáztatták le a tanítőjelölteket. Az
autonómia azonban igen tág teret nyújtott arra, hogy olyanokat
is Ievizsgáztassanak, akik csak rövidebb ideig, vagy egyáltalán
nem voltak a tanítóképzőnek növendékei. Sőt ezek a bizottságok

97 Schwarcz Gyula: Hogy vezessük jövőre a hazai közoktatásügy
statisztikáját. Pest, 1866. XII. l.

98 .A vall. és közoktatásügyi miniszter 1895. évi XXV. jelentése. 1143. 1.
99 Szőnyi Pál: A Pesten felállítandó protestáns prueperendie terve.

Pest, 1847. .
100 ÁITay József: Népiskolai tanterv. Sárospatak, 1858
101 Prot. népiskolai tanterv. Pápa, 1859. Népiskolai szeroezei.

Pápa, 1859.
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még akkor is állítottak ki képesítő-okmányokat, mikor már az
1868. évi XXXVIII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.-c. értelmében erre többé joguk nem volt.102

A debreceni képzőben egész 1867-ig csak másfél évig emel-
kedett fel a tanítóképző-tanfolyam maximális tar-tama.' "A k.é-
pezclébe hat gimnáziális osztályt végzettek vétettek be, azonban
-öt osztályt végzett is felvétetett, ha 18 éves volt és a kellő vizsgát
letette." A pápai képzőben pedig ez időtájt csak a gimnáziumi,
illetőleg teo ógiai és filozófiai tanulmányokkal egyidejűleg folyt a
tanítóképzés. Sokkal jobban állt a tanítóképzés ügye a nagykőrösi
-és a sárospataki képzőkben, ahol önálló, rendszeres képzés folyt,
nagyon kiváló igazgatók vezetése alatt.103 Ez utóbbi helyen pl.
a gimnázium felsőbb osztályaiból átjött növendékek 3 évig tartó
tanfolyamon tanultak "s akik elébb elhagyták az intézetet, az
igazgatóság által iskola-tanítói hivatalra nem ajánltattak." A ref.
képzök a jelölteket segélyekkel, lakással, konviktus sal is ellátták.

Az evangélikus képzők közül legjobban volt megszervezve
.a soproni, melynek külön egyemeletes épületében 3 tanári lakás

.- és j4 s,zob<ÍbóIjlló jnternátus volt. Gondoskodás történt a jelöltek
segélyezéséről, lakásáról, ellátásáról. "Bizonyítványt csak azok
nyertek, akik a teljes S évi tan folyamot sikerrel végezték,
feddhetetlen erkölcsűek és a képesítő vizsgát letették." A
felsőlövői ev. képzőben "csak minden második évben
vétettek fel a praeparandiából a szemináristák. Sokan a
praeparandisták közül nem is vétettek fel, mert nem voltak alkal-
matosak. vagy önként kiléptek. de csak a szemináristák' azok,
akik valóságos néptanítokká kiképeztetnek." Egyébként a szer-
vezet változott is. Az első tanterve. az 1850, évi, a vall. és kőz-
oktatásügyi minisztérium könyvtárában kéziratban megvan. Az
1854/55. évi Értesítő is ismerteti az intézet akkori szervezetét, tan-
tervét, amiből megállapítható, hogy az előkészítő (praeparandia)
1 év, a szeminárium S év volt. A tantárgyakat a gimnáziumi
tanulókkal közösen tanulták. Az egyes tárgyak módszerét a szak-
tanárok tanították és "Schulmeisterkunde" elnevezés alatt test-
tant, lélektant, általános nevelés- és okatástant is tanították.

A szarvasi ev. tanítóképzőt 1860-ban újra szervezték. Két
évfolyamú volt, de a tanítójelöltek a gimnáziumi tanulókkal.együtt
hallgatták az előadásokat, csak a neveléstant, tanítástant. éneket,
zenét tanulták külön és gyakorlati tanításokkal is próbálkoztak.
Latint azonban nem tanultak. 1866-ban N ag,yrőcén, az ottani tót
nyelvű gimnáziummal kapcsolatban állíttatott fel egy rövid életű
(1872-ig) ev, tanítóképző-intézet "tót nyelven beszélő kántorole
képzésére",

Az ebből az időkből származó statisztikai kimutatások már
rnind gyakrabban és részletesebben foglalkoznak a népoktatással.
Ezek a munkák főként aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a fe ln z u r S ta f is t ik d e l' Osterreichisch.eri

102 ValL és közoktatásüg yi miniszter 1895. évi XXV. jelentése 550. L
- Intézkedés a V. K. M. 22.183/1880. VIlI. 22. sz. rendeletével.

103 Kőrösön N a g y László, Sá rospatakon Á rv a y Józscf volt az
igazgató.JIHGFEDCBA
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MonarchiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1841-től 1865-ig adatainak, illetőleg ezen adatokhoz
alapul szolgáló adatgyűjtésnek a felhasználásával készültek,
A népoktatási adatok helytállósága sokszor képezte már meg-
vitatás tárgyát,l°4 a tanítóképzőkre vonatkozó adatok helvességet
senki sem vitatta. Konek Sándor: Az ausztriai birodalom, jelesen
a Magyar Korona Országainak eteiisztikui kézi könyve, Pest.
1865.105 c. művének 448-452. lapjain ismerteti a tauítólcépzőket,
a tanulók 1856. évi létszámát. E szerint volt Pest 85, Pest (tanító-
nő) 20, Eger 45, Szeged ?, Esztergom 40, Kalocsa 10, Sopron 19,
Pécs 48, Győr 91, Szepeshely 16, Besztercebánva ?, Nagyvárad 9,.
Szatmár 10, Versec 31, Ungvár g. kath. 35, Nagyvárad g. kath. 18,.
Arad g. kel. 191, Zombor g. kel. 23 tanuló.

Az erdélyi részekről nincsenek adatai, a ref. ~'S ev. képzőket
hibásan sorolja föl.

Hunfalvy János: Az osztrák birodalom rooid statisztikája.
különös tekinteltel a magyar államra, Pest, 1867. című míivéherr'?"
a 204. oldalon csak megemlíti, hogy 1864-ben 36 néptanitó-képezde
volt, anélkül, hogy megnevezné őket. A tanítóképzőkben ugyan-
akkor volt 943 fi- és nő-növendék.

Dr. Barsy József, a későbbi hivatalos közoktatásügyi statisz-
tika vezetője, adatait az egyes róm. kath. egyházmegyék érseki
és püspöki névtárai alapján állította össze. Műve:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lcozoktniée
statisztikája 1864/5-1867/8., Pest, 1868.107 Ebben azonban a tanító-
képzésről nem emlékezik meg.

Abban az időben még kevés képző adott ki értesítőt, úgy.
hogy azok alapján sem lehetett a tanítóképzés számszerű adatait
összeállí tani.l'"

A tanítóképzés statisztikai adatai szempontjából tehát nagyon
szomorú volt a helyzet, annál is inkább, mert hivatalos statiszti-
kai intézet sem állott fenn ekkor. Ezt érezni kellett minden-
kinek, aki a kiegyezés idejében a népoktatás kérdésével akart
foglalkozni. Schwarcz Gyula (1839-1900), később a budapestr
egyetemen az egyházjog európai hírű tanára, 1867-ben
A közoktatásügyi reform mini politikei sziikséglet Magyarol'szá-
gon109 című munkájának megírásánál szükségét érezte a magyar
tanítóképző-intézetek statisztikájának. Maga írja: "Hazánkban
a reform munkás ának a közoktatásügy terén még magának ken
előbb csinálni statisztikát: csak ha már egybehordta azon anyagot,
melyet a nemzet fölött egymásután garázdálkodott kormánvok
egybehordani elmulasztottak, csak ekkor lehet neki hozzáfogni arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'II

reformelmélet inductio folépítéséhez," Ez az összeállítás úgy tör-
tént, hogy tanítóképzőkhöz megkeresést intézett, amelyben a kő-

116 Kiss József

104 Schwarcz Gyula: Hogy vezessük jövőre a hazai közoktatásügy
statisztikáját. Pest, 1866.

105 Egyetemi könyvtár, Cc. 142.
106 Egyetemi könyvtár, Cc. 163.
107 Egyetemi könyvtár, Cc. 68.
108 A vall. és közoktatásügyi mínisztérium könyvtárában ez időből

megvan: Felsőlövő (1859/60., 1865/66-, 1866/67.), Kalocsa (1856-74.), Nagy-
körös (1859-1895.), Pécs (1860/61, 1861/62.).
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vétkező kérdésekre kért feleletet: 1. a tanárok száma és fizetése?
2. a növendékek száma? Hány részesül és milyen ösztöndíjban?
·S. hány képesített tanító hagyta el az intézetet fennállása óta? és
4. hány 1856-1867 -ig? A beérkezett válaszok - bár volt hely,
.ahonnan a többszöri sürgetésre sem sikerült választ kapni -
nagyon hű képét adják a szorosabb értelemben vett - tehát
Erdély nélküli - Magyarország tanítóképzőinek. Ezeket az ada-
tokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyarország tonitoképezdéinek sisiisiikúi« címen Pesten
1867. nov. 9-én egy 66 oldalas füzetben közreadta. Ebben 26 tanító-
és 1 tanítónőképzőről számol be. A beérkezett válaszok alapján
ezekről a képzőkről a következő kimutatást állíthatjuk össze:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I~r:::.~ A ta- 1
f E Mióta száma .,

~fO nárok :JIHGFEDCBA<;c-<uJIHGFEDCBAA z in téze t he lye JeJlege . áll -Ol ."0
Jegyze tN I.I~.~.c sr

Illi
rn fenn? '" , :8~•... ~~o 0.",

. c/) ~- ~-
1 Nagyvárad r. kath. 1856 101- - 65 1 4 2 évfolyamÚ

f--- --"-

2 Szatmár kir. r.kath. 1856' 8 9 9 67 1 4 "- - -- -

3 Esztergom r. kath. 1856 24
~

22 245 1 4 "
4 Nagyszombat kir. r. kath. 1857 25 30 30 224 1 3 "

5 Versec . 1854 26 - 261 1 3 "
I - -- - - -----

611Kalocsa " II 1856 - 191119 126 1 1 3 "

7 Besztercebánya " 1856 - - - 134 1 4 "-- - -
8 Szeged r. kath. 1845 47 - 341 1 5 "

-=l-=-
-- - -

9 Pécs kir. r. kath. 1856 - 428 1 5 "
10

1

- f-------
Győr " 1847 30 44 44 352 1 4 "

1111Eger
- -- -

r. kath. 1828 27 34 34 294 1 6 ",

~

Sopron kir. r. kath. 1855 - - - 236 1 3 "

13 Kassa " 1778 I 26 - 332
1-
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151
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16
1
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~
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181;§ 27 ~~ 2 ~ "
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1812134 ~ 32 653 ~ 1 "
211; Debrecen ref. 1856 22 - - - 1 6 "
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Ezekhez az adatokhoz meg kell jegyeznünk, hogy hiányzanak

az erdélyi képzők, köztük a csíksomlyói róm. kath. (alapítási éve
1858.), anagyenyedi ref., a besztercei (1858), brassói, medgyesi,
nagyszebeni, segesvári evangélikus, a balázsfalvai (alapítási éve
1865.) gör. kath. és anagyszebeni gör. kel. tanítóképző-intézetek.
Nem említi meg a nagyrőcei és szarvasi képzőket sem. A tanítónő-
képzők közül hiányzik a szatmárnémeti (alapítva 1857.), a nagy-
váradi (alapítva 1858.), a kassai (alapítva 1860.) és a soproni
(alapítva 1864.) róm. kath. tanítónőképző-intézet, Ezek mindcgyike
apáca-zárdával volt kapcsolatban.

Az 1. Ratio óta, az egyes időszakokban fennállott tanítóképző-
intézetek számáról az alábbi táblázatot állítottam össze:
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A képzők fennállásának idejét feltüntető rovatban is látszik
az előbb elmondottaktói eltérő aelat. Így Versec,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécs, Cvő», Deb-
recen, Nagykőrös rovatában a feltiintetett évszámok a képzők
újjászervezésénekidejét jelentik. Az 1867-ben képesítettek szá-
mát nem minden képző mutatta ki, hanem belefoglalta az 1856.
és 1867. között képesítettek szamába. Hasonlóképen hiányzik sok
képzőnél a növendékek létszáma is. Megérthető tehát a szerző
panaszkodása, hogy hivatalos adatok hiányában "mily nehézsé-
gekkel kell hazánkban az adatgyújtőnek megküzdenie".

A képesítettek számaba sok képző belevette a magánúton
végzetteket is, mások kihagyták és csak annyit jegyeztek meg,
hogy "nem számítva iele azokat, akik a tanítói vizsgát magánosan
letették". Ez ped ig némely képzőnél elég lényeges szám volt. Így
a pesti képzőnél kirnutatott 534 képesített közül ,,230 egyén nyert
magánúton tett vizsgálat után tanképességi bizonyítványt". A győri
képzőben a "magán vizsgát tevők száma 100 körül vol t".

A képesítetteknek mintegy negyedrésze képesíttetert főtanitói
állásra, a többi csak alelemi és altanítói képesítést kapott. A kimu-
tatásban 1856-1867-ig terjedő időben 4978 tanítói és 364 tanítónői
képesírés van feltüntetve. Ehhez hozzászámítva az elmaradt ada-
tokat, a 12 év alatt képesített tanítók számát mintegy 6000 tanító
és 600 tanítónőre tehetjük, azaz évenként átlag 500 tanító és
50 tanítónő. Ez nem volt nagy szám, mert hiszen a tanítók száma
abban az időben legalább 15-16.000-re tehető'"! és így a sziik-
séges évi pótlást, a· minimális .J..% -nak véve, akkor is 600-640
tanítóra lett volna szükség. így érthető, hogya képesítés nélküli
tanítók száma szaporodott s a tanítóknak mintegy negyedrésze
képesítes nélkül műkődött, holott "a meglévőkön felül még fO.76?
tanítóra bizonyosan volna sziikség, hogy a hiányzó iskolákat mi n-
denütt felállíthassuk és mindenütt kellő számú tanerőkkel el lát-
hassnk".111

Ennek a kornak tehát a tanítóképzés szempontjából a jellern-
zőjc az, hogy kevés volt a tanítóképzők száma és ezek sem voltak
növendékkel úgy benépesítve, ahogyan azt a tanítókban való
szükséglet megkívánta volna. 1869-ben a 17.792 tanító között 4000
oklevél nélküli volt, ami a létszám 22'5 % -a Hogya képzésben is
sok kívánni való volt, az különösen a mi távlatunkból tekintve,
nagyon természetesnek látszik. A tanítókban való hiánya kiegye-
zés utáni időkben is fennállott, aminek az első oka sz.intén ide
vezetendő vissza. Az i870-es miniszteri jelentés írja: "A tanítók
hiányában szenvedett szükséget és a képezdébő] kilépett jelöltek
clégtelenségét azon tény is bizonyítja, hogy több felekezeti és
állami képzőből a másodéves növendékeket is elvitték iskolákba
tanítan i és már az első éves tnoveridékek is mind le vannak fog-
lalva a községek által. A hiányt a 20 állami képző növendékeivel

lG9 Pest, 1867.

110 Az f857-iki ÖSSZClI:üS szcri nt 12.076. az 1865-iki szcrint 13.245 .
.. 1869-hcll lehető pontosan számbavéve a tanítókat, találtatott 17.792."

Hl Vall. Közokt. Min. 1872. évi jelentése.
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sem lehet pótolni, mert ha a legkedvezőbb körülmények között
mindegyik képezde SéYi tanfolyamában 150 tanítójelölt lenne is,
az első .három év után a 20 képzőből évenként csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwoo végzett
tanítój elölt léphetne tanítóságra. A létező felekezeti képzőkből
évenként átlag 600 végzett tanuló kerül ki. E szerint évenként
1600 tanítóra számíthatunk, s ezzel alig hogy a létező összes lét-
számban támadni szokott évi üreseelések betölthetők". Ezt a szá-
mot azonban megközelítőleg sem értük el, így a képesített taní-
tókban való hiány hova-tovább mind érezhetőbb lett, s nagyon
hátráltatta annak a kulturális nivónak az elérését, melvet az 1868.
évi XXXVIII. t.-c. nemes alkotója maga elé tűzött.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A V I . n em z e tk ö z i r a j z o k t a t á s i k o n g r e s s z u s s a l k a p c s o la t o s

rujkiállrtás.

A mult év nyarán Prágában tartották a VI. nemzetközi rajzoktatási
kongresszust és rendezték a "ele kapcsolatos kiállítást. A kongresszus
augusztus 30-án kezclődött, a kiáll ítás kapuit pedig már előző nap llleg·
nyitották az érdeklődöknek.

A kiállítás helyisége majdnem akkora, mint a Illi Ipa resarnokunk
arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV árosligetbcn s ugyanazt a célt szolgálja. E csarnok bal felét a cseh-
szlovák iskolák rajzai, vagy amint egv tót kollcga keserűen megjegyezte,
a cseh, illetőleg prágai iskolák Ioglaltá k el. Az igazság az. hogv a cseh
országi nérnet iskolák is előkelő helyet kaptak a csehek iriellett.

Az épület jobb felét, tehát a kkora teret, mint a csehek, a követ-
kező nemzetek osztották meg' magu k között : Angolország. Canada.
Egyesült-Államok, Svédország, J ugoszlá da. Lengyelország. Francia-
ország. Németország, a menekült oroszok, Esztonia. Dánia. Svájc, Japán
és Ausztria.

Nagy várakozással siettem a kiállítás ra. Reméltem. hogy sok újat
tanulok, hogy életet sugárzó, friss légkörbe jutok, ahol gondolatokkal,
ösztönzésekkel szi vom tele magam. Az 1912-ben Drezdában megtartott
IV. kongresszus volt az utolsó alkalom, ahol az egész kul tu rvilág minden
árnyalatú és fokozatú rajzoktatása tanu Imánvozható volt.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 \ négy év
előtt Párisban tartott V. koug resszus mellett rendezett kiállítás nem volt
ilyen általános irérryú, hanem ipari jellegű. Ez a prágai tehát hosszú idG
és teljes elzártság után az első alkalom vol t. hogya iajz ta nárság betekin-
tést nyerhetett az újabban született törekvésckhc, az egyes népek és
iskolafajok rajzoktatásáha.

A kiállítás tanulmányozását az épület baloldalán kezdtem, ahol
- amint azt fentebb említettem - a vendéglátó csehek kiállítása fogadta
a belépőt. A kiállítást rendező mindenkori házigazdának kötelessége,
hogy gazdagabban, részletesebben mutassa be rajzoktatását.

Az első terem "Elcmi- és polgári iskolák" feliratot viselte, Jó ideig
idegenül álltam a teremben. Nem tudtam eligazodni, rucrt a magyarázó
feliratok kizárólag cseh nyel vűck voltak. A kiállítás anyagát nem iskolák
és osztályok szcrint rendezték. A tanítás anyagát nyolc csoportba osztot-
ták. Egy-egv csoporton belül egy-egy fela'dat megoldásának fokozatos
fejlődését jól szemléltették, figyelmen kívül hagyva az iskolát és osz-
tályt. Az elemi- és polgári iskolák rajzai a következő csoportokban vol-
tak kiállítva:
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1. Előkészítő gyakorlatok a k ülönböző technikák köréből.

2. A lelki inspiráció rajzai (ösztönszcrű rajzok. az impresszió és
expresszió rajzai, emlékezet! és képzeleti rajzok).

3. Utánzó rajzok: a) Szemlélet után való rajz (optique).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) Okos-
kodó, gonrlolkozó (raisonné) rajz. Az ismeretek alkalmazása, szerkesz-
tés. e) Ábrázoló (graphique) rajz. Vetületi és főként Játszati rajz.
<1) A mozdulat, mozgás ábrázolása.

4. Természettanulmányok (növény, állat, ember. táj).
5. Tcrvczések.

6. Díszítő írás.
7. A szíu elméleti és gyakorlati tanuhnánvozása, tanításának mód-

szere.
8. Az otthon, a környék. a nép m íi vészetc.
Ezenkivül még a nevelő-kézimunka (szlöjd) és a női. kézimunkarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIyert külön-külön elhelyezést.
A cseh elemi iskolák 8 osztál yúak, a helyi viszonyokhoz képest egy

vagy két nemű tanulókkal. Ahol magasabb iskola is HUl, ott az elemi
iskola rendesen 5 osztályú. A polgúriba a gyermek az elemi iskola V. osz-
tálya után lép. A polgári iskola csak 3 osztályú. Az elemi- és polgári
iskolát együttesen "nemzeti iskolának" hí vják.

A heti rajzórák száma az elemiben. aJIHGFEDCBAll. osztályban 2 félóra, a Ill.
osztál yban 1 óra, a többi osztályban 2 óra. Az utolsó évben a fiúiskolák-
ban 3 óra. 'I'a ntcrvük fővonalaiban fedi a mienket és hármas célt tűz ki:
1. A tanulót képesíteni. hogya rajzet mint gondolatkifejező eszközt tudja
használni (ezért a képzeloti rajz egyenlő hel vet kapott a természet után
való rajzolással. A három k itcrjcdés ábrázolása, a fény, árnyék és szín-
hatás visszaadása csak az V. osztály tól kezdve szcrepel). - 2. Az ízlés
fejlesztése (ezt főként tervezéssel véli elérhetónek). - 3. Mint utolsó cél,
hogy az alapvető geometriai formákkal megismerkedjék.

Az asztalokort füzetekbe kötve bőséges anyagot talál, aki agyennek
iskola előtti rajzait óhajtja tanulmányozni. A Icnt említett nyolc csoport
rajzai a falra vannak erősítve.

Az L csoport rajzaiban sok a mértani ízű, még négyzetes hálóba
rajzolt szalagocská kat is találunk. Mindcn anyaggal és eszközzel készült
rajzok sorakoznak itt fel, mclyek sok esetben mcssze felülmulják azt.
a ruit ezen iskoláktól és a bevezető gyakorlatok csoportjától várhatnánk.
Nagy részüket a tcrvezések csoportjába szeretnénk tenni. A rajzok meg-
Iepön, sőt gvanusau jók és szépek.

A 2. csoportban az nyert elhelyezést. amit a mi népiskolai tanter-
vünk anyagfelsorolásában 4. alatt vesz fel. Kétségkívül érdekesen és szem-
Iélctesen rnutatja be ez a rendezés egy-egy rajzfeladat megoldásának
fokozatos fejlödését az elemi- és polgári iskola 8 tanítási éve alatt, de még
scm kielégítő. E mellett még egy osztályonként rendezett, a tanmenetet
is feltüntető kiállítás is kellene. E csoport sok mindent felölel a gyermek
játékos rajzától kezdve a gra íikonig.

A 3. alatt mértani testek és használati eszközök sokféle képét lát-
juk egyszerű két kiterjedésű ábrázolásától kezd ve a művészi megoldásig.
Van itt axonometrikus, orthogonalis, perspektivikus kép szcmlélet alapján
és szerkesztéssel.

A 4. csoport a természet tanulmányozásának lapjait öleli fel az
egyszerű tagozatlan két kitcrjedésű levéltől a művészi képhatásu fel-
adatig.

A tcrvczések (5. csoport) Iormakiucsét a mi ornamentikánkboz



122 Tschcik ErnIJrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

haso;lló nepics elemek adjá k. A természetből vett, stilizált moti vumok
eltüntek, ezek már il mult emlékei közé tartoznak.

A 6. csoport az egyszerű betűvetési gyakorlattól kezdve szép, III íí-
vészi térmegoldásig tál' elénk gazdag sorozatot.

A 7. csoport tartalmazza a legtöbb újat. Az egész kiállítást a sz íunek
fokozottabb mértékben való alkalmazása, szerctcte jellemzi. Tagadha-
tatlauúl életet, frisseséget visz a kiállításba el színnck ez az előtérbe állí-
tása. Érdekes kísérletek láthatók e téren. Amikor Ll színnel kezdenek
foglalkozni, fél re tesznek minden formát. mcgkötöttséget, tartalmat -
sajnos gyakran a fejlődés magasabb fokán is - és el sz ínt a színé rt tanul-
mányozzák. így tagad hatatlanúl incrészebb. Ezen tanulrnán yaik hoz ,
rendszerint a vízfcstéket használják. Bátran, vizesen tiszta színeket rak-
nak közvetlcn a palettáról a papírra nagv gyorsasággal, lígy hogv ezek
Ll tiszta színek összefolynak, keverednek egymással a papiron. A szí nck
keveredését a gyermek átéli, saját élménye. Így sz ülethetnck a leg-
modernebb "abstrakt kompozició" remekel is. A fejlődés magasabb fokán
már tartalmat és harmóniát is iparkodnak néha belevinni ebbe az eleinte
kaotikus színza var-ba. Pl. fel hős ég, sárga táj stb. A félén kek. a kevésbbé
modernek, különböző sz ín ű gyermek-Iéggömböket festet nek úgy, hogy
fedjék is egymást a Jéggömböket jelcutő tiszta színíí foltok.

Nagvon változatosak voltak a 8. csoport rajzai úgy tartahnuknál.
mint tcchnikájuknál fogva. Feltü nő jelensége e kiállításnak a sokszoro-
sító eljárások térhódítása az iskolákban. Külöriösen a linolcuin örvend
általános elte rj eclettségnek, a rni természetes is, mert eugedelmcs. könnvcn
metszhető anyag és sokféle művészi lehetőséget u yúj t,

A cseh tanítóképzőkben a tanítójelölt az J. és II. osztályban heti
3-3 órában, a Ill. és JV. osztályban heti 2-2 órában tanulja a rajzo-
lást. A fiúkézimunka a HI. és lY. osztályban mint fakultatív tárgy sze-
repel heti 2-2 órában. A női kézimunka tanítására külön 2 éves szak-
iskolákban nyernek képesítést. A tanítóképző-intézetek rajzkiallításukat
nem a fenti csoportok szerint rendezték. hanem évf'ol yamon ként tan-
mcnctszerűen mutatták be rajz ok tatásuk at. Talán nem lesz érdektelen,
ha felsorolom osztálvonként a kiállított lapokat.

1. osztály. Vonalvezetési gyakorlat. Folt-ki vágás. Ecsctg yakorlatok.
Sematikus arcok szembenézetben, a részleteket úgy belerajzolva, hog v
érzést, lelkiállapotot fejezzenek ki. Lovak Iolttal. Táj emlékezetből. Cse-
lekvő alak emlékezetből. Edénv látszati rövidülés nélkül - a rajzolás
fokozata it (a főbefoglaló forma stb.) papi rból ki vágva és felragasztva.
Edény foltja a fény kihag yásá va l. Házsor (silhouette-festés és kivágás}.
Használati és természeti formák, pid. satu, virágok. Színkeverés. Tervezé ..;,
Építészeti részletek (gót ablakok, gót támasztó pillér). Rács-ten'. Diszírás.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . osztály. Testcsoport axonornetrikus képe. Perspektivikus kép szer-
kesztéssel. Plakát ("Oelol"). Épület részletek, intorienrök szcrkesztésscl
(Iátszati kép). Edények a fény és árnyék visszaadásával. Edények csend-
életszerűen. Drapéria. Cyümölcs (1. konturrajz a fény és árnyék 1He~..
jelölésével, 2. az á rnvék visszaadása, 3. fok a fényt is felrakva). Fél ig'
meghámozott alma. Gyümölcs és metszetei, Tervezés. Fák emlékezetből,
Vá ros részek. írás.

Hl. osztály. Fejek képzeletből. Alakok képzeletból. Mozdulatok
természet után. Tolltechnika (különfélc Ieladatok). dő állat. Kitörnött
madár (papirkivágás is). Alak természet után (kivágás is). Linolcu m
nyomás. Utcarészletek. írás.

lV. osztály. Fa képzeletból (kontu rrajz és folt). Táj képzeletból.
Cvümrilcs, Alak (természet után és képzelctböl). Fa- és rézrnctszct.
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Illusztrativ rajzok (toU, redisz. ecset). Fa természet után. Utcarészletek.
Arc természet után. Élő állat. Nyomatok (fa, réz, linóleum). Díszírés.

Eltérés a mi tanítóképző-intézeteink rajztanításához hasonlítva:
1. A papirkivágás gyakoribb alkalmazása. 2. A perspektivikus képek
szerkesztésc, 3. A különféle sokszorosító eljárások - fa, réz, linoleum -
tanítása. 4. Népiskolai tanmenet feldolgozása hiányzik.

A középiskoláknak rendkívül nívós anyagát csak kétkedéssel tud-
tam nézni. Hiába hangsúlyozzák a katalógusban, hogy nem készültek
az iskolák külön a kiállitésra és a kiállított anyag normális eredmény,
mégis úgy érzem, hogy itt a rajztanár tudását látjuk a legtöbb Iapon.
A legjobban dotált rajzórák dolgában a reáliskola. ahol a rajz a főtárgv,
de itt sem kívánhatunk ilyen átlag eredményt. Ugyanilyen magas nívót
mutattak a csehországi uémet iskolák is. Ostwald szf nclmélete és szín-
összbangza ttana sok iskolában jól ismert. Néhány iskola igen szép szín-
megoldást mutat be, melyct tanulói önállóan Ostwald színharmóniatana
alapján készítettek.

A magasabb fokú iskolák rajzoktatáse., valamint a különböző szak-
iskolák rajzai nem érintik tanítóképzésünk rajzta nitását, épen ezért nem
foglalkozom velök részletesen.

A fiúkézimunka köréből kiállított tárgyak csak szemelvények vol-
tak. Tanmenetszerű, teljes sorozatot nem runtattak be. A rajznak és kézi-
munkának szerves kapcsolatát szemléltették csak és az ízlés; fejlesz-
tésének szolgálatában álló darabokat mutatták be.

A katalógust Iorgatva olyan dolgokról is tudomást szereztem, me-
lyekröl a kiállítást nézve nem tájékozódtam volna. Így a kassai cigány-
iskolaról. Részletesen leírja a katalógus cseh és francia nyelven, hogv
Kassa város szélén körülbelül 100 muzsikus-cigán y család lakik. Ismer-
teti az életmódjukat, foglalkozásukat és megállapítja, hogy a cigány-
gyermekek iskoláztatása a legsiralmasabb képet mutatta a magyar rezsim
alatt. 1912-13-ban 32 cigánygyerek közül 9 járt iskolába. Amikor a
csehek 1919-20·ban a tótok iskolaügyét mcgszervczték, 67 gyermek irat-
kozott be, kik közül 55 teljesen analfabéta volt. A legtöbb így az 1. osz-
tályba került, de oly rendetlenül jártak iskolába, hogy csak 1.6 mchctett.
felsőbb osztályba. A következő tanévben számuk 72-re emelkedett. Két
év tapasztalata meggyőzte a vezetöséget, hogy a cigányok csak meg-
akasztják a többi 6 éves gyermek tervszerű haladását, mivel állandóan
hiányoznak. A sokkal idősebb, sokszor romlott erkölcsű cigánygyerekek
társasága csak káros hatású a többiekre. Ezért 1.921-22-ben külön cigány-
osztályt szervez tek. A rendes korú, tiszta és kifogástalan cigánygyerme-
kek a rendes iskolába járnak. Ez az intézkedés nagyszerűell bevált l
A cigányosztály létszáma 83-ról 40-re apadt. A rendes osztályokban a
cigányok száma 6-ról 32-re emelkedett. Az igazolatlan mulasztások száma
49%-l'ól 5%-ra csökkent. Ennek ugyan semmi köze a rajzpedagógiához.
de ha a csehek a nemzetközi kongresszussal kapcsolatos rajzkiállítás
katalógusában cseh és francia nyelven cldiesekednek vele, úgy vegyük
mi is tudomásul, annál is inkább, mert okuihatnánk belőle.

A cseh nemzet felszabadítása, politikai függetlensége felébresztette
a vágyat a csel rajztanárságban, hogy az osztrák és a magyar rajzpeda-
gógia örökölt bilincseit lerázza, hogy .rajzoktatását cseh jellegűvé tegye.
Megindult a keresés, tapogatódzás azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj, nemzeti karakterű rajtanítás
megteremtésérc. Már úgy vélik, hogy megtalálták. Az 1912-ben Drezdá-
ban megtartott kongresszus előtt rajztanításukat a természet szolgai má-
solása jellemezte. Ornamentikájuk elemeit a természetből vett stilizált
formák szolgáltatták. Drezda után rajztanításuk központjába a gyermek-
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lélek került.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyenneklélek megnyilatkozásának naivitása, priruitivsége
volt az a nagy kincs, melyhez nyúlni scm volt szabad, amit át kellett
minden áron menteni a felnőtt korba. Ez a túlzott tisztelet váltotta ki
most a cseheknél az ellenkczőre, az észszerűségre, a logikára való törek-
vést. Ebben vélik megtalálni az utat nemzeti oktatásunk kiépítéséhez;
ez a célkitűzés üti rá a cseh karakter bélyegét majd rajztanítasukra.

Most már nem ismerik el a rajzbeli kifejezés szabadságát, hanem
tiszta, határozott rajzet követelnek (szubjektiv rajz helyett objektivet).
A rajzolónak tudnia kell, mit miért rajzol (logika). Ez maga után vonja
a szerkesztést. Nem szabad hatásra dolgozni a fény és árnyék lágy
visszaadésával, hanem jól megfigyelt vonalat, értelmes, határozott formát
kh-ánnak. A rajzolót vezesse tisztaság, határozottság, objektivitás és
logika. A logikára támaszkodva a rajztanítás az értel Illet fejlessze.

Kiállításukon feltaláljuk ezeket a törekvéseket. Az axonometrikus,
a perspektivikus képek szerkesztése és a tanításhoz való segédeszközök
(Pasek R. tanár) illusztrálják ezt az újító törekvést, amely egyelőre
szépen megfér a magyar és osztrák örökséggel.

Amint már említettem, egyik jellegzetes sajátsága volt a kiállítás-
nak a szín szeretete, a szín fokozottabb kultusza. Másik jelenség a kézi-
munkának, úgy a női kézirnunkának, mint a szlöjdnek szokatlanul erős
szereplése, Ez azonban nem a véletlen műve, A kongrcsszusnak tárgyalás
alá kerülő két fő kérdése éppen a szín és a kézim unka.

Kiválóan finom. előkelően nemes ízlésű volt az angol és a skót
iskolák gazdag kiállítása. mcly a rajznak és kézimunkanak természetes
kapcsolatát és egymásra hatását szépen illusztrálta. Lebilincselőn finom
ízlés vonult az egész anyagon végig.

Ennek a kiállításnak a hatása alatt az az érzésern támadt, hogy
a mai rajztauítas eredményesebb az emberiség nevelése, lelkének kicsiszo-
lása tekintetében, mint más tárgyak tanítása. Más tárgyak tanításában
feltétlenül tiszteletet parancsoló az a tudás. az értelemnek az a csiszolt-
sága, amit az egyes tárgyak külön és együttesen elérnek: de az ember lel-
kének a finomítasaban már nem érik el ugyanazt a nivót. Ez a kiállítás
megmutatta, hogy a mostani rajztanítás nemcsak elismerésre méltó rajz-
tudást ad a tanulónak, - és ez felel meg a többi tantárgy eredményének
- hanem úgy kiépíti a lelkét. olyan Iínom Ízlést nevel bele, hogya rajz-
tanítás, vagy ahogy újabban külföldön nevezni kezdik, a művészettanítás
javára nagy piu szt kell könyvelnünk,

A svédek tanítóképzésük rajztanításába is engedtek némi betekin-
tést. Elhozták a "götcborgi szemináriurn néhány lapját is. Az előkészítő
rajzokat otthon hagyták. Érdekes, hog y rendszeresen járnak a felsőbb
osztályok a történelmi és állattani múzeurnba, ahol a múzeumok gyűjté-
ményéből választják rajzfeladataikat. Ugyancsak érdekes volt az a lap-
juk, mely a gyakorlóiskolájuk V. osztályában megtartott gyakorlati taní-
tásuk eredményét - egy mcsének illusztrációját és az erről készült színe-
zett linoleumnyomatot ( mind gyakorlóiskolai tanulők munkája) - mu-
tatta be. Tanitóképzésük4 éves, osztályonként heti 2-2 óra rajzzal.
1914 óta a IH. és IV. osztályban ezen felül még heti 2-2 óra f'akultativ
rajz is van.

Lengyelország elemi és középiskolai rajzokkal vett részt. Kiemel-
kedő jelenség itt is a szín, az ornamentika és illusztráció előtérbe helye-
zése, szinte túltengése. Lehet, hogya kiállított anyag nem adja taní-
tásuk teljes képét; lehet, hogy csak a kongrcsszus főtémájára való
tekintettel v áloga tták így össze az anvagot.

Azt hittem. hogv a csehek Főprotek tora, a francia, nagy anyaggal
fog a szövetségcsc rendezte kiállítás sikerének fokozására felvonulni. Csa-

~
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lódtam. Az egész francia kiállítás csak a pá risi Cours Complémentaires
rajzai ból állott. Ji és 16 é v között levő tanulők rajzai ezek. A lapok
mind színesek, dekorativ hatásúak. A lapokon margó nincs. Egy-egy ter-
mészet után rajzolt ábra oly nagy, hogy nem is fér rá teljesen a lapra.
A kivitel vázlatos, Az egyéniségek nem érvényesülnek a lapokon, rnintha
egy kéz munkája lenne az összes rajz.

Ausztria nem sokkal, de érdekes anyaggal szerepelt. Bécs pedagó-
giai intézetének gyermekosztálya hozta el dolgait. Ez intézménybe bárqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'-

mely iskola tanulója felvételi vizsga alapján beiratkozhatik és ingyen okta-
tásban részesül. A tanulők kora 6-16 év. Hetenként egyszer van tanítás
három órás tartammal. Egy-egy osztályban 25-30 különbözökorú tanuló
van együtt. Ilyen irányú tanfolyama ma már több nagyvárosnak van
Európában. E tanfolyamokon a tanuló tehetségének és egyéniségének
szabad kifejlesztése egyik főcéLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACizek, bécsi tanár gyermekrajzai, me-
lyeket már a drezdai kiállítás óta jól ismerünk, ismét szerepclnek és
meglepnek.

A "Duncan" iskola (Salzburg rnellett) kiállítása mellett nem lehet
elhaladnunk. Ez megállít! Nem a megszokott rajztanítás, ez valami új,
Az első lap alaktalan (semmit em kifejező) színfoltok tömege; a címe
"gyász". Meglep, de elfogadom. A második lap címe "virágillat". Ez is
színfoltok össze-visszasága, de itt nem érzem a virágillatot. ezt nem
tudom elfogadni. Az első lap hatása tényleg borongós, komoly volt.
Ugyanígy nem értettem meg a "zene" című színkáoszt sem. Ezeknek a
lapok nak közös neve "kifejezés". A "ritmus" című, szénnel rajzolt ákom-
bákomban nem éreztem ritmust. "Formatanulmál1yok" sorozata is meg-
lepő. A palack kereszt- és hosszmetszete, axonometrikus, ortogonalis,
prespektivikus képé egymás hegyén-hátán egy lap on. "AbsÜ'akt kom-
pozició"-ját nem értem, mintha az előző lap előtanulmány lett volna
ehhez. Még következő círnű lapok voltak láthatók: Kompozíció tanul-
mány. Kompozició betűkkel, szavakkal. Reklámtervek. Szfnpad-terve-
zések. írás. Mozgás-tanulmányok. Mozgás. Fejtanulmányok. Repülő ma-
darak. Növénytanulmány. Mozdulat (feltűnő kevéssel, csak az "Aus-
druckslinie't-vel jól visszaadva). A mozdulat ritmikus lefolyása. Forma
és mozdulat. Mozdulatok.

Érdekes kísérletek azok a rajzok, melyek a zene és festészet közötti
kapcsolatot, összefüggést illusztrálják. Ezek a színkompoziciók a meghall-
gatott zene hatása alatt keletkeztek, rendesen alaktalan formákkal dol--
goznak, mclyekben sokszor a szimrnteria az egyedüli ismerősünk. Rainer
Oszkár, bécsi tanár, e kísérletek megindítója "Musikalische Craphik"
című kis könyvében foglalkozik c kérdéssel. Tagadhatatlanul érdekes
'kísérlet, de rendszeres tanítás 'anyagát nem képezheti.

A salzburgi [oh. Fischer tanár módszerében abból indul ki, hogy
a stilevolució tényének felismerése a pedagógiát új problémák elé állítja.
A művészi nevelés mai feladata, hogy a rajztanár (Kunstlehrer) lépést
tartson a fejlődéssel, az cvolucióval. A következő elvek szem előtt tar-
tását ajánlja: A gyermek képessége veleszületett és szellemileg fel vett
komponensek eredménye. A tanítás módszere a tanuló lelkéből, a jelen
kor szelleméből és a lelki élet szükségletéhől fejlesztendő ki, anélkül,
hogy túlhaladott doktrinákkal engednénk kifejlődését megzavarni. Min-
den erőszak (oktroj) zavarja a gyermeklélek fejlődését. Az cgyéni képes-
ség irányát mielőbb fel kell ismerni és kifejlődését elősegíteni. Az alkoto,
mű vészi intuició kifejező képessége - mindenfajta technikai eljárásban
való gyakorlással - a legnagyobb fokra emelendő. Célja elérésére, amint
azt kiállított rajzai mutatják, a kompozició a legalkalmasabb. Kompo-
zició-témák : Éj. Szebor. Abstrakt kompozició. Szinházi függöny. Színpad.
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Vár. Álarc. Tapeta. írás. Természet után csak 1-2 levél és virág rajza
szerepelt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rothe Ricluird (Wien) rajzai a kön yveiben lefektetett egészséges
-elveknek jó alátámasztói.

Németország nem vett részt hi vatalosun a kiállításon. Csak kevés
iskolája jött el és hozott szélsőségesen útat. amely előtt teljes meg-
nemértéssel bámultunk. A vezctöszcrcpct e téren "Das Bauhaus in
Dessau", saját hel yesirásukkal "das bauhans in des sau (anhalt, deutsch-
land)" töltötte be. Kiáf lításukat a teljes megnemértés lesujtó érzésével
hagytam el.

A jenai Christof Natter gyüjteményét "Farbenstudien im Kunst-
unterricht" címmel állította ki. A kompozició az uralkodó itt is. A raj-
:zokhoz Írt magyarázó szöveget feljegyeztem : Játék a színnel és szín-
fantáziák (12-14 éves gycrmekek munkái). Képzelet-ábrázolások mesék
után. Szfnakkordok. A szimmetria mint a rnűvészi rend eleme. Tájimpro-
vizáció színből kiindulva. Szín fantáziák zene hatására. A világos és sötét
viszonya mint művészi kifejező eszköz. Kompozició-kísérletek világos-
-és sötéttel (egy szín). Színtanulmányok képszerű hatással (16-18 éves
tanulók). Színkompozició természeti benyomások és emlékezet után. Ezek
ca felsorolásole - jól tudom - kis értékűek a rajzok nélkül, mégis némi
fogalmat nyujtanak.

Hallgassuk meg Kolb Gusztáv, stuttgarti tanárt, hogyan foglalja
-össze anémet rujztanárság törekvéseit. Az emberi lélek - úgymond -
egyik lényeges alkatrésze a művészi érzék. Mindenkiben van belőle.
A nevelésnek, az iskolának kötelessége, hogy ezt a szunnyadó érzéket
életre keltse és fejlessze. Semmivel sem teheti ezt jobban, mint megfelelő
rajz-, illetőleg művészi oktatással. A szép érzéket nem lehet kívülről a
gyermekbe vinni, ellenkezőleg belőle kell kihoznunk, benne kifejlesz-
tenünk. Az eddigi rajztanítás főként a gyennek kezét és szemét fejlesz-
tette; azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj művészi tanítás belső világát, érzéket akarja kiművelni. Oda
kell nevelni a gyermeket, hogy felismerje, keresse és alkossa a szépet.
Művészi neveléssel az ember összképességét fokozzuk és Így tökéletesebb,
nemesebb embert ne velünk.

Eddigi rajztanításunk célkitűzése, hogy a gyermek tanulja meg
az őt környező tennészetet önállóan megfigyelni és rajzban visszaadni.
egyoldalú, a természetet másoló. A fantázia kiművelése, az intnició nem
jutottak jogaikhoz. A természet másolása ma már nem célja a művészet-
nek. Lelki élményt várunk a művészettől.. Az eddigi rajztanítás túlsá-
gosan értelemképző volt. Az ú} irány a tudatos látás és ábrázolás taní-
tása mellett a fantáziát, a színt is jobban felöleli és a gyermeket önálló.
lelkéből merített képszerű alkotásai által közelebb, szinte meghitt baráti
viszonyba hozza a művészethez, Nem műalkotás-szemlélettel akarja a
gyermek izlését kiművelni, hanem alkotó munkával (Gestaltungsübung).
A gyermeknek ez a lelke tartalmából táplálkozó képalkotása az a ter-
mészetes bázis, melyre az új irány épít. A gyermek játékszerű rajzait
kell folytatni. Ezen az úton kell őt tovább vinni és fokozatosan környe-
zete tudatos ábrázolására vezetni; a játéktói a munkára nevelni. Taní-
iásunk nem hagyhatja el a környező természet tanulmányozását. A kül-
világ és belsőnk közt a helyes egyensúlyt biztosítani kell. Természetesen
nem gondol ebben a tanításban annyi időt áldozni a testek perspektivikus
rajzolására. mint az eddig történt és nem is kezdi oly korán. A túlzott
perspektivikus rajzolás még a régi mértani alapon nyugvó rajztanítás-
nak a maradványa. Ha jól meggondoljuk, az élet szempontjából sem
oly fontos ez a prespektivikus rajz; ki és mikor használja? Nyu.ytsunk
tanításunkban alkalmat, hogy a gyermek az eszközök és anyagok forma-
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képző, stilusalkotó erejét á tólje. Ne közöljük vele ezt, hanem maga jőjjön
rá l így lesz a sajátja, így fejlődik biztosan az érzéke. Súlyt kell a gyer-
mek Fa ntáziájának működtetésére, akitalálására (Erf'inden) fektetnünk.
A monda- és mcsevilág al kalmas erre, mert hősei nem ezen a földön
mozognak és ígv nem hasonlítható össze a környező természettel. Hadd
éhezzék a gyermekek az alkotás za vartalau örömét. Az új iránya fan-
tázia, az alkoto, kitaláló képesség fejlesztésével az általános nevelésnek
is szelgálatot tesz. A mai tanítás kiöli a gyermekből a befelé nézni-
tudást, a fantáziát cgyoldalú, őrtelemfej lesztő törekvcsóvel.

Ezek mellett azújítók mellett Svájc, de különöscu Dánia nagyon
elmaradott. Ez 'utóbbi rajzoktnt.isu geometrikus, kötött formái va l, vér-
szegényen sápadt, félénk színczésévcl k irí a többi népek erőteljes, élet-
keddől lüktető rajzai közül.

A kis észt nép kiállítása sok művészi szépct, határozott nemzeti
karaktert mutat,

Japán bemutatkozásában sajnálkozással állapít juk meg a nemzeti
jelleg eltűnését. Fájdalommal látjuk a mi modcrn izmusaink térhódítását
a japán rajzoktatásban, ami feltétlenül kiöli majd a japán művészet
és népművészet nemzeti értékeit.

A jugoszlávok gazdag anyaggal vonultak fel. Sok életkedvet, erőt
árulnak el munkáik. A kiállításnak pedagógiai szempontból kiváló da-
rabja voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáradi Kálmán rajztanúrnak jól átgondolt, szép tanmenete.
Az ő sikere a kiállításon nem szercplő magyar rajzoktatásnak is sikere.

A kiállításon nyert gondolatokat, tanulságokat a következőkbcn fog-
lalhatom össze:

Nem sokkal a prágai nemzetközi rajzkiállítás előtt alkalmunk volt
Budapestell a magyar rajzoktatás mostani állapotába betekintést nyer-
nünk. E két kiállítást összevetve, úgy érzem, hogy tanterveink célkitű-
zése és eddigi mentalitásunk mellett nem adhattunk jobbat; becsületes
munkát végeztünk. A prágai kiállításou látottak után szerétném tanter-
veink célkitűzését másként hangsúlyozni. Jobban az előtérbe állítanám,
kifejezetten feltüntetném a most sokszor csak burkoltan. másod- vagy
harmadsorban szereplö esztétikai célt, az ízlés nemcsítését és ennek esz-
közeit.

Má r fentebb említettem, llOgyekiállítás színpompában ragyogott.
A szlá v népek sz ínei életörömtől. ifjú erőtől duzzadóan kacagnak. Az
angol színakkordok előkelően finom, végtelenül jóleső mosolyok. Ez a
sok szín kompoziciókról, tervczésekről nevet ránk. Ezt a kimeríthetetlen
gazdag színpompát a tanulők nemcsak a rajtuk kívül álló dolgokról,
a természettől lesték el, hanem főként velük született, iskolájukban életre-
keltett és kicsiszolt művészi érzékükből, a lelkükből termélték ki.

Az ízlésnek ezt az emelkedett fokát, a léleknek e finomságát, a fan-
táziának gazdagságát a művészi rajztanítás első sorban a kompozició.
a tervezés tanításának köszönhcti. A tervezés az az eszköz. mellvel a tanu-
lónak sokszor öntudat alatti lelkét megszólaltatjuk. A rajztanítás anya-
gát nemcsak a bennünket környező természet adja, nemcsak ezek fejez-
hetök ki rajzzal. Az ember nemcsak másolni tud és akar. A lélekben
sok minden lakozik, ami rajzzal és színnel kifejezhető. A léleknek ezek
a művészi megn ilatkozásai olyan Iinomságok, értékek, mel yeknek gon-
dozása, fejlesztése a művészi rajztanításnak elsőrendű kötelessége. Necsak
a rajzolást tanítsuk, hanem műveljük a lelket is! A lélek művészi kikép-
zését állítsuk oktatásunk középpontjába, de emellett nem szabad tanító-
képzésünk speciális céljáról sem megfeledkeznünk.

A lélek művészi kiképzésének céljára használjunk az eddiginél több
eszközt, anyagot, technikát. Ismerje meg a tanuló a kifejezésnek mcntül
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több eszközét. Illesszük be a tanításunkba a papirnyomást. a linoleumot.
Keressünk al kalmat arra is, hogy a művészi írást, mely szintén az ízlés-
fejlesztésnek egyik hatásos eszköze és emellett a gyakorlait éJet igénveit
is szolgálja, minden osztályban gyakoroljuk.

A 'modern rajzoktatás. a művészi nevelés nem elégszik meg a száraz
rajztanítással. a természetnek rnásolásávnl, hanem művészileg érző, finom
lelkeket nevel azzal, hogya gyermek fantáziáját, lelkét állandó aktivi-
tásban tartja alkotorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmu nká val. Ne rajzolni tudó mcsteremberek mes-
terségét tanítsuk, hanem élő művészetrc, ízlésre neveljünk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tscheik h11Ö.

Petőfi: Füstbe ment terv címíí kőlteményének tárgyalása.

Petőfi Füstbe trieni iero c. költeménye tantervi anyaga a nép-
iskola Ill. osztályának és a tanítóképző 1. osztályának. A képzőbe
lépő tanítványai nk már ismerik, tudják ezt az örökszép verset.
De hiszen a magyar nyelv is tantárgyuk, pedig a magyar gyer-
mek hazulról hozza magával a magyar nyelvet. Csak arról van
szó, hogy tökéletesítsük, gazclagítsuk a növendékek nyelvkincsét.
Elsősorban a magyar irodalomba való bevezetéssel. Épígy tökéle-
tesítjük a már régebben elsajátított költői alkotást. Mint ahogyan
a nemes fém és a drágakő értéke a feldolgozás által emelkedik,
válik hozzáférhetővé, azaz kelendővé, tetszővé, úgy a magyar iro-
dalom kincseinek értékét is a föl dolgozás fogja mindenki előtt
ragyogóvá tenni.

Megbeszéljük a mű stílusát, ritmusát, szerkezetét (az egység,
haladás, kapcsolatosság, tagoltság, arány, teljesség törvényét), rnű-
faji jellegét. E technikai ismeretek szükségesek az irodalmi mű
megértéséhez. helyes felfogásához és élvezés éhez, szintúgy a kidol-
gozásához is az ihleten kívül és túl.

Ez utóbbi a tartalmi tárgyalást követeli meg; mi volt a költő
intenciója, nem tendenciája; magyarul: mi a költemény alap-
eszméje? Tanárnak és tanulónak együtt kell keresniök az igazsá-
got, míg végre világosság támad. Ez a. világosság sok szépségre vet
fényt. De már a technikai kidolgozás is, a költői forma is üdíti és
formálja az emberi lelket. Az író válogatott nyelve, a költő ritmikus
szófűzése olyan számunkra, mint a tudőnek a tiszta levegő. Jól
esik, élvezetes.

Az olvasmány művészi hangja felemel, áhitattal tölt el s
valóban rokon az erkölcsi érzéssel. Ittis, ott is tisztább minden,
a hang, a nyelv, a forma, tisztább légkör, melyben a lélek neme-
sedik.

Ennélfogva már az alelci tárgyalás is a szép eleven érzését
kelti, a tanulők ízlését nemesíti.

Hát még a tartalom! Minden irodalmi olvasmány, erre Weszely
Odön mutatott rá legélesebben, valamely ethikai vagy pszicho-
lógiai igazság költői kifejezése. Vagy mindkettőé. Shakespeareről
mondják: hogyha az emberiség kiveszne a földről, Shakespeare
műveiből meg lehetne állapítani, milyen volt az ember.

·1
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..'\ Füstbe ineni tero a nagy költő lelkének csupán egy töre-
déke, de szelleme kisugárzik az egész emberiségre. Az egész embe-
riség belvilágát tükrözteti; mindannak megfelelő kifejezője, amit
millió hajdani, továbbá most élő és jövendő ember ugyanezen,
mert mindig visszatérő, helyzetben érzett, érez és érezni fog. Ha
a mostani emberiség kiveszne és Petőfi verse fennmaradna: belőle
megállapíthatná az új emberi társadalom, milyen volt a gyermeki
és szülői szerétet. De manapság is az irodalmi művek tartalmi
tanulmányozása nem egyéb, mint gyakorlati lélektan és gyakor-
lati erkölcstan, tehát hivatva van az ifjúság nevelésére. A nagy
Író a gyermek tanítómestere. Ö a legjobb tanítómester. Ezért ne
kontárkodjunk bele az ő tanítóművészetébe!

A költői műremek olyan, mirrt arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagyűr. Elébe állunk és
várunk, hogy ő szóljon hozzánk. Mi meg nem szólíthatjuk, külön-
ben megeshetik, hogy csak a magunk szavait, beszédét halljuk s a
végén zavarba jövünk. Ha szól hozzánk, kihez-kihez érdeme sze-
rint, mert nem mindenkihez van egyforma szava, akkor, de csak
akkor mi is beszédbe ereszkedhetünk. Más szóval: mire való a
vers olvasása előtt a mesterkélt hangulatkeltés és a kőlteményre
való áthajlás fokozata és más egyéb methodikai mankó az elemi
iskolában és mirevaló ugyanez és a vers elolvasása után a hiába-
való belemagyarázásnak se vége se hossza a középfokú iskolák-
ban? Ilyen belemagyarázás az is, ha a [irai versből mesetanítást
csinálunk, azaz, ha elmondjuk a 'külső élményt, me ly a költe-
mény fogantatására alkalmat adott, hiszen ennek az élménynek
csak a körvonalai mutatkozhatnak a lirai kőlteményben, csak a
hangulata él az eseménynek, az élménynek s nem az utóbbit, hanem
a belőle kiforrott életigazságot akarja a költő megörökíteni. Minek
homályosítsuk el, miért laposítsuk el, amit a költő oly szépen
kidomborít? Hagyjuk az életrajzi adatokat, méltassuk az író mű-
ködését!

Az Író magánélete önmagáért csak kiváncsiságból érdekeJhet,
akárcsak a nagy színész vagy kiváló színművésznő magánélete.
Nem azt fontos tudni, hogy Petőfi nyomorgott, hanem azt, hogy
a nyomorban is nemeslelkű, fennkölt gondolkodású, legemberebb
ember volt és maradt. Ezt pedig költészetéből tanulni meg, mely
remek, tehát őszinte. (Távolból.)

A Népiskolai Utasítás (1905) sem engeclmeg verstárgyaláskor
előzetes előkészítést; a gyermek élményeinek taglalását hangulat-
keltés céljára dehogy is ajánlja, s a Vezérkonuoek: mégis tetsze-
legnek maguknak az ilyenek kitalálásában. Így az egyik, külőnben
jeles vezérkönyv a Füstbe ment terv-et így oktatván, így előké-
szítvén, végre a költőt is szóhoz engedi jutni és versét "töpren-
gésre" és megoldásra osztja. Holott a költő azt Írja: "Egész úton
haza felé azon gondolkodám." Gondolkodni kellemes lehet, töp-
rengeni nem. Vigyázzunk, hogy a mi tanításunk ne legyen töp-
rengés, kiagyalás eredménye! Ad-hoc tanításXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( "M o s t tértetek haza
Hollandiából, rég nem láttátok édesanyátokat, hogy üdvözölté-
tek?") lehet ephemer hatású, de mi az eszthetikai nevelésre tö -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reksziink, érzelmeikben, ízlésben nemcsebbekké akarjuk tenni a
gyermekeket, elméjét a gondolatok világába akarjuk emelni tisz-
tán a költeményen keresztül.

Nagyon igaz, hogy szerelmi költeménybe a magunk szerel-
mét olvassuk bele, de hogy csak ennél a példánál maradjunk: sza-
bad ezt a felsőbb leányiskolában methodikailag kiaknázni? A ma-
gunk, tehát tanítványaink érzelmeinek beleolvasása a költe-
ménybe kiilönben -is szótlan, olyan mint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFüstbe meni terv utolsó-
előtti sorának szótlansága és minden fokon ízléstelenség az osz-
tály előtt kiteregetni.

A költő a valóságot költészetté emelte, tisztán metszette ki
a Füstbe meni terv kis egészét az életből, tisztán a tartalmának
szabad hatnia a gyermeki lélekre. Hogy a célkitűzés és a költe-
mény felolvasása után nép iskolai fokon is helye van az alaki
és külön a tartalmi tanításnak, azt dehogy is vonom két-
ségbe.

Kérdezlek és te kérdezel: ez a tanító és tanuló tiszte.
E cikkem nek azonban célja az, hogy e költemény tanító-

képzői fokon való tanításának helyes, illetve helyesbített szem-
pontjait leszögezzem. Elnézést kérek tehát az elemi iskolai ber-
kekbe való elkalandozásomért és ismétlem, hogy e költemény
értékét a Földolgozás fogja képzői növendékeink előtt emelni.
Mély tenger a vers: kérdés, milyen hosszú a mérőónunk. Más-
szóval: olvastatunk a sorok között is, elmondhatjuk azokat a
gondolatokat is, melyek a versben kifejezett tartalom fontos ki-
egészítő részei, rámutatunk azokra a gondolatokra, melyeket a
költő más versében esetleg ismételt. Kívánatos, hogy az olvas-
mány bennünk érzelmeket és gondolatokat ébresszen, hogy szám-
talan szebbnél-szebb gondolat jusson eszünkbe, ha nem is oly
szépek, mint a költőé voltak hazafelé, de mindenképen olyanok,
melyeket ki is lehet mondanunk. De már eleve tiltakozom az
ellen, hogy az alaki .és tartalmi szempontokat itt is szigorúan
elkülönítsük, mint a gyakorló iskolában. Gondolkodám, ringatá,
látszék, toppanék az elbeszélő vagy félmúlt alakjai, de egyúttal
a ritka alkalomból ünneplő ruhái a gondolatoknak. Igaz, ez is
még alaki - stilisztikai szempont, de ugyanekkor ezek az ige-
alakok azt is mutatják, hogya Füstbe tneni fero nem rögtönzés,
hogy a kiilső és belső élmény közt idő telt el, míg a vers meg-
fogant. Így van ez Petőfi valamennyi leíró remekével is. Pesten
írta őket, de mindig tájszemlélet alapján. Ha már az időről beszé-
lünk, a költeményalkotásával kapcsolatban azt is előrebocsátom.
hogy e költemény kapcsán más gondolatunk is támad az idő és
költészet viszonyáról. Azt írja Petőfi: "állni látszék az idő". Alaki,
technikai szempontból ezt megszemélyesítésnek, personificationak
nevezi a stilisztika. Lehet metonymiának is felfogni; az óra áll;
az idő áll, nem halad; szóval jelző és jelzott tárgy (nem nyelv-
tani értelemben, hanem óra-időértelemben), vagyok és okozat
felcseréléséről van itt szó. Kettős metonymia. De még sokkal
több ennél! A költő más költeményében is megszemélyesítette az
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időt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArany Jánosnál címűben ezt írja: "S tartsunk olyan vidám
beszélgetéseket. hogy hallgatni még az idő is megálljon". Itt csak-
ugyan megszemélyesíti az időt. De nem olyan értelemben, mint
a FüstbeXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e r it temben, ahol a metonimikus szókép van előtérben:
a boldog nem hallja az óra ütését... állni látszék az idő, bár
a szekér szaladt.

Arany Jánosnál c. költeményében az idő vén hajdú, ki ma-
holnap a költőt megint a dologra kergeti. Vidám beszélgetésekkel
csalja ezt a vén hajdút, az időt, hogy hallgatni még az is meg-
álljon. Az idő a mi munkafelügyelőnk; munkába ölünk napot
és éjtszakát a kenyérért, esetleg a hír ösztönzésére. Mindegy!
Akármiért int sietésre az idő, érezzük korbácsolását. A műélve-
zet felszabadít rabságából. Ilyenkor az idő állni látszik. Ilyen
hangulatban volt a Füstbe meni terv költője úton-hazafelé.
Nem is fogadható el az a schilleri és goethei elmélet, melyet
költészettanaink tanítanak, hogy az eposz és dráma közt az a
leglényegesebb kíílönbség, hogy az egyik az eseményt mint el-
multat, a másik mint jelenben történőt ábrázolja. Mult, jelen:
időfogalmak. Ezeket a műélvező kikapcsolja. Hektor és Achilles
párviadalát nem érzem multnak az Iliasban. Eposz, dráma, líra
sub specie aeternitatis tárul elénk.

Katona József Búnlc bánjának kiváló méltatói kifogásol-
ják azt, hogy a költő nem számolt be arról az időről, mely a
Ill. ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv. felvonás között eltelt. A Ill. felvonás hajnalban
játszik, a IV. felvonás napestker kezdődik. Mi történik közben?
Ezt kérdik a magyarázók. De kérdezi-e a közönség a Nemzeti
Színház előadásán? Valóban, e fenséges tragédia kőzben az a
felemelő érzésem van, az a feleletem e kifogásokra, hogy a
bibliai pathosz hangulata tölt el: "És lőn reggel és lőn este
egy nap" ...

De maradjunk a Füstbe ment teronéll Érezzük-e az időt?
Azt, hogy 84 évvel ezelőtt írta meg Petőfi? Csakugyan állni
látszik az idő. Ami örökéletű, azt nem mérhetni a gyakorlati hiú
élet időmértékével.

A költészetnek azonban mégis van köze az időhöz egy
vonatkozásban. Milyen elődökre, milyen irodalmi hagyományra,
milyen irodalmi hatásra támaszkodik a költő? Van-e gyökere
az irodalom multjában? A Füstbement tervben nincs irodalmi
reminiscencia. Horváth János nagy és a kiválók közt is kiváló
Petőfi-monografiá.jában ugyan másként vélekedik. Két-három
sort szentel mindössze terjedelmes kőtetében e versnek, de jegy-
zetben ezt a két költői sort: "S én csiiggtem ajkán ... szótlanul
... mint a gyümölcs a fán" Shakespeare Cymbeline V. felv.
V. színére vezeti vissza. Posthumus megöleli Imogent: "Függj
lelkem, itt, édes gyümölcs, amíg a törzs kihal." Nem hinném,
hogy Petőfi egy szép hasonlatért akár a szomszédba, akár a
tengerentúlra ment volna, különben is oly erőltetett itt a pár-
huzam, hogy e magyarázatot bátran elvethetjük. Homáth János
figyelmét elkerülte Petőfi egy másik költeményében, a Kará-

9*



132 Dr. l-larlllOs Sándo!'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csonkor címűben egy hasonlóbb szókép. De sietek annak kije-
lentésével, hogy ezt sem Shakespearenek köszönheti.

Lássuk! Családok iinnepnapja a karácsony; akik embert
szeretnek és istent imádnak és a költő egyedül van. Apja, anyja,
testvére távol. J ó családja régi lombos fájára vészXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjö t t . melv
szétszaggatta, egy ág keletre, a másik nyugatra és "é,jszakra a
törzs, az öreg szűlők". De itt is, ha könyvből merített Petőfi,
úgy ez a világ, a természet könyve volt. A külvilág termékenyi-
tette meg lelkét. Oly igazság és élet van képeiben, gondolataiban,
mint csak saját, eredeti gondolatokban lehet. Nem, Petőfí
sohsem lakott jól idegen lakoma maradványaiból - még képes-
értelemben sem. Költészete művészet, mely belső élményeket
szavakban fejez ki, művészi, de keresetlen szavakban, s még az
ő tősgyökeres magyar nyelve is szegény volna érzelmei gazdag-
ságához képest, ezért fejezte ki a természet képeivel szivét,
lelkét. Melódiákkal és képekkel hat. Képekkel, melyek jelkép ei
az érzelmeknek. Azért válhatnak szimbolumokká a természeti'
képek, mert az érzelem kiárad a külvilágra. Ha szornorúak;
vagyunk, lehajtjuk fejünket, a fűzfa ágai lehajlanak és innen
a neve: szomorúfűz. Petőfi nemcsak testi szemével látta csiiggnr
a gyümölcsöt a fán, hanem lelki szemével is. A hasonlatot a
természetből, a gyümölcstől vette, mely ép, pompázó fán dagad,
de meglelkesítette a termőfát. Bebizonyította, hogy adni gazda-
gabhá tesz, mint kapni. E két verssor e kis vers legszebh alaki
szépsége, gazdagsága. De vajjon nem egyúttal tartalmi szép-
sége? Nem lehet a kolteménvt külön alaki és külön tartalmi
szempontból elemezni, aminthogy a költő sem kereste a gon-
dolathoz a rÍmet vagy a rímhez a gondolatot, hanem gondolat,
rím, alak és tartalom isteni adományként egyszerre bukkant ki
művészi képzeletében.

Mi a fán csüngő gyümölcs hasonlatának tartalmi, tehát
lélektani vagy erkölcsi szépsége? A szervetlen természet szo-
morú, nyomasztó hatású, Kopár, sziklás tájak, afrikai sivatagok;
hol nem jár tündértáncot a napsugár csohogó vizen, mert ' víz
messze földön nincsen, visszarettentik az embert. Ellenhen a
vegetáció, a növényzet kellemes látvány. Mert életnyilvánulás
mint a mienk, a felfelé tőrő fák sudaraié. Az animális, állati
világ képe, bár itt az életnyilvánulás hasonlóbb a mienk éhez,
nem oly eszthetikus. Ami a vegetabilis természet látvánvát oly
örvendetessé teszi, az, hogya nyugalom, a béke, a megelégedett-
ség, a megelégülés kifejezésének hordozója. Itt nincs nyugtalan-
ság, ínség" küzdelem. Szép tájon megszahadulunk önmagunktól;
gondjainktól, csak szemlélő, megismerő, nem pedig akaró, törtető
lények vagyunk. Ezért nem tetszenek annyira nekünk Berzsenyi-
nek az állatvilágból vett metaphorái, mint az andalító szépségű
Közelítő tél c. költeménye. Csak a dalos madár, melyhez képzet-
társításunk a zöldelő erdőt fűzi s melynek repülése lelkünk
szárnyalásával összhangban van, versenghet a tájszépségek
költői szóképeiért. Ezért írhatta Petőfi: "Repült felém anyám."
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És azért írta verse utolsó két sorát úgy, mert mit a gyümölcs
.a fán, ugyanezt az érzést leheli az otthon, ahol édes anya van.
Akár palotában, akár a kis clunavecsei szobában, melybe a
költő betoppant. Amint a természet lágy ölére simulunk, ha ki-
fáradtunk, megaláztattunk a bús életharcban, úgy térünk meg
.a sziilői házba, ahol jó és szép lenni, ahol minden érdek nélkül
ietszik.

Íme, ez a Füstbe ment terv kihangzásának tartalmi szép-
: égeI

Szépsége? E költemény nem a szép, hanem a fenséges
hatását kelti a lélekben. Pedig sem nem eposz, sem nem tragédia,
még csak óda sem és mégis fenséges. Hogy az, annak ellenpró-
báját is adhat juk. A fenségest a nevetségestől csupán egy lépés
:választja el. Az alma nem messze esik a fájától, mindjárt repülni
fogsz s magának a címnek, ha valamely terv nem sikerül, füstbe
meg y, ha felsülés a vége, komikus értelme bizonyítják, hogy a
költőt megértettük. De az embert is, aki fenséges erkölcsi magas-
laton áll, azáltal, hogy egy terve füstbe megy. Az ember és a
költő egyaránt nagy, nemes. Minden, sok száz versében. "A
'benső családi érzés, a sírig tartó hitvesi szeretet, a férfias barát-
ság találnak benne visszhangra, épúgy, mint a nemzet vágyai
-és reményei."

Felfogásában mindig van erkölcsi alap, amint az emberi-
-ség lelke mélyén ott van a morális érzés. Csak az ilyen nagy
-ember lehet nagy költő, ez a klasszikus költő. Ezért nevelő-
.hatású a valódi műalkotás. Megörvendeztet és felemel. mint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fiislbe meni terv.

Dr. Hermos Sándor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á l la t t a l . l i őra a t a n í t ó k é p z ő h e n .

Minden tanítóképző-intézeti tanításnak médszeres kiclolgo-
zásában is mintául kell szolgálni arra, hogy a tanítójelölt lássa,
nap-nap mellett tapasztalja, miként kell eljárni a majdan neki a
népiskolai nevelő munkájában. Csak ilyen állandó minták látása
mellett alakul ki benne fokozatosan a helyes pedagógiai érzék

nevelődik rá arra, hogy jövő életpályáján mindig tervszerűen
.átgondolva dolgozzék.

Az alábbiakban állattani óra lefolyását mutatom be azzal
.a hangsúlyozással, hogy gyakorlóiskolánkban a természetrajz-,
gazdaságtan-, háztartástani ismeretek tanítása is lényegében
ugyanezen módszeres kidolgozásban történik.

A teniiés ányaga: Két s z á r nyú r o var orqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ren el j e.
Tárgyi cél: A házi légy és a szúnyog tartózkodási helye, életmódja

-és szervczete közötti összefüggés megismertetése. A légy és a szúnyog
szerepe az ernber és a természet életében. A hazai kétszárnyúrovarok
rendszertani áttekintése. Tájékoztatás a légy és szúnyog népiskolai taní-
tási anyagáról.



Alaki cél:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztaságra való nevelés. A légy és a nyúnyog meg-
gyűlöltetése. Törekvés oly lelki elhatározásra, hogya) a házi legyet
mindig, de kivált tavasszal kell írtani;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) tudatlanságból ne segítsük elő
szaporodásukat l

Szemléitetési eszközök: Intézeti kétszárnyúgyüjtemény. Táblai ma-
gyarázó rajzok. Mikroszkópi készítmény a légy fejéről, talpáról. Légy-
ölő penészgomba által elpusztított légy.

l. Előkészítés: Az előző órán tanult pikkelyesszárnyúak
szúmonkérése. A lepkék rendszertani csoportosítása. Bogár és

lepke közti különbségek. A népiskola szempontjából fontosabb
lepkék életmódja, gazd. jelentősége és szervezete. Áihidelés,
érdeklődés-o hangulat keltés. Melyek a lakásunkban élő lepkék?
Melyik a lakásunk legközönségesebb rovara? (házi légy) Hogyan
viselkedik lakásunkban? Megbeszélés:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. szemtelen. tolakodó; 2.
nyalánk, mindenbe belekóstol; S. tisztátalan. Ezek miatt a leg-
kellemetlenebb házi rovar. Ezenkívül a légy terjeszti a beteg-
ségeket is s így egészségünk legveszedelmesebb ellensége.
Problémaszerű célkitűzés: a) Miért tartózkodik lakásunkban?
b ) Mi képesíti a ránk nézve kellemetlen, ártalmas életmódra?
c) Hogyan terjeszti a betegségeket?

ll.Megértetés: a) Tartózkodási helye azért a lakóház, mert
ott találja meg eledelét és szaporodásának feltételeit (konyha,
éléskamra, szemét és ürülék). Eledele: mindenféle folyékony vagy
oldható anyag.

b ) Teste sziutén fej, tor és potrohra tagoló-
dik. Táblai magyarázórajzon észrevétetém a
teeterénuoket: feje testének egyhatoda, tor a
akkora, mint potroha. Mire következtethetünk az
ilyen testarányokból? Fejlett érzélcszeroekre és
erős szérnuizmolcrs: Ki fogott már legyet? Hol
van legtöbb légy? Tapasztalatok. Melv érzék-
szervei segítik tápláléka feltalálásában és ellen-
ségei észrevevésében? Látása, szaglása. Szeme feje
%-át foglalja le. (rajzolom) Mindenfelé jól lát;

1. ábra. - A légy csápja tollas, nagy felületű; szaglása éles. Velük
vázlatos rajza. hamar észreveszi a veszélyt és táplálékot.

Miért oly ügyes repülő? Két szárnya nagy felületű, tora fel-
tűnően nagy, torgyűrűi összenőttek, repülés
közben a szárnyakat mozgató izmok szilárd
támaszai. (A méh- és a légy tor összehasonlí-
tása. Azonos cél, hasonló szerszám.) A légy
kétszérnuúrooer. Két pár szárnya bunkós
végű billér. Hogyan keletkezik zümmögő
hangja? (Eleven legyet tarts lábainál fogva

• ujjaid közöttl)

Szaladgálásra S pár hosszú lába szolgál
(2. ábra). A légy előtt nincs lehetetlen. Még a
szoba mennyezetén, a síma üveg en is ügyesen
mozog. Karmai között levő 2 ragadós talpacs- 2. úbra. - A légy

kája képesíti erre (razjolom). rugn dós tu ipa csk ái.
#
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HogyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeszik a légy? Megbeszélés. Allványra erősített na-
gyító üveg alá tett cukron, száraz köpeten, beszáradt tejen ész-
lelték, hogy nyálat bocsájt ki s ezt addig szivogatja fel és ereszti
vissza, míg azokat átnedvesítette, feloldotta. Ezután annyit szív
belőlük, amennyit bir s odébb áll. Kis-
vártatva üvegre, falra stb. kihányja,
majd visszaszívja, újra kihányja: él-
vezi a jó ízt. A légypiszok között lát-
ható nagyobb foltok az ilyen kihányt
cseppektől származnak. Erre a mun-
ká "" ,. b ilcs: .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 . á b r a . - lIog yau e s z ik a lég y?"ara szájrészei es e csooe igen.
alkalmasak. Alsó és felső ajka kitolható és visszahúzható csőves
szipókát formál (rajzolom), állkapcsai elsatnyúltak, nincs szíik-
sége rájuk (3. ábra). Nyelőcsövévet Jdciglenes raktár, begy van
kapcsolatban.

Osszefoglalás után megállapítom, hogy a légy tar/ózkodcísi
helye. éleimodje és szeroezete között búmulatT'a érdemes össze-
függés oan. Életmódját kifogástalanul végezheti.

Szaporodcisának minden feltétele megvan a lakóházban.
Legkedvesebb petelerakó helye a légynek a Iótrágya. A lótrágyán
kivül a légy legtöbbször a nyitott falusi árnyékszékekbe, továbbá
sertés- vagy szarvasmarhatrág yába, köpőláclába, szemetesládáha,
szanaszét heverő emberi bélsárba. elhullott állatra, romlott és
nedves élelmiszerekre, dinnveszcletre s általában minden olyan
undok, piszkos, rothadó helyre rakja petéit, ahol kikelő kukacai-
nak enivalót talál. Ime, ilyen helyeken jár a légy és innen be-
repül szobáinkba, rászáll kedves tárg yainkra, ruhára, könvvre,
bútorra. testíinkrc, élelmiszereinkre, poharunkra, beleesik leve-
sünkbe, rászáll bölcsőben alvó ártatlan, féltett gyermekünk szá-
jára, szemére! S az emberek nagyrésze látja, tűri ezt! Hát nem
nagy tudatlanság, nagy könnyelműség, nagy bűn ez a magunk
s gyermekeink egészsége ellen?

Gondos megfigyelésből tudjuk, hogy a nőstény légy egy-
szerre körülbelül 120 petét tojik s ezt egy nyáron át négyszer

ismételheti meg (4. ábra). Petéje 1 mm
hosszú, tojásdad. (Hajzolom.) Meleg-
ben már másnap kibújik belőle lábat-
lan nyűvc. Ez bőséges táplálékban és
melegben 5-10 nap múlva tonna-
vagy hordóalakú bábbá s az időjárás
szerint 3-30 nap mulva szárnyas
Jéggyé alakul. Fejlődéséhez átlag fél
hónap kell. Feladat: kiszámítandó,
hogy ápr. közepétől szept. végéig
mennyire szaporodik! (Több milli-
árdra.) Elképzelhetetlen szám. Szédü-
letes szaporaság! Hogyan csökkenthető

legközvetlenebbül ez? Szaporodásfeltételei meggátlásával, foko-
zott tisztasággal mindenütt. Ha a tanya, a falu, vagy a város mi 11-

4. ábra. - A légy petéi,
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elen lakója rendben tartanú saját lakása környékét, milyen köny-
nyen megbirkózhatnánk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALégyveszeclelel1l1nel!

De így ... nyitott árnyékszékek, ganaj domb, szanaszét
heverő emberi ürülék mellett ... meg» az ember szaporítja a
-leguei!

c} Hogyan terjeszti a beiegségekei? Megállapítás életmódja-,
teste alkotása- és szaporodási köriilményeiből. Egy-egy légyről
félmillió baktériumot mostak és ráztak le csírátlanított üvegben,
vízben. Keze-lába, szeme-szája ... egész teste állandóan bnkté-
riumokkel fertőzött. Tífuszos, kolerás, .tüdővészes betegek szobá-
jában, vagy ezen betegségekben elhaltak körül tartózkodó
Iegvekről kitcnvésztették a tifusz, kolera, tüdővész baktériumot.
(Tífuszlégy.) Bebizonyították azt is, hogya légy hurcolja szét a
gyermekek hasmenését és a vérhast okozó baktériumokat úgy,
hogy rászáll az ürülékre. köpetre, izzadtságra, sebekre, gennyre,
rothadó hulladékokra, dögre s mindenféle más undortkeltő
anyagra, innen elrepül csecscmőnk tejcs üvegének gummijára ...
és mindenféle használati tárgyra. A légy csakugyan egészségünk
legveszedelmesebb ellensége... lris« hát mirulenlcil (Gyermel.;:-
halandósági statisztika.)

Természetes ellenségei. Megbeszélés: baromfi, fecske, pók ...
ősszel a légyölő penészgomba. (Szemléltetés.] Főleg az utóbbi oko-
zója az őszi tömeges légyhullásnak. A filjt a rejtekhelyeken aloó.
megdermedá példányol-: tartják fenn ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs x e .p o r it jé ] : el éoről-éore
A legfontosabb teendő az áttelelt stavasszal előbujt példányok
elpusztítása addig, míg azok petéíket le nem rakták. Minden
ilyenkor elpusztított léggyel a légy nemzedékek milljóit tesszük
tönkre! Aki ezeket nem tudja, nemcsak hogy tűri, hanem tudat-
lanságával elősegíti a legyek szaporodását!

Hogyan írtsuk a legyet? Légyfogók, lég yírtók megbeszélése.
Az Egyesült Államok légyirtása. Howard: A házi légy (Term.
Tud. Ts. kiadása) megbeszélése. Népünk felvilágosítása a légy-
veszedelemről. A tanító népiskolai ésiskolánkívüli népművelési
munkája. A legyet a népisk. lll. osztályában december hónapban
tanítjuk a természetrajz-gazdaságtani órán. Mit tanítsunk még a
légyről? Megbeszélés.

d) A légy rokonai: Gombostiire szúrt példányok alapján a
következő kétszárnyúak faji bélyegeinck és életmódjának meg-
beszélése:

Istálló- vagy böl-:őlégy. Házilégynél kisebb. Szúr, bök. Szi-
pókája hegyes.

Dongólégy. Potroha ragyogókék. A hús szaga lakásba csalja.
petéit húsra rakja.

Sajtlégy. Kicsi, fényesfekete. Sajtkukac. Testvégeit össze-
hajlitva 10 cm.-t ugrik.

Cseresznyelégy. Kukaca a cseresznye hú~_ában él, a földben
bábozódik be. Fojtsuk be.

Gabonalegyek. Nyűvei a vetésben élnek. Tarlóhántás, csalo-
gatóvctés, későn vetés. (Gazdaságtani ismeretek II. oszt.)
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Méhmeimolá légy. Mimikri. Nyűvei szemétben, árnyék-
székekben élnek. Hasznos.

Marhabőgöly. Nyűvei a bőrbe furakodva daganatot okoznak.
Marhapöcsök. Szipókájával a

marha, ló vérét szívja. Szürke, lapos,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.nagy,

Dalos szún uog. Tartózkodási ~r:::"''''''~»'"~C'''~:::::::--'
hely. Életmód. A szúrásra 4 hegyes
szúrósertéje, a szívásra csövcs szipó-
kája képesíti (5. ábra). Csak a nős-
iény szív vért. A hím virágrnézet
eszik.

Fe.ilődése. Miért kedveli a vizek
környékét, mocsarakat, nedves, párás
helyeket? Ott vannak meg szaporodá-
sának feltételei.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t fejlődhetnek ki lárvái. Néhány száz petét rak,
sekély vizbe vagy udvarokon, a tűzoltás céljait szolgáló vizes-

hordóba (6. ábra). Peté'it csónak alakjában
összeragasztja s mivel aljukon légkamra
van, nem merülnek vízbe. (Rajzolom.]
A gyorsan növő lárváknak nagy fe.jük
hosszúranyúlt s úszósertékkel megrakott
testük s ennek végén rézsútálló s billen-
tvűkkel elzárható légcsövük van. A lár-

- - - ~ v á k életnyilvánulás ainak megbeszélése,
6 ábrn. P e t é j t c s ó n a k TIk N 1. apaszta ato - összegezése. 1 yári me eg-

a la k j á b a n összeragnszt]a ...
ben egy hét mulva már bebábozódnak.

A báb leírása. Múmiaalakú. farkszerű nyúlványaival mozog. (Raj-
zolom.) Feje tetején lévő két légcsövével lélekzik. Miért sza po-
rodhuiik oly tömegesen? Sekély vízben, ideiglenes pocsolyában
alig van ellensége (hal, béka, vízirovarlárva). Vizeshordókban az
ember valósággal terjeszti őket. A vizeshordó rendeltetésének meg-
beszélése. A szúnyog szerepe a természet életében és a betegségek
terjesatésében.

Hogyan irth.si.julc? Lélekzésük meggátlása a víz felületére
öntött petroleummal. Fulladás. Szúnyogcsípés. Szalmiákszeszes
he dörzsölés. Szegfűolaj. Népiskolai tanítási anyag. Megbeszélés.

Maláriás szúnuog a váltóláz terjesz-
tője (7. ábra). Életmódja. Faji ismertető bé-
lyegei: foltos szárnya, potrohtartása. (Raj-
zolom.)

Gelombáci légy. Tartózkodási helye,
életmódja, kártétele. Külföldi szúnyogfélék.
Panama-csatorna. "Moszkitók." A hazai
szúnyogféléket tárgyalja Kertész Kálmán 7- ábra - M"lúriás

cikke (Állattani Közlemények, 1904. 1. füz.). SZIUlVOg.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l. Megerősítés. Összefoglalás. Milyen kárt okoz az ember-
nek a légy és a szúnyog? Fejlődésüknek melyik szakában írt-
hatók legsikeresebben? A légy fejének és talpának mikroszkópi

: : l .JIHGFEDCBAáb ra . - Dalos szúnyog.
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képe két mikroszkópon. Ez idő alatt a kétszárnyúak vagy legyek
közös tulajdonságainak megállapítása. Rendszerezés. Ezeréves
hazánkban 3000 Iégvféle rovar él. (Thalhammer.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Feladat : Az eredménytárban kidolgozandó: a) Miben egyez-
nek meg a kétszárnyúak és a hártyásszárnyú ak?XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) Miben külön-
böznek a kétszárnyúak és a hártyásszárnyúak? c) Begyakorlan-
elók a táblai magyarázórajzok.

Feladat: Az eredménytárban kidolgozandó:
a) Miben egyeznck meg a kétszárnyúak és a hártyás-

szárnvúak ;
b ) mibcn különböznek a kétszárnyúak és a hártyás-

szárnyúak;
c) két-két példányban lerajzolandók a táblai magyarázó

rajzok.

d) Jelen tanítás tárgya Móczár M.: Allattan, tanítóképző-
intézetek III. oszt. használatára című tankönyv 97-100. oldalain
közölt szöveg segítségével véshető be az emlékezetbe.

Móczár Miklós.

EGY E SÜL E T 1 ÉLEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT .

A január 14-iki választnuinyí iilés jegyzőkönyve.

Jelen voltak Quini József elnöklete alatt: Drózdy Gyula, [elo-
oeczku Péter, Mesterházy Jenő, PárDy Endre, Végh József, Pácza József.
Mészáros Jenő, Szalatsy Richárd, dr. Frank Antal, Grynaeus Ida, Girt-
lel' Mária, özv. Gerencsér Istvánné, Ibererné POPODitS Olga, Csukés Zol-
tán, Éber Rezső, [elooeczku Péterné, Beriha Mária, Bagó Margit, NODák
Eszter, Maurer Mihály, Corda Romána és E m m e rt P. Klotild nővérek.
Straub Ferenc, Kiss József, Schön István, dr. Kenyeres Elemér, Molruir
Oszkár, W. Lajos Mária dr., Váradi József, Herrnoe Sándor dr., Pfeiiier
Ilona és Mihalik József.

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. majd rátér a választmánynak a
mult ülésen hozott határozatára. mely szerint Wagner János volt elnököt
érdemeinél és nagy munkásságánál fogva tiszteletbeli elnökké választja,
Kifejti, hogy ennek megerősítésére közgyülést kell összehívni. Elnök
javaslatára a választmány határozatilag kimondja, hogy 1929 folyamán
rendkívüli közg yűlést fog egybehívni s azon a fenti határozatot meg-
erősíti.

2. Elnök jelenti a következóket: aj 1928. dec. 28-án a Tanítóegyesü-
letek Országos Szövetsége gyűlést tartott, mel yre meghivatván, egyesü-
letünk meg is jelent. A megjelenteket nagyon előzékenyen fogadták és
egyénenként is üdvözölték, valamint elnök felszólalása alatt is teljes
csendben voltak. Beszámol az ott elhangzott előadásokról (a 8 osztályú
népiskola. a tanítóképzés újjászervezése) és a saját Ielszólalásáról,
Elnök felszólalásában kifejezést adott annak, hogy mi is szükségesnek
tartjuk a tanítóképzés reformját, csak a módban nem értünk cgyet ct

tanítósággal. Mi a mai gimnáxium helyett csakis a mai tanítóképzőt
fogadjuk el alapnak s erre akarjuk ráépiteni a 2 éves tanítóképzői
főiskolát. Elnök úgy érzi, hogy sok tanítót megingatott eddigi merevrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

•
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felfogásában. Elnök felajánlotta a további vitában való részvételt s fel-
kéri a képzői tanárságot, hogy lehetőleg irodalmilag is vegyen részt a
reform- mozgalomban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) A Rendtartás-ra nézve hozott módosító határo-
zatokat az albizottságban előterjesztette. ahol csak két kívánság nem
fogadtatott el: az igazgató-helyettes re és a tanári különmunkák díja-
zására vonatkozó javaslat. Elnök az állandó bizottságban ezeket az
ügyeket ismét fel fogja hozni és legalább annyinak a teljesítését fogjet
kívánni, amennyi a középiskolai tanároknál már megvan.

3. Főtitkár jelenti: a) Ismerteti az igazgatók anyagi sérelmei ügyé-
ben felterjesztett memorandumot:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) a soproni tanítóképző tanári tes-
tületétöl felolvassa azt a választ, melv Papp Gvula volt igazgató elhala-
lozása alkalmából az intézet igazgatóságának küldött s részvétünket
kifejező levelünkre érkezett; c) bejelenti, hogy elhalt Arányi AntalrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny.

igazgató; részvétünket fiának: Arányi Árpád min. tanácsosnak az egye-
sület kifejezte; meghalt továbbáW olimenn. Elma, a pozsonyi tanítónő-
képző volt igazgatója, kinek a Cinketára menekült pozsonyi tanítónó-
képző-intézet által rendezendő gyász-emlékünnepél yén való megjele-
nésre egyesületunk nevében elnök Párvy Endre alelnököt kéri fel.
Mindkét elhunyt érdemeit és emlékét az egyesület jegyzőkönyvileg
megörökíti; d ) javaslatára az egyesület örömmel iktatja tagjai sorába
a következőket: Szelényi Dezsőt, Révay ödönt, dr. Kasesák Odorit és
Geyes Bélát. A tagok sorából kilépett: Málnai Mihály és Sajooic Delfina;
e) jelenti, hogyaPolgáriiskolai Tanáregyesületet értesítette arról, hogya
hadviseltek ügyében elfoglalt álláspontunkat egyesületükben dr. Novy
Ferenc és Mesterházy Jenő kartársaink fogják képviselni.

4. Elnök felkérésére dr. Kenyeres Elemér Agyennek gondolko-
dásának és világfelfogásának fejlődésé-ről szóló előadását tartja meg.
melyet egyesületünik közlönyében megjelentet. A nagy figyelemmel
meghallgatott előadásról az elnök megállapítja, hogy az elhangzottak a
pedagógiának s különösen a gyermcktanulmárryna k egészen új világát
tárják fel. Helvesli ezt az irányzatot és óhajtana, hogy Kenyeres több-
ször hozna efajta témát a felolvasó asztalhoz.

5. Elnök felkérésére Kiss József előadja A tanítóképzői steiisz-
tiká-ra vonatkozó tanulmányát. Történelmi képet ad a tanítóképzők
fejlődéséről s általában kifejti, hogy egy, történelmi kútforrásgvüjtc-
ményt akar adni a tanítóképzés történelmének megírói részére. Előadása
végén kimutatja, hogy a I!!.'!i tanítóképzők számát gyarapítani kell,
avagy a növendékletszámot kell emelni még akkor is, ha nem való-

~ sulna meg a 8 osztályú elemi iskola.
Elnök örömmel üdvözli Kiss munkálkodását. Minden munkálko-

dásunkat a tanítóképzés szükségessége és továbbfejlesztése szempont-
jából kell tekintenünk. Felszólítja a tanárságot az czirányú cgvütt-
munkálkodásra.

6. Elnök felkérésére Mihalik József előterjeszti: A tanítóképző-
intézeti tanároknak az új népiskolai tanterv szellemében való tovább-
képzésé-re vonatkozó indítványát. Mihalik részletesen megindokolva a
következő javaslatot terjeszti elő: A tanítóképző tanárság részére a
TITOE elnökségének kezdeményezésére rendeztessenek ta nfolya IIIok.
melyeken:

a) a szaktanárok megismerkedhessenek tárgyuk népiskolai anya-
gával; annak az új tantervben hangoztatott szellemével; a legújabb mód-
szeres vívmányokkal : tárgyuk népiskolai tanmenetével; vezérkönyvek-
kel. mintatanttásokkal, szóval minden körülménnvel, ami ide tartozik;

b ) a tanársúg részére rendeztessenek tanfolyamok, melyeken meg-
ismerkedhetik a népiskola egész életével; az egész tantervvel. teljes nép-
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.iskolni -pedagógiával; az adminisztráciőval: a szülői értckezletekkel , az
új iskolával; a S osztályú elemivel stb.:

c) rendeztessenek tanfolyamok, melyeken az iskolánkívüli nép-
művelés és a tanítók továbbképzésére nézve kapnának fontos útbaiga-
.zításokat és melyeken megismerkednénck azok minden részletével.

A hozzászólások soránzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss József az indítványt elfogadja és azt
két ponttal óhajtja kibővíteni: a) a tanárok részére szakirányú tovább-
képző tanfolyamok tartassanak;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) nyujtassék a tanárok részére mód,
hogy külföldi tanulmányutakat tehessenek. - Msurer MihálrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy helyesli
az indítványt és azt elfogadja. A mult nyári gyak. isk. tanítók részére
rendezett tanfolyam tapasztalataiból kiindulva óhajtja, hogy oly peda-
gógiai tanfolyamok rendeztessenek. melyekcn a gyakorlóiskolai tanító
.a pedagógus tanárral együtt vesz részt. - Dr. Frank Antal üdvözli a;'.
indítványt, amely a választmányban egy újszerű irányt: a befelétekin-
iés útját nyitja meg; ez pedig nagyon fontos a haladás terén. Nagyon
hel yes, hogy egymástól tanuljuk el azt, ami jó. Kiegészíti az indítványt
még azzal, hogy vétessék fel a tanítónövendékek lelki gondozásának
'témája is abba, mert ez a kérdés is ismeretlen a tanárság nagy része
előtt. - Elnök kifejti, hogy az elhangzott indítványok mind tényleg
helyénvalóak, sőt nagyon is: szükségesek, de fél, hogy az állam pénzügy,
nehéz helyzete miatt nehéz lesz erre pénzt teremteni. Javaslatot kér az
elhangzottak megvalósításá ra nézve is. - Straub Ferenc felveti a gon-
-dolatot, hogy egyes kirándulások rendezésével kapcsolatban különösen
a természetrajz-szakosokra nézve sok mindent meg lehetne az indít-
ványból valósítani. - W. Lajos Mária dr. a tanárok elszállásolását a
2 év előtt alkalmazott "üdülő elszállásolások az egyes tanítóképzőkben"
mintájára óhajtaná végezni, aminek elnök véleménye szerint nem is
lenne nagyobb akadálya.

Hosszas eszmecsere után elnök a választmány határozataképen fel-
kéri Minslikot, hogy a kérdést a jövő ülésig gondozza és ha realizál-
ható formát tudunk találni, ajánlja, hogy ezt a fontos kérdést a' rend-
kívüli közg yűlés tárg ysorozatába vegyük fel.

Ezzel az ülés véget ért.

K. m, f.
Ouirü józsef,

elnök.
Mihalik józsef,

titkár.

A februúrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 - ik i választmányi ülés jegyzőkönyve.

Az ülés helye a II. ker, áll. tanítónöképzó-intézet volt. Quint József
-elnöklete alatt jelen voltak: Németh Sándor, Szoniagh. Katalin, Pácze
József, Drózdy GYllla, Kalabayné Schmidt Vilma, Szántó Lenkc, Kiss
József, Váradi József, Horváth B. Kristóf', Frank Antal dr., Lux Gyula,
Nom) Ferenc dr., Mesterházy Jenő, Maurer Mihály, Schön István, Har-
mos Sándor dr., Zsindely Katalin dr., Fehér Aranka, Girtler Mária,
Tcheik Ernő. Pároy Endre, Woucieclunosícuné Lajos Mária dr., Med-
gyessy Marida. G rijn e e u s Ida, jancsó Erzsébet, Sebestyén Erzsébet,
Sarud y attó, Streuchné Eniz Jolán.

1. Elnökségi előterjesztések : 1. Elnök a gyűlést megnyitva, titká-
runk, Mihnlik József betegségére való tekintettél, Iőtitkárt, Woyciecho-
rooskuné Lajos Mária dr.vt kéri fel a jegyzókönyv vezetésére,

2. Kegyeletes szavakkal emlékezik meg gyászeseteinkről. Elhunyt
Mészáros Jenő e. igazgató, egyesületünknek köztiszteletben és szerétet-
hen álló tagja, egy időben titkára is. 1? éven át teljesített szolgálatot
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a főigazgatóságon. Eg ycsületünk koszorújátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPároy Endre alelnök bú-
csúztató kisérctében helyezte az elhunyt ravatalára. Emlékét jegyző-
könyvileg is megörökítjük. Másik halottja Egyesületünknek Székely
György főiskolai tanár.

3. Örömhireink:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) a Konnányzó Úr ŐFőméltósága megengedte,
hogy Dúzs Mária és Berkéte Mária CÍmzetes Iőigazgatóknak a hazai
tanügy terén kifejtett érdemeik j utalmául, elismerése tudtlll adassék;
b ) egyesületiinknek kiutaltatott a 2000 pengős lapsegély. __ o

4. Wouciechoroskuné Lajos Mária dr. főtitkár jelenti: Felhhás.
érkezett a IlI. Internationale ellen alakult szövctségtől, hogy az 1929-ik
év júl.-ang.-ban tartandó genfi Nevelésügyi Kongresszuson ne képvisel-
tessük magunkat, mert az nem pedagógiai, hanem kommunista esz-
méket terjesztő alakulat. Főtitkár véleménye szerint helytelen volna,
struccpolitikát kövctnünk, valami ellen sikerrel csak úgy kuzdhetünk,
ha ismerjük. - Meghívők érkeztek a jéuai és londoni szünidei taufol va-
mokra. A rövid tájékoztatót lapunk közli, bővebb felvilágosf tást a
főtitkár ad. - Ú.r tagokul való felvétclüket kérték: Medgyessy Marida
és Ruisz Marta (Cinkota). - Kilépésüket bejelentették: Polesinszky Béla
(Cyör), Kiss [:;rős Ferenc (Kalocsa).

Il. Fogalmazás a tanítóképzőben. Előadó Németh Sándor.
Csak azt tudjuk jól kifejezni, ami él lelkünkben és kikivánkozik

onnan, rendkívül fontos tehát a fogalmazás tárgyának helyes meg-
választása. Két bő forrása: 1. az élmény, 2. a fantázia. Előadó eljárását
ismerteti a következőkben : előkészítő beszélgetés után kijelöli a tételt.
Vázlatot sohasem ad, az olvasottakból kivonatot nem irat. A javítást
előbb a tanulők kölcsönösen végzik el, hogy megszokják a hibák észre-
vevését, alá is írják ellenőrízhetés céljából, csak azután nézi ő át. A
dolgozatokat felolvassák, bírálnak, vitáznak.

Hozzászólottak: Nooy Ferenc dr., Mesterházy Jenő és Drózdy
Gyula. Nooy Ferenc dr. kifogásolja, hogy előadó vázlatot és kivonatot
nem irat. hisz vázlatban él a tudás, anélkül szétesik. A tárgyválasztás
körét is kevesli. Leírások és értekezések is szükségesck, Mesterházy jenő
ajánlja a kép alapján való fogalmaztatást az esztétikai nevelés céljából.
Drózdy Gyula a nép iskolai módszert üdvözli előadó előadásában. Hely-
teleníti a hibáknak különböző jellel való jclzését.

Előadó válasza: A megadott vázlat ellen küzd csak, a tanulők
készíthetnek dolgozatukhoz vázlatot. A leírást nem mcllőzi, hanem
élménynek tekinti. A javításra ötféle jelet használtat. hogy ellenőrízhessc
a javítót is.

Elnök megköszöni előadó stílusos dolgozatát, mondanivalóit az
életből leste el, azért tanulságosak.JIHGFEDCBA

- Ill. Elnök üdvözli az időközben megjelent Petri Pálné öméltóságár
és Szukováthy Imre dr.-t, a Testnevelési Főiskola igazgatóját, kik az
ifj. vöröskereszt felkarelásával támogatják a mi munkánkat is. Felkéri
Sebestyén Erzsébetet Az Ifj. Vőröskereszt a nevelés szolgálatában című
előadása megtartására.

Előadó röviden tájékoztat a 8 éves Ifj. Vöröskereszt rövid törté-
netéről, hármas céljáról: egészségügyi, erkölcsi és értelmi irányban ki-
fejtett tevékeny. .égéről. Levelezőlapok, plakátok, film stb. útján igyek-
szik bevinni a köztudatba az egészségi szabályokat. Cselekvési alkal-
makkal erkölcsi érzéket Iejleszt, önzetlenségre nevel. A munkadélutáno-
kon készített népművészeti munkákkal a pusztuló népművészet meg-
mentését szolgálja. Külf'öldi levelezéssel, cserealbumokkal a nemzeti
propagandát szolgálja, az irodalmi, földrajzi, természettudományi isme-
reteket bővíti.
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Elnök köszönetet mond az
mclyeket tantárgyként nem lehet
nevel az Ifj. Vöröskereszt, ezért
kánkat.

lY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHannos Sándor dr. A költészettan a fanítóképzőben címen
tartja meg ezután előadását.

Méltatja Sarudy Ottó kitűnő poétikáját, melynek alap os ismerete
biztosítja a költészettan elméleti anyagának tanítási eredményét. Előadó
csupán a költemény tárgyalás módszeréről értekezett, Három problémát
lát minden egyes költői alkotás tanításakor a mű genetikus tárgyalása
a lélektani, a vers interpretálása az esztétikai, a rnű értékelése, hatása
ethikai célkitűzés és megoldás.

Az előadáshoz, mely folyóiratunkhan meg fog jelenni, Németh
Sándor szólt hozzá, a gyakorlati szempontokat. Így a költő életrajzát
s a költemények tartalmát ajánlva előadó figyelmébe, Esztétikai elem-
zés helyett inkább a nevelő értéket, hazafias érzés sth. fejlesztését tartja
fontosnak, mert a tagolással széjjelesik a mű és veszít hatásábóL
Herrnos dr. válasza: Nem akarja agyonmagyarézni a költői alkotásokat,
csak tárgylásukhoz bizonyos szempontokat adni.

Elnök köszönetet mond előadónak magas nívój ú előadásáért.
Pároy Endre alelnök felkéri a választmányt, mivel még sokan

óhajtanak a fogalmazás kérdéséhez hozzászólani, kérjük fel Németh
Sándort, egészítse ki előadását a házi clolgozatokkal és hozzuk újból a
következö gyűlés elé.

Határozat. A következő gyűlés tárgya 2 vitatételXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Molnár-Frank dr. előadása alapján: A tanítóképzői pedagógus

tanárok képzése; 2. Németh Sándor előadása alapján: A fogalmazás.
Elnök a nagy érdeklődésért köszönctet mond s a gyűlést be-

rekeszti.
Budapest, 1929 február
Quint József,

elnök.

értékes előadás ért. Vannak dolgok,
tanítani, hanem gyakorolni kell. Erre
kell felkarolni. mert kiegészíti mun-

í í-én.

Wouciechoroskuné Lajos
jegyző.

Mária dr.,

Az állami tanító-, tanítónó- és óvónőképző-intézeti igazgatók' rangsora.'

1. F őigazgató.

V. f ize t é sio s z 1.: Sarudy Ottó.
2. Igazgatók .:

V. f ize t é sio s z t.: Pálmay Lenke, Párvy Endre, Quint József.
VI. f ize t é sio s z t.: Brunovszky Rezső, Szarka Lajos, Szerényi

Anna, Tabódy Ida, Végh József, Rónai Sándor. Balázs Béla, Berényi
Irén, Kovács Dezső, Zoltán Géza.

VII. f ize t é sio s z t.: Lukács Béla.

Az állami tanítő-, tanítönö- és óvónőképző-intézetek tanszemélyzetének
a széniumos fizetési rendszer szerint csoportositott névjegyzéke.

1. Tanárok

12. f i z. fok o z at = VI. f i z. o. 1. fok o z. at:
Bergmann József, Tömör Boldizsár, Barabás Endre,
Horváth A. János, Répay Dániel, Barabásné Ribiczey
Erzsébet, Vlaszatyné Kiss Mária, jankó László.

1 A rangsor az 1929 febr, 25-iki állapotot tünteti feL
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11.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz. fok o z a t = VI. f i z. o. 2. fok o z a 1:
Grész Ernő, Herczegh Kamilla, Héger Lujza
Urbányi Karolin, Neubrunn Tóbiás
Dr. Nagy József, Patyiné Láng Mária ...
Juhász Imre, Kraft József, Kiss. A. József

10. f i z. fok o z a t = VI. f i z. o. 3. fok o z at:
Németh Sándor, Strauchné Entz Jolán
Buday Lajos, Desics József. dr. Inczéné Méray
Wolszky Emilia, Révay Odön .
Csiky István, Patyi István
Hidegh Béla, Éber Rezső, Barcsai József, Aclamovitsné
Gludovácz Emma

••
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1930. 1. 1.

1930. VII. I.

1931- VU. 1.

1932. 1. 1.

1929. VIt. i,
Irén,

1930. VII. 1.

1931. 1. 1.

1932. 1. 1.

9. f i z. fok o z at = VII. f i z. o. 1. fok o z at:
Özv. Lépesné Baur Irén . 1930. 1. 1.
Csink Ilona . . . . .. .. .. 1930. VII. 1.
Dr. Radnai Oszkár, Fliegl Kálmán, jaloveczky Péter
Pazár Zoltán, Molnár Oszkár, Révész Cyörgyi,
ch. Novy Ferenc .
Dr. Szémán István, Puresi János . . . . . . . . . .

8. f i z. fok o z a t = VII. f i z. o. 2. fok o z at:
Pécs Gyula, Lengyel Gyula . . . . . . . . . . . . .
Tscheik Ernő, Kovács Ernő. Marczellv Kornél, Leyrer
Mátyás, Hatvani Lajos. Sárosi István .
Barcsai Károly, Vizhányó Kárelv. H. Mihalik József
Nagy Ferenc, Tanács Imre, Móczár Miklós, Kiss József,
Bató Lászlo . . . . . . . . . . . .
Csukás Zoltán . . . . . . . . . . . . . . . .

7. f i z. fok o z a t = VII. f i z. o. 3. fok o z at:
Zala István, Lux Gyula, Ehrlich Antal, Irtzing Ferenc
Málnási Dezső, dr. Frank Antal, Csada Imre, Chobo-
diczky Alajos, B. Braun Angela, Lechnitzkyné Jancsó
Gabriella, Ehmann Tivadar
Téger Béla, Znojemszky Ferenc, dr. Kosáry János.
Wajdits Károly .

6. f i z. fok o z a t= VIn. f i z. o. 1. fok o z at:
Mesterházy Jenő, Székely Zoltán, Gyulayné Grátz
Márta, Siemeister János, Kalabayné Schmidt Vilma. .
Berzátzy László, Fekete József, Barabás Tibor, Blénessy
János, Pödör Béla. Lázár Károly, Woyciechowskyné
dr. Lajos Mária, Kostyál Ilona, Kádár Ilona, Flóra
Sándor, Váradi József, Berta Mária, dr. Albert Anna,
Orbán András, Jancsó Erzsébet (középisk, státnsban),
Tanai Antal .

5. f i z. fok o z a t = VIlI. f i z. o. 2. fok o z at:
Békessyné Draskóczy Virginia, Grynaeus Ida .
vitéz Komárnoky Gyula, Roda Mária, Macsay Károly,
Haitsch Ella, Kishonti Barna, Pfaltz György, Far-
kasd y Zoltán .
Dr. Biberauerné Abonyi Julia, Zrinyi Aladár, Sebestyén
Erzsébet, Szontagh Katalin, Ibererné Popovics Ol ga . .
Dobossy Elek, Dohanics János, dr. Wenszkyné
Schwartzer Irén, dr. Kenyeres Elemér .

1931. VII. í.
1932. I. 1.

1929. VII. 1.

1930. 1. 1.

1930. VII. I.

1931. VII. 1.

1932. VII 1.

1930. 1. 1.

1930. VII. 1.

1931. VII. í.
1932. VII. i.

1929. VII. 1.

1932. 1. 1.

1929. VII. 1.

1930. VII. r.

1931. VII. 1.

1932. 1. 1.
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4.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i z. fok o z a ~ = VIlI. f i z. o. 3. fok ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. at:
Cirtler Mária .. . . . . . . . . . . . . . . .
Rojkó Antal, dr. josipovich né Németh Irrna, dr. Tóth
Antal, Doby Ida, Ágoston Vendel, jalovetzk yné Czin-
kovszky Cornélia . . . . . . .

3. fok o z 11 t = IX. f iz'. o. 1. fok o z el t :

Szilái6,i' János . .. '.' . . . . . . . . .

2, fok oz a t ~ IX. f i z.: o. 2. fok o Z II t :
Dr. Blaskovich Edith .

1. fok o z a t = IX. f i z. o. 3. fok o z at:
Skcrsil Mária .....
Takács Béla, Csekű i Arpád
Medgyessy Zsófia, Herr György
Nag y 'Samuné Nádor Margit . .

2. Gyakorlóiskolai tanítók.

12. fok o z a t = VII. f i z. o, 1. fok o z at:
Maurcr Mihály, Vaskó László, Schönvizner János,
Grau Géza', Budai' József.

11. fok o z a t = VII. f i z. o. 2. fok a za t :
Schön István .
Kristofcsák Lajos' : . . . . . . . . . . .

10. fok o z a t = VII. f i z. o. 3. fok o z at:
Pfeiffcr Ilona, Damaszlovszkyné Mészáros Anna.
Drozdy Gyula, Novák Eszter, Pócza József.
Bodol' Dénes . . . . . . . .

9. fok o z a t = VIlI. Li z. o. 1. fok o z nt:
Halmos Péter . . . . . . .
Ferenczi István . . . . . . . .

8. fok o z a t = VII!. f i z. o. 2. fok o z at:
Lakatos Emil, Kaposi Károly, Gergely Ferenc, Tóth
Mihály . .

6. fok o z a t = IX. f i z. o. :L fok o z at:
Vitéz Losonczi György . . . . . . .

3. Mintaóoók.
VIlI. f i z. o. 2. fok o z at: Bakó Inna.
IX. B. f i z. o. 1. fok o z at: Geguss Ida, Legányi Ilona.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Nevelők.

1930. VII. 1.

1931. VII. 1.

1931. VII. 1.

1931- VII. r.

1930. VU. í.
1931. 1. 1.

1931. VII. 1.

1932. L 1.

1931. 1- 1.
1931. VU, 1

1929. VII. í.
1930. VIT. i.
1931. VII. 1.

1930. VII. 1.
1931. VII. 1.

1929. VII. 1.

1932. I. 1.

X. f i z. o. 2. fok o z at:
joiubart Etel, Ambróz y Margit
Kövesi Gabriella
Vajda Erzsébet

XI. f i z. o. 1. fok o z at:
Kovács Irén
Lipcsey József

XI. f i z. o. 3. fok o z at:
Dr. Weisz A.-né Tarant Ilona . . . . . . . . . 1932. I. 1-
Vargyas Mária, Forgó Sarolta . . . ... . .. 1932. VII. 1.

Megjegyzés. A nevek után következő dátum a legközelebbi előléptetés
időpontját jelzi. - A nem-állami intézetek tanszemélyzetének ha-
sonlóan csoportositott névjegyzékét következő számunk hozza.

1930.
1931.
lY32.

J. 1-
1. 1.
1. 1.
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Geőcze Sarolta.

1862-1928.
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Geőcze Sarolta egyike a legérde-
kesebb egyéniségeknek. Aimeneti kernak
gyermeke s lelkében még sincs semmi
ellentétes vonás. Amit a felületes szem-
lélő annak látott, az lelke végtelen gaz-
dagsága, sokrétűsége s erős egyénisége
volt. Lelke tele volt a nemes hagyomá-
nyok kegyeletes tiszteletével s művelt-
sége, rendkivüli tevékenysége s a szociá-
lis problémák fontosságának felisme-
rése a legmodernebb törekvésekbe kap-
esolta bele. Gyermekkora a kiegyezés
utáni évekre esik, amikor a vármegyei
úri rend, amelybe ő is beleszületett, ha-
nyatlásnak indul. A régi gazdaság! és
erkölcsi kapcsok meglazultak s a nő el-
vesztette biztos menedékét a családban.
Geőcze Sarolta lelkében azonban semmi
sem volt a helyzetet cserélt nő ferdesége-
hől, Ép szíve, romlatlan lelke és rendkí- .
vuli tehetsége bőven talált tért uiunkéeságűuak nemcsak mint tanár és
nevelő, de az irodalom és társadalmi feladatok terén is. Azonban mindigrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úr és nemes maradt a szó legszebb értelmében, ami nagy dolog volt a
bürokratizmus uralkodása tetőpontján, a háborút közvetlenül megelőző
években. Mint hivatalfőt tisztán látó szem. csalhatatlan emberismeret '5

a hiúság teljes hiánya jellemezte. Cerinctelenséget s hízelgést nem tűrt,
udvart nem tartott, az értéket biztos ösztönnel felismerte s még ellensé-
geiben is kitüntette. Mily egyenes kitartással haladt útján. Egy-egy meg-
vető kéelegyintésseí vagy szellemes megjegyzéssel intézte el azokat, akik
kicsinyeskedéssei ig yekez.tek munkájában akadályozni. Róluk beszélni,
vagy éppen összeköttetéseivel nekik ártani, nem tartotta magához
méltónak.

Geőcze Sarolta ifjú korában a természettudományi világnézet erejé-
nek tetőpontján áll, s materializmus és hitetlenség uralkodik a lelkeken.
Geőcze Sarolta kora szelleméből csak ·a természettudományos érdeklődést
szívta magéba - oklevelét is a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportból szerezte meg - s a természet szeretetét. El~enben ő volt az
első, aki hangoztatta, hogya materializmus és a vallésta.lansag az örvény
szélére juttatják nemzetünket.

A természet szeretete volt egyik forrása legjellegzetesebb tulajdon-
ságának, lelke örök ifjúságának, a másik pedig az ifjúság rajongó sze-
retete. Ezért ládtuk őt korát meghazudtoló fürgeséggel megjelenni min-
denütt, ahol tenni, dolgozni kellett a magyarságért, felolvasásokon. gyű-

Iéseken, egyesületekben. A társadalmi tevékenységet fontosabbnak tar-
totta a rtörvőnyes intézkedéseknél. Ez irodalmi munkásságának is leg-
kedvesebb tárgya. Ezért tagja annyi egyesületnek.

Ha lelki ifjúsága adja meg csodálatos .munkaerejét,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[aiszeretete
adja meg muukússégának iré.nyát. Kertársai között nem volt senki, aki
annyira ieg-ynek érezte volna magát Iajáva]. "Nagyon szeretem Fajornat.
Erősnek, boldognak, mindenek felett elsőnek szerétnem látni, ezért ag-
gaszt erkölcsi betegségének minden tünete. Minden intézményben nem-

Magyar Tanítóképző 10
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zetern egy-egy életnyilvánulásat látom, ezért lesem minden működését
aggódva, mint édes anya beteg gyermeke érverését"!

Ez a rajongó fajszeretet adta meg neki azt az éleslátást. hogy a
milléniurn boldog, gondtalan éveiben is meg tudta hátni a hanya.tlás
jeleit. Bátran fölemeli szavát a hanyatlást okozó nemzeti hibák s külsö
veszedelinek ellen előadásaiban, a sajtóban, az egyesületekben, megjelené
:}nüveiben. "A kimondandó igazságoknak személyemre háramolható bár-
,minemg "kellemetlen: következményeivel nem gondolok. Meggyőződésem
[az, hogy az ember Istentől vett adományaival embertársainak tartozik.
'Ak inek ' az Isten tisztább látást adott, az köteles f'elvilágosftani másoka t
::1s.Mert 'talentumát a mennyhéli Gazda számon fogja kérni a végső eJ,
iszúmolás napján. Ez alól női voltalm sem ment föl, mert erkölcsi köte-
rlességek terén nem ásrnerek -különbséget férfi és nő közt"."

De szava nem hangzott! elég messze, s ereje nagyon gyönge volt
'ahhoz, hogy egy országot a romlás útján megállítson.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ megtett min-

jden~?!le teJh~e:t?t. Lelkes tál~~9.g~t?j~, :ól!~. Mag~a): . .&~,sZIQ!n~pknemzet-
[mentő munkájának, s lelke Ol'();~ idjúságánál fogv!a !.IZ .Ehtedo. Magyarok
!Egyesületének. Külföldi 'prop~g,anda,titaJ\J;a vállalkozotr, propagandaira-
'tolmt fordított és külföddön' i$ terjesztett s nemzetében 'minden erejével
itápláhü igyekezett a feltámadás reményét. Geőcze Sarolta lelkének leg-
!j.~IJ,egzetesebb érzése a fajszerétet. Ez vezette minden munkásságát. Mun-
ikáiban 'a követ~ező programrnot adja: "Érvényesítenünk kell a nemzeti
jszellemet az eg~~~ vonalon; ki ken szorítanunk az idegen szellemet csa-
lládi--köl,ü.ntkből-f-társas'élletün'kből, szórakozásainkból, a gyermekszobá-
ból, rnindenünnen, ahova az, befurakodott, s ahol a nemzet életerejét ele
szívja. Meg kell védenünk a magunkét, legyen az iparcikk, földünk ter.
mése, a magyar kéz, a magyal' elme alkotása, vagy a rnag yar lélekből
kisarjadt dal, játék, kedvtelés kedves régi megszokás, vagy hagyomány;
Mindent meg kell véde iünk, ami magyar, mert az forraszt bennünket
egybe érzésben és gondolatban. Ne kiosinveljünk semmit; cseppekből áll
az óceán és homokszemekből az évezredekkel dacoló szikla. Fel kell hasz-
nálnunk minden csatornát, melyen a ne~zeti szellem a családba s a társas
élethe behatolhat. És meg' kell védenünk a nemzetet attól a bomlasztó
befolyástól, mely annak ellentálló erejét semrnisíti meg 1" Adhatott" volna-c
ennél szebb programmot? Ezért apostolkodott mint fiatal tanítónó Bras-
sóban, ez a célja irodalmi munkásságának, ebben csúcsosedik ki minden
nevelői tevékenysége. Sőt még külföldi tanulmányútjain is ezt keresi.

Kíilföldi tannlmanyútjairól írt beszdmolóiban legrészletesebben
Olaszország gal foglalkozik, mel'tanna~ helyzete hasonlított legjobban
hazánk helyzetéhez. Még 1902-ben, rnikorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMussolini reformjairól még,
senki álmodni sem mert s az volt az általános an elterjedt vélemény,
hogy Olaszország koldusország, mely multjából élősködik .s az idegenek.
ből él, ő már meglátta a dicső mult romjai tövében a jelen nagy társa.
dalmi feladatának megoldásán és a jövő előkészítésén dolgozó Olaszor-
szágot.

Részletesen ismerteti' Olaszország megujhodásánuk tényezőit és Iá-
zisait, hogya magyar olvasó megismerje, mikor a magunk helyzete is
éppen olyan reménytelennek látszik. "Csüggedni nincs' okunk, mert q
gyógyulás útja, - a társadalmi munka és a szövetkezés, - előttünk is
nyitva áJI. Józan eszünk mondja, hogy ugyanazon bajra csak ugyanaz
lehet az orvosság s igaz magyar lelked ösztönözzön a magad részét ki-
venni a gy(jgyítás munkájéból."?

1 Az akarat nevelése.
2 A szocializmus n'ői világításban. 3 A dolgozó Olaszország.
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Ugyancsak a szociológus éles szemével vizsgálja Svájc és Francia-
<ország szociálpolrtikai intézményeit s hosszú fejezetet szentel Angliának,
a gyakorlat és a társadalmi öntevékenység hazájának, ahol a faji ön-
-tndat mellett a társadalom kötelességérzete, a felelősségérzet, a közlelki-
ismeret olyan szooiálpolitikai, közoktatásüg yi és jótékonysági intézmé-
nyeket és szövetkczeteket hozott létre, amelyek nek eredménye a köz-
'erkölcs állandó emelkedése.

Több dolgozatában foglalkozik az országban való romlások okaival
-s ő írja a napi politika legégetőbb kérdéseiről az első komoly irányú
-dolgozatot, mely nemcsak a bajokat tárja fel, de kijelöli azt a kört,
amely ezeknek a bajoknak orvoslása körül a nőkre vár. E kör sem llen'
-szűk, sem nem alárendelt.

Mikor a hanyatlás okait vizsgálja, a gazdasági okoknál sokkal fon-
iosabbnak tartja az erkölcsieket. Hogy az ország újra virágzásnak
induljon, helyre kell állítanunk a népben az urak, az ő természetes
vezetői iránti bizalmat, amelyet az idegen fajú új földesurak megingat-
tak Könnyíteni . kell a földbirtok terhét. Föl kell világosítani a tudatlan
népet s meg kell tanítani a szövetkezésben rejlő erőre. Meg kell erősíteni
benne a törvénytiszteletet, bele kell oltani újból a vallásos érzést, az ál-
Jam és a társadalom együttes munkájával, amelyben a nagyobb feladatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.a nőé. Az ő gyöngédebb, résztvevöbb lelke közelebb tnd férkőzni -a sze-
gényember vagy asszony lelkéhez, s a szerétet lesz az a balzsam, amely
.a társadalom sebét begyógyítja. Azután kövctkezzék a munka, amely-
'ből a társadalom minden tagjának ki kell vennie a részét.

Társadalmi programmjában a parasztságot, mint a nemzet gyökerét,
félti az elszáradástól, holott a föld népétől várható a kimerült magyar
faj megújulása. Ezért életkérdés a nemzetre, hogy a parasztság el ne
pusztuljon, hogy erőben gyarapodjék, az erkölcsét s a szülőf'öld rögé-
hez való ragaszkodását s apái hagyományát épen megőrízze. Azon kell
'lennünk, hogy ·a falusi paraszt nyájas, barátságos otthont tudjon magá-
nak teremteni. Ezért emelni kell a nép jövedelmét. Szövetkezetek útján
'gondoskodni .kell terményei jobb órtékesítéséről s a háziipar fejlesztésé-
vel emelni kell a kereseti lehetőségeket. Itt ismét az úrinő szerepe lép elő-
'térbe, aki a tanító nővel karöltve legtöbbet tehet a háziipar fejlesztésére.
'S munkaközben rnennyi alkalom nyílik erkölcsi s egyéb tanácsokra. In-
nen kell a sikeres küzdelemnek kiindulnia a g-yermekhalandóság, az egyke
,és a kivándorlás ellen.

Geőcze Sarolta szívvcl-lélekkel nevelő volt. Az erkölcsi nevelést
magyar nemzeti problémának tekintette. Hogya nevelést milyen fon-
iosnak tartotta, mutatják nagyszámú pedagógiai dolgozatai. Pedagógiai
munkáit is éleslátás és széles látókör jellemzi. Mikor századunk elején
-iskolarendszerünk átalakulóban volt, egymásután adta ki leülföldi neve-
Iésügyi tapasztalatait, hogy nemzetének tanudságul szolgáljon, nehogy
-ezen a téren. is saját kárunkon kelljen tanulnunk.

Nem ideálja a francia közoktatásügyi rendszer, amely a legtöké-
letesebben rnűködő gépezet, ahol a vizsgák nagy százaléka sikeres, a fe-
,gy.e1mi állapot kitünő, az erkölcstan külön tárgy, az iskolai higiéné
'tökéletes, a tankönyvek és vezérkönyvek rniutaszerűek, a tanlelügyelet
-tökéletes, s a f~ancia faj életereje fogy, száma apad. Ellenben az angol
iskola eleven hajtása az angol nemzeti életnek, attól sohasem szakad el,
benne ugyanaz a szellem, az erkölcs, a gondolkodás, mint a közéletben és
.a társadalomban, s minden iskolában, még az egyetemen is azt tanítják,
hogyan kell majd élniök.

. Mint fiatal brassói tanítónő, megdöbbenve látja, hogy a maroknyi
.maJgyal's~na~, szemben a nemzetiségek egyre· nagyobb mértékű erő-

10"
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kifejtésével, melyet erősen táplál az egyre nagyobb mértékben fejlődő
pángermauizrnus és pánszlávizmus,' akaraterejének megfesz'ítésével tért
kell foglalnia mindeu téren, nemcsak a közéletben, de a gazdasági élet
minden ágában, nagyobb mértékben, mint eddig történt. Politikus es
munkás nemzetté kell átalakulnuuk. Ennek feltétele az akarat nevelése.
Ezért megírja az akarat nevelését magyar nemzeti szempontból. úgy
amint azt a magyal' természet, magyal' jellem s az itthoni viszonyok kí-
vánják. Különösen a vallástalanság és a materializmus az, ami a nemzeti
ideálokat romba dönti s az akaratot gyöngíti, azért különösen ezek el-
len kell küzdeni. De küzd a felületesség, az erők szétforgácsciása, a ta-
nulóifjúság magárahagyottsága, az időelötti élvezetek és a társaság léha-
sága ellen is. Nagy hiba nálunk a hivatalba-özönlés. Pedig maga ellen
vét az az ifjú, aki becsvágyát és tehetségét elnyomva, engedi magát
a hivatalok telt jászla elé tereltetui.

A nemzeti élet irá-
nyításában a tanítóság
egyik legfontosabb té-
nyező, azért nagy gon-
dot kell fordítani a le-
endő tanítók és tanító-

nők képzésére, s különösen a tanítóképző-intézeti tanárság megválo-
gatására . .A nemzet életébe vágó feladat ez ma, amikor annak valdás,
faj, osztály és műveltség dolgában annyira heterogén elemeket kell ősz-
szeolvasztania. .
, .Szép, munkás élet volt Geőcze Sarolta élete s sok értékes gondolatot
tcrmelt, amelyek ma már útszéli igazságokká lettek. S kell-e ennél
nag yobb jutalom egy ideálistának? De nem búcsúzhatom el Geőcze
Sarolta cmlékétől anélkül, hogy meg ne emlékezzem működésének arról a
területéről, amellyel külső sikert nem aratott, amelyről senki sem beszél
s, amelyért elismerést. sohse kapott, s neki mégis ez volt a Iegkedveschh,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ei. szerczte neki a. legtöbb örömet. Ez a tevékenység a magyar néptanítók
nevelése ..A' nemzet erkölcsi megújhodását a szociális problémák megoldá-
sában látta s ennek eszköze a legszélesebb alapra helyezett népművelő-
dés. Ezért nevelte a legnagyobb szeretettel es felelősségérzettelrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil nem-
zet tanítóit.

Legnagyobb ellensége volt a sablonos tömeg nevelésnek. Rajongúsig
szerette az ifjúságot. Előtte núnden egyes növendék végtelenűl fontos,
végtelenül értékes volt. Szeme, arca, egész valója ragyogott, ha egyet
az ő "édes kislán yai" közül meglátott, még akkor is, ha az év elején
egy-egy, az intézeti nappalit még ridegnek találó elsőéves heszaladt a
szalónjába, hogy Sarolta néni kis kanári madarát megnézze, vagy meg-
etesse és Sarolta nénit éppen délutáni álmából zavarta fel.

Szeretete kedves meghitt családdá varázsolta intézetét. "Legyenek
jók a kislányok hoz és szeressék őket!" Ez volf az az utasítás, amelyet
legtöbbször hallottak tőle a fiatal nevelőnők s azt hiszem, ezzel eltalálta
azt, ami a legfontosabb a nevelésben. A vizsgálatok előtt, amikor a nö-
vendékek estefelé már-már elbődultak a sok tanulástól, összeg yüjtötte
őket a gesztenyefás udvaron s ilyenkor járta a .Jcünn a bárány, benn
a farkas" s "ha a gyermek jó", s Sarolta néni mulatott a legeslegjobhan.

Mily Felcjthctctlenül kedvesek voltak a szombat esték, amikor az
ő kíslányaival a díszterembe ment, ott zongorázott nekik egész este, s ők
pedig járták a csárdást, a szép magyar táncokat. vagy pedig összefo-
gództak és lovacskát játszottak. Azután köréje ültek a pódiumra s sorra
énekelték neki a szebbnél szebb magyar nótákat. Hány tanítónó lelkében
hagytak ezek az emlékek kitörülhctetlen nyomokat, s hányszor merít

"
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belőlük erőt és rugafmasságot, ha az élet nagyon nehéz s a megértés
nagyon kevés.

Egymás szeretésén és seg ítésén tanította meg a leendő tanítónőket
testvérül érezni a szegényt, az elhagyatottat. Elvitte őket a tőle alapított
munkásnők otthonába, megtanította őket az egyszerű ember nyelvén be-
szélni s így előkészítette a szociális problémák megoldását.

Sokat írhatnék még az ő nevelői tevékenységéről, hiszen az ilyen
sokrétü lélek ezen a téren is sokat tudott adni. De miudennél fontosabb,
hogy sok-sok tanítógenerációt megtanított arra, hogy nagy és szent a
mi hivatásunk és végtelenül felelősségteljes, de ha sz íviinkkel, lelkünkkel,
legjobb erőnkkel dolgozunk rajta, az öröm és vigasztalás végtelen for-

rásává válik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKádár Ilona.

IrsaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é la .

- 1866-1828. ---

November hó 12-én kísértük el az
ő utolsó útjára derék kartársunkat. Irsa
Bélát.

Nyugalmat és fáradságot nem is-
mcrő, munkás életének majdnem utolsó
napjáig híven dolgozott, szeretettel, hű-
séggel és sikerrel ápolván tanítványai
lelkében azokat a szép virágokat, melyek
a művészet kertjében nyiladoznak.
Mert művészi lélek volt, művészctért élő,
művészet után sóvárgá.

A művészet áhítása indította őtrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút-
nak a nagyváradi r. k, tanítóképző el-
végzése után, 1885-ben a Pedagógiumba,
hol történelmi és földrajzi tanulmárryai
mellett főként a zenei szakban képezte
magát - mint Bartalus Istvánnak jeles
növendéke; ugyancs-ak a továbbtanulás
vágya ösztönözte a tanítóképző-tanári
tanfolyam elvégzésére, melynek akkori
szervezete jobbára az egy-egy szaktanár vezetésén és irányításán alapuló
önképzésén épült fel.

Már akkor kezdenek kibontakozni azok a képességei. melyek később
oly szép sikerek forrásai lőnek. A pedagógiumi haldgatók ú. n. Zene-
körében tevékeny részt vett teoretikus tételek és klasszikus zongoraművek
előadásaival: ő vezette az ifjúsági zenekart; majd tanárjelölt korában a
gyakorló polgári iskolai énektanítással való meghízatása a metodusban
való önképzésre adott indítékot; Bartalus közvetlen tanítása a zongora-
játékban való alap os kiképzését biztosította. Bizonyára egész életében
szép emléke lehetett ebből az időből az a nap, melyen - tanárjelölt-
társaival együtt, előadták Beethoven A-dur szimfóniájának négy zongo-
rám alkalmazott, hatalmasan lüktető Fináléját Ferenc József előtt, ami-
kor b. e, kiré.lyunk a Pedagógiumot meglátogatta.

Tanítóképző-tanári működését Iglón kezdette meg' 1890-ben, ahon-
nan egy évi működés után Mú rme rosszigetre helyeztetett át. E Iejlett
kulturájú városkában alkalmas tere" volt az 6 sokoldalú tevékenységének.
Tanítóképző-intézeti műkodése a magyar zcneepcdagógiának igen ille-
tékes képviselője által nyert méltánylást, mikor a minisztériurn a tanító-JIHGFEDCBA

lJ"
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képzők zenei oktatásának megfigyelésévcl több zenepedagógust bízott
meg; a mármarosszigeti képzőtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChooén. Kálmán, az orsz,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. kir, Zene-
akadémia zongora-tanárképzőjének vezető tanára látogatta meg, ki nagy
elismeréssel emlékezett meg Irsa zene tanári működéséről. .

Az intézetnek nemcsak belső ruunkájában folyt alapos énektanítói
képzés, dea képző ifjúsága az intézeti ének- és zenekar nyilvános sze-
replései alkalméwal is mindig a legnagyobb elis-merésben részesült a
helyi társadalom részéről; tiszteletben és megbecsülésben- volt része az
intézetnek e réven is.

Tanítóképző munkája mellett társadadmi téren is érvénvesítette Irsa
az ő képességeit.. Megszervezi a városi Iérfi-dalkört sa' vegyes énekkart"
a "zenokedvelők egyesületét'', s mindezekben buzdít, tamít, vezet, vezé-,'
nyel; igazgató-tanára ,a városi zenei élet központját alkoto zeneiskolának
s mikor rnindezen intézmények a nagy nyilvánosság előtt számolnak be'
működésükről, a ní ros intelligens közönségének osztatlan tetszését hó-
dítják meg. Egy-egy olyan ,tl<lkalom, mint a zeneiskola beszámolója, a
zenekedvelők s dalkörök időközönkint tartott műsoros előadásai, avagy
egyes 'alkalomszerű ünnepélyek, rnint pl. az Erkel, majd Liszt Ferenc
Si:t~letésének JOO. évfordulója alkalmából tartott zenei emléknapok. való-
ságos .ünnepei voltak a városnak, melyekről az akkori helyi lapok ma-
gasztalással írják referádé ikat s ezekben egybehangzó elismeréssel em-
lékeznek. meg a zeneiskola virtuóz tanítási módszeréről, s annak peda-
gógiai szelleméről, majd a dalkörök és filharmonikusok agilis karna-
gyának- lelkes és lendületes, fegyelmező és erélyes, biztos és nyugodt
vezéuyléséről, arról a finom szubtilitásról, mely az előadott művek szel-
lemének átéitését és átérzését tételezi fel s arról a csüggedetlen és oda-
adó faradozésról, mely e sikerek mögött rejtőzik.

ÉS,luikor Irsa a vezénylő karnagyi pálcát leteszi kezeiből: az elő-
adó asztalnál zenei illusztrúciőkkal kísért felolvasásokat tart, majd
klasszikus triókban vesz részt, finom zongorajátékával énekművészele
előadását, kíséri, sőt énekkar-atirataival s vonósnégyesre írt Rococo c.
szkerzójával zeneszerzői képességének is tanújelét adja; mindezek mel-
lett társadalmi közlcmérryeket, tanügyi cikkeket ír, részt vesz a város.
képviselőtestületének. a r. kath. iskolaszékuek, a vármegyei tanítótestií-
letnek a munká.jábnn is. '
: ~ ~ - JI;. líiénckülések szomorú idejében sorsa őt is elűzi sikerei nek sz ín-
teréről s Budapestre 'hozza, hol - bár a viszonyok által korlátozott,
szűkebb körbeu, cle mindvégig nagy, lelkesedéssel működik aJIHGFEDCBAII. ker.
áll. tanítónőképzöben, ahol az ő jóságos, meleg szíve újra nagy buzgalom-
mal folytatja - s végzi be derék munkáját, melynek külső sikereit sok-
szor módunkbau volt tapasztalni e nagymultú, jeles intézetnek, sőt
egycsiilctünknek is szép ünnepélyein.

Alig egyéve innen Yt()I1 ult nyugalcmba, mely alkaloinma 1 a kor-
mányzó úr az igazgatói cím mel tüntette ki. Mint nyugalmazott tanár is,
vezettetvén az iskola s a művészet szeretetétől - tovább tanított, amíg
rövid ideig tartó szenvedés után toll és karnagyi pálca kihullott kezeiből.
Sírjánál, - melyet gyászbaborult családja, sok rokona, tanártársai s.
tanítváuryai, barátai és ismerősei állottak kőrü'l, - ta ná rtársa, Répay'
Dániel mondott gvászbeszédet, tanítványai gyászdalokat énekeltek.

Az emelkedett szellemű s az elhunyt érdemeit móltató búcsú-szózat-
nak hangjai, a mélycn átérzett, .szomorúan csengő daloknak bús melódiái
a nyitott sír széléről magasba lendülve, a híves, borongós őszi délután
leéldozó napjának elhunyó sugarai mellett beleolvadtak a szférák har-

móniáiba. Szienko Béla.
#
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I R O D A L O M .

Leclmitzky Gyu l a :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemzeti géniusz. Bevezetés a nemzeti élet
filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe. Budapest, 1928. A Bethlen
Gábor Szövetség kiadása.

A filozófiának az utóbbi időben nagy lendületet vett magyar iro-
dalmában esak szórványosan találunk a nemzeti lét problémájával fog-

lalkozó munkát s így a magyar nemzeti géniusz mivoltának etnopszicho-
lógiai taglalása, annak erkölcsi, táirsadalmi jelentősége és pedagógiai ápo-

lása olyan kérdések, melyek minden elmélyedésre hajló s az életet maga-
sabb szempontból figyelő lélek érdeklődését felkeltik.

A könyv szerzőjét muukája megírására Széchenyi ihlette. A ma-

gyar élet értelméről és értékéről megszerkesztett nemzeti életfilozófiá-
ját Széchenyi nemzeti célkitűzése menctén építi fel. Nemzeti életbölcse-
letének alapköveit ép úgy Széchenyi eszméibe sűlyesztí, amint mun-
kája egész felépitését javarészt annak szálfáival támasztja alá. Fejte-

getéseihez szilárdnbb alapot és biztosabb támaszt nem is választhatott.
De bármennyire klasszikus is a példa, ha egymagában rejti egy terje-
delmes munka minden bizonyító súl yát, veszít erejéből és olyanná lesz;

mint a magános oszlopra támaszkodó épület. Ha ez a súly pontot még oly
biztosan viseli is, a szemlélőben a bizonytalanság érzése ébred. Ez a

bizonytalanság itt, ha nem is kétséges repedése, de a meggyőzés lan-
kadása és hova-tova úgy tetszik, mintha a lényeg és kellék helyet cse-
rélne s nem Széchenyi igazolná a szerzőt, hanem a szerz ő fejtegetné Szé-
chen.yit. Ezzel távolról sem akarjuk a könyvíró felkészü ltségét kicsl-

nyelni. Hiszen a körryvéhcz csatolt gazdag' repcrtórium élénken bizo-

nyitja, hogy a szerző témájával sokat, behatóan és örömmel foglalko-
zott.

A személviség fogalmának és teremtő képességeinek ki lejtése után
a közösség lélektanába vezet a könyv. S a szerző elképzelésében végig-

járva a nemzeti szellem, érzés, öntudat, eszmeközösség lépcsőfokait, meg-
ismerjük a nemzeti géniuszt lényegében s az egész emberiségre, szinte
a teremtés Isteneszméjére való kihatásában. Végül a befejező részben
kijelöli a nemzeti géniusznak a vallás, kötelesség, szerctctuumka és mű-

veszet területén haladó útvonalat,
A könyv tárgya voltaképen két tételre bomlik, ú. m. a nemzeti gé-

niusznak, mint élő valóságnak bizonyítására és anilak irán yítására, fej-
lesztésére, nevelésére, Nézetünk szeriut a nemzeti géniusz létét világosabb

plasztika val lehetett volna kiemelni a nemzeti géniusz alkotásaiból. A ma-
gyar politikai, művelődés- és .alkotmánytdrtónetben, de meg különösen a

nyelv, irodalom, képző- és népművészet fejlődésében a magyar nemzeti
géniusznak olyan őserejű munkálkodását szemlélhetjük, melyhez képest

a legragyogóbb tollú spekuláció is homályba vész.
Szerző előadásában lendületre törekszik. De ez a lendület elnvujtott-

ságában itt-ott miutha lankadna. A folyton ismétlődő fokozasok (külö-

nösen ,a vallási vonatkozásokban) szinte a rajongás forróságában tüzel-
nek, de az egymásra torlódó szóáradatban a gondolat összezsugorodík.
A filozófiának ma már megvan a maga nyugodtmenetű, anéltóságában
is egyszerű nyelvezete s nem szükséges előadásunkat nchézhímű ódai
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sujtással ci lráznunk, ha nemzeti életbölcseletet Írunk. Fárasztóan hatnak
a túlságosan terjengős, az ádlítások jelentőségével Hem arányló, elap-
rózó magyarűzgatások. Ezekbe gyakran úgy elmerül a szerző, hogy nem
"eszi észre ismétléseit s a szerkezetet lazító kitéréseket, Szenvedélyes
okoskodó s ott is, ahol aIkalom nyílnék, sőt szükség volna a könnyebb

megértésre, elkerüli a konkrétumot, a tapasztalás üdén ható példáit s
általálJosságokban mozgó spekuláció val helyettesíti.

A nemzeti géniusz neveléséről szóló részben sikeresebben mozog.
Igy az egységet megteremtő tényezők kutatásáról, az egységre való ne-
velésről, a nemzetnevelői szellemről és nevelői kötelességekről szóló
részek igen időszerű. értékes gondolatokat tartalmaznak. Általában a
munka azt a benyomást kelti, hogy szerző, miután problémáját filozó-
fiailag megalapozta, a pedagógiai vonatkozások kimélyítésére és kifejté-
sére vetette a súlyt. Munkájá nak e része méltán megérdemli mindnyá-
junk elismerését.

Külön dícséret illeti a kiadót, aki ízléses rendezéssei és élvezetesen
szép nvomásával a rnunka tetszetős köntöséről gondoskodott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Radnai Oszkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ó th Ferenc: Adutok a csurgói járás természeti és emberföldraj-,
zához. (Különös tekintettel a domborzet és települések viszcnvá ra.) A
földrajzi, történeti, statisztikai és gazdasági alapon kész ülőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"J árási mo-
nográf'ia't-soroxat "Somogy földje és népe" című részének L kötete. (Köz-
művelődési, kőz igazgatási, közlekedési, ipari és kereskedelmi adatokkal

és vonatkozásokkal. A nagyközönség részére tájképi és epizódszerű rész-
letekkel.) Csurgó, 1928. Oszelv M. Viktor kön yvn yomdája. 121 Iapon, tér-
képpel. táblázatokknl, ti brákkal és műlapokon számos képpel.

Szcrző, akinek "Csurgó és környéke" című fizikai és emberföld-

rajzi tanulmányát csak nem régen ismertettük folyóiratunk hasábjaiu,
honismereti anyaggvűjtcményét és tanulmányait tovább fejlesztve, fenti
könyvében felclolgozta az egész csurgói járás geográfiáját. Értesülésünk

szerint ez a munka kezdő láncszeme annak a tervbevett könyvsorozat-
nak, amely ,,}árási mouog rafié k" címen fel fogja dolgozni az ország,
valamennyi járúsá nak fölel rajzát. A gondolat mindenesetre nagvon üdvös
és mi örömmel üdvözöljük a megalakulóban levő Országos járási Mo-

nograf'ia Tá rsasrigut sigell -Iontos feladatok mcgvalósítását ígérő mun-
kájához sok sikert kívánunk.

Tóth Ferenc munkáját Prim Gyula professzornak ajánlja, aki a
könyv Előszavát is írta. A monográfia tulajdonképeni földrajzi részét
rövid történeti, kulturális, gazdasági, egészségügyi stb. vonatkozású fe-

jezetek vezetik be; amelyeket a szerző csurgói munkatá.rsai készítettek.
Ezek, habár egyenként egym.ástól független, önálló dolgozatok, az el-

rendezéstikben mégis logikusabb sorrendet lehetett volna követni. Pél-
dául, úgy véljük, helyesebb lett volna a könyvet Csurgó nagyközség
összefoglaló történetével kezdeni. A történeti vonatkozású fejezetek
igen sok érdekes adatot tárnak elénk a járás székhelyéről. Megtudjuk
belőlük, hogy .az 5000 lakósú Csurgó már 1019-ben vásé.rjoggal biró
vúros volt. Nevét valósz ínűlcg a ma jor alatt levő Máriá csurgó-leúttól

kapta. Régi okiratokban ugyan Chiurgó, Chorgow, Chorgon, Kurkov..
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Tschargó néven' IS emlegetik, sőt vannak, akik nevét a római kerhan
a mai Csurgó helyén épült Casurgius telepről származtatják. A heve-
zető rész egyéb ként a következő fejezeteket tartalmazza: Berkovics Imre:'
A róm. kath. vallás rövid története járásunkban. Haám Lajos: Csurgó
nagyközség története. Bene Kálmán dr.: A csurgói ref, reálgimnézium
művelődési hatása járásunkra. Tóth Ferenc: A csurgói áll, tanítóképző-

intézet országunk végvára. Kovács Pál: A csurgói járás gazdasági viszo-

nyai. Major Rezső dr.: A járás egészségügye.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ünkcr Elek dr.: Ünne-
pélyek és mulatságok járásunkban.

A tulajdonképeni geográfiai rész, amelyet egész terjedelmében Tóth
Ferenc írt, három részre tagolódik. Az első: "A járás székhelye" círnű fe-
jezet a már általunk is ismertetett "Csurg6 és közvetlen környéke" fizikai

és emhedöldrajzi tanulmányát foglalja magában. A II. rész a járás 28

települését ismertetei beható részletességgel. A községek elhelyezkedé-

sük szerint négy csoportra oszlanak: a Dráva mélysíkja menti, a keleti
homokos táji, a keleti táj és a Miháld-zákányi halomvidék közötti és a

Miháld-zákáuyi halomvidéki településekre. A szerző valamennyi község
leírásánúl aprólékos körültekintéssel kiterjeszkedik a topog ra fiai, táj-
képi és települési viszonyokra, majd külön-külön fejezetekben foglal-
kozik az illető telep gazdasági életével, a lakossággal és a műveltséggel.

Megállapításait minden esetben pontos és kimerítő statisztikai adatokkal
támogatja.

A tanulmány Ill. része összefoglaló áttekintést nyujt az egész
járás' természeti, emherföldrajzi, továbbá domborzati és települési vi-
szonyairól. Itt az első fejezetben a szerző pontosan megállapítja a járás
fekvését, határait, fizikai földrajzi helyzetét, nagyságát és számot ad

a talaj szerkczctéröl is. A talaj legfelső rétegében fakó homoktalaj ural-
kodik, negyedkori liomok-alapkózeten, de szárnos helyen felszínre kerül

a diluviális lösz is. Ugyancsak behatóan foglalkozik a vízrajzzal is. A
járás vízgvüjtó területének legfőbb vezetője a Dráva. Állóvize kevés van:
legjelentékenyebh a Baláta-tó.

Az emberföldrajzi adatokat szemléletes táblázatok tárják elénk.
Igen érdekes képet nyújt a birtokmegoszlás. A járás területének körül-

belül fele nagybirtok, a másik fele kis- és törpebirtok. Kőzépbirtok
alig- van. Pontos adatokban a nagybirtok 56.892, a kisbirtok 32.339, a
törpebirtok 21.696, a középbirtok pedig csak 10.589 katasztrális hold.

A ján'ás határának csaknem fele szántóföld, közel eg-yharmada pedig

erdő. A rét 12.513, a legelő 9160, a kert 1786, a szőllő 3231, a terméketlen
terület pedig 4672 katasztrá lis hold. Az egész járás állatállománya 41.451

állatból áll. Ebből szarvasmarha 15.996, sertés 15.781, ló 5937 és juh
3737. Szarvasmarhából és sertésból IO lakos ra 4, lóbál 1'5, juhból pedig

alig egy jut. Az állategészségügyre a talaj viszonyok sok helyen kedve-
zőtlenek és az istállók sem elég tiszták.

A Járás iparosainak és kereskedőinek száma meghaladja a 2000-et.
A nagyobb gyárai és iizemei közül nevezetesebbek a somog yszcntmík-
lósi Magyar Tógazdaság, amely 1926-ban 18 q halat adott el; a csnrgói

lengyár, amely évenként 10 ezer CI lenanyagot vált be, továbbá a csurgói
Tejkivitcli Társaság, botg yár, bőrgyár, malmok, téglagyárak stb. A já-

rás közlekedésviszonya jobb, mint az országos átlag, mert itt 12 km-re



154 Irodalom

(és nem 14'82-re) esik 1 km. vasutvonalhossz. A lakósok száma: 38.932".
Ebből földmíves 29.nO, napszámos és nyugdíjas 5390, iparos és keres-
kedő 2062",szellemi Iog lalkozást űző 12"10.Vallás szerint róm. kat. 22".390,

ágo ev. 6348, rcf. 42"24, izr. 452, egyéb 23. Nem kevésbé érdekesek a
műveltségi viszonylatokat feltáró adatok sem. Az összes lakóházaknak

a száma 6552".Ezeknek csaknem fele kőből vagy téglából való. Egy-egy
házra közel 6 lakos jut; 1 km" területre pcdig 9 ház esik. összesen 42"
elemi iskola van, amelyekben 81 tanító működik. Az analfabéták száma
13%. A járás székhelyén varu állami tanítóképző-intézet, református
reálgimnázium és polgáu-i leányiskola is. A járás területén levő könv v-

tárak köteteinek a száma meghaladja az 50.000-et. Csurgón "Belsősomogv'"
CÍmmel heti hirlap is jelenik meg félezer példányszámban.

"A domborzar és települések" című fejezetben kiilönösen arra kíván

rúmntatni a szerző, hogy az olyan lankás vidéken is, mint amilyen
a csurgói jé.rás nagyobb része, sok kapcsolat található a település és
a dornborznt között. Nagy általánosságban a többnyire észak-dél irányú

vonulatos szerkezet a legtöbb esetben ebben az irányban haladó folyóvi-
zeket s ezek mentén hasonló irányú telepeket létesített. Ezen a területen a
Prinz-féle településformáknak három különböző tája találkozik: a ZaJa-

somogyi "kis utifalvas", a "lImraközi halmazos" és a "horvát domb-
háti sor". Az uralkodó tipus a völgyekkel párhuzamos észak-dél irán yu
soros forma. A továbbiakban a nóp-, ház- és telepsűrűségról szolgá]

részletes adatokkal zónák és szintek szerint. A legnagyobb nép- és 11<1.z-
sűrűség a Dráva mentén észlelhető, a telepsűrűség maximumát pedig

a halomvidék mutatja. A telepck száma szintek szerint alig változik.

A könyv az elmondottakon kívül még a felhasznált irodalom jcgy-

zókét, "Beitriigc zu den physischen und anthropogeographischen Ver-
hiiltnissen des Bezirkes Csurgó" címmel rövid német nyelvű összefog-
Ialást, a községek és települések nagyságrendjét, a járás helységeinek
legrégibb adatait tartalmazó Iüggclékct, továbbá a "Csurgó kútja" című

somogyi regét és a szerzőnek "Somogy gyöngye" című pünkösdi me-
séjét tartalmazza.

Ezt az illusztrációkban gazdag tanulmányt, amely kitünő mintául
szolgálhat a magyar honi járásoknakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIH honismereti anyag gyűjtésére és

feldolgozására, melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe. Megrendelhető
a szerzönél (Csu rgó, áll. tanítóképző-intézet). Ara: 6 pengő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Barabás Tibor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Frnnk A n ta l : [á gyemekek - rossz gyermekek. Esetek a családi
nevelés köréből. A Studiuni kiadása. Bpest, 1928. Szülők Könyvté.ra.

j 1. szám. - Ara: 1'60 P.

Az iskolai nevelés továbbfejlesztése, kiegészítése a család neve-
lésének. Az iskolát a kultúru fejlődése, a tudnivalók gyarapodása

hozta létre, ezért viseli magán mindig és ma is az intellektuális ural-
kodó vonásokat. Az iskola tanít, a család nevel. Ez a tétel szélsőség
ugyél!n, de az elnevezés az uralkodó jegyek alapján történik,az iskolu

inkább tanít, a család inkább nevelhet.
A Szülők Könyotárának feladata a családi, a szülői nevelésre való

ráeszmélés szolgálása. Ebbell az öntudatosító munkában nem az elmé-
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let, a pedagógia mint teória játsza a szerepet, hanem az élethű esetek
feltárása, ezek analizise s ezekben rejlő egyetemes értékű nevelési eh-ek
feltárása,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frank Antal könyve esetek felsorolása. Az igaz és hazug gyermek
szembeáll.ítása, a lusta és kötelességtudó gyermek élethű példái; a szó-

fogadó és engedetlen gyermek valóban megtörtént cselekmények kapcsán
vonulnak fel könyvében. A gyermek válogatása és torkoskodása, a ren-
detlen étkezés; az apa, anya, nagvszülök túlzott kényeztetésének káros.
hatásai; a pajtások, az utca, a vonaton való iskolábajé rás rontó alkal-

mai figyelmeztetnek alap os körültekintésre. Végül az apa és anya ellen-
tétes nevelő hatása, apró és súlyosabb összeűtközések a gvermek neve-

lésében zárják le az eszméltetést eélzó sort.

Tanítóképzőinkben jól Ielhasznélhatjuk' ezeket az összegyűjtött
példákat egyrészt tanitvárryaink elméleti tanulmányainál induktív pél-
dákra, másrészt a szülői értekezleteken terjeszthetjük az ilyen irlii1nyú
tudatosítást, végiil gyüjtésre indíthatnak bennünket is.

Az értékes kis könyvet tanító- és tanáremberek is figyelemmel for-o
gathatják. ugyanis több szomorú nevelési példát ismerek tanító- és.

tanárcsaládoknál is. Mácsay Károly.

Az élet iskolája. A gyakorló polgári fiúiskola tanártestületének
közremiiködésével szerkesztette Szenes Adolf. (A Gyakorló Polgári Iskola '
Könyvtára. 1.) Bpest, 1928. Thália-könyvnyomda. 384 L Ára 10 P.

Az élet iskolája a magyar polgári iskola. Hogy a magyar élet
alakító, jövőt építő ezen fontos tényezője tudatos célkitűzéssel és érté-
keinek öntudatos átérzésével be akar sorozódni a magyar jÖ\"Ő építő-
munkásai közé: a munkát, a cselekvő, aktív kézi és szellemi munkát írta
zászlójára. A munka, a több és jobb munka a magyar jövő, s az iskola
életének is ez a tengelye - így lesz az iskola élete az élet iskolája.

A gyakorló polgári fiúiskola tanártestülete szükségét érezte, hogy
iskolafajának ezt a domináló alapelvét tudatosabbá tegye minden polgári.
iskola nevelő munkása előtt s a nemzeti munkaiskola elméletét és gya-
korlatát adta közre ebben a kötetben.

Pedagógiai irodalmunkban új koncepció; a polgári iskolai nevelő-
oktatás eélkitíízéseit adja, az egyes tárgyak szerepét és módszerét a nem-
zeti munkaiskola koncepciójának szolgálatéban: szóval a polgári iskola-
belső életének irányító elveit tartalmazza ez a munka. Nemcsak Jávor
Albert A nemzeti munkeiskole gondolata és dr. Mester János A munke-
iskola lélektani alapvetése ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j formális fokozatai c. elvi jelentőségű
s a didaktika és a tanítási módszer újabb fejlődését felölelő tanulmányai,
hanem az egyes tantárgyak módszerének beállítása is a munkaiskola
egységes koncepciójának szolgálatába, mind az uralkodó elv következetes
végiggondolását és a modern didaktika fejlődésének alap os ismeretét
mutatják,

Jávor Albert az iskolai munka belső fejlődésének plasztikus kép-
sorozatát .mutatja be: a tanító-, a nevelő- és m unkaiskola jellemzéséhen.

Mi a nevelés és munka viszonyában a primatust a nevelésnek adjuk
s a munkát mint a legértékesebb tényezők egyikét állít juk az egész
ember testi-szellemi totális fejlesztésének szolgálatába, A munkaiskola
a nemzeti munkaiskola koncepciójává desztillálődik, de még forrong
a fogalom s tartalmi elemei bizonytalanok.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nj lélektani megállapítások alapozzák meg az ősi psyche jobb kifej-
lesztésének gazdaságosabb módszereit. Dr. Mester János hézagpótlóan
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értékes cikke a munkaiskolában használható új formális fokokat tárja feL
A kérdés másik· oldalról való megvilágításátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzenes Adolf plasztikus
jellemzése emeli ki, csokorba gyűjti azokat a szokásos tanítási hibákat,
amelyek a munkaiskola gondolatának figyelmen kívül való hagyásával,
a tanulóiskola korából kövesedtck meg.

Az általános és elvi jelentőségű kérdések tárgyalása után a könyv
gyakorlati példákkal illusztrálja, hogy a gvakorló polgári fiúiskola
tanári testülete minden egves tárgy keretébe hogyan szolgálja a nemzeti
rnunkaiskola középponti gondolatát. Gyw"jács András és Sólyom János
a magyar nyelv, de különösen az önálló szellemi tevékenységet kí vánó
fogalmazástanítás modern gyakorlatát és elméletét világítják meg.
Lux Gyula anémet nyelv tanításának elveit foglalja össze axiomaszerű
parancsokba. amelyek fel ölelik a modern nyelvtanítás lényegét. Külö-
nöscn szép és értékes Prochaska Ferenc dr. modern földrajzdidaktikai
és ifjúságirodalmi (Veme Gyula és föld rajztanítás), valamint az alaki
képzés imponáló értékeit feltáró geográfia-pedagógiai tanulmánya.
A tanulők cselekvő-alkoto tevékenységének tudatos kialakítását és gya-
korlati életben kipróbált felhasználását rnutatja dr. Gregus« Pál a termé-
szetrajz tanításában, Szenes Adolf a számtan és fizika kapcsán való
médszeres f'oglalkoz tatásban. Természetszerű, hogy az egyébként is önálló
alkotást kiváltó rajztanítás (Antal Sándor tanulmánya) és szlöjdtanítás
(Göndör Lászlo sokféle kapcsolatot meglátó cikke) a nemzeti munkaiskola
koncepciójába természetszerűen illeszkedik bele.

Iskoláink belső életére a nálunk arisztokratikus tekintélyre emelke-
dett gimnázium nyomta rá bélyegét. Azt utánoztak a fiatalabb, újabb
fejlődésíí iskolafajok. Bár másféle cél és szükséglet miatt a gazdagabb-
rétű élet hozta létre őket, az elmélet, a befogadó passzivitás hatalmaso-
dott el felettük. A Herbart-Zilleri koncepció is középiskolai, gimnáziumi
tudósképzés igényeit tartotta szeme előtt, mégis népiskoláinkban, polgári
iskoláinkban is, ahol pedig a fizikai munkából élő nép (nem tudós) kapta
nevelését, ez a passziv, a testi értéket nagyrészt igénybe alig vevő eljárás
volt a szokásos.

Ha a gvakorló polgári iskola tanártestületének ez a riadója szélesebb
körben kelt visszhangot, akkor a könyv egyrészt ébresztö lesz a jövőre,
kovász és Ierrnacetum iskolám k egészségesebb belső életének kialakí-
tásában; másrészt azonban újabb bizon yság és tanúságtétel a budai
Pedagógiuni 60 éves tanítása szelleme mellett (amelyről cll'. Gyulai Ágost,
pedagógiumi igazgatórqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírt bevezetést a rnűben) s az immár régi formájá-
ban megszünt tanárképzés és gyakorló polgári iskola értékes életének
hangosan szóló dokumentuma is.

Akár egyik, akár másik szempont sugallta is ennek az igazán
értékes műnek a megsz ületését, a magva r pedagógiai irodalom számot-
tevő értékkel gazdagodott. Mácsay Károly.

Somogyi Kístiikör. Több somogymegyei pedagógus és Író közremű-
ködésével szerkesztettc. K. Pap János. Kaposvár, 1.927. 1021. Ára 2 P.

Az ifjúsági könyvtárak részére ajánlotta a tankönyvi bizottság ezt

az eredetileg Somogyi olvasókönyv címen késziilt kis munkát. Tartalma

a történelem és földrajz közt oszlik meg, némi irodalomtörténeti rész-
letekkel (Csokonai), egy-két vcrssel és két helyi, néprajzi vonatkozású
színdarabocskával tarkítva. Az erkölcsi nevelést szolgálja benne a Ber-

zsenyi és Festetich György életéről írt olvasmány, azután az erősen tör-
téneti elbeszélések, mint aminők. Törökök Somogyban, Szigetoúr, KuXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp «

vezér, Vármegyénk legrégibb temploma, Csurgó kútja , A 44-es fia , Nagy
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atádi Szabó István stb. Földrajzi irányúak, de még sok maradisággal. a
következö olvasmányok: Gombos Pista utazása (Karád}, A Balaton ere-
dete, A háborgó Balaton, TélrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;;1, Bulnionon, Kaposvár (erősen történeti
háttérrel), A somogyi horvát stb. Nagyjában a könyvecske eléggé át-
tekintő képet nyujt Somogyról. Úgy a vármegye közepét (Kaposvár vi-
déke), mint az északsomogyi tájakat (Kőröshegy, Nikla, Somogyvár,
Karád, Andócs, Törökkopány) elég színesen tárja az olvasó elé. Dél-

somogy (Csurgó, Babocsa, Szenta, Saigetvár) kissé gyérebben szerepel.
Itt-ott plasztikusan elődomboredik a táj szelid halmaival. Ki-ki-
csillan a Dráva is a nagyrészt írtott, dc még sok helyen sűrű régi renge-
tegek közül. S megmozdul eredeti, "kanászvérií. pógár" népe is az írtott
vidékeken.

Váz.latosan, mintegy a szénrajz kontúrjaiban ilyesféle tükörképet
mutat ez olvasókönyv. Szükséges, hogy országunk más tájain is lássák,

olvassák e kis munkát, nemcsak azért, hogy belőle okuljanak, általa
nernesedjenek, hanem hogy hasonló módon hazánk miuden kis tájegy-
ségéről készüljön egy-egy kístukör. Tóth Ferenc.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H IR E K .
:~.,.-

Ismételten kérjük a tag-, illetőleg előfizetési díjak mielőbbí
bekiildését.

Kormányzói elísmerés. A kormányzó úr őfőméltósága a közoktás-
ügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Berkéte Máriának, az
áll. Erzsébet Nőiskola igazgató jának és Dúzs Mária álL tanítönöképző-
intézeti igazgatónak nyugalomba helyezésük alkalmából a közoktatás
terén kifejtett érdemes müködésükért elismerése tud túl adassék. Mind-
ketten egyemberéletet töltöttek a magyar nőnevelés buzgó, hűséges szol-
gálatában s bőségesen rászolgáltak a legmagasabb elismerésre. Őszintén
kívánjuk, hogy töretlen testi és lelki erőben sokáig élvezhessék a jól
megérdemelt nyugalmat.

Címadományozás. A kormányzó úr őfőméltósága a közoktatásügyi
miniszter előterjesztésére Urhegyi Alajos nyug. áll. tanítóképző-intézeti
tanárnak az álL tanítóképző-int. igazgatói címet adományozta. Urhegyi
Alajos kitüntetése a tanítóképző tanárság kerében osztatlan örömöt kel-
tett. Munkássága a művészi magaslatra tökéletesített didaktikai munka
állandó szemléltetése volt, amivel felbecsülhetetlen szolgálatot tett a ma-
gyar népiskola belső fejlődésének. Az ilyen munkás minden kitüntetést
megérdemel!

Beosztás. A közoktatásügyi miniszter Propszt Vilmost a bpestí
II. ker. áll. tanítónöképző-intézethez osztotta be a gyakorló népiskola har-
madik tagozatának vezetésére; ugyancsak a II. ker. intézethez osztotta
bé dr. Keletiné Zsoldos Hermint az irodai teendők ellátására.

Előléptetés, k'inevezés. A konnányzó úr őfőméltósága a közokt.
miniszter előterjesztésére Hidegh Béla, az esztergomi érsek rk. tanító-
képző-intézethez beosztott áll. tanítóképző-intézeti, Éber Rezső bp esti
1. ker., Barcsai József bajai, Ademooichné Gludovácz Emma hódmező-
vásárhelyi áll. tanító-, illetőleg óvónőképző-intézeti tanárokat 1929 jan.
hó t-i hatállyal a VI. fiz. o. 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési foko-
zatba előléptette. a kir. kath. tanítóképző-intézeti igazgatók létszámában
Bartal Alajos esztergomi kir. kath. tanítóképző-intézeti igazgatót a VI.
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fiz, osztályba kineveztc, - Glattfelder Gyula, a csanádi egyházmegye
püspökezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVadász. Zoltán és M ájer Rezső szegedi kath. tanítóképzői gya-
korló isk. tanítókat kerületi iskolalátogatókká nevezte ki.

Egyesületiink állam segélye. A közoktatásügyi miníszter, mint az
-elmult évben, ezidén is 2000 P államsegélyt utalt ki Egyesületunk cél-
jaira, elsősorban folyóiratunk kiállítási költségeinek fedezésére. E meg-
értő, rendkívül nagylelkű támogatásért, mely nélkül felére apadt státu-
sunk folyóiratát mai redukált terjedelmében sem tudná kiadni, minde-
nekfelett Kornis Gyula államtitkár úrnak és Greszler Jenő miniszteri
'tanácsos úrnak, ügyosztályunk kiváló vezetőjének tolmácsoljuk e helyen
is Egyesületunk hálatelt köszönetét.

Értesítés. Dr. Erdélyi Lajos, a polg. isk. tanárképző főiskola tanára
-értesí ti az érdeklődőket, hogy Magyar NyelDi Tanulmányainak II. kötete
megjelent. A kötet nyelvjárási, történelmi, irodalomtörténeti kérdésekről
-és a magyal' nyelvi tanárképzésről szóló értekezéseket tartalmaz. A könyv
.ára portóval 7'20 P., mely a szerző címére küldendő (Bpest, 1., Cvöri-út 14.).

Székfoglaló előadás. A Magyar Paedagogiai Társaság január 19-ikí
felolvasó üléséri mutatta be Pedagógia és filozófia címen székfoglaló elő-
-adását dr. Szemere Samu, az orsz. izr. tanítóképző-intézet igazgatója.
Előadásában a pedagógiát tudományelméleti szempontból vette vizsgálat
alá. Kimutatta, hogya pedagógia nem alkalmazott tudomány. A filozófia
és pedagógia viszonya tehát nem alaptudomány s alkalmazott tudomány
közti viszony. A pedagógia nem filozófiai diseiplina, hanem a filozófia
folytatása más síkban. A filozófia csak segítségére van a pedagógiának
.a nevelés alapját képező érték-tények tisztázásával. A nevelő feladata
azután, hogy az értékbölcseleti megállapítások és a gyermek egyéniségé-
nek figyelembe vételévei a művelödési eszményt megállapítsa és a való-
.ságban megközelítse. A mély fejtegetéseket a hallgatóság tetszéssel
fogadta.

Gyak'orló felső kereskedelmi iskola. A közoktatásügyi miniszter
abpesti VII. ker. felső kereskedelmi iskolát a felső keresk. isk. tanár-
képző-intézet gyakorló iskolájává szervezte át. Ezentúl felső keresk. isk.
tanársága képesítést csak az nyerhet, aki a szakvizsgálat letétele után
oe gyakorló iskolában egyévi tanítási gyakorlatot végzett. A közokt.
miniszter azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj gyakorlóiskola Szabályzatát is jóváhagyta, úgy hogy az
működését a folyó iskolaévvel meg is kezdette. Két íntézetünk két éY-
iizednél hosszabb idő óta szolgálja a gyakorlati tanárképzést. sennyi
.idő alatt sem tudtuk elérni azt, amit keresk. isk. kartársaink oly rövid
idő alatt elértek!

Szünidei tanfolyam Jenában. Az 1929. évi aug. 2-15-ig tartandó
-35. jenai szünidei tanfolyam tárgyai: filozófia, pszichológia, pedagógia,
iermészettudományok, gazdaságtan, háztartástan, a beszéd és zavarai,
irodalom, művészet, testgyakorlat, zene, német nyelv kezdők és haladók
-számára, idegen nyelvek. Az előadók sorában jól ismert nevekkel talál-
kozunk, minők: Rein, Heese, Peters, Denzer, Sellmenn, Detmer, Noll stb.
6 órás tárgy díja 5 M, 12 órásé 10 M. Szoba reggeli vel naponként 2'50 M.
ieljes ellátással 4'50-5'50 M. Esti vetítettképes előadások, összejövetelek,
hangversenyek, kisebb-nagyobb kirándulások a hasznost a kellemes sel
kapcsoltan valószínűleg újból sokaknak teszik feledhetetlenné a hét cso-
dával dicsekvő jenát. (Tájékoztatót küld: Frl. Clara Blomeyer, jena,
Carl-Zeiss Platz 3.)

Szünidei tanfolyam Londonban júl. 19-aug.15-ig lesz az angol
nyelv fonetikájának és az újabb angol irodalom (Butler, Meredith, Hardy,
Kipling, Chesterton, Beerbohn) ismertetése céljából. A tanfolyam díja
'5 font. A nőhallgatók egy része a Kmgs College-ben nyerhet elhelye-
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zést, teljes ellátás hetenkint 2 font 4 shilling. (Prospektust küld: The
University Extension Rcgistrar, University of London, London. S. W. 7.
England.) ,
, Gyászünnepség. A cinkotai áll. tanítónöképző-intézct tanártestű-
lete jan. 2L-én az intézet áldott emlékű volt igazgatója,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWollmenn Elma
elhúnyta alkalmából kegyeletes gyászünnepséget tartott, melyről lapu nkXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

következö számában fogunk részletesebben megemlékezni. .
------MészárosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e n ő temetése. A tanítóképző tanársúg megdöbbenéssel

értesült Mészáros Jenőnek, a tanítóképző-intézetek kir, főigazgatóságán
szelgálatot teljesítő tanítóképző-intézeti c. igazgatónak január 21-én vá-
ratlanul történt elhunytáról. Gyorsan terjedt el a szornorú hír s mindcnütt
őszinte fájdalmat keltett. Ez a fájdalom jutott kifejezésre abban a rész-
vétben, amely a megboldogultat utolsó útjára kísérte jan. ~3-án a farkas-
réti temetőben. A köz okt. minisztérium részéről a temetésen megjelentek
Gressler Jenő s dr. Nagy Zsigrnond min. tanácsosok, dr. Kanunermayer
Oszkár min. titkár, dr. Keleti Gyula s dr. Horn József központi szolgá-
latra beosztott kir. tanfelügyelő, illetőleg felső kere sk. isk. tanár. A kir.
főigazgatóság, a fővárosi és környéki tanító-, tanítónő- és óvónőképző-
-intézetek igazgatói, tanárai nagy számmal vették körülrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil leoporsót. Az
eg yházi beszentelés után az 1. ker. áll. tanítóképző-intézet énekkara
Kishonti Barna tanár vezetésével megható gyászdalt énekelt, melynek
elhangzása után a búcsúbeszédek következtek. A főigazgatóság hűséges
tisztviselőjétől Serudu Ottó kir. főigazgató szívbemarkoló szavakkal vett
búcsút. Egyesületünk nevében Pároy Endre alelnök a kövétkező gyász-
beszédet mondotta:

A Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyesületének képviseletében ál-
lok e ravatalnál, mely megdöbbentő bizonysága az emberi élet bizony ta-
lanségának. Pár nap előtt még teljes épségben, a reán szívjóságát vissza-
tükröző kedves mcsolyával vett részt választmányunk munkájában s ma
már néma ajakkal nyugszik e hideg leoporsóban. Mint hívő emberek,
nem kutatjuk a Gondviselés kifürkészhetetlen utait és keresztényi lélek-
kel nyugszunk meg Mészáros Jenő elvesztéséhen. de annál bensőségesebb
részvéttel vesszük körül koporsóját, hogy tőle elbúcsúzzunk. Kedves
Halottunk! Eljöttünk, hogy megköszönjük fáradhatatlan, odaadó mun-
kásságodat, mellyel közös szent ügyünket, a magyar tanítóképzést. tollal
és szóval szolgáltad. Mindenütt ott voltál, ahol a tanítóképzés előbbre-
viteléról és tökéletesítéséről volt szó s mindenütt az első harcvonalban
állottál, ahol a tanárság érdekeit kellett megvédeni. Különös hálára
kötelez bennünket Eg yesületünk iránt tanusított szeréteted és ragaszko-
-dásod, mely nemcsak értékes szerepléseidben, de elsős or bau a főfitkári
állás mintaszerű betöltésében nyilvánulf meg. E tisztségedben csak egy
cél lebegett szemed előtt: közös táborba hozni és egységes erőkifejtésre
buzdítani a tanítóképző-intézeti tanárságot! És e kiváló nemes célkitűzé-
sedhez megvoltak kiváló· és sikert biztosító egyéni tulajdonságaid is.
Puritán jellemed és kartársi együttérzésed. önzetlenséged és szerénységed
mindenütt csak rokonszenvet, megértést és tiszteletet biztosítottak szá-
modra. Szeretett Halottunk! A tanítóképző-intézeti tanárság egyetemes;
osztatlan nagyrabecsülése és hálája kísér örök nyugvóhelyedre. Ércnél
maradandóbban őrízzük meg emlékedet s legjobbjaink sorába iktat juk
nevedet, Nyugodjál békében, ne zavarja álmodat imádott gyermekeidnek

.., jövendő sorsa sem, mert őrködni fog felettünk a tanítóképző-intézeti
'tanérság és vezető férfiainak ideális gondolkodása és irántad való sze-
retete! Isten Ve ed!
~ Az I. ker. áll. tanítóképző tanártestülete nevében, melynek a meg-
boldogult éveken át tanára volt, Nagy Ferenc tanár mondott megható
búcsúszavakat. Mészáros.Tenö mint a jó tanár, a nemeslelkű ember, szíves
kartárs s a lelkiismeretes tisztviselő példaképe fóg élni a tauítóképző
tanárság emlékezetében!
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Halálozás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWollmunn. Elma, a pozsonyi áll. tanítónőképző-intézet
volt igazgatója, január 6-án, 73 éves korában, a megszállás alatt levő
Pozsonyban elhunyt. Temetésén a jelenleg Cinketán működő intézetet
Tabódy Ida igazgató, Novák Eszter és Vitel Margit tanárok képviselték.
Elhunytával a leánynevelés terén kiváló érdemeket szerzett pedagógus
szállt sírba, ki a vezetése alatt álló tanítónőképzőt valóban mintainté-
zetté fejlesztette. Érdemeiért az Erzsébet-renddel és a pápai rendjellel
tűntették ki. - Ugyancsak a megszállt területről kaptuk a szomorú hírt,
hogy Fejes Aron, anagyenyedi Bethlen-kollégium tanítóképző-intézetének
igazgatója febr. 9-én meghalt. Elhunytával az erdélyi ref. iskolázás
kiváló munkását vesztette el. A tanítványok sokasága híven fogja őrizni
jóságos egyéniségének emlékét és híven fogja követni tanításait!

Nyugtázás. Tagsági díjat fizettek az 1926. éore: Wajdits K., Grau G.,
Znojemszky F.;

az 1921. év I. felére: Dobossy E., Grau G., Znojemszky F., Székely Z.,
Somogyi G., Lukács B., NádlerrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Balázs B., Kiss F., Klug K. Gy., Neu-
hrunn T., Ferenczy r.,

az 1921. év II. felére: Dobossy E., Székely Z., Somogyi G., Lukács B.,
Nádler L, Balázs B., Kiss E. F., Klug K. Gy.;

az 1928. éo I. felére: Urheg yi A., 'I'anai A., Pazár Z., Crész E.,
Lehoczky E., Wajdits K., Buday I., Jaloveczkyné Cinkovszky K., Ka-
possy K., Puresi 1., ZrinyiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . , Tömör B., Somogyi G . , Klinda K., Balázs B.,
Schőnwizner 1., Lukács B., Nadler I., Kiss E. F., Klug K. Gy., Agoston v,
Ehmann T., Dohanics I., Ehrlich A., dr. Tóth A.;

az 1928. év Il. felére: Urhegyi A., Bocskay 1., Katona M., Klaznik L..
Májer R., Pörzsölt G . , Renczes F., Crész E., Lehoczky E., Wajdits K.,
Grynaeus 1., Ambrózy M., Cirtler M., Herczegh K., Jancsó E., Kalabayné
Schmidt v., Kádár I., Kostyál 1., Lechnitzkyné Jancsó G., Lépesné Baur 1.,
Répay D., Sebestyén E., Strauchné Entz 1., Szontagh K., Vajda E.,
Wenszkyné Schwartzer 1.,Wolszky K, Medgyessy M., Jalovetczkyné Cin-
kovszky K., Puresi 1., Tömör B., Klinda K., Balázs B., Schönwízner I..
Lukács B., NaclIer 1., Kiss E. F., Klug K. Gy., Brunovszky R., Chobo-
diczky A., Dénes 1., Flóra S., Kiss A. 1., Y. Losonczi Cy., Szilágyi I.,
Braun A.;

az 1929. éo L, felére: Wagner 1., Barcsai K., Woycziechovszkyné
dr. Lajos M., Zoltán Géza, Pécs G., Sárosi 1., Tanács 1., dr. Kascsák O.,
Geyer B., Urbányi K., Medgyessy M., Ruisz M., Schön 1., Héger L.,
Mellau M., Csekő A., Pazár Z., Tanai A., Horváth 1., Lacher E., Pimper E..
Gulyás I., Szunyogh y F., Viktor E., Szabó 1., Lovass L., Ollös S.;

az 1929. év II. felére: Wagner 1., Barcsai K., Zoltán G., Pécs Gy.;
Sárosi 1., Tanács 1., dr. Kascsák O., Geyer B., Urbányi K., Medgyessy M.,
Rnisz M., Schön 1., Héger L., Mellau M., Csekő k, Horv:íih r . Lucher E.,
Pirnper E., Gulyás 1., Szunyoghy F., Viktor E., Szabó 1., Lovass L.,

Ol1ös S.
Előfizetés a [oluáirsire: Veszprém rk. tnőkp. t929. évre, Kőszeg áll,

tkp. 1929-l'e, Fővárosi Ped. Körryvtár 1928-ra, Sopron (Ors.) rk. tnőkp.
1929-re, Győr áll. tnőkp. 1929-re, Debrecen rk.' tnőkp. 1929-re, Kecskemét
rk. tnőkp. 1929-re.

Befizetések a Tanárok Házára: Budapest VII. ker. áll tnőkp.
1928/29-re (654 Pl, Páp a áll tkp. 1928/29-re (392), Jászberény 4 tanuló
díja (8), Budapest 1. áll. tkp. 3 tanuló díja (6), Kőszeg áll. tkp. 1 tanuló
díja (2).

Budapest, 1929. febr. 25. Pócza József, pénztáros.
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