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Méltóságos Főispán úr! Mélyen tisztelt ünneplő kö-
zönség!

Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi magy. kir.

miniszter úr őnagyméltóságának nevében és kitüntető

megbizásából van szerenesém a sepsiszentgyörgyi állami
tanitónőképző-intézet uj épületének felavatási ünnepélyére

megjelent mélyen tisztelt ünneplő közönséget szives: köszön-

téssel bensőségteljesen üdvözölni. Örömmel üdvözölöm

a vármegye nagyérdemü kormányzóját,' (Éljen!) a főispán

'úr ő méltóságát, akinek megjelenése és szives részvétele

ezen az ünnepélyen azért képezi ezen ünnepségnek öröm-

teljesen kiemelkedő mozzanatát, mert csak akkor, ha

állami és társadalmi életünk intéző, vezető és kormányzó

tényezői az övéhez hasonló nemes érdeklődéssei és lelke-

sedéssel fognak viseltetni mindaz iránt, ami a magyar

nemzeti. kulturára tartozik, csak akkor várhatjuk, hogy

be . fog következni a legnagyobb magyarnak irnaszerü

jóslata: «Magyarország nem volt, hanem lesz!»

A miniszter úr ő excellenciájának kifejezett kiván-

ságára kifejezern ő excellenciájának azon való őszinte

sajnálkozását, hogy másoldalu és elodázást n~m türő
elfoglaltsága miatt a mai ünnepélyen személyesen nem
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jelenhetett meg, mert ez az ünnepély nemcsak Sepsiszent-

györgy városának helyiérdekü ünnepe; nemcsak a lokál-

patriotismus örömteljes fellángolása, hanem ünnepe az

egész székelységnek ; sőt ünnepe a magyar nemzeti kultu-

rának is, mert ezen uj intézet létesitése által a nemzeti

kulturának épületét egy ujabb bástyával erősitettük meg.

Már pedig minden tényező, amely nemzeti kulturán-

kat erősíti, egy lépéssei közelebb visz bennünket ahoz

a diadalhoz, amelynél a népek kulturversenyében annak

a népnek fog az elsőbbség pályalombja odaitéltetni, amely

népnek sikerül a legnagyobb kultureredményeket elérnie.

És ez az itélet, ez lesz arszó nemes, a szó ideális értelmében

vett istenitélet, vagyis Istennek tetsző itélet; mert az

emberiség kulturtörekvésének diadalában Istennek bölcse-

sége és mindenhatósága nyilatkozik meg a földön az

emberek cselekedetei által. (Helyes, helyes, igaz, ugy

van!) Annak az időnek, mikor a nyers erő döntött a

népek elsősége felett, annak az időnek bekövetkezett

ímmár az ő teljessége. Aminek napjainkban szemtanúi

vagyunk: a békés fegyverkezés, a fegyveres béke, ez nem

egyéb, mint az ókori és középkori szellem paroxizmusának

végső fellobbanása. Mert egy dolog bizonyos: a népek-

nek elsősége a jövőben nem vértől áztatott harcmezőkön

iszonyatot és halált szóró ágyúk bömbölése között fog

eldől ni, hanem a visszavonult magányban kutató tudósok-

nak csendes laboratoriumában. És az emberiségnek ebből

a nagy kulturmunkájából a magyar nemzet is ki fogja

venni a maga részét; ugy, mint történeti hivatásának;

ezer éves mult ja alatt mindenkor hivatásának magaslatán

állónak bizonyosodott. Mert addig, amig fegyveres erővel

lehetett az emberiségnek szolgálatokat tenni, a történelem-

nek tanusága bizonyságot tesz mellettünk, hogy évszáza-

.dokon keresztül egy nemzet se tett olyan nagy szolgála-

tokat a civilizációnak és ami ezzel egy jelentőségű : az
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emberiségnek, mint éppen a magyar nemzet. De

amikor az emberiség. munkájának súlypontja a harc-

mezőről a . kultura terére tolódott át, a magyar nemzet

akkor is megértette a történetnek és kornak hivó és intő

szózatát. Tekintsünk vissza egy félszázaddal és bámul-

junk. Csak az apokalipsis csodáiban lehet ahoz hasonlót

találni, aminő a magyar kultura mezején egy félszázad

alatt végbe ment. A magyar nemzeti kultura mezején,

mely egy félszázad előtt nemcsak hogy majdnem telje-

sen parlagon hevert, de szinte kiírthatatlannak tetsző

bogáncscsal és vad cserjékkel volt benőve, ma olyan

kulturalkotások emelkednek, amelyek bátran és büszkén

állhatják meg helyüket' az oly kulturnépek alkotásai mellett,

amely népeknek messze évszázadokra visszanyúló kultur-

traditiójuk van. Régi magyar költőink közül többen költe-

ményeikben a magyar nemzetet Isten választott népének

nevezik, -' és ujabbkori költőink közül is Vachot Sándor

bensőségteljes hittel mondja a «Külföld rabjában», hogy

«van fajunknak önön Istene.» És valóban keblünkben .

is biztató hit éled, ha látjuk azt, hogy nagy kultur-

alkotásainknak nemcsak kereteit tudtuk létesiteni, hanem

a gondviselés a maga idejében mindig küldött nekünk

kiváló státusférfiakat, tudósokat, írókat, költőket és művé- -

szeket, akik ezt a keretet eddig mindig dicsőségesen

be is töltötték. De hogy a magyar nemzet képes

legyen a jövőben is nagy kulturmissziójának megfelelni,

arra nézve feltétlenül szükséges, hogy a nemzet minden

kulturtényezője a legkisebbtől a legnagyobbig, a legala-

csonyabbtói a legrnagasabbig, az utolsó határszéli falusi

ovodától kezdve fel az egyetem ig, hiven teljesítse a fel-

adatnak rá eső részét. Ebből a munkából nem az utolsó

rész jut a sepsiszentgyörgyi állami tanítónőképző inté-

zetnek. Ennek az intézetnek, amely a mostoha és nehéz

viszonyok közt is mindig hivatásának magaslatán állott.
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De amidőn ennek az intézetnek letünt mostoha viszonyai-

ról szó esik, ugy érzem, hogy nem lehet ezen mozzanat

rnellett megállás nélkül elhaladnunk. Én, akinek ha nem

is oly mértékben, mint az igen. tisztelt tanfelügyelő úr

előadta, de némi csekély részem mégis volt abban; hogy

ez az intézet, ez a volt mostohasorsu hamupipőke, ma
tündér királylányí szépségében jelenhetik meg a világ

előtt; én, aki fájdalomteljes megdöbbenjssel láttam ezt

az intézetet magasztos rendeltetésének tp nemes tiszté-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t .nek nem megfelelő disztelen elhelyzésben; én ugy érzem,

hogy kötelességet mulasztanék el akkor, ha ma, itt ezen

a helyen és ezen ünnepélyes alkalommal a közoktatási kor-

mány nevében nem emlékezném meg köszönettel arról

a tantestületről, amely munkakedvet szinte lelohasztó

mostoha viszonyok között is mindenkor hiven, becsüle-

tesen és rendületlenül állott meg a kötelességtudásnak

és kötelességteljesitésnek megingathatatlan sziklafokán.

(Éljen!) Méltányló elismeréssel és őszinte köszönettel

kell azonban legelső helyen és legelső sorbari megem-

lékeznem az intézet igazgatónőjéről, (Éljen! Éljen!) aki

odaadóan" buzgó és fáradhatatlanul lelkes, hivatásérzettől

mélyen áthatott - szinte azt mondhatnám - gond-

viselésszerű munkával lehetővé tette azt, hogya mcstoha

.elhelyezés ezernyi ezer veszélyeinek scyllái és karibdisei

közül, növendékeinket minden megkárosodás nélkül vezet-

hettük át ide, az új elhelyezésnek régóta és óhajtva várt

ígéretföldjére. Én nem kétlem, hogya kedvező viszonyok

a testület ügyszeretetét és hivatásérzetét az eddiginél is

sokkal magasabb foku tevékenységre fogják buzditani ;

nem kétlem, hogy ugy fogják nevelni növendékeiket, hogy

azok, mikor tanulmányaik végeztével ennek az intézetnek
a küszöbén kilépnek, át lesznek hatva, impregnálva

lesznek leendő hivatásuk magasztos voltának tudatától, -

és átértve és átérezve azt a nemes feladatot, hogy nekik
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kell a tudás fáklyájával az alsóbb népréteg millióinak
szellemi sötétségébe bevilágítaniok, mindenhol, ahova
sorsuk, rendeltetésük hivni és vinni fogja őket; lángoló
érzelemmel fogják hirdetni a magyar nemzethez való hű

ragaszkodást és a magyar haza imádó szeretetét, - és
hogy minden iskolaszoba, melybe lépni fognak, a haza-
szeretet szentegyházává, minden kathedra, melyet elfoglal-
nak, a hazaszeretet megszentelt oltárává fog változni
tanításaik által, - és hogy elő fogják késziteni azt a
boldog korszakot, amikor a «Hazádnak rendületlenül»
és az «Isten áldd meg a magyart» nemcsak az ajkakról
elhangzó szózat, hanem a Kárpátoktói a tengerig lakó
minden ember szive és lelke Iegbensőségteljesebb érzel-
meinek hű visszhangja és buzgó imája leszen. Abban
az erős hitben, abban a szilárd meggyőződésben,' hogy
ebben az intézetben ezentul is ilyen irányu munkásság
fog folyni; megnyugvással látom letéve továbbra is ezen
intézet sorsát az intézet igazgatónőjének és tanári testü-
letének a kezeibe. És a magyar közoktatásügyi kormány
nevében ezennel átadom ezen intézetet az intézet igaz-
gatónőjének szeretetteljes gondjaiba, gondos vezetésébe
és felügyeletébe és kivánom, hogy Istennek őrködő szeme
állandóan virrasszon ezen intézet sorsa felett; béke
lakozzék e falak között; soha más zaj ne verje fel ezen
falak csendességét, mint az ártatlan tanuló ifjuság jókedvű
kacaja és vidám danája. Áldott legyen, ez a hajlék. és
áldottak legyenek a lakói és mindazok, akik ebben az
intézetben tanulnak és tanítanak; úgyszintén azok is,
akik ebben az intézetben folyó magasztos és nemzet-
erősitő munka iránt nemes érdeklődéssei és meleg szere-
tettel viseltetnek: mindazok legyenek most és mindenkor
Istentől áldottak!
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.. Nincs ma már komoly kulturpolitikus, vagy számottevő peda-
gógus, aki a tanító képzésnek a magyar nemzet haladása, "a nem-
zeti egység szolgálata" szempontjából valóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső r endű fon tossá gá t el
ne ismern é és ne hangoztatná. Elsőrendű fontosságú a tanító képzés
ügye, mert a nép ta n ítd tó l várjuk első sorban a nemzet egyetemének
ku ltu r á lis előbbrevitelét. a magyar egységes nemzeti á lla m kiépítésé-
hez szükséges szilárd alapok lerakását, valamint az összes ga zda -

sá g i és ssocid lis kér dések megoldásában való közvetlen közreműkö-
dést és az e téreken mutatkozó bajok és betegségek gyógyítását.
Igazuk van azoknak, akik ma a néptanítóban látják a nemzet szel-
lemi és anyagi boldogulásának leghivatottabb na psedmosa t,

Vessük fel ezzel szemben azt a kérdést, hogy képes-e hát a
nép tanító mindezen nemzetépítő és népboldogító feladatok sikeres
megoldására? E kérdésre a válasz - fájdalom - csak ta ga dó lehet.
Népnevelőink jelentékeny részében megvan ugyan e magasztos fel-
adatok megoldásához a kedv, sőt lelkesedés; de úgyszólván' az
egész karban hiányzik az ehhez való ké.szü ltség , egy jelentékeny
részében pedig az ehhez való jóindulat sincs meg. Ebbeli itéletemet
nem változtathatja meg az a néhány száz tanító, aki a szabályt
szentesítő kivételkép kulturális, nemzeti, vagy szociális téren bárnu-
latraméltó apostoli működést fejt ki. A-magyar nemzetnek (népnek)
e téren nem a tanítók és vezetők százaira, hanem ezreire és ezreire
van szüksége! A néptanítói karnak e magasztos feladataihoz való
készültséget, helyesebben az ahhoz való alapokat a tanítóképzés
hivatott megadni. Ezt a feladatot azonban tanítóképzésünk nem oldja
meg, mert nem oldhatja meg. Ezek megállapításával tehát mi nem
a néptanítói kart hibáztatjuk, hanem a ta n ítóképzés fe jlesztesé t sü r -

ge{/ük! Sürgetik első sorban a tanító képzés hivatott munkásai, a
tanítóképző-intézeti tanítók egyenként és összesen a Tanítóképző-
Intézeti Tanárok Országos Egyesülete útján; de sürgetik maguk a
legközvetlenebbül érdekelt nép tanítók, sőt sürgeti a magyar köz-
oktatásnak egyik-másik hivatott vezetője és irányítója is. Be kell
vallanunk, hogy ezen sokoldalú, sokszor erélyes és szívós sürge-
tésnek parciálisan meg lett a maga foganatja. A magyar tanító képzés
egyik, még pedig jelentékeny része, nevezetesen az állami tanító-
képzés az idők folyamán a haladás és fejlődés útján nagy lépéseket
tett előre. Azonban az egész ügy egyetemes fejlődését, valamint az
állami tanitóképzés. további fejlesztését az érvényben levő. 1868. évi
38. t.-cikk, helyesebben a törvények alkotásában a képtelenségig
nehézkes magyar törvényhozás megakadályozta és vennek ma is
útját állja. Teljesen igaza van Hegedüs János kartársunknak e lapok
szeptemberi számában "A mai tanító képzés a nemzeti egység szol-
gálatában" című megszívlelendő felszólalásában : "a tanítóképzés
egyetemes szakfelügyelete és a nemzetiségi (a törvény szerint fele-
kezeti) tanítóképzők ügyeinek rendezése nélkül a magyarországi
tanítóképzés sem egységes, sem nemzeti sohasem lesz!" De miután



a gyökeres javításnak a törvényes alapok megváltoztatása az elő-
feltétele, én pedig az alapok közeli megváltoztatásában nem bizom,
megkisérlem a haladás útjait a mai alapokon megvilágítani. Ami
azonban nem jelenti azt, hogy a Hegedüs által megjelölt irányban
ne küzdjünk továbbra is a legnagyobb energiával.

fIa ugyanis nézzük a jelent és fürkésszük a jövőt annak elbirá-
lása végett, hogy lehet-e a közel jövöben reményünk a tanító képzésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tö r vényhozá si ú ton való fejlesztésére és a nemzetiségi törvény megvál-
toztatására, akkor sajnálattal kell bevallanunk, hogy ilyetén remé-
nyünk aligha lehet. Nem lehet annak dacára, hogyatanítóképzés
törvényes rendezésére nézve a legilletékesebb tényező, az előző
kormány kultuszminisztere tett igéretet, hogy annak dacára, hogya
kormány illetékes faktorai a törvényes rendezés és fejlesztéskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszük-

ségességéről nyilván meg vannak győződve; és annak dacára, hogy
a tanító képzés intézménye a törvényes keretek és korlátok közül
messze kinőtt. Nem lehet azért, mer t po litz"ka i viszonya ink és pa r -

la men tá r is r endszer ünk ily r efo rmna k nem kedveznek,- mert a nép-

művelés intenzív fejlesztésehez először néppa r la men tr e van szük-
ségünk!

Kérdem: vajjon tétlenül várjuk-e a törvényhozási fejlesztésnek
remélhetőleg már nem messze levő idejét, avagy kivánjuk ügyünk-
nek az eddigi útakon és módokon való tovafejlesztését ? Hogy e
kérdésre az elfogadható választ megadhassuk, vessünk egy futó
pillantást a tanítóképzés négy évtizedes fejlődésére.

A tanítóképzés ügyét szabályozó 1868. évi 38. t.-cikk VII.
fejezete ma is ér vényben va n . E törvény sarkalatos intézkedései a
következők: "A képezdei tanfolyam há r om év." "A tanítóképezdébe
olyan éptestű növendékek véte tnek fe l, kik a 15. évet má r meg-

ha la d tá k" és bizonyos alapvető tárgyakból "annyi jártassággal bir-
nak, amennyit a gymnasium, reál-, vagy polgári iskola négy első
osztályában tanítanak." F elso r o lja a tö r vény a kö 'te leze tt ta n tá r gya ka t.

"Az éle lmezés és ösztönd íjbe li jó te teményeket a z iga zga tó ta ná cs osztja

ki." "Az iga zga tó ta ná cs a közoktatásügyi miniszter utasításai sze-
rint vezett a képezde a nya g i és sze llemi ügyeit." "A tanfolyam
bevégezte u tá n egy eur e , de legfölebb két éveitelte alatt, amely időt
gyakorlati tanítással töltheti a tanuló, kÖ leles minden nö-vendék a
képezdei összes tantárgyakból, írásbeli dolgozatokból és különösen
a tanítás gyakorlásából vizsgá t á lla n i ki." Stb.

A törvény ezen érvényben levő, tehát kötelező intézkedéseivel
szemben mit látunk? A tanügyi kormány kénytelen volt a három
évfolyam alatt nyújtható képzés elégtelensége miatt a 80-as évek
elején a tanfolyamok számát négyr e eme/nz-. Kénytelen volt továbbá
tanítóképzésünknek iskolai rendszerünkbe való ésszerű beillesztése
szempontjából a felvétel korát 15 évről 14 évre leszá llíta n i. A kor
haladásához mérten a törvényben felsorolt tantárgyak mellé a tan-
tervbe ú ja ka t iktatott be. A laikusokból álló iga zga tó ta ná cs tö r vény-

b izto síto tta ha tá skö r é t a ko rmá ny a z ügy ér dekében r endele tileg meg-

szün te tte , még pedig úgy az intézetek vezetésére, mint a vizsgá -
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,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la tokr a nézvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbiztosított hatáskörét. A tanítóképesítés rendjét a szak-
körök folytonos kérelmére és sürgetésére a kormánya törvény
követelményei vel ellentétben szabályozta. Nevezetesen, míg a tör-
vény a képesítés idejét a 19. évre teszi, addig a szabályzat a 18.
évre szállitja le; míg a törvény kimondottan a tanfolyamok bevég-
zése utáni időre teszi és egy évi tanítói gyakorlathoz köti, addig a
rendelet az egyes osztályokra áthelyezi és az egy évi gyakorlatot
nem kívánja meg. Ezeken felül a fe jlesztés a tanítóképzésnek úgy-
szólván minden ágára és szervére kiterjedt és az 1868. évi 38.
i-cíkk VII. fejezetének minden §-át hatályon kívül helyezte; vagyis
a tö 'r .vé tzyes a la po t sa r ka ibóL te ljesen ' kifo r ga tta .

Mielőtt fejtegetéseink fonalán tovább haladnánk, állapítsuk meg,
hogy ezt ta nügyz' ko rmá nyunk nemcsak okosa n és helyesen te tte , hanem
hogy ez egyenesen er kö lcsi kÖ le lessége vo lt / A nemzet kulturális
haladásáért ő lévén a történelem ítélőszéke előtt felelős, a felelős-
séget csakis ezen fejlesztő intézkedések alapján vállaihatta el. Ki
merné kétségbe vonni, hogy a kulturális törvények ereje és hatása
csak addig tarthat, amíg valóban a nemzet kulturájának előhaladását
szolgálják?! Avagy nem tartanók-e lelkiismeretlennek azt a kor-
mányt és botornak azt a nemzetet, amely kulturális intézményei
fejlődését akadályozó törvényeit csa k a zér t is megtartaná!? A tör-
vény szolgáljon védő fegyverül külső beavatkozással szemben, de
ne szolgáljon bástyául a belső fejlesztés ellen. Ezt a felfogást,
miként intézményünk négy évtizedes története mutatja, a közvéle-
mény magáévá tette és szentesítette. Mi pedig, akik az állami tanító-
képzés eddigi fejlesztését is elégtelennek tartjuk, használjuk fel a
nemzeti közvélernény ezen szentesítette elvét arra, hogy a további
fejlesztést kérjük és sürgessük, Sürgessük azért, mert ügyünk tör-
vényes rendezésére a közel jövőben alig lehet kilátásunk, de sür-
gessük azért is, mivel az állami tanítóképzés fejlesztése a magyar
tanítóképzés egyetemére sem marad hatás nélkül. Sebestyén G yufa ,

a magyar tanítóképzés avatott ismerője már 1896-ban Ta n itóképzé-

sünk F ejlődése című művében így ír: "Addig, (a míg a törvény reviziójá-
nak ideje elérkezik), a mai alapon és azokig a határokig, ameddig
a kormány hatalma elér, kell ta n ítóképzésünket tová bb fe jlesztenünk.

Első sorban az állami tanítóképzőkre vár tehát a feladat, hogy jó
példájukkal előljárjanak s társaikat a morális erők vonzásának tör-
vényénél fogva magukkal ragadják. " "Az állami tanítóképzők töké-
letesítése egész tanítóképzésünk gyarapodását jelenti s egyes fele-
kezeti képzök újjászervezése a legutóbbi időben biztató jelül szol-
gálhat a jövőre nézve, hogy az állami képző intézetek példája és az
annak nyomában járó természetes verseny mily jótékonyan érvé-
nyesíti hatását. o; Ehhez hozzátehetjük, hogy nyugodtan megmarad-
hatunk a tova fe jtesztés eddzg i má dsser e i melle tt. Az állami tanítókép-
zők ta n ter vi úton lettek három évfolyamuakból négy évfolyamuakká
és ma már nincs az országban három évfo lyam cs tanítóképző, Az
igazgatótanácsi intézmény r end ta r tá si úton lőn hatósági jogaitól
úgyszólván teljesen megfosztva és a szakfelügyelői intézmény költ-JIHGFEDCBA

I



ségJIHGFEDCBAv e té sileg és rendeletileg lőn b e á llítv a . Igen,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j Ta n ter v is úJ

Rend ta r tá s ú tjá n és mód já n lehet és kell a ta n ítóképzést a dd ig zs

tová bbfe jleszten i, a míg a tö 'yvényhozá sz' z'n tézkedésr e so r ker ü l!

IkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*

A tanítóképző-intézetek ta n ter vének illetékes helyről kilátásba
helyezett r evizzó ja immár küszöbön van; a' 34034/1910. sz. a. kelt
miniszteri rendelettel kiad ott új képesítő vizsgálati szabályzat v is z o n t

ez intézetek Rend ta r tá sá na k r evzzió já t teszi szükségessé. Ilyenfor-
mán ezen, a tanító képzés fejlesztése szempontjából döntő fontosságú
két kérdés egyidejüleg lett aktuálissá. Akár a Tanterv, akár a Rend-
tartás kérdése külön-külön is elég jelentőségteljes ahhoz, hogy a
tanügyi körök érdeklődését általában, a tanító képzés munkásaiét
különösen is felkeltsék és kiérdemeljék. Együttes fe lv e tő d é s ü k és
kilátásba helyezett megoldásuk pedig egyenesen arra alkalmas, hogy
a tanító képzés ügyét kulturális életünk homlokterébe állítsák. Ha

. az nem így van, akkor ez nem· ügyünk jelentéktelensége, hanem
kulturális életünk tespedése mellett szól. Bármint legyen is a dolog,
mi kötelességünkhöz hiven ragadjuk meg ismételten és ismételten
ezen aikalmakat arra, hogy általuk az állami tanítóképzés ügyének
tovafejlesztését szorgalmazzuk. Lássuk tehát, mely ir á nyba n vo lna

köZvetlenü l a z á lla mi és á lta la a z egész ma gya r la n ítóképzés ügye

a Ta n ter a és a Rend ta r td s ú tjá 1 t tová bb je jlesztendö?

*
Az érvényben levő miniszteri tanterv 1902-ben adatott ki.

Szempontjait a tantervet kisérő miniszteri rendelet a következőkben
állapítja meg:

1. Gondoskodik a tanító- és tanítőnőképző-intézetek egységér ó l.

2. A tanítóképzők sza kisko la i jelIegét minél határozottabban
iparkodik kidomborítani. Ehhez képest a közműveltségi tantárgyakat
is a hivatásszerű kiképzés szolgálatába állítja.

3. A nemzeti nevelés céljaira alkalmas tantárgyakat előtérbe
helyezi és kidomborítja.
. 4. A heti órák számát az egész vonalon lényegesen felemeli.

Miután ezen tanterv előmunkálatai é v e k ig tartottak és benne
a tanítóképző-intézeti tanárság hivatalos felhivásra élénk részt v e tt,

hatása és eredményei elé az összes tényezők reményteljes várako-
zással tekintettek. Az eredmény azonban, mint az már négy évi
érvénye után kitűnt, várakozáson alúl maradt. A legilletékesebb
helyről és hivatalos formában kimondatott, hogy az új tantervet
r eVt'deá ln i ke ll.

Mi a magunk részéről ezt a tantervet nemcsak az elődjével
szemben, hanem absolute véve is kiváló alkotásnak tekintjük. Méltán
illeszthető a tanítóképzés fejlesztésére irányuló szerves intézkedések
sorába. Legfőbb kiválósága az, hogya ta n ítóképzés szinvona tá t je len -

tékenyen fe lemelte . Vannak azonban jelentékeny hibái is, amelyek
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a revizió sürgős szükségét teljes mértékben indokolják. Legfőbb
hibáiul a következőket jelölhetjük meg:

1.AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza kz"sko la i jelleget csupán a kisérő rendeletben hang-
súlyozza, de magában a tantervben nem va lósítja meg. Az elméleti
és gyakorlati pedagógia elsőségét a tanterv nem biztosítja.

2. Azon értékes gondolatának megoldását, hogy minden tan-
tárgy és minden tanár a h iva tá sszer ű kz"képzés szolgálatában álljon,
homá lyba n ha gyja . Ehhez a hivatásszerű munkálkodáshoz a tanárnak
sem időt, sem módot nem nyújt.

" 3. A tanító képzés alapjait annyira kiszélesíti és szinvonalát
annyira felemeli, hogy a megadott idő alatt a kitűzö '!t cé loka t meg-

o lda n i nem lehet. Miután sokat markol, természetszerüleg keveset
szorít. Tanítóképzésünk ezen az alapon felszinen mozgó, nem pedig
mélyen szántó. Miként azt Kö 'vesku ti J enő "A ta n ítók a ka démia i

kikepzése"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű munkájában oly szépen fejtegeti, a tantervünk által
nyújtott képzés bevégzetlen . T an ító ink "bárhol jelenjenek meg, e
bevégzetlenség átkát magukkal hurcolják mindenhová. Ismeretkörük
szélesebb, mint bárkié;" gyakorlati képességük meg éppenséggel
sok; m űvész i érzéket is jóval többet visznek ki magukkal az életbe.
mint a középiskolák és különböző akadérniák növendékei. Mind-
hiába. Korán, nagyon korán jöttek ki az iskolából, ahol anyagot
hordtak, falakat raktak, kifáradtak, de be nem tetőztek. "

4. Az elmondottak folytán a tú lte r he lés ránehezedik a növen-
dékre és bénitja a tanárt. Miután a jelölt heti 36 órán át tanórákkal
van elfoglalva, a nyújtott anyagot nem képes megemészteni, begya-
korolni és alkalmazni. Ha pedig a tanár akarja ezt vele elvégezni
(ami valójában feladata volna), akkor ő neki nincs ideje a kijelölt
anyagot feldolgozni.

5. Az általános műveltségi és a pedagógiai szakképzés szépen
kigondolt ö 'sszehá za sítá sa a gyakorlatban nem siker ü lt és mindkettő-
nek rovására van.

6. Dacára a tanterv széles alapjainak és magas szinvonalának,
egy tekintetben mégis hiányosnak és hézagosnak bizonyult. Nem
domborodott ki benne a seocid iis szempon t és nem lá tta e l a leendó

ta n ító t ssoc id lisJIHGFEDCBAfe lada ta i mego ldá sá r a kellő ú tr a va lóva l.

Ezen, és már a részletekbe vágó egyéb hibái a tantervnek
késztették a szakköröket a revizió sürgetésére és indították a minísz-
teriumot a revizió kilátásba helyezésére. Addig is, amíg a revízió
foganatosítható lesz, a miniszterium rendeletekkel iparkodott a hibá-
kon és hiányokon segíteni. Az erre irányuló főbb intézkedések a
következők ; minden szaktanár bevonatott a gyakorlati pedagógiai
kiképzés rendjébe, amely ezzel kapcsolatban részletesen szervez-
tetett ; a tanítás összhangjának biztosítása és a pedagógiai készség
fokozása céljából elrendeltetett a kötelező hospitálás a tanárra nézve
heti 1, az igazgató ra nézve heti 6 órával; a pedagógiai képzés
intenzitásának fokozása végett új tantárgy, nevezetesen az iskolai
egészségtan állíttatott be a IV. osztály tantárgyai sorába heti 1 órá-
val; a köztartásvezetói és nevelői intézmény szervezésével igaz-
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gató és tanár tanítói hivatásának az eddiginél jobban visszaadatott ;
az órarendek ellenőrzésévei a tanítói munka eredményességének .
fokozása céloztatott. A szociális képzés érdekében a tanítóképző-
intézeti tanárok részére más célú tanfolyamok mintájára a rninisz-
ter.um tanfolyamot szervezett. Stb. •

Kétségtelen, hogy ezen intézkedések az ezek ellenőrzésére
szervezettponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza kfe lügyele tte l együ tt a tanítóképzés munkájának ered-
ményét jelentékenyen fokozták. De ha nem akarjuk magunkat és
másokat ámítani, be kell vallanunk, hogya tanítójelölttel útravalóul
adott intellektuális tőke, akár általános műveltségét, akár szakkép-
zettséget, akár szociális készültségét tekintjük is: csekély és semmi-
képen nem áll arányban a tanítói pálya nemzetépítő és népművelő
fontosságával. A nyugoti államok példája is arra int bennünket,
hogyatanítóképzést úgy szakképzettség, mint szociális tartalom
tekintetében fejlesszük, fokozzuk. (Lásd a lübeki tanítóképző legújabb
tantervét.) Ide már nem elég új tanterv; ide a ker e tek bővítése és

tá g ítá sa kell! Ha talán egyelőre nem is. annyira, mint azt Köveskuti
hivatkozott munkájában oly ékesszólóan kivánja, de mindenesetre
annyira, amennyire azt temesvá r i kö 'sgyű lésünk a /ú lír t ind ítvá nyá r a

meggyőződésse l ha tá r oza tila g kzmondo tta . A szakkörök minimális
kívánsága ma az, hogy tanugyi kormányunk a már kipróbált és
fényesen be vált módszer szerint ta n ter vzleg ter jessze ki a ta n ítokép -

zést ö 't evfo lya mr a .

Ezen kiterjesztésnek és fejlesztésnek a törvény még akkor
sein lehetne akadálya, ha sarkaiból máris ki nem lenne forgatva;
sőt azt egyenesen megkivánja. A törvény ugyanis kimondottan
megállapítja, hogy a tanítóképesités a betö ltö ' ttJIHGFEDCBA1 9 . éle tévhez legyen

kö 'tve . Miután a felvételt természetszerüleg és logikusan le kellett
szállítani a 14. életévre, a törvény megkivánta 19. életévig terjedő
öt évet fel kell használni a tanító képzésre és így a tanítóképesítés
idejét ki kell tolni a törvény megállapította 19 éves korhatárra. Ime
tehát, a tanítói hivatás sikeres betöltésének ideális szempontjai és
a törvény intencióinak reális követelményei a mai felvételi alap
épségbentartása mellett egyaránt megkivánják a tanítóképzésnek öt
évre való kiterjesztésétl A tanterv kiadása tudomásunk szerint küszö-
bön van: r a ga d ja há t meg ta nügyi ko rmá nyuftk ezt a kiná lkozó a lka l-

ma t ezú t~a l is a ta n íto képzés in tézményszer u fe jlesztésér e-!

Azonban ne érjük be kivánságunknak elvi hangoztatásával,
hanem kiséreljük meg belevilágítani abba a kérdésbe, hogy milyen-
nek képzeljük mi az öt évfolyamos és öt osztályos tanítóképző-
intézetek tantervét ? Itt előre bocsátjuk, hogy a törvényben lefek-
tetett azon elvet, hogya képesítést megelőzőleg az elméleti tanító-
képzést egy évi tanítói gyakorlat kövesse : ma is helyesnek és a
megoldás alapjául elfogadandónak tartjuk. A gyakorlatnak azonban
a tanító képzés keretében tervszerű vezetéssei és a pedagógiai elmélet
világánál kell lefolynia. Vagyis a beá llíta n do ö 'töd ik év szo lgá J J on

ki1J á r ó la g a z elméle ti és gya kor la tz' peda gogzá z' képzés cé lja ir a . A peda-
gógiai képzés azonban már az I. évfolyammal vegye kezdetét, mert
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meggyőződésünk az, hogy a tanítói pályára nemcsak képezni, hanemponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n~veln i kell az ifjúságot; ehhez a neveléshez azonban idő, lehetőleg
hosszú idő kell. '

Hosszabb fejtegetés helyett a túloldalon közöljük az á lta lá nos

ó r a ter viinket :

Ezen általános óraterv figyelmes átvizsgálása folytán az alap-
jául szolgáló tantervnek következő szempontjai tűnnek ki:

1. A pedagógiai elméleti és gyakorlati kiképzés már az 1. osz-
tályban veszi kezdetét, majd mind szélesebb és szélesebb alapokra
heJyezkedvén, a z ö 'tö 'cük évjo lya m kizá r ó la g ennek va n ssen te lt/e , Ilven
tanterv mellett a tanítóképző-intézet valóban peda góg ia i sza kisko la
lenne.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"1

2. A magyar nemzeti szempa n t az eddiginél is jobban kidorn-
boríttatnék főként azáltal, hogyatörténelemtanítás középpontjává a
magyar nemzeti történet tétetnek.

3. Az egyes tudorqányszakok természetes rokonságuk alapján
vannak csoportokba foglalva és az egyes csoportoknak a megfelelő
hely biztositva. Itt a humá nus és r eá lis tárgyak egyenlő mértékben
vonatnak be a tanítóképzés nevelő munkájába és így az ember-
nevelés ezen két z'r á nya a tanítóképzésben harmonikusan olvad
össze.

4. Az általános műveltségi tárgyak nemcsak a pedagógiai
szakképzés, hanem a ta n ítónevelés szolgálatába is állíttatnak azáltal,
hogy népiskolai és népnevelési vonatkozásaik, továbbá tanítási mód-
juk az ötödik évfolyamban teljesen feldolgoztatnék. .

5. A tanítóképzés egy évvel megtoldatván, munkája mélyebben

já r ó és be/e jese ttebb lenne. A tanítójelöltek nemcsak .korban, hanem
előképzettségben is érettebben és felszereltebben lépnének pályá-
juk ra r

6. Idő, alkalom és mód adatik a tanító seocid lis feladataira
való előkészítésre. •

7. Természetes és célszerű megoldást nyerne tan tervünk által
a ta nszékek mostani rendezetlen kérdése és biztos alapot a tanító-
képzőintézeti tanárképzés iránya. A tanár pályájára lépése pillanatától
tudná, hogy mi lesz az ő közelebbi tanítói hivatása és mely szak-
ban kell magát tökéletesen kiképeznie. Mostani tan tervünk ezt tel-
jesen kizárja, .

8. A ga zda sá g i irányú képzés ha rmon ikusa n illeszkedik bele
az egész tanítóképzés keretébe. Ki ne tapasztalta volna, hogy mai
rendszerünk mellett ez az összhang nincsen meg. A gazdasági
szaktanároknakelőtanulmányaik és jövő terveik ezt a beilleszke-
dést kizárják. Ők maguk legjobban érzik, hogy hiányos pedagógiai
készültségüknél fogva egy pedagógiai szakiskola keretében idege-
nek; ennélfogva ők maguk igyekszenek természetes helyüket a
gazdasági szakoktatás terén mennél elóbb elfoglalni. Mire asszirnilá-
lódnak a tanítóképzés munkásaihoz, addigra rendszerint ki is válnak
közülök. Mind e hibákon tantervvázlátunk egy csapással segít.
A természettudományi szakra képesített tanárok gazdasági szak-
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1. P a eda gog ia i e lméle t: I
a ) Testtan --- --- --- --- 2 ~ '-' -
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b ) Lélektan --- --- --- - ~12 - -

c) Neveléstan --- --- --- - 2 - 1

d) Tanítástan --- --- - 2 -
e) Neveléstörténet bölc;~~

~lettörténeti vonatkozá-
sokkai --- --- --- - '- - - 4

L
Az igazgató---

. J ) Iskolai egészségtan ___ - - - - 1
és az 1. tan-

g) Altalános és népiskolai
szervezettan ___ --- - - - - 2 szék tanára.--

- - - - -
2. P a eda gog ia i gya kor la t:

a ) Hospitálás és megbe-
szélés ___ --- --- --- --- - - 1 1 6LKJIHGFEDCBA

}17b) Gyakorlati tanítás --- - - - 1 8
- - -

3. Vallastan ___ --- --- --- --- 2 2 2 2 1 9 Óraadók látják el.
- - - -

4. Ma gya r nyelv és ir oda lom:

a ) Nyelvtan, stilisztika,
rethorika és poetika ___ 2 2 2 - -

b) irodalmi olvasmányok
és irodalomtörténet ___ 1 1 1 3 - A 2. tan-

c) Helyesírás és fogalma- )

szék tanára.
zás --- --- --- --- --- 1 1 1 1 -

d) A magyar nyelv tan í-

'17tásának módszere --- - - - - 1
- - - - --'-

5. Tör ténelmi tá r gya k:

a ) Az ó- és középkor a
magyarok -bejöveteléig 2 - - - - ,

b) Magyarország története
tekintettel a világt.

~ A 3. tan-
font. eseményeire 2 2 2 - ~

--- - szék tanára.
c) Alkotmány tan --- _o· - - - 2 -

d) Földrejz .___ --- --- --- 2 - 2 - -
1~ 1e) Módszertan --- --- --- - 2 - - 1

- - - 1- -
6. Mennyiség ta n és fizika :

a ) Mennyiségtan --- --- 4 4 2· 2 -

L7}

A.4. tan-
b) Fizika ___ --- --- --- --- - - 2 2 -
c) Módszertan - - - - 1 szék tanára.

--- --- ---
- - - 1- ~

7. Természeitudomá nyok :

a ) Biologia --- --- --- --- 3 3 - - -

L l
b) Vegy tan, ásvány tan __ol 1 1 2. - - Az 5. tan-
c) Gazdaságtan gyakor- szék tanára.

lattal ___ --- --- --- --- 1 1 2 2 --
'. d} Módszertan --- --- --- - - - - 1
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Osztály és óraszámkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
A tanitók ésS

'al

Tantárgy
• ... ., Q)

'olLKJIHGFEDCBA 'o ~ vezetők: ••••UJ .- .• >,
•... - u l bO
o 1 . IL I Ill. j IV.j V.

., u l .,
UJ ::r: :0 ...,

8. É : zek és zene: . !!(21) (21) (21)!(22) (26) J(ll) J
a j Enek, zeneelmé-

let, hegedü --- 2 3 3 1 1 A 6. tanszék
b) Fakultativ zon- > tanára.

go ra és orgona,
kántorképzés és , ,karének -~ - --- (2) (2) (2) (2) (2)

c) Módszertan --- - - - - 1 ! 18
- -- -- -- -- --,

9. Ba jz, szép ir á s és A 7. tanszék
kézimunka : tanára.

a ) Rajz ______ --- 3 3 2 2

~ II( 18'

*Atanarra nézve,
b) Szépirás --- --- 1 - - - miután a karének

-, c) Kézimunka --- 1 1 2 2 az öt osztályban
d) Módszer ___ --- - - - - közös.-- -- -- --

10. Testgyakorlat, mód- E tantárgyakat

szertanVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._ - -~ - 2 2 2 2 2
10 "! va gy az iolÓ__ zet tanárai,

11. N émei nyelv, vagy vagy óraadók

helyette vala- látják el, vagy

mely más nem- alkalmas tan-
erővel a 8. tan-zetiségi nyelv 2 2 2 2 - 8
szék tanára.-- --

Összes óraszám :
a ) Mindenkire kő-'

telező ______ ___ 32 32 32 32 31 1 5 5 * *Tanárokra nézve.
b ) A fakultativval

együtt.,; ___ ___ (34) (34) (34) (34) (33) -

képzettségét könnyen lehet biztosítani. Alkalmat kell nekik nyújtani,
hogy az egyetemen közgazdasági előadásokat látogassanak és a
szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása céljából tanfolyamokat
hallgassanak. A gyakorlati ismeretek az intézeti kertészekben külön-
ben is hivatott képviselőket birnak.

9. A zeneokta tá s+ a zá lta l, hogy a hangszerek közül 'csupán a
hegedűjáték tanulása marad kötelezővé, lényegesen könnyíttetnék
és eredményesebbé tétetnék. Miután akántori teendők a tanítói
állástól a közelebbi jövőben alig választhatók külön, a zongora és
orgona fakultativvá tételével mindazok, akiknek erre hajlamuk van,
alkalmat nyernének a kántorságra való előkészülésre. Talán keve-
sebb, de mindenesetre jobb kántorokat képeznének, mint ma. A túl-
terhelést pedig ezzel az intézkedéssei is jelentékenyen csökkentenők.

(Folyt. köv.)
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A k ö lté s z e t ta n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszocíálís v o n a tk o z á sa i .

Hét szempont érvényesül a középiskola poétikai tanításában.
1. Technikai szabályokat adunk, mint a renaissance- és neo-

humanistikus latin iskola poétikája tette. Minden művészetnek van
technikai, megtanulható része, a középkorban és az újkorban a múlt
századig a tanulókverseltek is az iskolai feladataikban. Julius
Caesar Scaligernek 1561-ben megjelent nagy költészettanából meri-
tettek tehát a tankönyvírók. A versformákról szóló részében ma is
ezt a hagyományt követi költészettanunk.

2. Blair Hugó óta a poétikának klasszifikáló tendenciája is
van. A költészet termékeit egyes műfajok alá sorolja mint a Linné
rendszere a növényeket; noha a határvonalat a költészetben meg-
vonni alig lehet.

A műfaj tipus, a költemény individuum.
3. Aristoteles tanai is sűrűn szerepelnek iskolai tanításunk ban. '

Aristoteles empirikus vizsgálódó, de nem induktiv, mert költői
művekből indul ki, de csak: saját nemzete műveiből objektiv elmél-
kedő, de nem egyszersmind subjektiv, mert csak a művek hatását
elemezte, nem pedig egyben a művészi képzeletet is. Már pe dig,
norrnákul csakis induktiv és subjektiv módszerrel nyert elmélete-
ket lehet és szabad elfogadni. Mégis Scaliger, Corneille, Boileau,
Dubos, Batteux, Lessing, Schiller, Goethe századokra érvényes
dogmáknak-ismerték el a görög bölcsész poétikai tanait, s ma is
általános érvényességüeknek vallja őket a poétikai tanítás. Igy a
tragikum elm életét, a hármas-egységről szóló tanát, a költői irás-
művek osztályozását érzelmi és nem érzelmi művekre, bár a tudo-
mányos poétikai kutatás ezekben a kérdésekben már eltért Aris-
totelestől, .

4. Már Herder a bálványozott Aristotelessei az ókori költé-
szettel szemben utalt a román 'nemzetek költészetére és descriptiv
poétikát követelt az eddigi normativ poétika helyett. Ezen felbúz-
dúlva Schlegel Ágost Vilmos a költészaítan történeti módszerét
állapította meg. E genetikus módszer is érvényesül az iskolai
poétíkánkban, amennyiben elmondja a' műfajok .történetét. A költé-
szet 'története azonban nem poétika, hanem irodalomtörténet.

5. Scherer posthumus poétikája lélektani irányú. A költői
folyamatot elemzi, akképpen, hogy ezt az összetett lelki je lensége t

egyszerűbbekre vezeti vissza, oly elemekre igyekszik bukkanni,
melyek a mi élményeinkben, érzéseinkben is feltalálhatók, melyekbe
mi is beleélhetjük magunkat. Még egy Goethe legmélyebb alkotá-
saiban is vannak közérthető s általánosan előforduló alkotó elemek,
ezekig lehet és kell ha to lnunk , Ez elmélet hatása volt, hogy Német-
országban Goethe valamennyi művében keresték a költő életének ,
egyes körülményei és művei közt az összefüggést s ennek a poé-
tikai iránynak hatása meglátszik a mi iskolai poétikánkon is, mely
Petőfiés más költők költeményeiből életrajzukat igyekszik meg-
konstruálni. De az élményben a költeménynek csak egy alkotó
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részét kaptuk s ha hozzá is vesszük még az irodalmi hagyományt
is, mely az illető költőre hatott, mint Petőfinél a népdalt, Berzse-
nyinél .Horátius hatását, akkor sem férkőztünk közel a költő lelké-
hez, mert nem tudunk számot adni a tudat küszöbe alatt lejátszódó
teremtő folyamatról.

6. Ennek vizsgálatára törekszik ai a poétika is, mely a
műremek külső keletkezését nem kutatja, hanem művészi tartalmá-
nak hermeneutikai és eszthetikai értelmezését célozza. Utal ez a
poétika, így a Lehmann Rudolfé arra, hogya Parzival költőjének
életkörülményeiről nem sokat tudunk, művét mégis élvezzük és
magyarázhatjuk. Utal ez a poétika azokra a tévedésekre is, rnelye-
ket a pszihologizáló irány' elkövetett. A mi irodalmunkhoz is fűző-
dik ily érdekes tévedés. Arany Rozgonyi Piroskájának tragikus
sorsát a költő családi gyászával hozta összefüggésbe az irodalom-
történet, holott Arany feljegyzéseiból kiderül, hogy e nóalakjának
tragikus koncepciója megvolt már, mielőtt a családi gyász a köl-
tőt sujtotta. Az igazság ·tehát az, hogy tisztán művészi, eszthetikai
okokból alkotta tragikusnak Piroska sorsát.

Erre művészi interpretálásra is törekszik az iskolai költészettan,
7. Főkép a világirodalom remekműveinek olvastatásakor.

Ezeket azért is tanítja, mert ethikai tartalmuknál fogva koruk,
nemzetük erkölcsi és szellemi áramlatait tolmácsolják. A· Faust
kifejezi a modern ember legmélyebb sóvárgását, legkeserűbb két-
ségbeesését s legfőbb boldogságát. Petőfi nemzete és kora legége-
tőbb vágyainak hirdetője. Mikor igy járunk ej, Schiller po éti kai
álláspontján állunk, aki egy 1801. március 27-én kelt, Goethéhez
intézett levelében azt irja, hogy mindenki költő, aki érzelmi álla-
potát egy objektumba fektetni tudja, úgy hogy ez az objektum az
olvasót arra kényszeríti, hogy abba az érzelmi állapotba beleélje
magát; de nem minden költő kiváló. Tökéletességének foka tar-
talmi gazdagságában van.

Mindezek a felsorolt szempontok amellett a belső összefüg-
gés mellett tanuskodnak, melyben a poétika más 'tanulmányokkal :
a stilisztikával, metrikával, pszichologiával, eszthetikával, ethikával
van. Hogy a szociológiával is érintkezik, hogy még e nyolcadik
szempont is fel fér tanításában, ennek bizonyítása jelen dolgozatom-
nak feladata. A tanterv során haladok fejttegetéseimben,

Mindenekelőtt a szép érzés keletkezését tárgyaló valamely
szociológiai elméletet kell tanításunkban bevezetőleg megemlítenünk.
A leghálásabbnak a Schiller-Spencer-féle elmélet igérkezik, me ly

. arra tanít, hogy amely szerva rendesnél nagyobb időközón át
tétlen volt, levezetni törekszik a felgyülemlett energiát. A szép
gyönyörködtet, mert egyenergiatöbblet bevezetése megy bennünk
végbe, mikor a szép hatásnak átengedjük magunkat. .

A hallás fölösleges tevékenységéből az eszthetikai örömök-
nek tág tere nyílik. A primitiv embernek hatalmasan kifejlett látása
volt, több volt a látószervének energiafölöslege, mint nekünk,
azért gyönyörködött a rikító szinekben ; ezek jobban levezették a



felgyülemlett energiát, mint a halvány szin árnyalatok, melyek
iránt a' primitiv .népnek sem képző művészete, sem költészete fogé-
konyságot nem mutat. A mostani szegény néposztály millióinak
eszthetikai tevékenysége igen szük körre van szorítva, mert nem
rendelkeznek a mindennapi kenyérért való állandó és keserves küz-
delemben annyi energiafölösleggel, mint a jobbmóduak. Ezek a
példák eléggé támogatják ennek az elméletnek a jogosultságát. Az
az ellenvetés, melyet Jászi Oszkár hoz fel ellene Művészet és
Erkölcs c. nagy művében, hogy a favágás is esetleg egy energia-
fölösleg jóleső levezetése és mégsem kelt szépérzelmet : nem dönti
meg ezt az elméletet. Nem minden erőfölösleg-Ievezetés kelt szép-
hatást, de igenis: minden széphatás alapfeltétele az energiafölös-
leg. Ez igen fontos szociológiai tétel. E tételt szem előtt tartva,
bármely nép művészetének állapotából következtetést vonhatunk
az illető nép egyéb szociális viszonyaira. Az erőfölösleg tana
így szilárd alap a tanító szociológiai gondolkozásának fejlesztésére
a poétika keretében. AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr itmus fogalma meghatározásánál.

Karl Bücher, a leipzigi egyetem gazdaságtan tanára Arbeit
und Rhythmus c. művére kell utalnunk, aki felfedezte a ritmus
szociális jelentőségét. Ő a ritmusban a munka lélektani, akarati
elemének megkönnyítőjét, automatikussá, egyöntetűvé tevőjét látja.
A ritmus tagolja a munkát két elemre: emelésre és lebocsátásra,
lökésre és összehúzásra, kinyújtásra és bevonásra stb. Minden
mozdulat kezdete é~ vége mindig ugyanazok közt a tér- és idő-
beli határok közt folyik le. Begyakorlás jön létre, mely fölöslegessé
teszi az újabb akarat kifejtését. (A növendékek eszközöljenek meg-
figyeléseket a cipész kalapácsa, lentörő, osztováta, szekerce, kövező
bunkó, kőfaragó véső működésénél.) A munka önmagában tagoltnak
fűnik fel s ennek az a következménye, hogy az egyenlő erős és
egyenlő időbeli határok közt lefolyó mozgásoknak előttünk mindig
mint ritmusnak kell jelentkezniök, főleg ahol egyenlő időközökben
hangzó hang jelzi az őt előidéző erő egyenlő intenzivitását.· (A
növendékek s.orolják fel a házi és mezőgazdasági munkák közül
azokat, hol a hang jelzi az ütemet.) Ez a hang az egyes munka-
mozdulat végére esik s megkönnyíti a mozdulat egyenlő időbeli
mértékének betartását. A munkaritmus csak az egyenlő időmérték
betartását mozdítja elő, de a hangritmus, - mikor a hangok erős-
ségben és magasságban vagy tartamban különböznek - serkentő
h stással van s a munkást mindazok ellenőrzésének veti alá, kik
hangját hallhatják. (Kaszálás, termés garmadázása.) A hangritmus
így a munkát megkönnyíti és előmozdítja; alkalmas továbbá arra,
hogy több munkás tevékenységét egyesitse és azokat az időmérték
pontos betartására kényszerítse, nagyban növelve igya munka
gazdaságosságát és megkönnyítve az egyes munkáserő kifejtésér.')
(A katonák ritmiléüs menetelése.) Bücher nagy következetességgel

1) V. Ö. Jászai Oszkár idézett művét,

Magyar Tanítóképző.
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vezeti le azt li. folyamatot, mellyel a. munka ritmusa átvitetik a nagy
munkabeli megerőltetések hangbeli kitöréseibe, munkadalokat hozva
létre. (Ilyen munkadalokon kellene a ritmust begyakorolni, ezekben ez
oly erős, hogy feltüntetésére nem kellene az értelemzavaró skandálás-
hoz folyamodni más művekben.) Bücher ezeken az alapokon a vers-
lábak létrejöttének is valószínű magyarázatát adja: a jambus és
trochaeus taposó mértékek; egy gyöngén és egy erósen fellépő
láb; a spondeus ütómetrum, mely mindenütt könnyen felismerhető,
hol két kéz, ütemben kopogtat; a daktylus és anapaestus kalapács'
metromok, melyeket még ma is minden falusi kovácsműhelyben
megfigyelhetünk, hol a munkás két rövid elő- vagy utóütést mér
az üllőre bevezetés vagy befejezésként. Bücher a fejlődést igy
egészen az attikai drámáig kimutatni törekszik. De már az eddi-
giekból is kitűnik, hogy a ritmus erőfölösleget teremt, melyet a
különböző mestetemberek munkájuk elvégzésére fordítanak s levon-
hat juk azt a következtetést, hogy' a költészetben is a ritmus erő-
fölösleget' teremt, mely conditio sine qua non-ja a széphatásnak,
de maga nem a széphatás még. Bücherelméletftból le kell von-
nunk a szociológiai tanulságot: nincs formai szép' és tartalmi
szép, A ritmikus forma könnyü gördülékenységévei csak erófölös-
léget jelent a nehézkesebb prózával szemben a tartalom befogadá-
sánál. A ritmus maga nem kelt szép érzést. Esőcseppek koppanása
kalapácsolás egyáltalán nem szépek. A kőltészet ritmusa sem kelt
magában széphatást ; ez eléggé kiviláglik, ha például a S zeprem -

ber végén-t scandáljuk. Az anapaestusokra .ügyl!lve, inkább bosszús
érzésünk van, mint szépérzésünk, mert a gyönyörű tartalomtól
von el a ritmus. Igy már az első' poétikai fogalom, a hangritmus
tárgyalásánál értékesíthetjük a szociológiai alapelvet; nem minden

. erófölösleg keres széphatásban levezetést: a ritmus keltette erő-
fölösleg is különböző munkákban talál levezetést; de minden
széphatáshoz szükséges erőfölösleg s ezt a költészetben elsősorban
a ritmus teremti meg. /

Ami a ritmusra áll, az érvényes a poétika többi úgynevezett
formai .elemeire; a' gondolatritmusra,JIHGFEDCBA1 . atropusokra, alakzatokra.

<rimre, versformákra, strófaszerkezetekre is. Éppen ezért összefogla-
lólag együtt tárgyalom őket, hiszen iskolai fejtegetésüket, még pedig
lj. tantervelőírta s a tankönyvben megoldott részletességben ez a
fejtegetés nem teszi fölöslegessé. De új és talán logikusabb szem-
pontból 'világit ja meg ezeket a poétikai fogalmakat is. '

A tropusokról azt tanítja a költészettan, hogy ezek a .szem-
léletesség" eszközei. ,A szemléletes költői stílus szép, a. szépség
tényezői' itt tehát a jropusok. De sem az nem oly kétségtelen,
hogy á trópusok' a 'szemléletesség eszközei, sem az nem oly bizo-
nyos, hogy magukban szépek. Ami szemléletes, az egyszersmind
tudatos. Már jpedig, ha a metaforák szemléletesen tudatunkba jut-
nának egy költeményben, a figyelmet teljesen elvonnák a tulajdon-
képperri tartalomtó!. MikorponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csá r da r omja ina k ezeket a sorait olvas-
suk: A csárda vénült, vénült és roskadott, leüté fejéről .« szél a



kalap ot, a kép nem tudatos, csak érzelmi hatása, hangulata veso-
dik be tisztán lelkünkbe. Vagy vizsgáljuk csak ezt az alakzatot:
Óh volna száz nyelvem, hogy átkornat szórhatnám százszorosan
reád l Nemde, itt csak hihető) hogy az alakzat magában nem szép,
nem arra van szükség, hogy szemléletes en vagy élénken lássunk
egy száznyelvű embert, tudatos csak a képet kiváltó érzelem, mely
e képben találta meg a maga kifejezését: a bosszúvágy. Ezt fokozza,
mélyíti el a hyperbola, de a bosszúvágy - nem formai elem. Ez
már a költészet tartalmi eleme. Atropus és alakzat csak feltétele
annak, hogy könnyebb módon, energiapazarlás nélkül, tehát biz-
tosan, zavartalanul ez a tartalmi elem tudomásunkra jusson, szép-
hatást keltsen, tehát- oly előfeltétele, sine qua nonja a költészetnek,
mint a hangritmus, de maga !lern szép magában, mint a száz
nyelv-féle nagyítás bizonyítja. Epp ugy nem, mint nem az magá-
ban - akalapácsolás. S még egy fontos érvet ne feledjünk. Lás-
'suk, hogy az erőfölösleg nem rnindig szép hatásban talál leveze-
tést, de minden széphatáshoz szükséges erőfölösleg A ritmus erő-
fölösleget teremt, ezt Bücher bebizonyította; s ezt az erő fölösleget
lehet munkák elvégzésére fordítani s lehet költészetet teremteni
segítségével. Atropusok és figurák is erőfölösleget teremtenek s
ennek levezetése nem okvetetlenül széphatásban nyilatkozik: a
mindennapiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelv, a legprózaibb is telve van velük (korsó füle, hegy
lába). Tehát épp oly társadalmi szükség lehet: az egymással való
érintkezésnél, 'az emberi nyelvben teremt energiafölösleget, a fo-
galom jegyeinek hosszú körülirásától kimélve meg az emberiséget,
mint a ritmus egy másik társadalmi szükségletet, a munkát meg-
könnyíti.

A gondolatritmus magyarázata is szembeszökő. Itt zenei elemre
azért nincs szükség, mert a gondolat, az által már hogy ismétlődik,
megkönnyíti a hatást, melyet céloz. A gondolatritmus különben
inkább már a költészet tartalmi részéhez sorolható. A rím nem
hiába csengő, de rendre is utasít, hogy csak annyi tartalmi ele-
met vegyen fel egy-egy sorpar vagy strófa, amennyit felfogni egy
vagy két rímpár közötti időben lehetséges. Verssorokra, strófákra .
azért tagolódik a költernény, az enjambement azért megrovás

• tárgya, mert a tagozottság mint a munkánál, éppúgy a költészetben
is előmozdítja a sikert. Kevesebb energiapazarlással értjük meg akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s tro fá ra tagolt költeményt, mint a tagozatlan verset. A széphatás
biztosabb Vörösmarty egyéb köIteményeiben, mint a Gondolatok
a könyvtárban c. költeményeiben. Ezt az összehasonlítást ily szem-
pontból meg kell tenni. Ellenben sok más, divó összehasonlításnak
a forma- s a tartalom közt nincs helye és jogosultsága. Hogy a
versforma csak az energiafölösleg törvényét uralja és forma 5 tar-

. talom közt semmi összefüggés, összhang nincsen, azt ugy bizo-
nyítjuk be, hogy nem is volt.' .•.

(Folytatása következik,)'JIHGFEDCBA

H a rm c s Sa ndor .
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. Élénken foglalkoztatja a német pedagógiai sajtót, sőt részben
a porosz országgyűlést is a porosz tanítóképző tanárok képzése.
Poroszország vagy nem akar, vagy nem tud hirtelenében e kérdés-
ben dönteni. Érthetetlenebb ez annál is inkább, mert ebben nem-
csak szövetséges testvérállamai, hanem hazánk is már megelőzte,
s így a megoldás médjához példát szolgáltatott.

A porosz képző tanárok nagyon sokféle képzettségűek. Vannak
köztük papok, középiskolai tanárok s végül olyanok, kik mint
szegény elemi iskolai tanítók verejtékes arccal szerezték meg :
keserves magánkészüléssel a tanítóképzőben való oktatás jogát,
Hogy az utóbbiak mennyi szellemi erőt, rugalmasságotés egészséget
temetnek II magán készülés nehéz munkájába, azt azok tudják és
érzik legjobban, kik valaha ily irányú tanulmányt végeztek. Kétség-
kivül nagyakaratbeli elhatározásra és kitartásra vall ily magán-
vállalkozás, de tán sohase hozza meg az illető számára azt a
jogos elégtételt, amennyit küzdelmes vergődése méltán megérde-
melne s amelynek az egyenes úton egyetemet végzett egyének
társadalmilag is, hivatalbelileg is élveznek. .•

Érthető tehát, hogy a porosz tanügyi körök e kérdés minél
gyökeresebb, minél célravezetőbb s minél sürgősebb megoldását
követelik. Nem értenek azonban egyet a kérdés mikénti megoldá-
sában. Vannak, kik külön pedagógiai akadémiák felállítását hangoz-
tatják a tanítók továbbképzése s részben tanítóképzői tanárokká
való képesítése céljából. Tekintélyes férfiak, mint Meumann, Rein,
Muthesius stb. az egyetemnek 'tanítók részére való megnyitása
"mellett foglalnak állást. Meumannfőleg azért, hogy a tanító, ki
képzői fokon majdnem kizárólag kész eredményeket fogad be s a
tudományos rriunka sannakértéke felől teljesen tájékozatlan marad,
maga is belevonasséke nemzetgazdagítóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudomá nyos munkába,
mely csak igazságok nyomát keresi s a tudásban nem tekintélyt,
hanern igazságot kereső embert lát; Rein pedig azért, mert a nem-
zeti közoktatásügy egysége, valamint a tudomány nemzeti egy-
séges voJtaköveteli. A tekintélyesebb súly az egyetem felé húzza
a mérleg karját, az a kérdés, hogy a porosz korrnány -mikor és

. hogyan. fogja az ügyet megoldani.. -Ha a tanítók tanítóképzői
tanárokká való képzése és képesítése az egyetemhez kapcsolódnék,
akkor végre teljesednék a porosz. tanítók régi vágya: a tanítóknak
az egyetemre .való bocsájtása.

Egy félreismerhetetlen törekvés kezd minden revideált tanító-
képzői tanterv kibocsájtásában érvényesülni, az nevezetesen, hogy
a- tanító. sza kképzettsége mellett a középiskolai képzésnek megfelelő
és vele egyenrangú á lta lá nos képzésben részesüljön. Ha mirrdjárt

.1) .A "Padag. BlÍitter" több idei száma alapján.
, "
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nem is teljesedik még. az egyetemnek számukra való megnyitása,
ha .tanterveik a fent érintett fokot felmutatni fogják, semmi ellen-
érvélés sem fog többé használni az egyetemtől való elzárásuk
mellett,

A szász országgyűlés II. kamarája folyó évi 37-dik ülésén a
tanítóképző ügyével foglalkozott. Boldog ország, hol az ország-
gyűlés annyira érdeklődik és annyira ismeri a nép legszegényebb
napszám os ainak ügyét. A tanitóképzői status egy tanára szónokol,
kérdéseket intéz, bajokat tár fel a szükséghez képest képviselői
állásából kifolyólag. S az országgyűlés hivatott emberei figyelmét
semmi se kerüli el. Örvend, hogy a kormány a hegedű tanításá-
nak eltörlésével könnyített a növendékek zenei oktatásán. Szemmel
tartja a végzett tanítók számát s interpelIál azok elhelyezése iránt.
Követeli az 1873. törv. 12. §. alkalmazását, mely szerint az elemi
iskola egy osztályára 60 gyermeknél több ne essék. Tiltakozik az
ellen, hogy a tanárok három rangosztályba osztassanak s különbség-_
tételIel az elkeseredés köztük szíttassék. Követeli a tanítóképző!
növendékek felvételenél a törvényszabta 25. szám betartását s tilta-
kozik a 40-re való felemelés ellen. Különösen figyelemre méltó
azonban az a felszólalás, mely a növendékeknek a gyakorlati életre
való nevelésére vonatkozik. Élénk eszmecsere fejlődik e kérdésben,
melyben a minisztérium meg bizott ja az internátusi, több képviselő
pedig főleg a felsőbbéveseknél keresztülviendő externátusi élet
mellett szólal fel. Tény az, hogy nemcsak a szász, de a mi tanító-
növendékünk is legtöbb esetben internátus ban éli le azt a 3 - 4
esztendőt, mely fejlődése legfontosabb időszakába esik. Kiszabott
házirend, szigorú felügyel et, szellemi túlterhelés tölti ki a lázasan
alakuló és fejlődő ifjú lelkét. A tanítóképző elvégzése után' kilép
az életbe, mely tenger elfoglaltsága, nagy szigor és vasfegyelem
miatt a legtöbb esetben teljesen ismeretlen előtte. Ma mégponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezete tt,

fegyelmezett, a la r endelt. holnap már vezető, pa r a ncso ló , a legtöbb
esetben kellő emberismeret és élettapasztalat híján, mit az élet
álnok és hamis közegei - tisztelet akivételeknek - de szivesen
használnak ki. Hogy ez tényleg így van, nem egy növendékem
és ismerősöm mondása igazolta ily értelemben: «Az isbo la tú lsá - ""

gosa n tdea lis , a z é le t a nná l go r ombá bb /> S amidőn a szász ország-
gyűlés e kérdést felveti, azt óhajtja vele elérni,· hogy a tanítóképző
felsőbb évfolyam ú növendékeknek több önállóság, szabadság b iz to -

síttassék, hogy kellő emberismeret és élettapasztalat birtokában
szakképzettségük mellett ezekre támaszkodhassanak az életben.
Sok a túlzás a képviselők felszólalásában, de minden bizonnyal
oly momentumra mutatnak reá, mely új voltánál ma még eléggé
barátságtalan fogadtatásban részesül, de egy pár évelteltévei ez is
vérünkk é fog válni.

Ki gondolt volna egy párJIHGFEDCBAé v v e l azelőtt arra; hogy hivatalos
egyéntél egészségtani fejtegetések kapcsán a jierni élet t~rén is ily

"
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avagy amolyan figyelmeztetések történjenek. Ma már az iskola-
orvos úgy a gimnáziumokban, valamint tanítóképzőkben is hivata-
losan egészségtani vezetője, megóvója az ifjúságnak. Node úgy
vagyunk mi emberek mindennel. Előbb esetleg még vértanúk is
kellenek, mig egy-egy jó, okos és hasznos eszme testet ölt az
emberek között,

A braunschweigi hercegség legujabb állami hivatalnoki fizetés-
rendezése a tanítóképzői igazgatókra nézve 5, a tanárokra nézve
9 fokot állapít meg. Alábbi 'táblázat a fizetési fokozatokat tünteti fel.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Évek 1 Kezdő 1 3 év 1 6 év 1 9 év 112 év 1
I

· "",,,-1
fizetés múlva múlva múlva. múlva.

5760 K 16480 K 17200 K 17920 K 18640 K I
(4800 M ) (5400 M ) (6000 M ) (6600 M ) (7200 M )

Évek Kezdő I 2 év I 4 év I 7 év 110 év 113 év 116 év 119 év 1
22 év

. fizetés múlva múlva múlva múlva múlva múlva múlva múlva

Tanár 2880 K 13240 K 13600 K 13960 K 14356 K \ 4752 K \ 5148 K \ 5544 K 15950 K
11(2400M ) (2700 bf)I(30oo M ) (3300 M ) (3630 M ) (3960 M ) (4290 M ) (4620 M ) (4950 M )

A lakáspénzeket 4 osztályba sorozza.

Ill. lJ. 1.

1. 1500-3000 'v1ll.zetéssel 240 K (200 M) 312 K (260 M) 384 K (320 M)

II. 3000-4500 M
"

324 K (270 M) 396 K (330 M) 514 K (420 M)

Ill. 4500-6000 M
"

360 K (300 M) 396 K (330 M) 540 K(450 M)

IV. 6000 M és ennéÍ nagy. fiz. 360 K (300 M) 432 K (360 M) 720 K (600 M)

A tanítóképzői tanárok fizetéséhez még a következő meg-
jegyzések fűződnek:

1. Ha a tanár 28. évét még nem töltötte be, legkisebb fize-
tése 2100 M, a 28_ életév betöltése után azonnal 2400 M a fize-
tése, haladása pedig a fenti táblázatos fokozat szerint történik.

2. Ha a tanár a 4950 M fizetést elérte, javadalmazása három
év elteltével újból emelhető 450 M fizetési pótlékkal.

3. Különösen kiváló és akadémiailag képzett tanárok, hogy
a státusban végleg megtartassanak, minden fizetési fokozatban
külön 300 M pótlékban részesülhetők s ha az 5700 M fizetést el-
érték, újból 300 M pótlékot kaphatnak 3 éveItelte után, úgy, hogy
végső fizetésük 6000 M-ra emelkedhetik.

Braunschweig tehát megtette azt, amit nálunk hiába sürge-
tünk mai napig, hogy a tanári előlépés határozott időhöz köttessék,
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vagyis megalkóttassék a szolgálati pragmatika. A mi reményeinket
és ideális álmainkat már eddig is hány ex-lex zavarta meg s még
hány fogja ezután megzavarnikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

* * *

A bajor tanítónő-egyesület a folyó évi pünkösdi ülésén a
tanító- és tanítónó-képzésról általában s a tanítónó-képzésról külö-
nösebben foglalkozott. A jelen egy mozgalma sem tükrözi oly
híven és tisztán' visszaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta n ítókéP !és hová /e jlődésé! s a ta n ítá si

a nya g mikén ti a la ku lá sá t, mint éppen nevezett .egyesület tanácsko-
zása, amelynek a tanítóképzésről általában szóló részét jelen soraim-
mal ismertetni óhajtom. S mivel éppen megjelenőben van új tan-
tervünk, nézzük, mit kivánnak a, bajor tanítók jövendő társaik
képzésében s mit nyujt majdan nekünk régen készülő s megjelenő
tantervünk.

A bajor tanító- és tanítónő-képzés az egyesület kivánsága
szerint mindenekelőtt mélyítendő á lta lá nos képzést foglaljon magá-
ban, miért is a matematikai képzés egyazon fokú legyen a gimná- .
ziumok ebbeli kivánalmaival. A természettudományi tanítás a munka-
iskola módját kövesse tanuló-laboratóriumban és a természetben.
Tartassanak szóbeli beszámolások a mélyítés és szóbeli készség
gyakorlása és fejlesztése céljából sarokontárgyak erősen koncen-
tráltassanak. A tanerők pedagógiailag alaposan és főiskolailag kép-
zett egyének legyenek.

Az általuk tervezett 6 évfolyamú tanító képzés képzési célja
pedig a mai ember szellemi életébe, műveltségébe való bevezetés
legyen, ez oknál fogva szoríttassék lehetőleg hátra a politikai törté-
nelem a kulturtörténet javára, mely magában foglalná az állam
alakulása történetét, gazdasági fejlődésér, művészet-irodalomtörté-
netét, filozófiai és pedagógiai fejlődését. A történeti tárgyakban
éppen azért a jelenre nézve jelentéktelen eseményei csak nagyon
röviden érintessenek, hogy az idő minél nagyobb része az új és
legújabb, illetőleg jelen műveltség tárgyalására kerüljön. Főleg a
jelen szellemi produkciója iránt keltessék érdeklődés, s ebben a
. tanárt a modern szellemi életet, szép- és tudományos irodalmat
magába foglaló ifjúsági könyvtárak és olcsó nép kiadások támogas-
sák. A természettudományok minden évfolyamban taníttassanak,
valamint a szabadon választott idegen nyelv mellé rendeltessék el
egy kötelezően tanulandó idegen világnyelv.

A tanító nyilvános m'űködésre is előkészítendő, folytatja az
egyesület, amiért tudjon a tanító necsak iskolai szervezettant és
iskolai fejlődéstant, hanem legyen jogi, alkotmánytani és hatósági
szervezettani ismerete. (Gesetzeskunde, Verfassungskunde, Behörden-
organisation. )

Kivánja végül az egyesület, hogy a pedagógia története a
kulturtörténetbe olvasztassék s a pedagógiai eszmék a filozófiai
áramlatokkal hozassanak kapcsolatba. Főleg széles alapra fekte-
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tendő a jelen pedagógiai életének ismertetése. A módszeres képzés az
utolsó évre essék, a gyakorlati kiképzés pedig az utolsó év 1/3-dát
foglalja magában s választassék teljesen külön az elmélettől időben is.

Minden jel arra mutat, hogy a modern iskolázás előbb-utóbb
ide fog fejlődni. A múlt porlepte, dohos és értéktelen virágai hát-
térbe' szorulnak lassanként, hogy végre szinte teljesen elvesszenek,
s a modern ifjúság a jelen és közelmúlt illatos, friss virágai között
tanulva, átmelegedjék, gyönyörködjék s a saját kora életét, minden-
fajta mozgaimát megértse, felfogja s ezáltal boldogulva érvényesül-
jön. Hogy mikép történjék ez, mutatja előfutárként a bajor tanítónő-
egyesület derék tanácskozása.

(Csurgó.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeyr er Má tyá s.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sk ó t ta n ító k é p z é s .

Az "Educational Review" amerikai folyóirat folyó évi májusi
.számában ismertetés jelent meg 'a skót tanítóképzés szervezetéről,
melyet oly érdekesnek és tanulságosnak tartok. hogy abból itt lehető-
leg bő kivonatot közlök, A skót tanítóképzés szervezete azért oly

-figyelemre méltó, mert a legelső országos szervezet, mely az egész
tanítóképzést a legszorosabb összeköttetésbe hozza az egyetemmel,
a józan lehetőség határai között.

Egyes kisérletek már eddig is történtek, így a kontinensen
Zürich és Basel kantonok 3 féléves kurzusokban saját egyetemeiken
képező városi tanítást, Angliában számos egyetemen van training
college (tanítóképző), de ezek többnyire 3 évfolyamúak és valamely
egyetemi gradus elnyerésére akarják képesíteni növendékeiket, de a
képzők legnagyobb része két évfolyamú és nincs összefüggésben-
az egyetemekkel. Skótországban azonban legelőször történt kiséblet
az egész tanítóképzést rendszeresen és országosan összeköttetésbe
hozni az egyetemekkel.

Skótország szegény, de erősen demokratikus szellemű kálvi-
nista 'népe, mindig rendkivüli módon élvezte a műveltséget. A sze-
gény skót tanító sokszor évekig nélkülözött - a skót emberkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ív ó s

természetű és végtelen igénytelen -hogy pár garast félre téve,
hosszabb-rövidebb ideig az egyetemre járhasson. Viszont azután a
falusi "iskolában is a tehetségesebb fiukat a tanító latin-görögből
előkészítette az egyetemre. Hagyománnyá vált, hogy egy tanítós
falusi- iskolákban a mester, több tanítós városi iskolákban az igaz-
gató egyetemi graduált legyen.

Az első tanítóképzőket 1834-ben alapították szerencsére oly
városokban, aho1 egyetem van és bár a képzök nem voltak kap-
csolatban az egyetemmel, a hallgatók 1873 óta engedéllyel bírnak
egyetemi előadások hallgatására. A tanfolyam a képzőintézetben
két évig tart, de a tehetségesebb növendékek gyakran még egy
vagy két évet rászántak tanulmányaikra, hogy egyetemi fokot (gra-



dust) nyerhessenek. De akik ezt nem is szerezték meg, azokon is
meg lehetett érezni az egyetem hatását. 1895/96-ban 950 jelölt közül
250 hallgatott a képezdei előadásokon felül egyetemi előadásokat;
1904/5-ben 246 férfijelölt közül 70%, az 1036 női jelölt közül 15%
hallgatott az egyetemeken.

Mindennek az lett következménye, hogy Skóciában nem kelet-
kezett oly 'éles választófal a középiskolai tanárság és a. népiskolai

. tanítóság között, sem társadalmilag, sem a műveltség tekintetében.
Skóciában is épp ugy, mint Angliában a tanítóképző intézetek

növendékei a pupil teacherek (inas tanítók) soraiból kerűltek ki, a
képzőintézetbe való felvétel ideje mindkét országban 17-18-ik év,

. igy a tanítók, ha nem is nagyon műveltek, de ügyesek és elég
érettek voltak. A pupil teacher 13-14 éves fiú volt, aki a tanító
mellett mint valóságos inas szolgált, megtanúita a. tanítás mester-
fogásait, bizonyos routinera tett szert és bizonyos felvételi vizsga
alapján beléphetett a tanítóképzőbe. E rendszerre szükség volt, mert
kevés volt a középiskola és aki középiskolába járt, magasabb egye-
temi pályára készült. _

A tanügyi nagy megújhodás, még a 19. század végén ése
század elején ugy Angliában mint Skóciában megindúlt, kézzel
foghatóvá tette, hogy az ily módon készült tanítók, a népművelődes
uj szükségleteinek nem felelnek meg, nem eléggé műveltek.

Amellett a középiskolai oktatás ugy is hatalmasan fellendült,
számos és könnyen hozzáférhető a jobbaknak tandíjmentességet,
sőt ösztöndíjakat engedélyező középiskola keletkezett s igya közép-
iskolai kiképzés lassan kiszorította a pupil teacher rendszert. 1898.
óta az egész skót közoktatásügy, az egyetemek kivételével a "skót
nevelésűgyi bizottság" (Scotch Education Department) hatósága
.alá került, mely azonnal hozzálátott a tanító képzés egységes szer-
vezéséhez,

A skót közoktatási kormány (mely önálló, autonom hatóság
ugyan, de a londoni parlamentnek alá van vetve) 4 tartományrakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-osz to tta az országot, mindegyikben egy-egy egyetemmel u. m.
Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, St. Andrews. Mindegyik tartomány-
bim ugya középiskolai, valamint a nép iskolai tanítóképzést egy
bizottság "intézi, mely e célból rendelkezik a tartomány területén
levő összes iskolákkal, kezdve az egyetemtől és a különféle szak-
iskoláktól le a falusi elemi iskoláig. Ilyen tartományi bizottság
tehát 4 van.

E bizottság szervezetét a kormány 1905·iki határozata követ-
kezőkép állapítja. meg: Mindegyik bizottság felhatalmaztatik, hogy
gondoskodjék egyetemi előadások vagy más alkalmas előadások
által a tanítók képzéséről (beleértve a középiskolaiakat is). E kurzu-
sokat oly városokban kell rendezni, ahol egyetemek vannak, de a
bizottság felhatalmaztatik, hogy a kormány beleegyezésével segéd-
tanfolyamokat rendezhessen be más iskolák (közép- vagy szak-
iskolák) felhasználásával. A bizottság felhatalmaztatik, hogy gondos-
kodjék épületekről, alkalmazhasson hivatalnokokat akár az oktatás,
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akár a fegyelemfentartása céljából és hogy előírja a tanulmányok
menetét, akár egy-egy tanítójelölt, vagy az összes tanítójelöltek
részére. Mindegyik tanítóképző helyi bizottsága választ egy tanul-
mányi igazgatót, aki az egész tanitóképzésérr'felelős a bizottságnak.
E tanulmányi igazgató az egész szervezetben a legfontosabb sze-
mély,mertkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő intézi az egész tartomány tanító- és tanárképzését.
Az ország összes tanítóképzői, (kivéve a kath. képzőt Glasgowban
ésaz anglikánt Edinburghban) e 4 bizottság hatalma alá rendelte-
tett. De e két felekezeti <képző is alá van vetve a kormány
inspectiójának és kell hogy eleget tegyenek a töbö'i képző számára
előírt feltételeknek.

Példának okáért felsoroljuk ama tartományi bizottság össze-
tételét, mely St. Andrews egyetemével áll kapcsolatban, meg-
jegyezve, hogy az egyetem egy része Dundee városában van el-
helyezve: 1. Négy tagot választ St. Andrews egyetemének senatusa,
2. egyet Dundee város műszaki főiskolája, 3. három tagot Dundee
város iskolatanácsa (school-board), 4. kilenc tagot a tartomány
többi iskolatanácsai, 5. két tagot a, tartomány fontosabb közép-
iskoláinak gondnoksága, 6. a fentemlített tagok kiegészítik a bizottsá-
got, három a tanügy terén tényleg működő tekintélyes férfiúval,
kiket tetszés szerint megválasztanak. Végül meghivatik a bizottságba
a tartomány főtanfelügyelóje, de csak tanácsadó és nem szavazati
joggal. A bizottság három évre van megválasztva és összetétele
alkalmasint a szükséghez képest változni fog, több szakembert
akarnak meghivni. Gyakorlatban a bizottság tanulmányi igazgatója
fogja a legnagyobb szerepet játszani, akinek alkalmaztatása (ha
meg tud felelni hivatásának) majdnem állandó és aki a területén
levő összes iskolafajokkal jó összeköttetésbe és igy' valóban tudni
fogja, hogy különböző iskoláknak minő tanítókra van szükségük.

Meg kell még .jegyeznern, hogy e tartományi bizottságnak
meglehetős tág hatalom adatott, ugy, hogy kezök semmikép sincs
megkötve és alkalmazhatnak a változó szükségletekhez és körül-
ményekhez. - Az 1908·iki skót oktatásügyi törvény a helyi ható-
ságokra igen önálló hatáskört ruház. A helyi administratió, amennyi-
ben képes érdeklődest felkelteni az iskolaügy iránt, maga neveli a
maga iskolaigazgatásához értő szakem bereit. E négy tartományi
bizottság, melyekben érvényesülhet a tanulmányi igazgatónak sze-
mélyes tekintélye és melyben kifejezésre juthatnak a legkülönbözőbb
helyi követelmények és helyi hangulatok, a legcsudálatosabb köz-
oktatásügyi szervezetet képezik, melyet a közoktatásügyi ad ministra-
tio létrehozhat.

Minden tartományi bizottság független egymástól, de az egész
országra közösen és egyöntetüen megvitatandó kérdések megbeszé-
lésére a_4 bizottság egy közös központi bizottságót küld ki, mely-
nek természetesen a 4 tanulmányi igazgató is tagja. E közös
bizottmány bizonyára csak áz országos és nemzeti irányelveket
fogja megállapítani, de a helyi administratiót teljesen a tartományi
bizottságok nak fogja átengedni.
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A ta nÍló je lö 'ltek e lőkészítése .

A tanítójelöltek előkészítésében két fokot kell megkülönböz-
tetni, 1. első fokon a jelölt középiskolába jár és neve "junior
student", fiatalabb tanuló, 2. a második fokon mint , senior student"
(idősebb tanuló) a tartományi bizottság hatáskörébe tartozik. A skót
népiskola 12 éves korig viszi a gyermeket, ekkor átlép a közép-
iskolába; azok, kik nem mennek középiskolába, még két évig a
népiskolában maradnak. A középiskolai oktatás II éves korban
kezdődik és hat évig tart és két periodusra oszlik, az alsó fok három
évig 12 -15 éves korig tart és akik ezt elvégzik. megkapják a
középfokú bizonyítványt (intermediate certificate), a felső fok szintén
3 évig tart 15-IS-ig és végződik az iskolai végbizonyítvány (érett-
ségivei). Számos középiskola csak az alsó tagozatból áll, a felső
tagozatban meglehetős választási szabadság van az egyes tan-
tárgyakra vOtlatkozólag.· .

Tanítókéj-zői ifjabb jelölt (junior student) csak az lehet, aki
a középiskola alsó tagozarát elvégezte és megszerezte a középfokú
bizonyítványt, (intermediate certificate). Ez 15 éves kor előtt nem
szerezhető. A jelöltnek azonkivül orvosi bizonyítványt kell bemu-
tatni, továbbá jelentést iskolája igazgatójától, mely véleményt tartal-
maz, vajjon a jelölt tanítói pályára alkalmas-e? Hogy ezt kipuhatol-
hassa, három hónappal a felvételre való folyamodás előtt az iskola
legalsó elemi osztályaiban felügyelet alatt tanítási gyakorlatokat
végeztet vele', Ha a fiatal a kellő qualificatióval bir, ugy "junior.
student=-nek felvétetik és még három évig marad a középiskolában,
de tandíjat nem fizet, sőt ösztöndíjjal segítik középiskolai tanul-
mányai befejezésében, igy 18 éves kora előtt a tulajdonképpeni
tanítóképzőbe be nem léphet. Jelenleg Skóciában 112 junior student-
nek kiképzésére alkalmas középiskola van, ezek némelyikében termé-
szetes csak egy-két ilyen jelölt. Valószinü azonban, hogy jövőben
kisebb számú középiskolákba fogják koncentrálni a jelöltet. Jelenleg
a leendő tanítójelölt nem különbözik más felsőbb középiskolaí
tanulótói másban, mint már előre tudja, hogya középiskola elvég-
zése után tanító lesz belőle. A felsőbb tagozatban t. i. mint már
említettük, elég tág választási szabadság van, a leendő tanítójelölt
tehát a maga szükségletei szerint rendezheti be tanulmányait. Lénye-
gében abban különbözik többi középiskolai társaitól, hogy az álta-
lános képzés mellett, vele párhuzamosan már e fokon is fellép a
szakképzés. Iskolai idejének 1/3 részét a szakképzésnek kell szentel-
nie, ide tartozik tanítási gyakorlatok végzése, módszertan, kéz-
ügyesség, zene, oly tanulmányok tehát.· melyek nem foglalnak
helyet a középiskola rendes tantervében. Általános műveltség szem-
pontjából egy idegen nyelv tanulása kötelező, de _rendesen kettőt
tanúinak. A tapasztalás azt mutatja, hogy a sok középiskolai tárgy
és főleg az idegen nyelvek miatt, bizonyos túlterhelés állott elő,
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melyen ugy akarnak segíteni, hogy a jelöltek nek egyes szakmákban
való specializálását akarják megengedni.

Szerény véleményem szerint azonban a túlterhelés semmi
módon el nem lesz kerülhető, amig a jelölteket a pedagógiai tárgyak
alól teljesen fel nem mentik. Igaz, hogy tehetséges jelölteket sze-
meinek ki és a skót faj munkabiró és szivós, többet. bir ki mint
más, de a· teljes középiskolát .elvégezni és amellett pedagógiai
gyakorlattal, amely mindig egy kis elméleti előkészítést is igényel,
foglalkozni igen sok. Valószinüleg ez a középiskolai , műveltség
rovására megy, vagy ha e tanulők megütik a középiskolai érettségi
mértékét, csudálni kell munkabirásukat. Azt hiszem, hogy mind-
addig, mig az ember saját önművelődésén dolgozik, azaz tanúI,
addig mások nevelésévei, tanításával eredményesen nem foglalkez-
hatik, vagy az egyik, vagy a másik sinyli meg. Különben ez a
berendezés ugylátszik a néhai pupil-teacherség öröksége és van
benne egészséges mag is.

Abból indúlnak ugyanis ki, hogya tanítási gyakorlatok két
szempontból hasznosak, 1. a jelolt kipróbálhatja, alkalmas-e tanítói
pályára és még idejekorán más pályát választhat, 2. a tanítóképző-
intézeti pedagógiai oktatás a jelöltek tapasztalataira támaszkodhatik,
tehát egészséges alapra helyezhető, mig anélkül valóban a levegő-
ben lóg. Mindezen azonban ugy lehetne segíteni, ha a jelölt a
középiskola elvégzése után egy évig tanítói gyakorlatra menne és
azután ha kellő qualificatiója van, a tanítóképző intézetbe lépne.
Ehhez hasonlót tesznek jelenleg Angliában, ahol a jelöltek fele
kb.JIHGFEDCBA:W O O a régi pupil-teacher rendszer szerint képeztetik ki, másik
fele a középiskola elvégzése után egy évre mint student-teacher taní-
tói gyakorlatra megy és azután lép oe a tanítóképző be (training
cöllege).

A skót fiatalember a középiskola felső tagozatának (l5-18év)
elvégzése után bizonyítványt kap, de nem vizsgálat alapján, hanem
tanárainak és a tanfelügyelőnek ajánlása alapján. Ez alapon véte-
tik fel a tanítóképzőbe. Azonban amellett leteheti a vég (érettségi)
vizsgálatot, mely egyetemi munkára qualifikálja, Azt mondják, a
jelöltek rendesen mindkettőre képesek, de mint már jeleztük, ez
okvetlen túlterhelésre vezet.

Különben e gyakorlati kiképzést a különböző iskolákban a
legkülönbözőbb módokon végezik, néhol azt az utolsó évfolyam
második felére szorítják össze, miáltal a képzés tényleg csak az
utolsó félévben különbözik a többi középiskolai tanulók kiképzésé-
től. AzkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. methodikát néhol az iskola igazgatója, másutt a
módszertannak egy külön tanárja tanítja.

Különben a közel jövőben erre vonatkozó változások vannak
kilátásban, a gyakorlati kiképzéssei és methodikával foglalkozó
szakemberek évenkint tanácskozásra gyülnek össze és ez évi szak-
tanácskozások bizonyára üdvös javításokat fognak eredményezni.
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A kóZipz"sko la i ta n ítók képzése .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A középiskolai tanítók két csoportra oszlanak: a j elméleti
tárgyak tanítói: .angol, latin, görög, mennyiségtan, természettudo-
mányok, modern nyelvek, történet,földrajz.; b) ~Ikalmazott isme-
retekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszak tan ító i : rajz, kézügyesség, földmívelés, ipar, zene, torna stb.

Az előbbi csoporthoz tartozók kötelesek az egyetemen a
magister fokot elnyerni (a mi doktorátusunknak felel meg). Ezután
belépnek a tanítóképző collégiumba egy évre, hogy .a szükséges
paedagógiai praxisr- megnyerjék. Körülbelül ugyanolyan elméleti
paedagógiai tárgyakat hallgatnak, mint elemi iskolai társaik, .de
legalább 10 'órát hetenkint foglalkoznak tanítási gyakorlatokkal és

. saját szaktárgyaik módszertanával. . ' •
Igy tehát az egyetemek látják el a jelöltet a szükséges szak-

ismeretekkel, míg a paedagógiai képzés egészen a tanítóképzői tar-
tományi bizottság feladata. ·Az erre szánt évet, mivel a jelöltek
igen magas szakműveltséggel birnak, tisztán a paedagógiai kikép-

A tu la jdonképen i ta n Ílóképzés.

A tulajdonképenifanitóképzői kurzus két évig tart. A jelöltek
legnagyobb része nem készül egyetemi fokra, hanem elemi iskolai
'tanítóságra. . ,

Az előirt tanulmányok 3 csoportra oszlanak: 1. szaktárgyak:
egészségtan, testi nevelés, lélektan, logika, ethika, a nevelés és
módszertan elmélete, tanítási gyakorlatok; ezek valamennyi jelöltre
kötelezők; 2. általános műveltségi tárgyak, melyek egyike vagy

•.. másikából a jelölt felmenthető, ha jeles középiskolai készültsége
van: angol, történeti földrajz, mennyiségtan, természetrajz, rajz,
ének; 3. speciálls tárgyak, itt a jelölt bizonyos tárgysorozatból
egyet, kettőt szabadon választhat, de annál alaposabban készül
belőle.

Jeles tanulők még egy harmadik vagy negyedik évi képzés-
ben is részesülhetnek. .

A gyakorlati képzés céljaira a tartomány valamennyi nyilvános
iskolája rendelkezésre áll. Amellett a képzők mellett fennállanak
.gyakorló iskolák is, melyeket munka- és kisérleti iskolákká akarják
fejleszteni.

A módszertant a módszertan tanára adja elő, de mindinkább
szokásossá válik, hogy a szaktanárok nyujtják a bevezetést saját
szakjuk módszerébe, így szorosabb kapcsolatot akarnak létesíteni
elmélet és gyakorlat között. Dr. Scongal a tanítóképzők főfelügye-
lője azt kivánja, hogyagyakorló iskolából az egész tartományba
kiáradjon az egészség-paedagógiai praxis és mintegy' irányító
műhelyei legyenek a tartomány népoktatásügyének.

A neveléstani tárgyakra nézve az a tendencia uralkodik, hogy
ezek, t. i. lélektan, logika, ethika, kisérleti lélektan, a nevelés tör-
ténete egyetemi tanárok által adassanak elő.
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zésre tehet fordítani. A jelöltek eddig tisztán tanulmányaik nak
éltek, soha nem volt tanítási praxisuk, ennélfogva meg kell őket
tanítani, hogyan kell egy osztállyal bánni, fegyelmezni és közös
tanitásban az egész' osztályt foglalkoztatni. Természetes, hogy e
tanítási gyakorlatokat középiskolákban végzik el.

A gyakorlati kiképzésre még nagyobb súlyt helyeznek a
tanítók másik csoportjánál, mert csak 1 évi próbaidő után nyer-
hetnek oklevelet.

A skót tanítóképzés jellemző vonása az, hogy a tartomány
összes iskoláit felhasználják, hogy emeljék a tanítók általános
műveltségét és szakképzését. Ily szempontból használják fel az
egyetemet is. A jelöltek elég érettek egyetemi előadások hallgatá-
sára, meg is van erre a joguk, "de nem tartják célszerűnek, ha
az elemi iskolai tanítók egyetemi gradus (magister cím) után törek-
szenek. Pedig sehol sincs e címnek oly nagy tisztelete, mint
Skóciában, a törekvés tehát érthető. A tanítónak éppen olyan nagy
műveltségre vari szükségük, mint a magister foknak megfelel, de
más tartalmúra is lehet. hogy az egyetemek oly átalakuláson
mennek át, hogya paedagógiai téren mutatkozó tudományos érde-
met is magister fokkal fogják jutalmazni. Eddig t. i. csak termé-
szettudományi, mennyiségtani és irodalmi magister fok létezik.

Ily módon az egyetemeknek egy pedagógiai szakosztálya fog
keletkezhetni, hol a tehetségesebbek pedagógiai tanárságra, tan-

" felügyelőségre, a többi pedig egyszerüen tanítói pályára fog elő-
készülni. Ez azonban mind a jövő problemája és rendkivül érdekes
lesz a skót tanítóképzést szemmel kisérni, mert itt egy fontos
folyamat elején állunk.

Összegezve mindezt a skót tanítóképzés legjellemzőbb vonása-
ként, azt emelhetjük ki, hogyatanítójelöltek 18 éves korig a
középiskolát teljesen elvégzik és a többi középiskolai tanulótol csak
abban különböznek, hogy a 3 legfelsőbb osztályban némi peda-
gógiai gyakorlatokat végezn ek. Ez emlékeztet a német protestáns
gimnáziumok azon intézkedésére, hogy leendő theologusok részére
a felsőbb osztályokban fakultativ héber nyelvi tanfolyam van beo,
rendezve.

Maga a tulajdonképeni tanítóképzés, ha nem is 'történik kizá-
rólag az egyetemen, de szoros kapcsolatban van vele, a pedagógiát
és segédtudományait azonban kizárólag egyetemi tanároknál hall-
gatják a középiskolai tanárjelöltekkel együtt.

, Nem kell nagy jósló tehetség annak előrelátásához, hogy
Skócia lesz az első ország,. hol a népiskolai tanítókat és közép-
iskolai tanárokat teljesen egyenlő módon fogják kiképezni.

(Budapest.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Má lna i M ih .á ly.
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A tö r té r te lem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmődszere.

Az induktív és deduktiv módszerek nem állanak már a gon-
dolkodás kőzpontjában, hanem kiestek onnan, s főalapul a módszer
kérdése lép fel. Könnyű ez a fizikánál, melynek jelenleg alapelve az
energia megmaradásának elve. Ebből az alapelvből levezethetjük a
fizikai tüneményeket és kapjuk a fizika rendszerét. Ha ismernők a
világtörténelem c~lját, ha tudnók azt, hogy mire törekszik, akkor ez
volna a történelem alapelve slevezethetnők belőle a történelem rend-
szerét. Szomorú, de igaz, hogy nem vagyunk abban a helyzetben
és végső elvét meg nem mondhatjuk.

A történeti események meg nem ismétlődnek, kisérletileg terem-
teni történeti viszonyokat abszurdum. A történelem fejlődéstörvé-
nyeinek megértésére ezen oknál fogva csak egy módszer van igazán:
az egyes megtörtént események összehasonlítása, mely helyettesíti
a kisérletet. Nem ad ugyan oly biztos eredményeket, mint e kisérlet,
mégis nagyban és egészben pótolja azt. Az összehasonlító módszer
mindinkább tért foglal azokban a tudományokban, melyeknek kőzük
van a történ-elemhez. Minden történeti tudomány összehasonlító tudo-
mán nyá vált. .

Az iskolai oktatásban szinte egyeduralkodó lett az induktiv
eljárás, holott ez a természettudományok módszere. Ebből nem
következik, hogy a többi tudományokat is az induktiv jármába fog-
juk föltétlenü!. Kőltészet volna ez, minden költőiség nélkü!. A fizika
is elhagyta az induktiv utat. Eleinte a fíizika is iduktiv úton fejlő-
dött, mint ahogy ezt a középiskolák alsó osztályaiban tanítják, azután
mathernatikai alapra helyezkedett, s deduktiv tudomány lett, mint
ezt a középiskolák felsőbb osztályaiban látjuk. Tulajdonképen minden .
tudomány eszményképe, hogy deduktivvé fejlődjék. Az eszménykép
a geometria. Nem anarchia akar készülni az induktív ellen. Első
helyen van betáblázva s maradjon is a népiskolai oktatásban. ArrakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szükség van azonban, hogy történelmi tudomány módszerei közé
bepillantsunk s a megfelelőket alkalmazzuk az oktatásban, mint a
tárgy természetének megfelelőket. Első helyen áll az analógia. Pl.
Bocskay hajdúi kiváló katonák voltak. Eredetöket a kutatás a hajtókra,
a hajcsárokra viszi vissza. A mindennapi élet analógiái mutatják, hogy-
a hajcsárok durva, edzett nép. A marhával együtt viseli el az égalj
zordonságait s így oly katonaanyag, mint a hercegócok volnának
mai napon. ,

Az analógia itt segít megértetni egy történeti tényt.
Az analógia azonban könnyen félrevezető eszköz lehet. A biztos,

történetileg megállapított tényeknek összehasonlítása a történetudás-
nak egyik legfontosabb eszköze, de bizonyos állapotoknak vagy
tényeknek megmagyarázására máshonnan venni a hasonlatokat
nagyon veszedelmes dolog. Pl. képtelenség volna a hatalmi ágaknak
egymáshoz való viszonyát az anyagi organizmus analógiája szerint
megállapítani, Amint az emberben a szív, tüdó stb. külön szervek,
de összehatnak : a hatalmi ágak is így vannak berendezve. A tör-
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ténelem ethikai organizrnus., melynek tünernényeit zavarná, de nem
magyarázná az anyagi világ analógiája.

Az indukciót a történelerntudomány módszerei közül kizárni
nem lehet. Lord Bacon indukciója filozófiai demokratizmus a poli-
tikában, protestantizmus a vallás nyelvén. Az indukcióban az egyén,
joga van az, egyetemes felett. Első az egyén, azután a többi. Ez az
irány Franciaor-szágban 1848-ban éri el tetőpontját, ahol minden nagy-
korú választ.

A szabadságeszmék benne vannak mindig az indukcióban,
óvakodnunk .kell azonban természettudomány-módszert ornnipotenssé
tenni. Minden tudománynak megvan. a saját elve. Ebből belsőleg kell
kidolgoznunk annak rendszerét, nem pedig kivülről összehordott
módszerekkel, melyek gyakran tévedésbe ejtenek. Az indukció az
anyagi világ eszköze, a történeti élet pedig gondolat, akarat és cse-
lekvésprocessus. Az erkölcsi világrend önálló s nem az anyagi világ
szerint magyarázandó.

Hajdan a hazaszeretet jórészben az idegenek gyűlölete volt.
Ma viszont sokan az ellenkező szélsőségbe esnek, már' csakis az
,emberiséget akarják szeretni. Kerülnünk kel! az egyoldaluságot. Az
indukció nem a történet belső módszerei közül való, de azért nem
gyű!ölendő, mint idegen. Viszont egyetemessé sem tehető, hanem
kellő értékére szállítandó le s helye kijelölendő a történelem többi
módszerei között. Hol a helye az indukció nak tehát? A történeti
kritikában, mely boncol és rombol. A bizonyosság különböző foko-
zatainak a megállapításánál az indukciónak van helye

Az igazi histórikus abban nyilatkozik, rnikép tudja azt, ami
tény, de elszigetelt tényt csoportosítani és abból a mult nak igazi képét
megalkotni. Ez a képalkotás deduktiv munka. Az indukció adja a
mozaik-köveket, a dedukció a mozaik képet. Ez már művészeti vénát
tételez fel, mint pl. Duruy Viktornál, a volt francia közoktatásügyi
miniszternél és történetirónálr'{művét átdolgozta magyar nyelvre
Ballagi Aladár), aki a Gobelingyár egyik kézművesének fia s vérébe
-ment át az izléses csoportosítás. .

. A többi eszközök. még a történetirásban : a kombináció, mely
meglevő tényekből indul ki s ennél egy fokkal lazább a hypothesis.
Ennél az egyéniség adja meg az alapot; hogy mikor kell azokat
használni, E két utóbbi a szubjektivitásnak nagy teret enged.

A kornbinációra van szükség az egyes-dolgok fontosságának
mérlegelésénél, pl. hogy a magyar történelem felosztásának helyes
alapja-e a dinasztiák szerinti felosztás: Az Árpádház, Vegyesház,
Habsburgház, Habsburg-Lotharingi ház szerinti felosztás. Vagy pedig
az alkotmányok szerinti felosztása történelmünknek: törzsi szervezet,
rendi alkotmány, parlamentáris alkotmány kora.

Az történelmi hypo thesis volna, ha azt állítanók, hogy Nápolyi
Johanna erőszakos halála férjének meggyilkoltatása következtében
állott be; ,-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

'Mindent össze fog la lvav-a tudomány csak akkor haszrrál a gya-
. korlatnak, ha ennek útjára az elvek tiszta világosságát önti. Minden
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tudománynak megvan a saját módszere. A történelem igazi mód-
szere az analógia. A történelmi analógia maradjon a saját, vagy
rokon ágainak a körében s ne az anyagi világban tévelyegjen. Az
anthropológus az egyes csontokból rekonstruálja az egész csont-
vázat, az épitőrnűvész a romokból az egész épületet. De a csontok-
ból az épületet, vagy, viszont, nem lehet! Ez az .analógiák össze-
zavarása volna. -

Nem kicsinyeli le a történelem az indukciót, hanem a termkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé- \

szettudományoktóI kölcsönvettnek nézi. A népiskolai oktatás nem
nélkülözheti az indukciót, de engedjen tért az analógiáknak. Ana-
logiák bőségesen kinálkoznak úgy a 'történelemben, mint rokonágá-
ban, a szociológiában. Miáltal a történeti oktatás szociológiai tám-
pontokat nyer, s nagyban közeledik céljához: a történeti tudat
kifejlesztéséhez.

(Mármarossziget.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa ndo la Ala dá r .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lm é le t .

A te s t i n e v e lé s e r k ö lc s i j e le n tő s é g e .

(Második folytatás.)

Nem 'elméleti úton levezetett következtetés, hanem gyakorlati
munkából merített közvetlen tapasztalati eredményeként állapították.
meg, hogyatestgyakorlatok helyes alkalmazása az ifjúságban azon
értékes erkölcsi tulajdonságokat fejleszti, melyek az igazi férfiút s

-a jó katonát jellemzik, tudniillik a bátorságot, a körültekintő elszánt-
ságot, az önfegyelmezést, a lélekjelenlétet, kötelességtudást, a
merészséget és szívós akaratot. Egyszerű, mindenki részére hozzá-
férhető bizonyíték az a különbség, mely a katona viselt s az otthon-
maradt parasztlegény között olyan szembeötlő. Az esetlen, lomha
testű és gondolkozású parasztfiút nem a katonáéknál nyert "okta-
tás" gyúrta átemberré, hanem a katonai "tudomány" ébresztett
benne életre oly lelki tulajdonságokat, aminókaz ekeszarva mögött
nehezen vágy talán soha sem ocsudtak volna fel lethargiájukból,
hanem a rendszeres testi nevelés, a gyakorlati kiképzés. A 'katonaság
ezen érdemét nem lehet tagadni és Moltkenek, a nagy német had-
verőnek - legalább 'a nérnet viszonyokra nézve - igaza volt,
midőn 1874. évi február l ő-án a német birodalmi gyűlésen egyebek
között azt mondta:' "A hadsereg a nemzetnek ime, már hatvan
kerosztályt nevelt fel testi derékségre és szellemi üdeségre, rend-
szeretetre és ponfosságra, hűségre és engedelmességre, hazaszere-
tetre és férfiasságra. " Nem ismervén a német hadsereg belső viszo-
nyait, nem ítélhetjük meg, meanyiben felelnek meg e nagysúlyu
szavak a valónak, annyi azonban bizonyos, hogy Németországban

Magyar Tanítóképző. 40
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senkisem cáfolta meg azokat, a "visszafizetés" eszméjétől sarkait
franciák pedig. megszivlelték és az ifjúság testnevelését oly irányban
kezdték fejleszteni, mely a saját hadseregükben is legjobbnak bizo-
nyult 'a férfias tulajdonságok felkeltésére és fejlesztésére.

"A gyermek bátorságra nevelésének első feltétele - mondja
Lagrange - hogy az érzékenységét csökkentsük. Az érző idegek
eltompítását csak úgy érjük el a gyermeknél, ha nem aggódunk
folyton miatta és ha engedjük, hogy ösztöne szerint játszhasson,
ami bizony ráviszi, hogy társaival néha-néha össze is gabalyodjék.
S ha a játék kissé durva is, mi az a horzsolt áll, a kék folt ahhoz
a haszonhoz képest, melyet a bátorságon alapuló. férfias tulajdon-
ságok megszerzése biztosít. Sok régi játékunk teljesen megfelel
úgy a testi, mint a lelki egészségtan ezen követelményeinek.
Nagyon helytelen volt tehát, hogy mindazon szórakozást kiküszö-
bölték, melyben a gyermekek birkóznak, a labdáért küzdve lökdö- .
sődnek, avagy görcsös kendővel űzik egymást. E játékok kissé
fegyelmezetlen mozdulataik ellenére mind megérdemlik, hogy meg-
tartsuk, mert leginkább képesek. a gyermek túlságos testi érzé-
kenységét ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfá jda lomtó l va ló fé le lmét megszüntetni. A gyermek
teljes életében túlfogékony marad a külbehatások iránt .s vazért
sohasem lesz képes bizonyos férfias tulajdonságokra szert tenni,
ha túlságos gonddal óvjuk minden kissé durva testi behatástól.
A legkisebb rázkódtatás, a legcsekélyebb összeütközés előidézheti azo-
kat az akaraton és tudaton kívül való mozdulatokat, melyeket a fízí-
ologusok r e jlexmozgá sok-na k neveznek. S a félelem is csak reflex.

Mindent figyelemmel kisérve, fel kell. ismernünk a szabadtéri
testgyakorlatok, különösen a játék lé lekegészség ta n t' nagy jelentősé-
gét: Az elkényeztetett "úri gyerek", akit otthon minden kis légvo-

. nattól megóvtak. ázás-fázás ellen bebugyeláztak,' a játszótéren
tapasztalja, hogy az a túlzott kényeztetés nincs előnyére. Resteli,
hogy pajtásai finyásnak mondják és ingújjban áll ki velük a
gyep re. Bizonyos, hogy a legtöbb ember bátorsága megfordított
arányban van a bőre érzékenységevel. Miután a hideg, az eső, a
forró napsugár kellemetlen érzést vagy talán fájdalmat kelt a bőrén,
zord, hófuvásos, esős időben vagy nyári nagy melegben nem mer
a szabadba menni; hátha megárthatna ? A szabadban való játszás
sasportgyakorlatok azonban edzik a gyermek bőrét, különösen
ha azokat, úgy mint Angliában és Németországban, télen is űzik.
Aztán a futó-, ugróversenynél vagy a különféle játéknál, bizony
nem egyszer odavágódik a gyermek és otthagyja a térde, könyöke
vagy tenyere bőrét, búb ot üt a testén, a kemény labda megken-
gat ja a hátát stb. Mindez kisebb-nagyobb testi fájdalommal jár, de
edzi és a fájdalom elszr védéséhez hozzászoktatja a bőridegeket,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egyú tta l azonban edzi a., akaraterőt is, mellyel a gyermek annak
a látszatát is visszafojt ja, hogy ő most fájdalmat érez, mert paj-
tásai előtt szégyelné a könyűt, melyet az máskor kifacsart volna
a szeméből. A fá jda lom elvise lhe tése ped t'g nó 've lt' a bá to r sá go t, a z

jjnér ze te t, a z önbz'za lma t és megszz'lá r d ítja a z a ka r a to t.
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Az akarat más lelki képességhez hasonlóan annál jobban
fejlődik ki, ha siker kiséri. Tudjuk, hogy az izommunkánál az
akaratnak is jut ki cselekvő rész, sőt megesik, hogy az illető test-
gyakorlat lefolyásában néha az izoménal fontosabb az akarat
szerepe. Ime hányszor látjuk a versenypályán, hogy midőn a testi
elfáradás már a végső határát elérte, mégis végig kell csinálni a
gyakorlatot s hogy azé lesz a győzelem. aki végső buzdítással
még fel bírja sarkaini az akaratát. Éppen ezért kell az athlétikai
játékot, melyben a vetélkedés az akarat leghatásosabb izgatója,
erkölcsnevelési tekintetben a tulajdonképeni torna fölé helyezni:

A játék az egyént minduntalan más-más helyzetbe és álla-
potba juttatja. Annyi ott, az előre nem látott, pillanat alatt terem-
tett helyzetek váltakozása, hogy a játszónak ugyancsak minden
pillanatban van szüksége azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéleslá tá sá r a , lé lekje len lé tér e , gyo r s üélő

és kö 've tkezte tö képességér e .

Minden játéknak vannak szabályai, melyekhez minden részt-
vevőnek alkalmazkodni kell. Ezen szabálynak az úgynevezett "úri
gyerek" vagy a tanároktói dédelgetett "első eminens" épp úgy
köteles engedelmeskedni, mint a szegény kézműves fia, vagy a
kevésbé jó tanuló. A játék rendje azt teszi játékkirállyá, aki leg-
ügyesebb, aki legjobban tudja a játék minden csinját-binját. Tehát
nem a szülők társadalmi állása vagy az osztályban szerzett jó
jegy, hanem az e körülményektől független egyéni tulajdonságok
határoznak. Mindez üdvösen hat- a gyermek ssocid iis ér zékének fe j-

lesztésér e .

"Az ifjúság, ha teljesen beleél te magát valamely játékba úgy,
hogy azt szabad óráiban is örömest játsza - mondja Koch -
új világot alkot magának a játékban, melyben otthon érzi magát,
melynek életfeltételei őt nagyon befolyásolják. A fiú megtanulja,
hogy másokkal meg kell férnie és hogy önakaratát fékentartsa, .
tanulja, hogy társaival szemben igazságos és őszinte legyen, meg-
gondoltságot és türtőztetest szokik meg, ha szíve még oly merész
dolgokra ösztökéli is".

igy vá lik ~ já ték a tá r sa da lmi é le t e lőkészítö t'sko lá já vá , mely
megismerteti a gyermeket 'a társas együttlét előnyei vel és a köte-
lességekkel, melyekkel neki tartozunk. Ez előnyök kedvéért meg-
tanulja, hogy önakaratát fékeznie kell és az a lelki erő, mellyel
ezt eléri, pedagógiai szempontból sokkal magasabb érték, mint a
rideg kényszer vagy a büntetéstől való félelem, mellyel el lehet
ugyan nyomni az akarat nyilvánulását, de helyében az ifjú
lélekben csak a dacra, a hunyászkodó alattomosság és kép rnuta-
tásra való hajlamot kifejleszteni. A já ték a z ö 'ne légü ltség , a z ö ·n tú l·

becsies, ö 'ssze(ér he te tlenség es da c leg jobb gyógyszer e .

Az erők versengése, mely a játék alapeszméje, arra készteti
a játszót, hogy ő is kiváljon a többi közül, Mások utánzásával a
saját egyéniségét műveli. Legfontosabb pedig az, hogy a gyermek
veleszületett és szerzett ereje, tehetségei a játékban a kö 'zö 'sség

ér dekél szo lgá ljá k. A gyermek megtanulja, hogy saját tevékenysé-
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gét pajtásaiéval egyesítse, hogy szorosan hozzájuk szegődjék éSI
úgy érzi magát a velük való közösségben, mint az' egyenjoguak
köztársaságában ,

Nagy a pedagógiai jelentősége annak is, hogya tanító a
játékórák alatt egészen más viszonyba jut a' tanítványaival. Ez órák
emberileg is közelebb hozzák őt a gyermekekhez, akik a játszó-
téren gyakran egészen másoknak mutatkoznak, mint aminőknek őket
az osztályban ismerte, A tanító a gyermek tulajdonképeni tempe-

. ramentumába és lényébe való beletekintésseI igen értékes tapasz-
talatokhoz jut, melyeknek a gyermekekkel való bánásnál nagy
hasznátponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAveheti, akik az osztály falai között,· sokszor egészen más
világításb an mutatták be magukat.

* * *

A B. G. Teubnernél (Leipzig és Berlin) megjelenő "Jahrbuch
für Volks- 'und Jugendspiele" ezidei kötetében ezeket olvastam
(1. az 5. oldalt): "A modern neveléstan még igen kevésre becsüli
a torna és az ifjusági játék mivelődésünkben nyilvánuló értékét , ..
az iskolaszerű testgyakorlatok csak egészségtani és katonai céljai-
ról akar tudni. Az intellektualizmus, mely Herbart óta majdnem
teljesen uralkodik eddigi tudományos pedagógiánkon, még mindig
egész határozottsággal berzenkedik a testgyakorlásnak a nevelési
tervbe való felvétele ellen.
- E sorok fölötti reflexióim irigységgel töltöttek meg a boldog
Németországgal szemben. A gyakorlati élet követelményei ott már
diadalmaskodtak az idejét multa intellektualizmus fölött. Német-
országban a testi nevelés minden vaskalaposság és elfogultság
ellenére mindenfelé felvirágzott; a játék az iskola révén népjátékká
lett ott s a hagy német birodalom minden társadalmi tényezője a
legnagyobb buzgalommal rnűködik közre most már azon a nemes
célon, hogyatestgyakorIó játék mennél szélesebb körben való
terjesztésével és meghonosításával a népjólétnek, .a népnemesítés-
nek biztos alapját megvesse. Ott sok a testi nevelés lelkes apos-
tola, ott tan férfiúk sorakoznak a jó ügyért küzdók sorába; ott
Poroszországban már 1896-ban .:.....-alig 14 éve, hogy Gossler köz-
oktatásügyi miniszter az iskolai játék ügyében kiadta híres felhi-
vását 1 - 3616 városi népiskola közül csak 214·nek, azaz 5'91 %-nak
nem volt játszótere: és mégis panaszkodik egy középiskolai tanar,
hogy "a neveléstan még mindig igen kevésre becsüli a torna és
ifjusági játék művelő érté két 1"

Ezzel szemben nálunk a gyakorlati élet követelményeivel
nem törődnek - ha csak a papiroson nem, mely sok csengő
frázist elbir ; nálunk a kormány, a hatóságok, a közönség és az
iskolák közönye visszafojt ja a testi nevelés fel-feltörni igyekvő
hajtása it ; nálunk csepürágónak való góklerségnek tartják igen sokan

1) Mosso, Az ifjúság testi nevelése, Budapest, 1910. Lampel R. könyvker.,
·94. old.
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és pedagógiai, népjavító, nemzetedző hatását nem hiszik el; nálunk
kevés a lelkes apostola s az igazán hivatottak, a tanférfíúk, nem
igen szállnak ki a jó ügyért a porondra; nálunk - igaz csak
II éve, 1900-ban lett a játék a középiskolákra nézve kötelezővé -
középiskoláink még mindig 44'44%-ának nincsen játszótere és csak
igen kevésnek van a célnak megfelelően felszerelt palestrája ; hát
még a népiskoláinknak: és mégis panaszkodik egy középiskolai
tanár a györi szt. benedekrendi főgimnázium ezidei értesítőjében, hogy
még mindig igen sokan vannak, akik nincsenek megelégedve azzal,
amit az iskola a testnevelésért eddig tett, pedig az iskola már nem
tehet többet, mint amennyit eddig tett. (!!)

Azokat, akik még mindig tamáskodnak a testi nevelés nagy
erkölcsi jelentőségében, utasítom azon statisztikai adatokhoz. melyek
különösen a belga és német iskolákra vonatkozólag -az 1904. évi
nürnbergi és az 1907. évi londoni nemzetközi iskolaegészségügyi
kongresszus jelentéseiben s a "Jahrbuch für Volks- und Jugend-
spiele" tizenkilenc évfolyamában olvashatók. Akik nem hisznek a
régi latin közmondásban, hogy egészséges lélek csak egészséges
testben lakhatik, azok vegyék elő Lagrange ;,A gyermek és ifjú
testgyakorlásának egészségtan a" című könyvét;') amelyben ezt
olvashatják : "A csillogóbb testi képességeket egyszerű en fel kell

. áldozni, ha az ember azokat csak a szellemi műveltség rovására
szerézheti meg. Van azonban oly testi tulajdonság, mely elsőrendű
szükséglet és az az egészség. Ez már nem fér össze a testgya-
korlás hiányával; mi több, nélküle az ember a meglevő _ szellemi
képességeket nem is hasznosíthatja teljes mértékben. Tehát azok
sem nélkülözhetik a testgyakorlást, akik csak szellemileg akarnak mun-
kálkodni. " Bismarck herceg fiatalabb éveiben torn ázott, sok mindenféle
sportot űzött, mint már öreg ember még mindig lovagolt és vadászott.
Szilágyi Dezső élte végéig űzte a vívás sportját és csak akkor érezte
a maga teljes szellemi munkaképességét, ha a testgyakorlatát rende-
sen űzte. Mindkettő pedig európai magaslaton állott.

Hogy nálunk a - testi nevelés igazi jelentőségét még nem
ismerték fel, bizonyítja az 1905. évi új elemi népiskolai tanterv
életbeléptetése ügyében az évi 2202. ein. sz. a. keltezett miniszteri
körrendelet, .melyben azt olvassuk, hogy a testgyakorlásponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ka tona i'

kiképzés- e lőkészítésér e is használandó fel. Ezalatt bárki csak a
katonai rendgyakorlatokat érti, az ezekre való előkészítésből azon-
ban egy hadsereg sem kér, sót igen sok katonai szaktekintély
határozottan helyteleníti. A német tantervek mást kivánnak a testi
nevelésről, azt, hogy az ifjuságot wehr ha ft-tá tegye, ezalatt pedig
azt értik, hogy az ifjakat fq r yver bzr ókká , a, katonai szolgálatra tes-
tileg és lelkileg r á termettekké tegye. Ez pedig óriási különbség,
mely onnan van, hogy a németek a testi nevelést hova-tovább az
értelmi nevelés pótolhatatlan kiegészitőjéül kezdik tekinteni.

1) Sajnos, magyarban még nem birjuk, címe: D r . F . La gr a nge , L'hygene dc
l'exer c ice ehez les en fa n ls e t les jeunes gens. Paris, 1905 (Félix Alcan, éditeur.)
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II. Vilmos császár 1890-ben Berlinben iskolaügyi értekezletet
hivatott' egybe, melyen maga elnökolt és melynek megnyitójában
egyebek között azt is mondta: "Miután az iskola az ifjuságot igen
hosszú időn át távoltartja a szülői háztól, a mi kötelességünk annak
tökéletes neveléséről gondoskodni." A mostani kor igényeinek meg-
felelő nevelés. pedig csak akkor, tökéletes, ha nem egyoldalú.
- aminő eddig volt,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ - hanem a testi tulajdonságok fejlesztésére
is kiterjeszkedik. Nálunk ezt Csáky miniszter már 1889-ben jelezte,
de hol maradtunk a több gyakorlati érzékkel biró germánok mögött! ?

'Azoknál az iskola már az, életbe vitte át az ifjusági játékot, mely
azután a népjátéknak lett forrása és mint ilyen erkölcsjavító, nép-
nemesítő befolyását aszeszfogyasztási statisztikával is dokumentálja.

A népjáték mind nagyobb tért hódít a nérner nép különböző
rétegeiben, és . a német példa' nyomán Amerika, de maga Anglia,
a sport játék hazája, is haladt. Abban, hogy az ifjusági játék a
németeknél népjátékká fejlődött ki, az elismerés oroszlánrészét a
német tanítói kar vivta ki magának. Át lévén hatva a helyes testi
nevelés nagy erkölcsi jelentőségéről, páratlan' lelkiismerettelés ön-
zetlen buzgalommal állott a német tanítói kar annak harcosai
sorába. Fáradozását siker koszorúzta.' A tanuló ifjuság megked-
velte a modern testnevelési ,irány mulattató gyakorlatait és azt a
kedvet átvitte és átviszi az életbe is. Természetes, hogy az még
mindig nem elég, mert ha az atlétikai játék szeretetén felűl a másik,
nem kevésbé fontos tényező, a játszó-tér hiányzik, akkor az iskola
lelkiismeretes munkája meddő' volt.. Csakhogy Németországban a
társadalom s a városi hatóságok felkarolták az ügyet és gondos-
kodtak róla, hogya 14-15 éves korában iskolát végzett ifjuság,
megtalálja azt a helyet, hol munkamentes óráiban alkohol nélküli,
egészséges szórakozásra nyílik alkalma, tudniillik a játszóteret. Az
iparos osztály ifjabb tagjait ott sokhelyt már nem kényszeríti csap-
székbe az unalmas ünnepnapi ödöngés. Kimennek a város végén
levő játszótérre, ahol mindkét nembeli ifjuság vidám társasjátékkal,
friss levegőben, az éltető napsugár ragyogásánál, szerzi meg az
újabb munkához való jókedvet és testi zsongot. Ha az ember azt
a sok szépet és jót látja, melyet Németországban e téren elértek,
önként tolakodik elő a kérdés:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmz'ér t n incsJIHGFEDCBAú g y ná lunk zS? mÜ
kellene tennünk, hogy mz' Z S ily szep siker t mu ta ssun l? fe l? -,

Tisztelt olvasóimra bizom, hogy - mint nálamnál rá híva-
tottabbak és illetékesebbek - e két kérdéssel foglalkozva, meg-
adják rá a választ. Haza- és emberszeretetem megérleltette bennem
a meggyőződést, hogy a problémákkal foglalkozni magyar ember- .
nek hazafias kötelessége. Nem az idegenek majmolása forog itt
szóban, amint sokan fitymálólag mondják, hanem a magyar nemzet
közép- és munkás-osztálya etikai. megújhodásáról, amelyre annak,
sajnos, hovatovább mind nagyobb és nagyobb szüksége van,

Ne szégyeljük a németek jelszava követését: P r o pa tr ia est
dum luder e vz'demur I mert a testgyakorló játék terjesztésével' csak-
ugyan hazafias munkát végzünk ..

(Léva.) D r . Ka r a jiá th Má r zúsz.
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t S á fr á n y L a jo s .

Sáfrány Lajos a nagyváradi reform. tanítónőképző intézei
igazgatója, ki már mult évi julius hó óta súlyos idegbaj ban szen-
vedett, november hó 23·án meghalt Budapesten, hol temetése
november 25-én ment végbe.

A -megboldogúlt kiváló paedagógus Tégláson (Hajdú megye.)
született 1874. okt. Iő-én,' édesatyja mint ref. lelkész - gondos
vallásos nevelésben részesítette. Középiskolai tanulmányait Debre-
cenben,H892-ben végezte, azután a debreceni theológiai akadémiát
látogatta, hol 1896·ban lelkészi okvelet nyert. Majd a budapesti,
később a müncheni és párizsi egyetemek kitünő tanárainak előadá-
sai nyomán mélyítette tudását, közben Németország, Franciaország
és Svájc iskolaügyét tanulmányozta. 1900-ban a debreceni ref.JIHGFEDCBA

iC tanítónőképző int. tanárává választatott. Hivatását nagy szakkép-
zetséggel, ritka paedagógiai tapintattal töltötte be és amidőn 1905-ben
a nagyváradi ref. tanítónőképző int. szerveztetett, az intezet létesítői
erős bizodalommal, nagy reményekkel hívták meg az int. igazga-
jójénak. Legyenek itteni működésének igaz tolmácsolói a hálás
szivű tanítványok és alkotásai. Az irodalom terén kiváló rnűvek
őrzik emlékezetét: Pheidiás, tanulmány az antik műtörténet köré-
ből. A korszellem és a protestantizmus kilátása. A szellemi munka-
képesség' kísérleti mérése és a túlterhelés problemája. Emlékezés
Spencer Herbertről. A lelki élet ismertetése. Ethikai dolgozatok. A
modern : pszichológia alapjai és hatása a paedagógiában. Ezeken
kivűl több kisebb filozófiai vonatkozású dolgozat. A kiváló tanár
és nemesszívű emberbarát elvesztése mély és igaz részvétet kelt
nemcsak kartársai és növendékei szivében, hanem a társadalom
szélesebb körében is.

t B a k o s K á lm á n .

Akinek egész lényét a kötelességtudás hatja át, az parancsolni
tud a körülményeknek, hogy ne állják el útját; az parancsolni tud
gyengélkedő testi szervezetének, hogy ne jajduljon fel, ha a munka
erőfeletti. Mértéket tart mindenben, csak a inunkában nem. Addig
dolgozik, míg az élet mécsében az utolsó csepp olaj elfogy. Gyászba
borul a család, az intézet és annak tanári kara, könyes szemmel
kísérik barátjai az utolsó úton; de a gyászfelhőkön át látják a
megboldogúlt nemes alakját, mintha inténe a haldokló hadnagy
utolsó szavával: "Csak előre, édes fiam! Mit töródtök avval, hogy
eggyel fogyott a szám. Emeljétek a zászlót, hadd lobogjon tovább
sértetlen tisztaságában." -



"584 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bakos Kálmánra vonatkoznak szavaim. Közel harminc evig
álltam vele egy sorban. Avval. kezdődött ismeretségünk, hogy
1881-ben némi kétkedéssel néztem a bemutatkozó új segédtanárra,
ki hivatva volt a szerencsétlen Lorencz Zsigmond helyét betölteni, hogy

fog az a székely fiú gyökeret verni Modor iidegtalajában. Es a
székely fiúból modori . ember lett a szó legnemesebb értelmében.
Vezéralakja a modori magyar társadalomnak,· központja minden
hazafias törekvésnek. Ahol a magyar élet, a tanügy önfeláldozó
munkást keresett, ott állt .ő az elsők sorában. És mindent az eszme,
semmit .saját érdekében.

Született 1857. évi január 23-ikán Kolozsvárt. Kilenc éves
korában elvesztette apját.· A tanulni vágyó ifjút keresztapja Pakó
János kolozsmonostori plébános vette magához. Szellemi apja lett,
kitől tanulta az életfeladatok komoly felfogását, kinél megszokta,
amire természete hajlott, a tiszta erkölcsi életet. Mikor a kolozs-
vári gymnasium V. osztályát elvégezte, azt a kivánságát fejezte ki,
hogy pap akar lenni. De keresztapja - ritka dolog! - lebeszélte.
Tanítónak készült tehát és elvégezte a kolozsvári áll. tanítóképző-
intézetet, hol 1876-ban kitűnő tanítói oklevelet érdemelt. Pa al Ferenc
igazgató nagyon szerette a szorgalmas, tisztaéletű ifjút és nevelő-
nek ajánlotta a gróf Mikes családhoz. Tanítványa volt Mikes Janka
grófnő, boldogult királynénk meghitt barátnője, jelenleg a párizsi
nagykövet gróf Szécsen Miklós neje. Hogya grófi család rokon-
szenvét kiérdemelte, mutatja az, hogy élete végéig érdeklődött iránta
és családja iránt. Két év mulva beiratkozott a Paedagogiumba,
melynek akkori két tanfolyamának bevégezte után a természettudo-
mányi körből jeles eredményű képesítést nyert. Még egy· évig
működött a gróf Mikes családnál, azután 1880-ban a deési polgári
iskolához neveztetett ki mint' segédtanító. Midőn a következő évben
a modori su . tanítóképzőintézetnél a segedtanári állás megürült,
Gyertyánffy István ajánlatára őt nevezték ki. Tíz évig volt segéd-
tanár eleinte 450, később 600 forint évi fizetéssel. Ebből nemcsak
saját szükségletét fedezte, hanem segélyezte az élettel még küz-
ködő öccsét, hogy álláshoz juthasson és még meg is takarított
tisztességes összeget. Ki tudja meddig várhatott volna még az
akkori szabályzatok szerint rendes tanári állásra, ha a halál rést
nem nyit neki. Mikula Antal tanár halála után elnyerte a rendes
tanárságot azon kötelezettséggel, hogya magyar nyelv tanítását is
elvállalja. Ebbe is beletanult és működött szép sikerrel, míg szak-
em ber kineveztetése után, kedvenc tárgyait, a természettudományo-
kat visszanyerte.

Eötvös József kedvenc eszméje volt az áll. képző intézeteket
vidéki kis városokban elhelyezni. Az iskolák decentralizációját tar-
totta a nemzetre nézve előnyösnek. Az ilyen kulturintézet kihat a
mívelt közönségre, nemzeti' irányt ad a törekvéseknek. Egyesíti,
összpontosítja az erőket. Amodori képzőintézetnek e tekintetben
nehéz munkája volt négy évtizeden át. Hiszen sikerült oázist
teremteni a sivár homoktengerben, melyben a magyar ember jól
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~rezhette magát; de a homoktengerből kevés tért tudott hódítani.
Evszázados mulasztások nyomait nem lehet egy párponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtized alatt
eltüntetni. De ha aJIHGFEDCBAjö v ő nagyobb terület sikeres meghódítására
vállalkozni fog, csakis azon irányban fejthet ki tevékenységet,
mely iránynak híve és lelkes apostola Bakos Kálmán volt. A nem-
zeti kultura hódító fölénye, az önzetlen tiszta törekvés, a nép
iránti szeretet a jelszó. Mily lelkes, kedves ünnepélyeket tudott
Bakos az oázisban rendezni, hány ember tódult a Közrnűvelődési
Egyesület felolvasásairakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Megkörnyékezte mindazokat, kik zongo-
rázni, szavalni, énekelni tudtak, hogy közreműködjenek. Ezek az
ünnepélyek az intézetnek is öröm napjai voltak, mert szeretett
növendékei elvállalták a munka: oroszlánrészét. Hadd tanuljanak
lelkesedni, dolgozni mindazért, ami szép és jó.

Családja és iskolája volt mindene. Családja volt a szeretet
erős vára, ahol nemcsak pihent, de erőt merített a további küz-

delemre. Most fel van dúlva a fészek, a boldog asszonyból gyá-
.szoló özvegy lett, édes leánya árvaságra jutott. Mint tanár és
nevelő követte vallásos szivének sugallatát, hogy a szeretet a leg-
főbb. Szeretetét s~zeretettel fizették növendékei. Régi dolog, de azért
még mindig új. Es marad is az .

. Szegény barátom talán rossz néven venné, ha tudná, hogy
analizálom szerény érdemeit. Nem szerette a dicséretet, nem kivánt
feltűnni. His~ csak halála után tudtuk meg azt is, hogy ősei az
erdélyi fejedelmektől nemesi levelet nyertek. Birta a levelet, de nem
mutatta senkinek. Nem volt szüksége rá, hogy hirdesse. Úgy is
tudtuk, hogy nemes ember, ki a magyar társadalom elitjéhez tartozik.

(Modor.). Lenha r d : Ká r o ly.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z ő ta n á r je lö lt e k d id a k t ik a i k ik é p -

z é s é r ő l .

Újabb tanárképzésünket szervező miniszteri szervezeti szabály-
zat az elméleti kiképzés mellett tanárjelöltjeink gyakorlati, didaktikai
képzéséről is intézkedik, elrendelvén, hogyakapcsolatos elemi tanító-
képzőkben történjék a didaktikai kiképzés. Részletesebb utasítás azon-
ban nincs arról, hogy miben álljon a gyakorlati munka. Inkább az
alapelv van csak nagyjában kijelölve, hogy 1. i. hospitálás (1. évfolyam)
és tanítás (IL évfolyam) által valósittatik meg a didakt. kiképzés. A gya-
korlatban aztán a jelölt az 1. évfolyamban négy hétnyi folytonos óra-
látogatás és a II. évfolyamon szintén négy hétnyi egyfolytában való
tanítás által felel meg az előirt kivánságnak, jól-rosszul, egyéni ráter-
mettsége szerint. Valószinűleg úgy a jelölt, mint a szaktanár örül egy-
aránt, hogy szerencsésen "túlestek" a megkivánt didaktikai gyakor-
laton. Pedig a gyakorlati kiképzés - kellő szervezéssel keresztül víve
- sokkal nagyobb fontosságú a tanári működés első éveir e , sőt sokra
az egész életre, semmint ily könnyen át szabadna rajta esni.
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A ipl szervezett didaktikai gyakorlat a; jelölt és szaktanár
(" vezető tI)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközösen végzett munká já na k kell, hogy er edménye legyen.
A szervezett didaktikai gyakorlat főcélja éppen az lenne, hogy tuda :

to ssá és b ie tossd tegye a kezdő tanító, munkáját a homályos találom-
szerű tapogatózás kisérlete helyett. A tudatosság, minden lépés ok-
adatolási képessége a fő, mert a biztosságot csak később adja meg
a nagy mester, az élet. '

Hogy e tudatosság csak oly egyszerű tanári munkában is,
minő pl. egy részletes ta nmenet készítése, vagy pl. a helyes ta n"

a la k biztos a lka lma znz' tudá sa , stb. a kezdő tanárra meglehetős
kínos zavarok okozói lehetnek, azt az idősebb tanár,' ki ezeken
már átment, igen jól ismeri. Szükséges volna tehát, ha tanárjelölt-
jeink a szakvezető tanárokkal ne csak a hivatalos, a köteles hospi-
tálási és tanítási órákon érintkezn ének, hanem ezen kivül is pl. a
4-4 heti hospitál"ási és tanítási időbenJegalább hetikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-1 órán át
r endszer es, módszer es megbeszé léseket folytassanak, mikor isa szak-
tanár bevezetné a jelöltet a tananyag beosztásába, elrendezésébe,
oekonorniájába, technikájába, stb., szóval az elméle tileg már tudott
elvek gya kor la tz" alkalmazásába, fe ldo lgozá sá ba . A tanári karok m ód-.

szeres értekezletein váló részvétel, - kötelező formában - is elő-
nyösen hasznosítható lenne a jelöltek jövő hivatására. " ,

Nem azt akarom ezzel mondani, mintha eddig is nem adná
meg a szaktanár a szükséges felvilágosítást - ha kérdezi 'a jelölt.
pe hát legyünk őszinték! A valóságban- a jelölt restell kérdezni,
de a tanár is gene-ben van : hátha megsérti a jelöltet, lil már két-
féle tanítói oklevéllel bíró leendő kollégát - kéretlen tanácsaival;
Pedig hát senki sem születik - korunk hitetlen nézéte szerint -
tökéletesen, miként Minerva az arany időkben! -' teljys fegyver-
zettel bele - mesterségébe. Tanúini kell ma mindent 1. .. Ha a
módszer gyakorlati részét, melyről a francia közfelfogás méltán
tartja, hogy: "La méthode s'apprent par exelJlples!"... nem is
lehet máról- holnapra elsajátítani, legalább mégis belevezetódnék a
jelölt a vezető tanárral való b iza lm a s "módszeres megbeszéléseken"
az önálló munká r a való készségbe , az öná lló ter vezésbe . Ha má s,

munká já t is látja,' a fe jlődés belse jébe is betekin the t, tudni fogja majd,
" mit, hogya n és miér t? " kell tenni s így inkább megóvhatja magát
a lélektelen sablonos módszertől, a gépies "manier" . től, puszta for-
mai »routin"-tól.: MegtanúIhatja, hogy az igazi pedagógus mód-
szere nem merevedhetik meg soha, hanem folyton fe jlőd ik, alakúl,
tó "ktle tesed ik a tárgy alkalornszerűsége és a tanulók egyéniségének
kimeríthetetlen változásai szerint. Az intensivebb didaktikai kikép-
zés nemcsak a tanárjelöltek érdeke, de a ta n Ílóképzés fon tos ügyé-,

nek is lényeges előbbrevivője, segítő eszköze. Különben: Több út
vezet Rómába!

(Budapest.)
Ta ná r je lö lt.
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I r o d a lom .

. . Z e n e i I r o d a lm i ú jd o n sá g .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz összes ha ngszer ek ismer te tése .

Számos képpel. Hangszereléstan. Konzervatoriumok, ta n ítókéjJ zö .z·n té-

ze tek és a zenekedvelő nagyközönség számára irta E r dős Tiua da r

tanár. Havelka József bizománya. Ára 3 korona (112 lap). A mű
rendszeresen tárgyalja a hangszerek felosztását, az áthelyező
(transzponáló) hangszerek írásmódját, az összes fa- és rézfuvó, ütő,
billentyűs, pengető és vonóshangszerek leirását, kezelését, hang-
terjedelmét és hanghatásait. a partitura-olvasás szabályait és az:
I903-iki Ta n ítóképzö .In téze ti Ta n ter vhez alkalmazkodva, az orgona
mechanismusát, a pneumatikus szerkezetet, az orgonajáték techni-
káját, a regiszterek kezelését, a z összes o r gona vá ltoza tok nevá nek

betü ,.endes ma gya r á za tá t stb.

S z in y e i · M e r s e P á l . Most, hogy Németországban is mint
műtörténeti jelentőségű nagy mestert födözték fel, tehát ·a leg-
alkalmasabb pillanatban jelent meg Ma lona y Dezső monografiája
Szinyei Merse Pálról a K. LiP P ich Elek szerkesztésében megjelenő
"Művészeti Könyvtár"-ban. A pompás kivitelű, a mester minden
nevezetesebb és jellemző művét szép reprodukcióban közlő kötet
rendkívül érdekesen mondja el Szinyei Merse Pál fejlődésér, küz-
ködéseit, meghasonlását, visszatérését a művészethez s újabb pom-
pázó virágzását. Nagy érdekessége a könyvnek az az önéletrajzi
vázlat, melyet a mester maga írt a könyv szerzőjének kérésére s
amely érdekes jellemzését adja küzdelmeinek s visszavonultsága
alatti lelkiáJlapotának. Az életrajzban Malonyay beállítja Szinyeit
kora művészetének levegőjébe s úgy fejti ki nagy műtörténeti
.jelentőséget ; egyes műveit, géniuszának termékeit élvezetesen,
szinte érdekfeszítően jellemzi, úgy, hogy a könyv olvasmánynak
is a legérdekesebbek közül való. - A ,,"Művészeti Könyvtár"-nak
még egy kötete van sajtó alatt: . a finn O hqu ist János monografiája
a finn művilsze tr ö l, mely az ősszel fog megjelenni. Szinyei Merse
Pál monografiáját a Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és
fiai) cég adta ki; ára díszkötésben 8 korona.

Dürer, A "Művészeti Könyvtár" című vállalatban, amely
nemcsak legnagyobb arányú, hanem legbecsesebb és kiállításra is
legszebb művészetimonografia-vállalatunk, most jelent meg D ür er

Albrecht, a nagy német művész monografiája F elvinczi Ta ká cs

Zoltántól. Dürert Magyarországhoz is köti egy szál: atyja magyar
származású volt, a békésmegyei Ajtós községből vándorolt ki,
mint ötvös legény, Németországba s úgy telepedett meg Nürnberg-
ben, ahol a nagy művész élt és dolgozott. Ta ká cs Zoltán nagy
tudással és finom művészeti érzékkel rajzolja meg Dürer pályáját,
felhasználja a rendelkezésére álló életrajzi adatokat, de a fősúlyt
a mester művészetének elemzésére fekteti. Ezt tüzetesen, minden
szükséges szempontra kiterjeszkedően fejtegeti' s az illusztrációk
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nagy sokaságával is jellemzövé teszi. Ezek az illusztrációk kitünő
reprodukcióban közlik Dürernek minden jelentékenyebb festményét
és metszetet. Takács Zoltán munkája tehát éppen azt adja, amire
a művészet iránt érdeklődő magyar olvasónak leginkább szüksége
van: olyan jellemző tájékoztatást, amelynek alapján megnyílnak
előttünk a mester művészete élvezésének minden forrásai. A "Mű-
vészeti Könyvtár=-nak, melyetponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK. LiP P ich Elek szerkeszt, még az
idén a.~ ősz folyamán egy igen érdekes kötete fog megjelenni: a
finn O hquzSt János munkája a finnek művészetéről, A Dürer-
monografiát Larnpel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai)
r.-t. adta ki: ára díszes, finom ízlésű kötésben 8 korona.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V eg y e s e k . LKJIHGFEDCBA

A státus rendezésről. A középfokú iskolák tanárainak,
az a kérelme, melyet a tervezetbe vett teheremelésnek elej-
tése ügyében terjesztettek a Gróf Zichy János vallés- és köz-
oktatásügyi miniszter úr elé, miképp ezt a napi lapok publi-
kálták is, tárgytalanná lett. A heti 18 órának húszra való
felemelése egyszer és rnindenkorra elejtetett, a harmincöt
éves szolgálati idő kérdése elodáztatott .

. Gróf Zichy János azonban nemcsak a teheremelés
tervezetében rejlő sérelmek megszüntetése által mutatta
meg a tanárság iránt érzett jóindulatát, megmutatta azon
erős, értékes igyekezettel is, mellyel már az 1912-ik évi
költségvetés megmásíthatatlan nak tetsző, merev kereteit
kitágította s a rendezésre kitűzött időt egy évvel meg-
rövidítette. Értékes eredménynek kell ugyanis tartanunk,
hogy az igazgatók s tanárok egyharmada már az 1912-ik évi
költségvetésben belekerül a VI-ik, illetőleg aVII-ik fizetési
osztályokba. Még pedig az 1909-ik évi költségvetés lét-
számának alapján, vagyis azokban a keretekben, melyeket
a Ma gya r Ta n ítóképző októberi számában már közöltünk.

Azon auspiciumok pedig, :melyek a tanárságnak s
a hivatalos fórumoknak egymáshoz való közeledésé-
ből a Miniszter urnak kézzelfoghatóvá lett jóindulatából
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folynak, arra is engednek következtetni, hogy jogos kérel-
meink az egész vonalon mihamarább meg fognak való-

- sulni. Ki1átásunk van tehát arra, hogy javulni fog álta-
lában a segédtanáro~, a gyakorló iskolai tanítók helyzete,
lehetőleg paritásba ketülnek a nem állami tanítóképző-
intézetek tanárai.

Nagy szerencsénk s ezt a tárgyilagos igazság szem-
pontjából konstatálnunk kell, hogy anyagi helyzetünk javí-

, tásának kérdésében olyan ember munkálkodik a miniszter
oldalán, mint Neményi Imre miniszteri tanácsos, kinek
idevonatkozó igyekezetén jobb sorsunk idáig is megfordult.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r o k tanfolyama,") Nagyjelentőségű s az egész ország közoktatas-

ügyére kiható tanfolyam nyílt meg a mai napon,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG róf Zichy J á nos vallas-

és közoktatásügyi miniszter rendeletére, a budapesti VI. ker. állami tanítönö-

képző-intézeti paedagogiai-psychologiai és a ill. kir. gyögypaedagogiai-

psychologiai laboratoriummal kapcsolatosan. E tanfolyam arra akarja

képesíteni a behívott tanárokat, hogy őket a lélektan alaptörvényeit.

tisztázott igazságait tevő s demonstralhatö tételeinek demonstrálo alapon

való tanítására képesítse. A kurzus megnyitása alkalmából konstatálnunk

kell, hogy ilyen, a tanító képzés s a psychologiai oktatás céljaira szolgalö

laboratorium szervezésében hazánk a legelső allarnok között áll. A VI.

ker. tanítónőképző laboratoriumát, még G róf Apponyi Alber t minisztersége

alatt, D r . Neményi Imr e a tanítóképző szakosztály miniszteri tanácsosa,

kezdette szervezni s állandó és gondos körültekintéssel fejleszteni. A mult

iskolai évben már nemcsak bel-, hanem külföldi szakemberek, testületek

látogatták az intézetet; a róm. kath. közoktatasügyi tanács tagjai száthára

pedig demonstrativ előadást is tartott a laboratorium vezetője.

Az intézmény még tovább fejlődött G róf Zichy J á nos minisztersége

alatt. Zichy hamar belátta a laboratorium fontosságát, hasznát s már az

r o r r-ik évi költségvetésben állandó tételt állított he a tanítóképző-intézetek-

kel kapcsolatban létesítendö lélektani laboratoriumokra; - okúl adván,

hogy ezen laboratoriumok létesítése a tanító- és tanítönöképzö-intézetekben,

mit par excellence paedagogiai szakiskolákban, igen kivánatos, mert fontos,

hogy szemlélet utján közöltessenek a kisérlet terére tartozó újabb paeda-

gogiai eredmények,

A jelenlegi tanfolyamra Ka na r a y G éza , Molná r O szká r , Q u i1 lt J ózse .!

és Répa y D á n ie l tanárok vannak felvéve, a tanfolyam előadói pedig Ra nsch ·

1) A tanfolyam előadásainak tartaImát a Ma gya r Ta n ítóképző jövő évi
számaiban részletesen fogjuk közölni. Szerk.
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b U I'g P á l egyetemi m. tanár s a gyögypaedagogiai-psychologiai laboratorium
igazgatója és Na gy La seia igazgató, a' VI. ker. tanítönöképző paedagogiai-

psychologiai laboratoriumnak vezető je . A tanfolyam hallgatói a nyári nagy
szünetben állami kiküldetéssel külföldre mennek, hogy e téren lehetőleg
teljes és tudományos tájékozottságot szer ezzenek s hogy a jövő iskolai
évben ezzel a mödszerrel kezdhessék meg a tanítóképzőkben a lélektan

tanítását.LKJIHGFEDCBA

Házavatás Sepsiszentgyörgyön. A magyar tanítóképzés mai állapotát
s ebben előretörését egyebek közt az is jellemzi, hogy újonnan két állami
tanítóképző-intézet új épülete van már befejezve avagy van munkalatban,
Mert a tanítóképző-intézet munkája több és nagyobbhelyiséget kivan, mint
régen; nő az ifjú s ruha is nagyobb és formásabb kell neki.

A sepsiszentgyörgyi állami tanítönöképzö-intézet új épületét dec. 4-én

avattuk fel. Igen örülök, hogy országos egyesületünk képviseletében a zon részt

vettem, mert ott nem mindennapi tekintetből is volt örömem a magyar
tanítoképzés haladasan. A kormányt dr . Neményi miniszteri tanácsos úr kép-

viselte s láthatólag örvendett azon munkaja egyik sikerének, amellyel a tanító-
képző-intézeteket nemzeti kulturális fontosságuk arányában igyekszik ellátni.
De kiemelendő nek tartom azt is, hogy Bá r ó Szen tker eszty föispantöl és család-
jától kezdve nem volt a .varosnak és nÍegyének intelligens polgára nő és

férfi'egyarant, aki a felavatást a város és vármegye ünnepének ne tartotta volna
sannak sikereért legalább agitálással közre ne működött volna. A közönség

együtt gondolkozik és érez a z állami tanítónőképzővel s arra büszke. Adja
Isten, hogy széltében-hosszában mindenhol mielőbb így legyen hazánkban.

P á lma i Lenke , igazgatónak, aki kitartó munkájáért, buzgalmáért mél-

tán érdemli meg a pálmát, s az egész tanárkarnak rokonszenvet, közbecsülést
szerző ezen müködéseért e helyen is mindezekért Egyesületünk kollegiális

üdvözlete, nagyrabecsülése jár.
Adja Isten, hogy e kollegák a szép, célszerű új épületben is egész-

ségben, boldogságban működhessenek tovább. Az a jö közszellem, amely
ott hamar észrevehető, vezérelje őket az új palotában is, s hogy egyesü-
letünk is mindig örömmel gondolhasson sepsiszentgyörgyi kollegainkra, kik
intézetünknek, státusunknak, egyesületünknek eddig is becsületet, tiszteletet
szeréztek.

A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 1910-1911-re.

A buda pest-o r sova -ver c io r ova i vona lon . Budapest és Cegléd között a

vasar- es ünnepnapokon közlekedő déli, illetve esti vonat megszüntettetik.
Szeged és Kiskunfélegyhaza között a Szegedre reggel 5 óra 37 perc-

kor érkező, valamint a Szegedról este 8 óra 15 perckor induló helyi vonat
forgalmon kivül helyeztetik.



Az Orsovaröl jelenleg este 7 óra 5 perckor Domasnia-Kornyara induló
személyszállító tehervonat Orsovaröl már este 6 óra 44 perckor fog indulni.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szeged-r ókus-dá lja i vona lon . A Szeged- Rókusról d. u. 3 óra 12 perc-
kór Szabadkara induló és onnét éjjel r o óra 1 perckor Szeged-Rókusra vissza-
érkező személyvonatok forgalma megszüntettetik.

A temesvdr -józsefvd r os-buzidsjü r dö i vona lon . Az esti vonat, helyett
Buziasfürdöröl Temesvarra, egy délutáni személyvonat helyeztetik forga-

lomba, mely Buziasfürdöröl d. u. 5 óra IS perckor indul és Ternesvar-

Józsefvárosra este 6 óra 50 perckor érkezik.
A Buziasfürdöröl d. u. 12 óra 50 perckor Temesvar-jözsefvarosra

érkező és az onnan d. u. 3 óra IS perckor visszainduló személyvonatok
forgalma .megszüntettetik,

Az ind ia -vinkovcei vona lon . Rumatöl Indiáig egy tehervonat fog
naponta személyszállítással közlekedni, me ly Rumaról d. u. 12 óra 20
perckor fog indulni és Indiára d. u. 1 óra 19 perckor érkezni, hol
Újvidék felé csatlakozást nyer.

A buda pest-ke le tipd lya udva r -fiumei és ú jdombová r -boszna b r ód i vona lon .

A Budapestről jelenleg d. u. 4 óra la perckor Fiuméba induló gyorsvonat.
későbben azaz este 6 óra IS perckor fog, indulni és Fiuméba reggel 7 óra

ID perckor, Fiume kikötőbe pedig 7 óra 21 perckor fog érkezni, hol a
Venezia és Ancona felé menő hajókhoz csatlakozik.

, A Budapestről jelenleg este 9 órakor indulo gyorsvonat korabban,
vagyis már este 7 óra 40 perckor fog indulni és Fiumé~a d. e. 8 óra
42 perckor fog érkezni.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE vonat nem mint eddig az egész é".en át,

hanem csak bezárólag október' h6 31-ig és február hö 15-től fog forga-
lomba helyeztetni, azaz november hö" I-től február ho IS-ig nem fog

közlekedni.
A Fiuméböl jelenleg éjjel 10 óra 40

korábban, vagy is már este 7 óra 55 perckor
d. e. 9 óra 35 perckor érkezni.

Folytatása következik.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta ta s

a f. é. dec. hó %o-áigbefolyt tagsági dijakról.

1908-ra: Dr. Richtmann Mózes (8 kor.).
J. 909-re: Dr. Richtmann Mózes (8-8 kor.).
1910-re: Niernsee József, Haus Irma, Dr. Katona Lajosné,

Heger Lujza, Lázárné Kasztner Janka, Dr. Richtmann Mózes,
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Folenta Lajos, Pasnáry Győző, Botos Imre,Kárpáti Ernő, Láng
Mihály, Kárpáti Károly, Marczélly Kornél, Micula Vazul, Margócsy
Gyula, Lenhardt Károly (8 kor.).

1910. 1. felére: Buschmann Gyula (4 kor.).
1911·re: Dr. Koch Ferenc (8 kor.), Margócsy Gyula (2 kor.).ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H or ua y Ede

egyes. pénztáros.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e iw e l L ip ó t LKJIHGFEDCBAutódai
BUDAPEST, IX. IPAR· UTCA: 4.

lUimlennemii ískolapadok, Iskola-
torna- és óvoda-berendezések és
szabad. gyermekpadok gyál't:;isa.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lIC i" Árjegyzékliel készséggel
szolgalúuk ingyen és bérmentve.

REICHERT K.
BUDAPEST, VIlI. ÜLLŐI-UT 12.
WIEN VilI. BENNOGASSE 24-26
..•.....•....•.....•....•.....•....•.....•....•.....•....•.....•..

Ajánlják
mintaszerü

górcsöveiket,
mikrotom ...jaikat, polarizációs

és vetitö-
készülékeiket.JIHGFEDCBAr)

Uj tükör ...kondensorok ultra .
mikroskopos részecskék lát .
hatóvá tételére. fényképező
objektivek. - Uj Combinar ...
Solar. Katalógus bérmentve.
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