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TarlítöképzéS .

.A . háborus év,

Midőn egyesiilet 'nk háborus éve lezáródik, adjunk számot

ez évről. !

Az volt-e egyesületünk ebben az' évben, am inek lennie kel--

lett? K ifejezője, irányítój a, előrevivője volt-e a status előtt köteles-

ségként álló érdekeknek. elveknek, cselekedeteknek, amelyek nem-

csak a magyar tanítóképzésnek, hanem az egész nép oktatásnak

javát szolgálni hivatvák?!

M ilyen hiu, kicsinyes, naiv kérdések.irnost, am ikor a nemzet

ifjuságának sebben tanítványainknak, a tanítóságnak, .számos

kollegánknak, testvérsinknek, rokonainknak, fiainknak vére öm lik

a nemzet biztonságáért, a kulturáért, az erkölcs diadaláért!

M ert áldoz a honfi a hazájaért rnunkával, egyéni törekvései-

ről, vágyairói való lemondással, önmegadással, sth. stb" de hason-

lithatatlanul legnagvobb áldozat a véráldozat. M it ér az én áldoza-

tom azé mellett, aki a lövészárokban, ha kell, hónapokig szorong,

éhezik, fázik s médiuma az élősdieknek; s a végén ... vagy ott leli

halálát, vagy a harcmező rohamaban esik el?!

Ez igazságszolgáltatásért bocsásd meg, vérrel áldozó honfi-

társam , ha cikkem elején ama kérdéseket feltettem s továbbá

bocsásd meg azért is, mert a m i munkánk s a te áldozatod közt a

1egszorosabb összefüggés, és tevékenységeinkben a legegységesebb

haditerv van.

A nemzet tagjai most inkább, m int valaha, nagyon érzé-

keny idegszálakkal vannak összekötve. A te harcod sikere m inket

lelkesít s a m i sikereink téged juttatnak harci készségbe, kitar-

tásba. Cs~k együtt győzhetünk; csak együtt tehetjük naggyá Árpád

nemzetét!

Magyar Tanftóképző. 14
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Az elmenteknek és itthon maradottaknak e némán kötött és
, ,

a hazafias kőtelesség érzelmeiM l származó közös haditerve szabta

meg egvesiiletünknek ez évi tevékenységét. Ezért volt ez látható

sikerekben, jelekben, mert ez ma csak a harcosé, eléggé szegény;

de belső sikerekben gazdag, sőt a jövőre vonatkozó közérzelmek-

ben, elhatározásokban igen gazdag.

Eltelik számos év, am ig választmánvaink sokszor egy-két

szóban .elhangzott elmélkedéseiben, . tárgvalásaiban, ,hivatalos

pregrammori kivül is, annyi jó gondolat és elhatározás. fogam-

zana meg, m int ebben az évben.

Össze-összegyültek a jó honfiak egy néhány' választmánvi

ülésen. Nem választmánvi tagok voltak ők ilyenkor, hanem -

mondom - jó honfiak, akiket elsősorban a magyar harci sikerek

vagy sikertelenségek érdekeltek. .Ha nem igy lett volna, kitünő

egyesület lehetnénk, de jó magyar ok nem volnánk.'S ha csak ennyi

lett volna az egész, jópedagógusok sem volnánk.

Azonban m iközben tőlünk telhetőleg m indent megtettünk,

hogya háboru nyomorának .enyhítéséhez - s a harci sikeréhez is

- az itthon maradottak kötelességéhez képest hozzáj árulj unk, az

azokra következő tárgyalásainkban a háboru pedagógiailag érté-

kesítendő tapasztalatai voltak a kiemelkedő szempontok.

A lkot az életre való nemzet a békében; de alkot háboruban

is. S legnagyobbat alkot a sikeres háborut követő békében. Saját

erőnkben, szövetségesünkben sajó Istenben való erős bizodalmunk

ezt igéri ma a magvar 'nemzetnek.

S m i, akik a kőzhizalom 'fenntartásában, a józan öntudat

ápolásában, a harc nyomán járó nyomor enyliitésében a magunk

részét kivettük, ugyancsak ott akarunk lenni, am ikor a' nemzet

egészében, érdekköreiben békés alkotásokhoz fog. De m indig csak

nemzeti génius zunk vezetése mallett.

S am int ez a géniusz ma elemében van, hiv en ahhoz, am ikor

.honszerzésünk idején, s Hollós Mátyás idején harcra tanítottuk

Európát, ugy leszünk elemünkben akkor is, 'am ikor békés rriunká~

val kell megerősíteni azt az alapot, amelyen örökre s folyton bol-

dogabb lesz a magyar. Ezer év alatt sok, talán állandó megp~óbár-

tatáson. ment keresztül a magyar, Ennél nagyobb megpróbáltatás

még .nem volt. S ha világtörténelm i hivatásunkat ki tudjuk olvasni

a multból, ina is arra ismerhetünk rá. Valahányszor teljesítet-

tűk abbeli. hivatásunkat,. m indig megemelkedett .a nemzet. Ezzel

a tudattal, erős hittel, majdnem meggyőződéssel bizom a nemzet

.>
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ikereiben, annál inkább, mert a maihoz hasonló hű partnere a
nemzetnek sohasem volt.

A nemzet emelkedésévei pedig a mi ügyünk: a magyar
tanítóképzés s a népoktatásügy is csak emelkedhetik, különöson,
ha mi éberek, találékonyak, munkások vagyunk és leszünk.

25 éve, hogy Egyesűletunk dolgozik. Egy éve, hogy jubiláris

közgyülésre készültünk. Add édes jó Istenem, hogy ez időszak-
nak a diadalmas béke legyen a lezárója. Adjad, hogy a diadalmas
békében ügyünkhez hivek, kitartók s annak előrevitelében eszesek,
rnunkások, meggondoltak s mindig tettre készek lehessünk.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Ba ló J ózsef, elnök.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetek és a népískolak szellem i

közössége.

A világháboru a legélénkebben demonstrálja a p dagógusok
nagy részének lelkében élő ama vágy igazolt voltát, hogy a köz-

nevelés szervezetében minél tökéletesebb egységre. kell töreked-
nünk. Ennek az egységnek két oldalát látom: egyik a szervezet-
beli egység, a másik a szellemi egység. A köznevelés ideális egy-
sége egyrészt azt kivánná, hogyaköznevelés intézményei ne legye-
nek egymáshoz toldottak, kűlőnböző időből származó, kűlőnböző

koponyák alkotásai, hanem a köznevelés épülete egy fej konstruk-
ciója legven. Ez évszázadok munkája, amelyre most nem szándé-
kozom kiterjeszkedni. Értekezésem témája csupán az egység másik

tényezőjére: a szellem egységére szoritkozik; sőt még további meg-
szorítást is teszek, amennyiben csak arról a szellemheli egységről
fogok értekezni, amely - a feladat természeténél· fogva - \ a
tanítóképző-intézetek és a népiskolák belső munkája között tar-

tozik lenni.
A M. T. január havi számában irtam a tanítóképző-intézet

kebelében folyó kellektiv munkáról. Minden tanítóképző-intézet
ebből a szempontból egy külön egység, amely ennek megfelelőleg
bizonyos tekintetben individualisztikusan rendezi be a maga életét.
A tanítóképző-intézetek, mint különböző individiumok a végcél
felé való utjokhan találkoznak egymással, amely körülménv szel-

lemi egységet foglal magában. A tanítóképző-intézetek az összes
népiskolákkal együtt egy még szélesebb közös cél felé irányítják
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munkájok rúdját, Grafikailag ugy ábrázolnam mondanivalómat,

hogy rajzolnék három koncentrikus kört; a belső (fekete tentá-
. val vastagon huzva) kép viselné a főiskolákat (tudományegyetem,
Pedagógium, zeneakadémia, rajztanárképző sth.), amelyek a
tanítóképző-intézetek kulturájának forrásaiként szerépelnek; ezt
körülvenné egy nagyobb kör (piros téntával vastagon húzva),

amelyben elhelyezkednének kisebb körök (piros téntával vékony an
húzva) alakjában (külön egységek) az egyes tanítóképző-intézetek;

az ezt körülvevő még nagyobb körben (kék téntával vastagon
huzva) kicsiny körök (kék téntával vékorrvan huzva) jelképeznék
az egyes nép iskolákat. Ezek a koncentrikus körök plasztikusan
demonstrálják a kultur ának belülről kifelé való haladását (kifelé
mutató nyillal ellátott sugarak révén), az alsóbb rangu iskolák
nagyobb számát, a nevelői intézmények közös célját, stb. stb.

Ezek a koncentrikus körök a kulturjavak közösségére, egy-
ségességére akarnak szemmelláthatóan rámutatni. A tanítóképző-

intézet és a népiskola között a közös szellem biztosítására legalkal-
masabb eszköz a felügyelet kérdésének olyan megoldása, amely a.
tanítóképző-intézeteknek tartja fenn a nép iskolák tanulmányi
irányítását.

A népiskolai záróvizsgákra kiküldendő iskolafelügyelőkrőI

szóló mult évi miniszteri rendelettel kapcsolatban vitattuk meg ezt
a kérdést e cikk gondolatmenetét megközelítő értelemben Fekete
József kollégámmal. Akkoriban papirra vetett nehány sort -
amelyet iskolafelügyelői minőségben való kiküldetésem teljesen

igazolt és több irányban kiépíteni segített - most aktuálissá tetteTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D é k á n y M ih á ly , lapunk szerkesztőjének.a M. T. március' havi szá-
mában A ta n ító k é p z ő - in té z e ti ta n á r é s a n é p is k o la i fe lü g y e le t ci-
~en megjelent - szerintem nagy horderejü - cikke,' illetőleg.
javaslata. Azt hiszem, sokak nevében beszélek akkor, amikor azt
'rnondom, hogy e gondolatot realizáló mozgalom bennünk élénk
visszhangot kelt, Az alábbi sorok - Dékány cikkével egyetemben

- talán meggyőznek a kérdésben érdekelt minden tényezőt afelől.
hogy a tanítóképző-intézeteknek a népiskolák felett való felügye-

lete a legtermészetesebb pedagógiai jelenség.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,

A tanítóképző-intézeti tanárok (beleértendők az igazgatók
is) előtt egy bizonyos tanítói ideál lebeg. E tanítói eszmény meg-
közelítése minden fáradozások célja. Arra törekednek, hogy a
leendő tanító tisztán lássa a maga helyét, helyesen fogja fél a fel-
adatát; lássa munkáiának összefüggését egyéb tényezőkkel. Bizo-
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nyos filozófiai magaslatra akarják azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. í f ju t emelni, hogy onnan

nézze a közösséget; s e felemelkedés kapcsán tudatossá legyen
benne a társadalom egész munkája. E munkának előbbrevitelében"
'bizonyos foku művészettel (esztétikum) tudjon (fizikum; Iogikum)

és akarjon (etikum) is résztvenni. Tehát a pályát, amelyen a tuda-
tossá tevés (értelmi természetű) processzusa , halad, erkölcsi és
széptani elvekkel s a test edzettségét célzó követelményekkel
impregnáltnak kivánj ák. Szóval etikai és esztétikai légkör rel

körülvett uton a közösség magaslatára emelkedett, szarvezetileg
fejlett tanítói egyéniségben:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa személyiségben látjuk acélt. *)

Ezen elméleti álláspontnak a helyességét a gyakorlatnak kell
igazolnia. Ami azt jelenti, hogy a tanítóképző-intézeti tanárnak

figyelemmel kell kisérnie munkájának eredményét; figyelemmel

kell lennie az életbe kikerült tanítványainak' a működésére. Ez a '
megfigyelés fog atanár számára utbaigazitásokat szolgáltatni. Ez
csendes kritikája az ö munkájának .. Azonban olyan kritika,

arnelvre a maga munkakörét világosan néző tanárnak feltétlenül
.szüksége van. E kritika szerint fogja/a fejlődés jelszavát hir dető.

tanár a maga elméletét helvesbbiteni. Tehát az iskolafelügyeletnek,
az iskolalátogatásnak egyik fontos eredménye elméleti álláspon-
tunk ellenőrzése, a ,szükséghez képest való kor rigálása,

Az iskolalátogatásnak egy másik értékes eredményét kép-

viselik azok a megfigyelések, amelyek a pedagógiai elméletnek
iovábbfejlesztésére .alkalmasak. Nagyon sok esetben mások gya-
korlati munkájának megfigyelése alapján látjuk elméletünknek

még teljesen ki nem épített részeit. E gondolatmenet értelmében
ujabb .pedagógiai gondolataink igazi szükségletekből·származnak.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E z a gondolkozás nem ismer külön .elméletet és külön gyakorlatot,
hanem a lehető legbensőbb kapcsolatban lit ja azokat. Ilyen kon-
kretumokon alapuló álláspontunk fogja a pedagógia elméletét a l '

sokak által szürkének tartott helyzetből kiragadni és eleven erővé
tenni. A pedagógiai elmélet és gyakorlat benső összeolvadásának
két,feltételét'látom: a ) tanítson a tanítóképző-intézeti tanár minél

többet a gyako'rlóiskolában;**) b) legyen minél több alkalma kivül
álló iskolák látogatására, tanulmányozására. A gyakorlóiskolában .

*) V. ö. ~u'!.n't cikkének (M. T. áprilisi szám) a~on részével, amelyben

az egész ember neveléséről íro
**) Erről bővebben írtam a M. T. január havi számában. A' mostani

cikk részben nem egyéb, mint a januári cikk alapgondolatának tágabb

körre való alkalmazása.
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meggyőződést szerezhet a tanár elméletének egyes részei helyes.
volta felől és ugyancsak a gyakorlóiskoláhan szerezhet impulzu-

sokat a részletek kiépítésére vonatkozólag; azonban munkája egész
·komplexumának megitélése, továbbfejlesztése szempontjából a'
működő tanító-tanítványt kell látnia. Az ilyen iskolalátogatás,
rendkivül termékenyítő hatással lesz a pedagógiai normák hirde-
tőjére nézve. E kép impressziói adnak ujabb szempontokat egész.
munkája berendezésének. Tehát a tanítóképzői pedagógiai elmé- .
letnek minél szilárdabb alapon való továbbhaladása határozottan
kivánja az ilyen pedagógiai érintkezéseket.

Az eddigiekből láttuk, hogy a tanítóképző-intézeti tanár a
látogatások által a jövő tanítói nemzedék nevelése szempontjából
helvesbbithetí, álláspontját, továbbá a szerzett tapasztalatok fel-

dolgozás a által a pedagógiai irodalmat is gazdagíthatja.
A tanítÓképző-intézeti munkának a tanár elméletén kivül

egyik legfontosabb · tényezője a növendékek lelkülete. Evégből ele-
mezzük kissé a növendékek - az intézet által hirdetett elvekkel
szemben való - lelkiállapotát. Minden tanító-növendék feltétlenül
érintkezik működő tanítókkal. Ennek az érintkezésnek többféle'
utja lehet. Lehet hogy tanítói légkörból származik (apja, rokonai,

ismerősei tanítók), vagy egykori tanítójában támogatóját látván,.
rendszeresen beszámol neki tanulmányairól, vagy leendő hivatása
folytán érdeklődik műkődő tanítók munkáia és gondolkozása iránt.

Szóval a működő tanítók mindon növendékünkre gyakorolnak
bizonvos hatást. Milyen' természetű ez a hatás? A tapasztalat

szerint ez a hatás legtöbbször nem kedvez a mi elméleti munkánk-
nak, mert a gyakorlati embereknek nagy része nem látja a peda-
gógiai elmélet irányító voltát. A gyakorlati emberek az élet eltérő
jellegének hangoztatásával odajutnak, hogy az elméletet csak olyan
rossznak tüntetik fel, amelyen mindenkinek át kell inagát rágnia,
ha oklevelet akar. Akárhányszor halljuk azt a véleményt, hogy
csak jöjjön az a tanár az én iskolámha és ott alkalmazza az elveit!
Szóval nővendékeink részben ugy látják elméletünket, hogy ez
majd az életben feledésbe megy.*)· Hiszen az élet egészen másr
Ilyen és hasonló gondolatokat, - amelyek a mi ügyünknek rend-
kivül sokat ártanak ~ egyszerre elnémítana az az intézkedés,
amely a tanítóképző-intézetek kezébe adná a tanfelügyeleteket.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*) Sokszor még a fanatikus tanár tanítványainak lelkébe is férkőz-

hetnek kételkedő gondolatok.



199zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Akkor kellene niindenkinekazt éreznie, :!fogy az életben is ugy kell
tanítani, amint azt a tanítóképző-intézet hirdeti; akkor látná min-
denki világosan, hogya tanítóképző-intézet is maga az élet; ez a
szervezet teremtene a növendék lelkében olyan .diszpoziciót, amely'
a lehető legpontosabban hajlandó elveinket magáévá tenni, hiszen
a leendő állásában is ezeket kell követnie, miután a volt tanár lesz
a felügyelő. -

'Az eddigi érvek a tanítóképző-intézet sikeres munkája szem-
pontjaból kivánják a szóban levő felügyeletet. Azonban aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a tá s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kölcsönös; vagyis eIeliigvelet révén nemcsak a tanítóképző-intézet
élete lesz termékenyebb, hanem a népiskola munkája is inten-
zivebblesz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1

, A tanítóképző-intézeti tanárnak van valamelyes személyes:
hatása, amely a tanítvány lelkét bizonyos irányban kimozditja.
Milyen nyereség 'lesz, ha ez a kilengés ujabbérintkezések révén

, /

ujabb lökéseket kap"! A tanítóképző-intézetben a tanár bizonyos

szuggesztiv erővel viszi a leendő tanító gondolkozásat az általa
leghelyesebbnek tartott utra. Az ilyen látogatás aztán - a gyakor-
lat által esetleg mallékvágányra jutott fiatal kultur embert -,

I '

ösztönzésével, buzdításával a határozott célhoz vezető utra .vissza-
tereli. Uj irányok megmutatása által sokszor elhatározó befolyást

gyakorol az impressziókat.szivesen magába fogadó tanítói gene-
rácíónkra. A tanítóképző-intézeti tanártói kapott hatás terern-

tené a legharmónikusabb lelki életet a tanítóban, mert csak srősi-
tést kap olyan irányban, amilyen irányban megindult. A disz-
harmónia lehető kikerülése nagy kulturális hasznot jelent. E fej-
tegetés a pszichológia, pedagógia és világnézet szempontjából

okadatolja, hogy a tanító legtermészetesebb felügyelője, a tanító-
képző-intézeti tanár. Ö tudja, hogy milvennek akarta nevelni a
leendő tanítót, ö tudja legjobban meghirálni, hogy a volt tanítvány
megvalósitia-e eszméit. Az' öfelügyeletét tartja a tanító a legter-
mészetesebbnek; az ő észrevételei nem rombolják le 'a tanító eddigi
ideáit, hanem utasításai a kiépített mederfermészetes erősítése-

ként jelentkeznek.
Az iskolafelügyeleinek ilyen megoldása 'valóságos művelő-

dési kör öket teremtene, amelyeknek középpontjai a tanítóképző-, .,

intézetek volnának .. · Ök intéznék a művelődési kőr munkáját.
A tanítóképző-intézetek bizonyos uj pedagógiai feladatok szolgá-

I - 1 '.

lataba 'állithatnák a körülöttük levő iskolákat. Folytonosan kell

kutatnunk, vizsgálnunk; a tudománybannincsenmegállás. A fej-
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lödés elősegítése egyik főbb principiuma egész munkánknak.

A fejlődés gondolatában rejlő továbbhaladásnak igen sok részlet-
kutatásra van szüksége. Ezeket a részleteket egy ember fel nem
derítheti, hanem ebbŐl a szempontból igen nagy szolgálatot tehet-
nek a tudománynak az egyes iskolák, az egyes iskolák tanítói,
akiknek megfigyeléseit a kulturkőzpont egységesen f~ldolgozhatná.

'llyen részletkutatások lehetnének: 1. a község pszichológiai rajza;

2. azon tényezők felkeresése, amelyek a kulturális haladást elő-
.mozdítiák vagy gátolják; 3. a nemzeti eszmének kedvező vagy ártó
jelenségek; 4. a' tanító gondolatai a tanítóképzés .reformálása

tekintetében; 5. a tanító gyermekfigyelése; 6. a tanító észrevételei
bizonyos I uj methodus helyességének vagy helytelenségének ki-

-rnutatására; 7. a 'tanító saját ujításai gyakorlati munkájáhan

stb. stb.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az' elmondottakból megállapítható,. hogyanépiskolai fel-
ügyeletnek ilyen megoldása kettős tanfolyamot jelentene. -Tan-.
folyamot jelentene a tanítóképző-intézeti tanár szempontjáhól,
aki. saját munkájának helyesebb, vezetésére nézve nagyon sokat
-tanulna; tanfolyamot jelentene e~ a tanítóság szempontjából is,
amely a tanítóképző-intézeti tanárralfolytatott eszmecserék révén

•mintegy megjelenitve látná a módern pedagógiai elveket. Ilyen
uton válnának a tanítóság által is olvasott ujabb eszmék eleven'
erőkké. Ilyen pedagógiai éríntkezések révén esetieg kölcsönösen
ujabb megvilágításban láthatnák a legfrissebb gondolatokat.

Ecikk gondolatmenetéből világosan kiérezhető az az erős
meggvőződésem, hogya tanítóképző-intézeti t~nárok részére egye-

temes jellegü döntő szót kivánok biztosítani a népiskolai Ielűgvelet-
ben. Dékány Mihálv gondolkozásával teljesen egyetértek, csakhogy'

még tovább szándékozom menni ezen az utonr egyetemesebb ter-
mészetünek szeretném látni a tanítóképző-intézeti tanárok fel-
ügyeleti hatáskörét. Egy intézetnek ne csak egy tanára legyen a

felügyeletnek részese, *) hanem az összes tanárok vonassanak bele
ebbe a munkába. Elméleti szempontból körülbelül ugy képzelem
a megoldást, hogy az összes népiskolák a felügyelet szempóntiá-
) "

.) Szer k, Itt, úgy látszik, hibás -megértés van, mert az emlitett indít-

vány (lásd a M. T. márc. szám 91. oldalának utolsó előtti 7~ 6., 5 sorát),

nem egy tanárt,' hanem a tanítóképző mindenkori tanártestületét óhajtja a

járás népiskolai felügyeletével megbizatni; sőt a, következő 92. oldalon CH.
sor) ez a kitétel is' van "a ta ndr iestu le tnek minden egyes ia q ja " /;legalább
10..,..12 iskolát" ... látogatna meg.
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van. Minden ilyen körzetben a tanitóképző-intézet tanártestülete

vezetné a tanulmányi ügyeket. Nagyon érzem, hogy ennek a gon-

dolatnak realizálása rendkivül sok meggondolást, akadályelhári-
tást, sok pedagógiai buzgalmat, ügyszeretetet stb. stb.-t kiván.
(Különös tekintettel a tanítóképző-intézetek és népiskolák külön-

.hőző jellegére.) Ez a térnarrnég sok hozzászólásnak adhat anyaget.

Ez alkalommal a kérdésnek csak elméleti oldalához tudtam hozzá-
.szólni; a gyakorlati javaslatok sok részletkutatást, tanulmányt,
pedagógiai eszmecserét kivánnak, amelyekre most sem időm, sem
módom nem volt.

Soraim végén elmélkedésem lényegeként a tanítóképző-
intézet és a népiskola szoros szellemi kapcsolatának nagy értékét
.a következő öt pontban foglalnám össze.

1. ,A tanítóképző-intézeti tanár az iskolalátogatások által
ellenőrizheti saját elméleti álláspontját.

2. Az ott szerzett termékenyítő hatásokból, megfigyelésekből,
tovább építheti pedagógiai palotáját. '

3. E felügyelet által teremtjük meg növendékeink lelkében a
legalkalmasabb talajt elveinknek szivvel-lélekkel való befoga-
dására.

4. A tanító az ujabb impulzusok révén hathatósabban végez--
heti nagy nevelői feladatát. Az érzelmi momentummal erősített
logikai hatás serkenti munkájában.

5. A tanítóság (beleértve a tanítóképző-intézeti tanárok is)
,ezen impressziók alapján láthatatlan száiak által összefüzött kul-

'turkörökké alakul, amely kulturkörök által összehordott anyagnak
egységes feldolgozása révén hozzájárulhatunk Dr. Imre Sándor
által hirdetett nemzetnevelés gondolatának realizálásához.

Szóval a tervszerü haladás, a fejlődés tudatos szolgálása, a
nevelői szellem egységessége egyenesen megkivánják a tanítóképző-

intézeti tanárok döntő szavát a népiskolai felügyeletben.
Meggyőződésem szerint a tanítóság azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lma ma ter r el való

további \ 'közvetlen érintkezést épen olyan szívesen látná, mint
amilven szilárd meggyőződéssel hirdeti e nehány sor .L: a fejlődés
<érdekében - a nevezett két tényező kapcsolatának feltétlenül sziik-
séges voltát. •

Segítsük diadalra szerkesztőnk indítványát - e fejtegetés
értelmében - egyetemesebb alapon. F r a nk Anta l.

201
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A pedagógiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.keretoí a tanítóképzöben.

Talán nem is egészen megfelelő ez a cim, mert a következők-
ben a gondolatmenet fonalát a pedagógiának kerete az uj bajor-
tantervben fogja nyujtani, de mert az ilynemü megbeszélést a ha-
zai viszonyokra való vonatkoztatás nélkül alig lehet elképzelni, a
fenti cím sem tér el nagyon a valóságtól.

Utolsó közleményünkben (M. T. 1915. jan.) bemutattuk a
bajor képzőknek reformját. Ugyanott vázoltuk a reformmal kap-
csolatos uj tanterv et, de ennek behatöbb tárgyalásába nem bocsájt-
koztunk. Móst ennek az uj bajor képzői tantervnek egy fejezetét, a
pedagógiának beállítását a bajor képzőreformba, tesszük meg-
figyelésünk tárgyává .

. A kőzőlt Stundentafel-en látjuk, hogy a bajor tanterv a peda-
gógiát, mint a tanítóképzés Iőtárgvát, az általános ismeretéket
nyujtó tárgyak után, a sorrendben lQ-nek állítja be kőzvetlenű]

a müvészeti és gyakorlati tárgyak elé. Ez az elhelyezés, mint azt
szintén érintettük, valószinüleg a régi tantervnek a beosztásából
maradt meg, ahol a képzőt megelőző praeparandiában, ott a reál-

tárgyak vittek nagyobb szerepet, a pedagógiának nem volt helye.
Az uj tanterv is csak a 4. osztály tól kezdve állítja be a pedagógiát.

Az ehhez abeállításhoz füzött multkori reflexióinkat nem
akarjuk itt ismételni. A tárgy és óraszerinti beosztást azonban
mégegyszer le kell közölnünk, hogy könrrvebb legyen az áttekintés.

Tárgy
I I

Osztály

4 5 6 Összesen

Pedagógiai lélektan I I · 2 2I Neveléstan. 2 '2

, Tanítástan. 1 1 1 3

Szervezettan (Schulkunde) . . 1 1

Neveléstörténet 2 2 '

Pedagógiai olvasmányok . 1 1

Gyakorlati tanítás (Schulpraxis) . 1 10 11
- ----

3 4 15 22

Már a multkor feltünt, hogyTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte s tta n nem szerepel a pedagó-
giai tárgyak kőzőtt. Nálunk igen. Néhány szóval érintettük azt IS>

miért helyeseljük a testi élet ismertetését a pedagógiai tárgyak
sorozatának élén. Most még más szempontokból kell erre a té-
mára visszatérnünk.



2037

Az a körülmény ugyanis, hogy a külföld képzőihen a testi
élet ismertetése nincsen mindenütt fölvéve a pedagógiai képzés
szorosabb keretébe, támogató érvet látszik szolgáltatni annak a
minálunk sem ismeretlen vélekedésnek, amely a testtant a termo-
szetrajz keretébe akarja attenni a pedagógia helyett. Távol áll
tőlünk vitatkozást kezdeni e kérdés felett, de mert, ugy gondoljuk,
sokan vagyunk, akik a testtant szivesen 'látjuk a pedagógia köré-
ben, szerény véleményünket röviden meg~ndokolj,uk.' '

Ha semmi egyébről nincsen szó, mint csupán és kizárólag

arról,hogy vajjon' a testtant a biológia tanára a szaktudás citnén
előadhatja-e vagy nem, ezt, a tétel ilyen beállitásáhan, senki sein
fogja tagadni. O igen, az emberi szervezetnek histologiai, tengő és
állatéleti berendezkedése, felépítése, annyira közel áll az emlősökéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, '

hez, hogy annak tárgyalása beleillik a természetrajz keretébe. Sőt
abemutatásokat, kisérleteket, boncolásokat, mikroszkopikus meg-
figyeléseket stb. a biológia tanára kőnnvoben és ügyesebben is,
végezné, mint a szakpedagógus. Ez tiszta dolog.

A kérdés lényege azonban, legalább mielőttünk, arra a.
pontra helyezkedik,vajjonjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z ember t a peda gógiá ba n egvszerűen,
állatnak tekintiük-e, vagy az állatvilág fölött álló' lénynek: ember-
nek? Ha csak állat és semmi más, akkor helye a természetrajz-
ban van, é s akkor majdnem azt mondanók, hogy az egész peda-
gógiának adjunk más nevet, vagy legalább a szónakmás értelmet!

Például akkor a pedagógia ne jelentsen nevelést, hanem ídomitást;
, dresszurát. De ha a pedagógiának az ernbere ember és nem csupán
emlősállat, akkor talán mégis jobb lesz, ha a magasabb szempon-
tok kedvéért a pedagógiának az: «emher s-étmeghagviuk egészen

testestől-lelkestől a pedagógiának.

Mint már ebből a mondatfüzésből is kiérzik, mi aáoknak az.
oldalán vagyunk, akik az emberi máltóság védelmével a pedagógia

méltóságát is védeni vélik. «Készséggel elismerem, hogy soha senki
sem látta, hogy az egyik faj más fajt hozott volna létre, vagy hogy
tény, amely foltétlenül igazolná, hogy ilyen átalakulás valaha tör-
ténÚ. (Yves Delage. L. Mercier: Psychologie 371. 1 . ) A helyzet ma .
is ez. Az ember állati leszármazásának monista értelmében ma-:
gyarázott elméletét abszolut kényszerítő biztosságu adattal nem,
lehet igazolni. A homo alalus-t, 'a proanthropost, a pithekanthro-.
post megkonstruálták, - ha nem is olyan/tudománytalan csalási '
szándékkal, mint Haeckel az ő hírhedt embrió-kliséit, - de csak
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ugy gondolatformán, egy kicsit talán tendenciózusan, papiroson,
képben és szövegben, de biztos nyomát bemutatiü nem lehet. A
.jávai, a krapinai vagy a Neander völgyi leletek magvarázatán a
.szaktudósok sem tudnak megegyezni, a Vesere völgyi (Le Moustier,
Dordognc, Francia o.) barlang o koponyájával pedig ugyancsak
'rosszul jártak (Archiv für Anthropologie VII. 1909.'287. L és
Obermaier:A minden idők embere 142.; Stimmen aus Maria-Lach
84. köt. 2. füzet; Prűhistorische Zeitschrift 1912. 3. és 4. füzet).TSRQPONMLKJIHGFEDCBAf tz

.eziránvu törekvéseknek végeredményét legjobban jellemzi Méhely
Lajosnak egy nyilatkozata, amely szerint: «a javai leletben oly ki- '
halt lény maradványaival van dolgunk, amely még nem volt egé-
.szen ~mber, de már rpeghaladta a jelenleg élő emberalaku maj-

. mok fokát: egyenes testtartással birt ésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmá r va lószinü leg beszéln i

is tudo tt» . Azt nem is említjük, hogy sokan kételkedtek a jávai lelrlt
bizonvitó erejében (Török Aurél), de Méhely «valószinűleg a-je

még kétségesebb értéküvé teszi azt. Biztos, hogy diluvialis rétegben
találták, édesvizü csigamaradványok között, tüzhely és sütés-főzés
nyomaival. Most Méhely szerint «beszélni is tudott». Ha beszélt,
akkor gondolkodott, ezt mutatja a tüzhely is. A diluvialis gondol-
kodó ember pedig a «homo sapiens», a mi emberünk, (Dudek:
Származástan 95. 1.)' A chemiai vérösszetétel elmélete sem bizo-
nyit (Wasman: Die moderne Biologie und die En twicklungs-
theorie, III. kiad. 467, ,1.) A végeredményt Zittel (Handb. der
Palaontologie, IV.' 718. 1.) igy állapítja meg: Az összes ... ember-'

', maradványok ... 'a «homo sapiens»-szel egyeznek meg. Semmi-
képen sem hidalják át az ürt az ember és a majom közőtt». Ranke:
« ... Europa ősemberiségének legtöbb képviselője, a nemes íor-
máju,.feltünően szép Cro-Magrion-féle tipusz lép elénk.» (Meffert: ,
Ap. Vortriige II. 195.) «A proanthropos egyáltalában nem tárgya
többé az anthropologiának. (Virchow bécsi beszédében 1889-ben.)
Az ember származását a spekuláció utján próbáltak megállapí-
tani s a majomelmélethez jutottak; de ugyanannyi joggal máshova
is eljuthattak volna. (Virchow I~nsbruckban 1894-ben.) Fraas
paleontologus: «Ama gondolat, hogy az emberiség valamely ma-
jomfajtából származott, a legnagyobb ostobaság, amelyet valaha
.az emberiség történetéről gondoltak ... » (Meffert: Ap. Vortráge
II. 214. 1.) Mi ezt nem mondjuk, mert föl kell tételezn,ünk, hogy
'a kutatókat becsületes -tiszta szándék vezeti. Szóval, ha az ember-
ről a paleontológia és az anthropologia sem tudja bebizonyítani,
.hogv tisztán állati szárrnazásu, akkor talán a pedagógia: se avassa
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azzá és ne utalja a testtant - minden hasonlósága dacára se - az
állattan keretébe!

De azért van, nem ugyan a tiszta darvinista, hanem a mér-
sékelt evolucionista elmélet számára megértésünk. Igaz ugyan,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogya ) a holt anyag es növény közé áthághatatlan falat von a te-
nyészeti élet, hogy b) a növény és állat közé át ném léphető iirt
von az érzéki élet, 'hogye) az állat és ember .kőzé kinai falnál is

magasabb korlátot emel, a szellemi élet (Szuszai: Apologetika IL
kiad, 185,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ) , ~indazáltal a Lamarc-féle gondolat, a tipusok hatá-
rai között való fejlődésnek, átalakulásnak lehetősége, nem látszik
kiz,ártnak. FrankKároly S,J, «Die Entwicklungstheorie im Lichte-
der Tatsachen» (IlL-X. L u. o.) egész sorozatát mutatja be ezek-
nek a kifejlődési folyamatoknak. A természettudorriányokaz erh-
beri test ösi fejlődésére ugyan még ebben az iránybansem tudnak
érdemleges felvilágosítást nyujtani, mert az ember a földön .való
megjelenésétől kezdve ugy meglehetősen ugyanaz az ember, miut
mi vagyunk, ésa jelenlegi eltérések, abnormitások is mutatnak
legalább is akkora elhailásokat, mint l i mult egész az ősember ig,
mégis, ha valamikor a tudomány .kimutathatná, hogy az emberi
élet kezdetei a legegyszerübb formákból fejlődtek, ugy az] abban
az alakban, amelyben a komoly tudomány most hypotézisképen
sejti, hogy t. i. az emberi test kezdettől fogva csak mint emberi test
fejlődött, és hogy az egyszerii kezdetleges formákból ~em valami'
állat, hanem csak és egyedül az ember fejlődhetett, az evolució-
elméletének ezt az alakját, talán az emberi méltóság sérelme nél-
kül elfogadhatnánk. Maazonhan ez is csak elmélet, hypotézis, amit
a növényi és állati élet párhuzatnai mint lehetőséget fe~szinre vet-
nek, de amit kétségbevonhatatlanul igazolni ma sem tudunk.

A többi érveinket mát csak röviden említjük. Igy a {~sttan-
nak a pedagógia keretében való meghagyását kivánja a nevelés
célja, mert a pedagógiának a testi-nevelést is kell szolgálnia.
Kivánja a test és lélek elválaszthatatlan kapcsolata, amit legjob-
ban igazol' a modern kísérletilélektan. Kivánja az erkÖlcsi világ- '

rend és a vallásos nevelés szelleme, aminek a jelentőségét ugy az.
állami elemi, valamint a képzői tan tervünk és utasitásaink ki-
em~lik, komoly pedagógusaink méltatják. (Dr. Veszély: Népiskolai.

Nevelést~n ~Lkiad. 54. L Dr. Kornis: A lelki élet ism. 110. Dr.
Székely György: A lelki élet ism. 131. L stb.) Positiv valláserkől-
csön nyugvó világnézet nélkül lehetetlen az erkölcsi jellem .ki-
alakítása. Ilyen világnézetet_pedig az embernek monista, rationa-
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lista vagy materialista felfogása nem nyujthat. Lapozzuk végig a
nevelés történetét és látjuk, hogy a testi élet ápolása mindig a lelki
élet fejlesztésének előfeltétele. Igaza van Dr: Balónak: ... a tanító-
nak, az első pedagógiai teendőkre nézve, a testi élet megismerése -
nyujtja az utmutatást. Ez a testi élet ismeretének és a neveléstan-
nak összefüggése, kapcsolata, amelynél fogva mondhatjuk, hogy
a testtan a neveléstannak alaptudománya. (Dr. Bí:tló: A testi élet
ismertetése. 7. lap.) . .

Mindezzel tehát nem akartunk egyebet mondani, mint csak
azt, hogy ha a tisztán materiális, tárgyi tekintet, t. i. az embernek
.állatisága, sem kivánja az ember testi életének az állatéval való
tárgyalását, akkor a pedagógiának eszményibb érdekei joggal kő-

vetelhetik azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegész ember i a neveléstan számára. Helyesen fogta
fel ezt a mi tantervünk a multban és jelenben és nem irhatjuk fol
a bajor reform előnyére, hogy ezt a régebbi hiányát most sem egé-
szen korrigálta ki. Mert részben igen.

Mig ugyanis a régebbi bajor tantervben a testtan a Prápa-
randenschule harmadik kurzusán mint a természetrajz befejező
tárgya szerepelt, addig az uj tantervben a természettudományok
köréből egészen kivéve, a sorrendben közvetlenül a pedagógia elé
rukkolya a hatodik évfolyamon önállósághoz jutott. Tehát ez

haladás és pedig a mi értelmünkben, de csak lépés a cél felé, nem
annak elérése. Két okból nem. Először azért, mert a testtan a bajor
tantervben. ugy· a régiben valamint az ujban, sokkal kisebb terje-
delemben szerspel, mint nálunk. Mintha kevesebb fontosságot
tulajdonitanának neki. A fősulyt az egészségtanra helyezik, erről
nevezik el a tárgvat is, heti két órát szánva összesen. A tanterv

vázlata:
1. Általános egészségtan.

1. Az emberi test felépítése.

Szerveinek célja és munkáia.

2. Az egyes emher életszükségletei. (Levegő, viz stb.)
3. Az egé'szség veszélyei. (Betegségek, első segély stb.)

II. Iskolaegészségügv,

1. A tanítás egészségtana.
Szellemi elfáradás. Különböző hajlamok és tehetségek. A ta-
nulók száma. Órarend és.az egyes tantárgyak hygienája. Házi

dolgozatok. Vizsgák. Büntetések. Szünidők.

2. Iskolahetegségek.
3. A tanítói hivatás hvgíenáia.

4. Az iskolaépület egészségtana (részletesen) .



Már igy is látszik, hogy a tulajdonképeni testi életnek kicsiny'
zerep jut és a legbővebben az iskola egészségügye tárgyalandó.

Ezt a szintén szűkszavu utasítás is hangoztatja, amikor a kapcso-
latos biológiai, chemiai és fizikai kisérleteket a lehető egyeze-
rüekre szorítja, ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z . általános egészségtant az iskola egészség-
ügyévei nem párhuzamosan, hanem egymásután rendeli tárgya-
landónak. Körülbelül majdnem szószerint csak ennyi az egész
utasítás is, és cél gyanánt főleg az iskolai egészségügy iránt való
.érzéknek az ébresztését jelöli meg. Kőnyvük: Dr. Schmeil: Der
.Mensch, sok abrával mindössze 70 oldal, 'sem tartalom, sem.szin-
vonalra nem kiván sokat. Világos, rövid.

A másik kőrülménv, amely ami szempontunkból a bajor
1,

tantervben talán némi hiányt jelent, hogy az egészségtannal együtt
.a testtan is a hatodik osztályra, tehát a pedagógia végére kerül.
Az ő felfogásuk szerint érthető, mert náluk a fő a Schulhygiene,
már pedig ez is pedagógia, de viszont hiányzik elől a testtan, mint
a pedagógia' alaptudománya. '

Talán tanuihatnánk is valamit a bajoroknak e két discipli-
nát, a test- és egészségtant, illető látszólagos szükmarkuságából.

Korunknak egy értékes ereje az 1912-iki kőzgvülésünkre «A peda-.
gógia tanítása» cimén egy rendkivül érdekes tervezetet állított
össze, amely azután a «Javaslatok és jelentések» füzetben meg is
jelent. Tanulságos olvasmány minden szakerőnek. A testtan anya-
gát az 1. évfolyamunkra színte tökéletes körültekintéssel és szak-
tudással rendezi el. Talán ezt tartotta szem előtt az a másik kolléga
ur, aki a M. T. egyik utóbbi füzetében azon indokolással óhajtja
a testt ant a biológia tanárának juttatni, hogy a sok boncolás,

kisérlet, mikroskop stb. a biologiába jobban beillik és az állattan
tanára ügyesebben kezelheti. Ez utóbbira nézve objektív tekintet-
ből már nyilatkoztunk. De a bajor keretet látv~ az a kérdés merül

fel, vajjon okvetlen sziikséges-e minekiink az első éven a testtan-
ból annyi jót és szépet nvuitanunk, amit ez a kűlőnhen rendkivül
-érdekes tárgy szépetés tanulságos at .magában rejt? Vajjon mire
van szüksége a' néptanitónak, tegyük hozzá a magyar néptanító-

"

nak, hogy hivatását ezirányban értse és betöltse? Talán ez volna
a mí helyes mértékiink. Ne értsük félre egymást. Igaz, hogy aki a
magasba tör, az a hegynek a csucsát nézi, és a jó lővő a cél fölé
tekint. Helyes'. De abban az írnént említett szép tervezetben az

utolsó mondat igy szól: minden lépésnél,melyet eszményi célunk
felé teszünk, nézzük, tud-e még követni a növendék (i. m. ,29. l.)?
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megoldás kulcsa, Azaz ne akarjunk a -pedagógia testtanába min-
dent beleszorítani, amit az emberi test szervezetének csodálatos-
szövevénvéről szépet és hasznosat tudhatunk. A magyarországi
elemi iskolák számára képezünk gyakorlati néptanítókat, nem pe-
dig somatologusokat, anatomusokat vagy chirurgusokat.

A demonstrációktóI sem kell megijedni a pedagógus előadó-
nak. Egy-két j6 segédkőnvvvel, kis türelemmel és odaadással könv-
nyen sajátithat el annyit, amennyi okvetlenül szükséges. Például
a N agy-Quint-féle praeparatumok ismertetője afelett sajnálkozott,
hogy a praeparatumokhoz nincsenek magyarázó szines képek.
Igaz, hogy ez megkönnyítené a pedagógus bemutató munkáját, de I

a hiologiai, fiziologiai, anatomiai-munkákban van annyi ábra,
hogy a Nagy-Quint-féle kisérő szőveg átolvasása után még az

olyan pedagógus is eredményesen tájékozhatja magát és szemlél-
tessen a növendékeknek, aki kűlőnben talán inkább az elméleti
didaktíkával foglalkozik szivesebben.

Az eddig füzött tárgyalásunkból a testtanra vonatkozólag
tehát eredményképen odajutunk, hogy a magyar tanterv a peda-
gógia keretébe helyezve ezt a tárgvat. neki illőbb helyet biztosít;
mint az uj bajor tanterv, de viszont a bajor tanterv az anyag s z ű -

kebb körével előnyben van, mert minálunk nagy a hajlandóság a
testtan természetrajzi tárgyalását széles alapokra tágítani. Kifele-
zést nyer ez például a Quint-féle egyébként minden dicséretre-
méltó uj módszerü tankönyvben, amelyről irója és birálója val-
lotta, hogy a heti két órában alaposan át nem dolgozható. Mindaz-
által el kell ismerni kiváló használhatóságát. Merítsen belőle az.
előadó annyit, .amennvit a reá szánt időben feldolgozhat és az egy
elemi iskolai tanítónak elég. A Quint-féle könyvnek értéke nemaz,
anyag sokaságában, hanern a gyakorlati alkalmazásban rejlik.

A szerosabban vett pedagógia a bajor tantervben a negyedik
osztályba illesztettmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógiai lé le k ta n n a l kezdődik. Heti két órá-
val szerepel. Mint a' neve mutatja «pádagogische Psychologie» é 8 ,

igy nem bölcseleti propedeutika, nem filozófia a tágabb értelem-
ben, hanem a lelki életnek pedagógiai vonatkozásai. Megint idéz-
zük az eredeti szőveget: «A lelki élet leglényegesebb jelenségei és:
törvényei. Ezzel összefüggésben: a gyermek lelki Iejlődése.

Az ogvéníség..

A legfontosabb kóros tünetek.»
Ennyi az egész és semmi egyéb. Amit rni általános nevelés-



tannak mondhatnánk, az értelmi, érzelmi nevelést, az akaratfej-
lesztést, azt az ötödik osztályban tanítják «neveléstan, Erziehungs-
lehre» cimen. Az utasításban pedig a tanító választására van
bízva, hogy ha jobbnak látja vegyen az első félévben három órát a
lélektanra és a heti egy órában előadandó tanítástan a második
félévben tárgyalja heti .két órában, a lélektant pedig .heti egy órá-
ban. Ezen intézkedés ugy félig-meddig elismeri, hogy didaktikát
előzetes lélektani alapismeretek nélkül taníta;ü nehéz.

Az ötödik osztályban tehát külön vanjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEr eiehwnqslehr e heti
két órában. Anyaga, amit imént említettünk: «a nevelés alap-
tényei, nevelői hatás az értelemre és érzelemre; az akarat neve-
lése». Többet erről az utasítás nem mond.

Mint látjuk, a tanterv és utasítás itt is hasonlíthatatlanul ke-
vesebb támaszpontot nyujt, mint a miénk. Időt azonban többet

szán a lélektanra, mint nekünk van. Nálunk egy évig heti három
óra, náluk' két éven heti két óra. Ez heti egy óra többletet jelent
és vele azt az előnyt, hogy lassubb haladással a jelöltek intenzí-
vebben dolgozzak fel lelki munkájukat, Ezt az intenziyitást csak'
az anyag szellemi megemésztésére vonatkoztat juk, mert egyébként
sem terjedelemre, sem mélységre nem járunk messze egymástól.
Lilgalább az irásbeli képesítők dolgozatai erről tanuskodnak. Az
a kőrülménv, hogy szóbeli képesítőt ebből is csak akkor tesznek,
ha az irásbeli kettesnél gyöngébben sikerűlt, azt lászikmutatni,
hogy különösebb jelentőséget sem a psychologiának, sem az Er-
ziehungslehre-nek nem tulajdonítanak. A néhány évelőtt végig-
hallgatott képesitőkön szóbeli lélektani feleletet alig lehetett hal-
lani, jeléül, hogy az irásbeli mindnek igen jól ment, ami egyrészt
a fenti nyugodt haladás előnyét mutatja, másrészt az alkalmazott
mérték átlagára enged következtetni.

A mi utasításaink negyedik pontja egyenesen megtiltja a
lélek-mivoltáról szóló fejtegetéseket és csupán a lelki élet jelensé-
geinek magyarázatát engedi meg.'Ez a tilalom a bajor utasításban
nincsen benne. Kétségtelen, hogy e tárgy felett eltérhetnek a néze-
tek. Sem a bajor, sem a mi tantervünk vagy utasításainkat nem
akarjuk kritika tárgyává tenni, amikor néhány gondolatot mégis
idefűzűnk. De egyébként sem akarnánk semmi oldalról sem vitát
provokálni. Egész nevelesünk vallásos jellegű. Az állami iskoláké
is, a Ielekezetieké is. A vallástan, helyesen, mint kőtelező tantárgy
"an benne összes tanterveinkben. Bevett vallásfelekezeteink, ke-
resztény és nem keresztény egyaránt a lélek létén és szellemiségén

Magyar Tanítóképző. 15
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épülnek feL De a lelki élet jelenségeiről beszélve, ezen jelenségek-
alanyának mivoltát ne említsük. M~rt? Mert lehetnek, akik két-
ségbe vonják a lélek létét. ne ha nincsen lélek, akkor minek a val-
Iás? Keresztény, zsidó, pogány egyaránt? Veszedelmes egy gondo-
lat, nem jó végiggondolni - egy kérdőjel elé állít, amelyre nem

.akarunk igent és nem merünk nemet mondani! Hát kerüljük ki!
Hiszen némi tekintetben talán jobb is. Egy kiváló nevü fővárosi
bölcsészünk intelligens közönség előtt igy figur ázta ki a materia-
lista világnézetet: hogy miből lett a világ? furcsa kiváncsiság,
hát vanés ez 'elég! S a művelt közönség nevetett. A komoly peda-
gógusnak ez előtt a kérdőjel előtt megfagy ajkán' a mosoly. Vajjon
lélek nélkül a pedagógia - pedagógia? Csodálkozunk ifjuságunk
erkölcsi tartalmatlaríságán. Hiszen tanulnak hittant. És ott a

lélek létének bizonyítását. Igen tanulnak. De az a lélek nemcsak a
hittanórán, hanem tudásvágyának minden szárnylebbentésén
keresi önmagát, És nem találja meg; ,mert nem mutatjuk meg

neki. Belenéz a teleskopba, a mikroskopba, bámulja a természet
szépségeit és ámul a saját belvilágának szédítő mélységein, és erre
az egy kérdésre nem kap választ sehol: honnét, miért? Tanítunk
psychologiát psyche nélkül. Hát van vagy nincs? A, metaphisica,
theologia, az emberiség történetének évezredei a milliók nak égbe-
törö sóhaja, esze, szive, öröme, fájdalma hangosan vallja hogy van,
néhány filozofus szeretné .bebizonvitani, hogy nincs, tehát: hall-
gassunk róla. Szegény ifjuság; szegény pedagógia!

Messzire vezetne a lélek mivoltáról mélyebb elmélkedésbe
bocsájtkoznunk. Tartozunk a m. t. olvasóink iránt azzal, hogy föl-
tételezzük, miszerint ismerik a kérdés mibenlétét, a mai állapotát.
Értjük a tim tervek óvatosságát, amely elejét akarja venni a kép-
zőkbe olyan viták bevitelét, amelyek az ifjuság vallási meggyő-
ződését megingathatnák. Ezért mondottuk fentebb, hogy talán
jobb is. De mindenkinek, aki modern nevelésünk gyöngéit ismeri,
be kell látnia, hogy ha nemcsak a hittan, hanem ~ koncentráció
elve szerint minden tárgy, a természettuclományiak mellett főleg
a psychologia összesegítene .az ifjuság lelkében a tudás és hit kő-
zött harmoníát teremteni, az eredmény az egyéniség, jellem, aka-
rat terén, ahol épen legtöbbet nélkülözünk, a jelenleginél kiélégi-

tőbb lehetne. Aztán ne felejtsük el, hogy tanítókról és tanítónökröl

van szó, akik hivatva lennének majd lelket önteni a gyermek-
seregbe. És ők maguk is a kétkedés, esetleg a tagadás szellemét
. hordják nyugtalanul vergődő kebleikben.



·Még egy-két, ma még talán nem annyira, de később veszé-
Iyessé válható eltolódást észlelhetünk modern psychologiai tör ek-
veseinkben. Egy kissé szinte félve irányít juk feléjük a figyelmet,
mert manapság ha valaki nem föltétlenül, és talán önálló gon-
dolkodás nélkül hódol be a modern divat-tudományoknak, részt-
vevő lesajnálkozásnak teszi ki önmagát és ügyét. Az egyik volna a
psychofizikai törekvéseknek nagyon is materialisztikus hajlan-
dósága, a másik az erkölcsi érzeteknek egészen az érzelemvilágba
való utalása és az értelmi hittől izolálása, a harmadik az akarat-
nevelésben az akaratszabadság határainak szükítése, illetőleg el-
mosódása.

Tisztelettel hajolunk meg a lélektanulmányozás sikerei előtt.
Sőt e sorok írója is szerény munkásául szegődött ennek a peda-
gógiát sok hasznos adattal szolgáló iránynak. A legujabb eredmé-
nyek és állapotokról megbizhatóan tájékoztatnak Ruttmann: Die
Hauptergebnisse der modernen Psychologie mit besonderen Hűek-
sieht der Individualforschung. Leipzig, 1914. Wunderlich. Aztán
Ranschburg, Nagy László, Vértes, Révész, Molnár Oszkár, Gál
Kelemen stb. munkái. Mi magyar ok különösen meg lehetünk elé-
gedve az uj irány felkarolásáv'al. Psvchologiai laboratoriumaink
szépen telnek _a legkülönfélébb megfigyelési és kisérleti eszközök-
kel. De ne várjuk, hogy mindent megmérhessünk, hogy mindent
demonstrálhassunk, osztályozhassunk és fixirozzunk. A mi kisér-
leti lélektanunk többnyire az érzéki észrevevések, fiziologiai,
psychofizikai jelenségek keretében mozog. Magát a lelket szer-
:számokkal el nem érhetjük, amint a boncoló kés sem kutathatta
fel. Óvatosaknak kell lennünk, nehogy a lényeg szenvedjen. A

lélektanból nem csinálhatunk egészen fizikát!
A másik az erkölcsi érzeteknek hangsulyozása. Röviden ki-

fejezve az erkölcstant és a vallástant tisztán az érzelmi élet kere-
ieibe utaljak. Ez nagy tévedés. Az erkölcsöt először 'is nem szabad _
elválasztani a vallástól. A vallás pedig. nem csupán érzelem, ha-
nem, és talán főképen, értelem .. Veszedelmes lejtőre lép' például
egyik igen tisztelt kollégánk, mikor bár a vallástant nem akarja
kiküszöbölni az iskoláb al, mégis a polgári erkölcstan behozatalát
emlegeti, amit, t. i. a független morált, a müvelt nyugot már
'míndenütt bevezetett. Kant független morália képtelenség. Vagy
van erkölcsi törvényeinknek szentesítő tekintélye vagy nincsen.
Ha az ember nem önönmagának a teremtője, hanem egy legfel-
őbb lénynek a teremtménye, akkor független ember - abszolut
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.vallásos-erkölcstörvényeket szolgai erkölcsnek nevezik, mert juta-
lom vagy büntetés az indító vagy visszatartó rugójuk. Félreértik
a keresztény erkölcsi tökéletesség alapgondolatát, amely szerint
az erkölcs magaslatán álló ember elsősorban Isten tökéletes szere-
tetéből cselekszik és nem a jutalom vagy büntetés az akaratelhatá-
rozásának a főrugója. Minél magasabbra tud valaki emelkedni az.
erkölcsi tökéletesség létráján, számára annál inkább alul marad-
nak a jutalom és büntetés ösztönzései. Miért ne cselekedhetnék a

. gyermek tiszta szeretetből szüleinek a kedve szerint? Tudja, hogy
ezért a szűlő szeretete a jutalma és boldog, hogy méltó lesz reá, Je-
elsődlegesen mégis a szülőjének kivánt engedelmeskedni vagy neki
örömet okozni. Ez volna a pedagógiai engedelmesség eszménye.
És bárcsak minden gyermekkel elérhetnénk. De azért, mert 111

végcél az engedelmességre, később önfegyelmezésre nevelésben az
önzetlen szeretet és tisztelet a tekintély iránt, vajjon szabad-a a.
fegyelmezésből a jutalom és büntetés fogalmát törülnünk, mikor
ez a jutalom és büntetés hatalmas eszköz a gyermek. erkölcsi
emelkedésére? Minél magasabbra emeltük őt a jutalom és büntetés
rugóival. .annál önzetlenebbül fog fölfelé törni, most már nem I t

jutalom és büntetésért, hanem az eszményi-jóért. És minél inkább
megközelíti a legfőbb jó eszményi tökéletességét, annál nagyobb
erővel vonzza az őt magához (<<legyetektökéletesek, mínt a ti
mennyei Atyátok tőkéletes»). A boldogság, melyet a legfőbb jónak
közelsége, a hozzá való hasonlóság felénk áraszt, már nem juta-
lom többé, hanem az ő közelségének,' élvezésének okozati járuléka.
És mig ez a boldogság mágneses erővel vonz és függve tart, addig
a tőle való elszakadásnak gondolata mint mélység tátong alattunk,
amelytől, mint a legnagyobb büntetéstől, irtózattal fordítjuk pJ'

tekintetünket. Független erkölcs nincsen. Vagy függ az Istentől,
vagy függ az embertől. Ha az utóbbitól függ, akkor nincs állandó-
sága. Ha nincsen állandósága, akkor nem igazi erkölcs, mert az
erkölcsi jó és rossz az abszolut fogalom, ugy mint az igazság. Ha
tehát nincsen Istentől függő erkölcs, akkor egyátalában nincsen
erkölcsi törvény, mert amit mi annak mondunk, az csak a másik-
nak a gyökerétőlleszakított kopirozása. A jutalom és büntetés
ösztönzésére, mint eszközre szükség van az akaratnak .fölfelé irá-
nyitásában. De az örök ju alom vagy 'Örök büntetés a végcélban
nem jutalom vagy büntetés, hanem a legfőbb jóval való bensősé-
ges egyesülés vagy a tőle való örök megfosztatás. Mindkettő az er-



kőlcs válaszutjának utolsó állomása. Aki akarja a jót önmagáért,

annak akarnia kell a jóval összekapcsolt boldogságot is. Aki elfor-
dul a jótól önmagáért, vagvis az erkölcsi rosszhoz fordul az er-
kölcsi rosszért, az nem kerülheti el a legjobb jótól való örök el-
választatásnak átkait. Ha tehát, mint lit juk, a tökéletes szeretet
az erkölcsi törvénynek legfőbb rugója, némileg érthető a neo-
moralisták tévedése, amely az erkölcsöt; sőt a vallást is, az érze-
lemvilágba kivánja bekebelezni.

De sem az erkölcs, sem oa vallás nem pusztán érzelem. Az
-erkőlcs a tökéletesség vágya. A tökéletesség az, örök igazság, szép-

ség, jóság. Az erkölcs utja az örök tökéletesség felé való akarás,
törekvés. Indulás, cselekvés a cél felé. Az akarás, indulás, törekvés,
a szeretet vonzása a cél ismeretét föltételezi. A cél az örök igazság,
szépség, jóság. A felé való törekvés, tehát az erkölcs, az örök igaz-
ság, szépség és jóságnak megismerését föltételezi. Ignoti nulla
cupido, Az örök cél megismerését a hit közvetíti. A hit állítja tehát
elénk az élet célját, az erkölcs jelöli ki a hozzá vezető utat. Hit nél-
küli erkölcs céltalan eszköz. A hit, mint az igazság, szépség, jóság

forrásának megismerése az értelemnek dolga. A megismert igaz-
ság, szépség, jóság megszeretéseaz érzelmi élet körét kapcsolja
össze az előbbivel. Ezért a vallás és erkölcs először elválaszthatat-
lanok egymástól, másodszor mindkettő az értelemnek és érzelem-
nek közös munkája. A hit jócselekedetek nélkül nem teljes hit, és
a jócselekedetek hit nélkül nem teljes erkölcs.

Azt mondtuk az imént, hogy nincsen független erkölcs, mert
vagy függ az Istentől, vagy ,függ az embertől. Ezen alapszik az
erkölcsi rend szentesítésének,-következőleg a felelősségnek, a tekin-
télynek és lelkiismeretességnek az elve. ,A tételes (pozitiv, hitcik-
'kelyes) vallások erkölcsi törvényeiket isteni 'szentesitésüeknek

tanítják. A független morál erkölcsi rendje, eltekintve attól, amit
már említettünk, hogy pontozatait a vallásos erkölcstan gyökeré-
ről sarlózta, mint önmaga beismeri, csak emberi szentesítést is-
mer. Sőt, ezt mi tesszük hozzá, azt 'sem. Mert melyik az a laikus
morál tanító vagy bölcselő, akinek erkölcsi elveit a társadalom
összesege azért fogadja el erkölcsi irányításnak, mert egy tudós
'embertől származnak? Az erkölcsi szabályok minden egyéb
törvény vagy rendeletnél mélyebben és általánosabban nyulnak
bele az egyén és a társadalom cselekvési módjába. Épen ott állíta-
nak fel hatalmas korlátokat, ahol az azokhoz való alkalmazkodás
az önzés kinövéseit, a szenvedély kitöréseit nyesegeti. Itt még azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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erkölcsi elvek belső igazsága sem elég erős tekintély. Szokratész,
Szeneka, Cicero gyönyörüen beszéltek az erényről, de nem -éltek
aszerint. Rousseau előbb azt hitte, hogy az ember vallás nélkül is
tisztességes ember lehet; e tévedésből azonban kigyógyult. A neve-
léstörténetben tárgyaljuk Rousseaut, de Vallomásai-t alig ajánl-
hatjuk ifjuságunknak erkölcsi olvasmány gyanánt. Hát ki szen-
tesitse a laikus morál tételeit? A társadalom? A társa alom fo.:.
galma meglehetősen tág keretü és érte a felelősséget megint vagy
senki vagy csák egyesek, a vezetők viszik. Vagy a társadalmi réte-
gek érdekcsoportok szerint osztálvozódnak és mindegyik időben
és térben más-más erkölcsi elveknek hódol. Sem elvi egységet, sem
általános kiterjedést nem önthetünk a laikus morálba, mert nincs
semmiféle általános és lelkiismeretben kötelező szentesítése. Ahol,
pedig a nagy önmegtagadással vagy heroikus áldozatokkal járó
feladatoknak nincsen felsőbb szankciója, ott a nehézségektől vissza-
ijedő emberi akarat csakhamar megalkuszik és az erény tövis es
utjairól a kényelmesebb erkölcsi felfogások ösvényeire lép, vagy
lelkiismeretét elhallgattatva semminemü erkölcsi köteléket sem
hajlandó önmagán eltürni. Ezuton csakhamar odajutunk, ahol a
laikus morál a francia iskolákban tart. A tanító év végén jutalmat
adott egy ifjúnak, mert ő az }lső az erkölcstanban. De ugyanakkor
a közönség felé fordult e szavakkal: «Meg kell azonban jegyeznem,
hogy ez a leghaszontalanabb fickó az egész intézetben. I I A fűgget-
len morál alapjára büntető szankció nélkül még egy állam sem

\

helyezkedett. A törvényszékeket, a fegyházakat még sehol. sem
szüntették be. Tekintély nélkül nincsen társadalmi rend. A lelki-
ismeret mélyén gyökerező tekintélynek forrása egyedül a vallásos
erkölcsben lehetséges. Ez minden társadalmi rendnek az alapja.
ez a lelkiismeretnek egyedül hatékony irányitója, amit nem pótol-
hat semminemü műveltség, semmiféle intelligencia. Sem bajonett.
sem ágyu. Ezt bizonyítja az a vérrel áztatott harctér, amelyen a
mi vérünk folyik az igazságért. Az a művelt nyugat, amely éle-
tünkre tör, laikus morált tanít az iskolaiban.

Ne válasszuk el tehit képzőinkben - és más iskoláinkban
sem - az erkölcsi nevelést a vallástól és ne utaljuk egyiket sem
tisztán az érzelmi élet körébe, mert ez psychologiai tévedés. Ami
pedig tévedés a psychologiáb n, az nem lehet igazság a pedagó-
giában. •

De mint föntebb a testi élet tanitásánál volt megértésünk a
másik félen állók számára, ugy itt sem zárkózhatunk el az ellen-.
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érvek megfontolásától. A morálfilozofusok egyik része azért

kiván laikus morált, mert ki akarja az iskolábólszor itanr a vallást.
Ezekkel mi nem tárgyalhatunk, e;eknek a moráifilozofiájától
hangzik felénk fiaink halálhörgése. Abból az erkölcstanból; amely
ilyenre képes, talán azok sem fognak többet kérni, akik eddig
vágyó szernmel pillantották az ellentáborba. A mórálfilozofusok

másik része ,azért keresi a laikus morált, mert az Ifjuság erkölcsi
nevelését illetőleg az elért er~dményeket fogyatékosaknak találja.
Ezeknek sok igazuk van. Ezek emlegetik az egyéniség nevelését, a
jellemet, az akaraterőt stb. Itt azonban a hibá gyökere nem az
erkölcstanításnak a vallástanítás keretében való elégtelenségéhen

rejlik, hanem abban, hogy az erkölcsi nevelés a vallástannal
együtt egészen magára van hagyva. A hittanár vagy hitoktató'
izolálvaáll a tanári, karban, a hittannak nincsen kapcsolata a
többi tárgyakkal'; a növendék az egész tanári és nevelői karban
~, tisztelet-becsület senkit sem akarunk megsérteni - nem látja
élő gyakorlati igazolását annak, amit -követendő erkölcsi elvek

gyanánt hallott elmélethen az iskolában. Sőt 'itt nem csak az is-
kola, de hibás és talán még inkább a család és a, széles társa-
dalom. Nea vallaserkölcsös oktatást szidjuk, hanem mi mondjunk
valamennyien mea culpáf Ez a ténymegállapítás. Az iskola egye-
dül nem lesz képes a helyzetet megváltoztatni. De amennyit meg-:
tehet, meg kell tennie, kezdve a képzőn. Fentebb már rámutattunk
arra a hiányra, amit .l.élektani munkánkban a növendék is észre ..•

vesz, amikor nem msrűnk kirukkolni a lélek mivoltának, szellemi,
létének, örökéletre hivatottságának bátor beismerésével és meg-

vallásával. Mily hatalmasan kapcsolódnék ez a vallásoktatás ala-
nyába, az ifjuság lelkébe! Hát még ha a~ egész psvchologia a val-
lásta~ nővérévé válhatnal Ha .már mindenáron külön erkölcstan

félével is akarják' elősegíteni az ~rkölcsi nevelést, ugy tanítsanak
ethikát, de csak a kőzépfoku iskolákban, a~ol a, lélektan valami
formában szerepel. De az az ethika ne legyen külön tantárgy, ha-
nem legyen alélektanba, filozofiai propedeutikába, neveléstanba
stb. mint integrans rész beleillesztve, de még mint fejezetnek se
'adjunk polgári erkölcstan, független' morál vagy bármi ilyen
cimet. Legyen egvszerüen a lélektannak az ethika elemeivel való

I ,

kibővítése, megbizható segítőtársa a vallástannak. Ebben' az alak-
ban tálán nem fogják ellenezni azok sem, akik a vallástaura félté-='
kenyek. Öszintén vallva ezekhez tartozik e közlemény írója is és

elvből perhor-reseál minden polgári erkölcstant bármilyen szép

, \
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ceger alatt kinálkozzék- is. A vallásos erkölcstan pedig maradjon

meg az egész vonalon. És miért ne lehetnének az összes tárgyak
és egész nevelési berendezésünk ethikai tartalommal és erkőlcsi
vonatkozásokkal átszőve? Nem az a mi erkölcsi nevelésünk fogyat-
kozása, hogy a vallásoktatás nem tud megfelelni hivatásának, ha-
nem az, hogy egész nevelési vonalunkon semmi vagy igen kevés
támogatásra talál. Egy tanulmány uti beszámolóban volt alkal-

munk megemlíteni, hogy a meglátogatott német képzők legtöbb-
jében intenziv valláserkölcsös szellemü össztanítás uralkodik. A
tantervben nincsen parancsolva, de az életbe gyakorlatilag be-
viszik. Az egyik képzőnek - a müncheninek - pedagógiai tan-
erői, mind világi urak, nyilvános és magánéletükben példásan
valláserkölcsős életet élnek. A tanítás és a példa harmonikus an

hat, ,És hat. Itt a mi egyik hibánk. A másikra ezer példát tud
mindegyikünk. A családi tüzhelynek nincsen melege a vallás-
erkölcs számára. fiu- és leánygyermekeknél egyaránt. Vagy ha
valami kevés van, az formalizmus, kűlsőség, nem izzó élet, nem
meggyőződés. Nyújtsunk egymásnak segítőkezet, ne azt keressük
ami elválaszt, hanem ami egyesít, becsületes, őszinte barátsággal,
ne egy intézetben, hanem mindenki és mindenütt és megváltozik
a föld szine.

Még egy' pont volna, amit mostani programmunkba föl-
vettünk, az akaratnevelés problémája modern nevelésünkben. Ez
is a psychologia keretébe tartozik. Ugy hosszura nyult elmélkedé-
sünket e ponttal röviden zárjuk. Hogyatömegnevelésben az egyé-
niség háttérbe szorul, hogya' környezetelmélet, az átöröklés,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:1

psychopatikus hajlamok stb. stb. az egyéni akaratfejlődésre hát-
rányosan hathatnak, hogy kevés az egyéniségünk, gyöngék a jel-
lemeink, ingatagok az akaratnyilvárrulásaink, főleg gyávák az
életküzdelemre, kényelmesek a fáradságra, hiuk az elismertetésre
stb. stb. époly elismert tünetek mint előbb az erkölcsi fogyatko-
zásokról beismertűk. Hiszen együtt járnak. Hogy az akaratneve-
lésben az értelmi és érzelmi nevelés egyformán lényeges, a szok-
tatás, a példa, a fegyelmezés stb. mellőzhetlen, ezek annyira kőz-
helyek, hogy szinte nem is merjük leirni.· Pedig vannak ám e
téren is nézeteltérések! Mindezeket nem érintve csak egyet em-
lítünk. Azt, hogy pedagógiánkban az akaratszabadság kezelése
valahogvan határozatlan, sziik keretbe zárkózik, elmosódik. Az-
által, hogy alélek szellemi létével, öröklétre hivatottságával nem
merünk nyilt~I). kilépni, mondjuk ki őszintén, nem merünk hát-



ran vallásos világnézetet vallani, kicsinyenként meg kell eléged-
nünk az akarat szabadságának, vagy iskolás stilusban szólva, a
szabadakaratnak puszta nevével, fizikai magyarázatával, vagy
kétségbevonjuk, vagy egyenesen tagadjuk. Szellemi lelkünknek
gondolkodási képessége mellett legfőbb ereje az akarat. Az anyagi
világban vas szükságszorüság uralkodik. A növény- és állatélet

bár táguló keretekkel, de mégis szükségszerüség uralma alatt ,
jelentkezik. Az egész -mindenségben megnyilvánuló ezen törvény-
szerüség alkalmazást keres .az emberi lélek szellemi munkájára, fl

megismerés és akarására is. A biologia, fiziologia, a kisérleti lélek-
· .tan,a pedologia, a kriminologia, apsychopathologia stb. szorgal-
rnasan gyüjti az érveket és tapasztalati adatokat az emberi akarat

. szabadságának körülnvirbálására. Minél korlátoltabb az akarat,

.szabadságunk, annál kisebb a felősségünk, annál enyhébb ek az
erkölcsi törvények,' annál könnyebb az alkalmazkodás, kényelme-
sebb az élet, többet, szabadabban élvezhetünk, mintha kevesebb
azabadakarattal gondtalanabbul élhetnénk. Nézzünk körül, nem
azok küzdenek-e a szabadakarat ellen, akiknek elég a laikus morál

. 1,

és nem kell az önálló szellemi lélek? Vajjon véletlenül találkoznak
modern pedagógiai niozgalmaink vezető szálai? Alig ..

Ne adjuk fel szellemi önállóságunkat! Ne higyjük el, hogy
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm í lelkesedésünk, kűzdelműnk,' örömünk, fájdalmunk csak fizio-
chemíkai belsőfolyamatoknak és kíilső i:nilie~ hatásoknak az össze- '

• tevése. Ne higyjük el, bárki mondja is, hogy mi is csak gép vu-
gyunk, mint a csillagjárás az égen, vegetativ élet, mint a virág-
fakadás tavasszal, levélhullás ősszel, tenyészélet ösztöne vezet,
mint az állatot,' csak fokozati különbséggel! .

Ám jó, nem abszolut szabad az ember sem. A belső és külső
, ' .

'körülmények módosítólag, iránvitólag. néha elhatározólag hat-
nak akaratunkra. De relativ akaratszabadságunk van. Az érv, az
öntudat érve sohasem fog elavulni. Az ember mindíg fölismeri,
érzi, hogy ő öntudatosan ura cselekedetének, hogy különbséget
tehet, hogy választhat a jó és rossz között. Lelkiismeretének szava
ellenére is teheti azt, amit rossznak lát, ,és nincs az a hatalom égenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

és főldön, amely kényszeríthesse őt arra, amit nem akar. Érzi I I

felelősség sulyát, mérlegel a cselekedet előtt, lelkiismeret.e meg-
szólal utána. «Soha nem teszem többé», fogadja az egyiknél, «ujra
tenném bármíkor» ismétli a másiknál. Küzd jó és rossz hajlamai
szenvedélveivel, győz és elbukik. Az akar~tnak titáni harcait vívja
meg, vagy pulya szivvel hunyászkodik meg a tulerő előtt. A ter-



218zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

mész et nem akar meghalni, sohasem akar meghalni és az öngyil-
kos meg-hal, mert: akar meghalni. Stb. stb.

Jellemeket, egyéniségeket akarunk nevelni, könyvoket írunk,
teleprédikáljuk a félvilágot az akaratnevelés problémájával. He-
lyes, sok joóés hasznos van abban, de egy hiányzik, belőle.. Sast
nemzenek a sasok és nem szül nyulat Nubia párduca. Először ne-
adjuk fel önmagunk a saját erőnk és akaratunkba vetett hitet. Ne
próbáljuk saját erkölcsi felelősségünk kötelező öntudatát kisehbí-
teni, vagy ámítani akaratszabadságunk korlátoltságának modern
okoskodásaival. Ez edz, ez; acéloz, ez ad bátorságot és kedvet,
Ennek az akaratnak nem szégyen és nem megalázó meghajolni
az erkölcsi törvények isteni szentesítése előtt, amint a hősnek
dicsőség hadverőparancsnoka előtt tisztelegni..

Ezzel be is fejezem mostani fejtegetéseimet, a pedagógia
többi tárgyairól majd máskor. A zárószótelső személyben irom.
Prohászka nagy lelkétől tanultam, hogy sohase támadjunk, ha-
nem mindig legyen megértésünk és érzésünk mindenki számára,
A kollegiálís szeretet ezen elnézésével kérem a féntieket fogadni,
Talán lesznek többen is, akik osztják véleménvemet, hogy modern
nevelésünk modern gyöngéit. csak kipróbált biztos alapokon javít-
hatjuk.

Pozsony.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégh 'F er enc .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Különfélék.

A. .tl'IránizmusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín t nemzeti ideálo

,

A most duló világháboruban többször olvassuk, hogy a
tu r á n i eredetü ,magyar, török, bolgár nagyszerü katona .. Itt-ott a
turánizmus jövőjéről is. szó esik. Legujabban pedig Japán, Kina
pánázsiatizmusát fejtegetik, mint az eljövendő «sárga veszedelem»
főmozgatóját, amely pedig - szerintem - szintén pánturánizmus.

Nézzük tehát, m í a turánizmus? Az ős Tur á nból Bur opobc:

Ázsiá ba szétá ga zó fa jr okon népek ga zda sá g i és szellemi ka pcso-

lá tá na k ideá ja . Vagvis a magyar, török, bolgár, finn, mongol,
mandsu, japán, kínai, továbbá az Elő-, Hátsó-Indiában, Perzsiá-
ban és Oroszországban élő, mintegy ha tszá z (600) milliónyi .íaj-
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rokon néptömeg gazdasági, szellemi tömörülésének nagyszeru gon-
dolata. - , / -,

A pánturán. eszme mozgatója keleten J'apán, nyugoton Tö-
.rök-, Magyarország. Legerősebb Japánban és Törökországban, de

az idea szépen hódít a finn-ugor, a török-tatár, s az Indiában lakó
turáni törzsek kőzőtt is, mert a turánság érdekei mindenholjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközö~

sek; az elnyomó mi~denütt a moszkovita cá r iemue .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A turánizmus er kö lcsi és a nya gi nagy hasznából kiemeljük
a kővstkezőket: A turáni szövetkezés enyhítené ezeréves két fő-
bajunkat: nemzetünk szá r nbeli kicsinységét és a t~{r á n i á tko t"),

melyek miatt eddig - pár fényes kerszakot leszámltva - igazán
boldogulni nem tudtunk. Számbeli, kicsinységét nemzetünk régen
testi-lelki . jelességének fölényével ellensulyozta, a turáni átkot
pedig válságos időben megszüntette. Sajnos, ma már. a "tíz,' sőt

. nemzetiségeinknek beolvasztása esetén, a husz milliónyi .magvar-
ság száma is annyira csekély, hogya szá z milliónvi germánság E'S

a szá znegyven milliónyi szlávság űtkőzőjén miiI den jelességünk

ellenére sem biztosíthatjuk számunkra a második ezer évet. Jö-
vőnk érdekében tehát olyan népszővetkezést kell keresnünk, mely
a véJ 'Ség i kapcsolaton felül a kölcsönös ér dekek fonalával köthet
össze bennünket, hogy egymást támogatva közös célunkatelérhes-
suk. Ez a turánizmus.

Ez az idea a magyar nemzeti eszmét kiseélesiiené, hatalmas
fa ji ideává duzzasztana. ,

Ma minden a nagyság, tömör ülés jegyében fejlődik. A száza-
dokkal együt a fogalmak is nőnek. Ezért beszélünk világkeres-
kedelemről, ezért tömörülnek a rokon nemzetek fa jokká . Nos, ha,
van pá nszlá v, pá nger r ná n , na gyszer b stb. idea, lenni kell pá ntur á n

eszmének is, nem luxushól, hanem életsziikség letbő l, ha százmil- . ;

liós idegen néptömegek kőzőtt r na gya r "nemzetkén t élni akarunk.
Á pánturánizmus védelmébe veszi apró, pusztuló Tajroko-

nainkat, ezek a nagyobb önálló turáni nemzetek segítségével kőnv-

nyenfönntarthatók. A turániz1pus növelné tehát valamennyinél
a fa ji tin tsuuü , a magabizalom, a jövőbe vetett hitt er kö lcsi erejét.

Ez a faji öntudat tette erőssé a szláv és germánságot, sőt a' kicsi
, -

román nemzetet is.
De orvosszerül szolgálna a turánizmus legnagyobb' bü-

" .

*l Minden más, bajunk e kettőnek, a folyománya. A kj,ilső támadásole

is erre épültek.
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niinkre: ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApá r toskodá sr a is. J6 irányba terelné a pártoskodásban
elfecsérlődő rengeteg a ktiv erőt s felszabadítaná a közönyben le-
kötött óriás pa ssziv energiát. Uj cél, uj ideál lelkesítené az eddig
rokontalannak hitt, csüggedő magyart. Megnyiina számára Kelet,

ahol uj térrel, uj érvényesüléssei; százezrek jogos ambicióját elégít-
hetnők ki. Mi a tu r á n i á tok főoka? Az, hogy az eszes magyar,
nenizetnek sokkal több a valóban nagy és jó közepes férfia, egyéni-
sége, mint amennyi idehaza, szűk hazájukban, méltó módon ér-
vényesülhetne. Ezért a mellőzöttek vagy kivándorolnak, vagy pár-
toskodó meddő közéleti harcokban emésztik föl testi-lelki ener-
giájukat. Ezt a milliókat érő energiatékozlást kell nekünk itthon
és Keleten gyümölcsöző praktikus munkává átalakítanunk. A tu-
ránizmussal ez is megoldható. IlY módon a régi' turáni átok
tU 1 'á n i á ldá ssá válik, mint ahogyapassziv erőt jelentő jégpáncél
olvadás után a ktiv energiát kifejtő vizzé lesz.*)

Anyagi tekintetben eddigi évi 300 milliónyi összes keleti for-
galmunkat a turáni kapcsolat utján meg lehetne ötször özn i. (Tel-
jes keleti forgalmunk 1910-ben 291.474,000 koronára rugott. Ezt
az összeget évi ezer-ezerötszáz millióra emolhetnők.) ,

Közga zda sá g< /'mk, tudomá nuunk, míivészetünk számára
megnyilnék Kelet, a maga ősrégi rejtett gazdagságával. E téren iR
-szinte beláthatatlan perspektivát tüntet föl a turáni eszme.

.De használna a turánizmus a szövetséges germá nsá gna k is,
,amely gazdasági érdekeit Keleten Kina határáig épen a turánság .
-segitségével érheti el. Mert a turánizmusban az a nagyszerü, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-e z a legsovénebb magyar nemzeti eszme egyuttal dina sztikus, osz-

tr á k, némei, ső tvilá gügyef is szolgál egyszerre. A multban a turáni
magyar mindig a germánnal tartott. Ez hagyományos Árpád-
politika. 892-ben és 1278-ban a nyugoti szláv birodalmat kétszer
döntötték meg őseink. f t ; . Habsburgház hatalmát, Ausztria kelet-
Kezését a magyaroknak köszönheti. A jelen háboruban a magyar
mellett ott vitézkedik török testvérünk is, hogy csapást mérjünk a

zsarnok cárizmusra. Ami pedig a jövőt illeti, semmi kétség, hogy
a nagy leszámolásker az összes turánság együtt lesz, mert a turán-

ság érdekei Európában is, Ázsiában is, közösek.

A germánok, turánok szövetkezése ilyen értelemben majdan

* ) Az eszes, vezető, szerepre teremtett, deegyuttal érvényesülés hiá-

nyában pá r tos magyarnak épugy terjeszkednie kell, mint régen a -szintén

eszes, de pártos ógörögnek, olasznak. E két nemzet a gya rma tosítá ssa l segí-

tett magán; mi a turáni szövetséggel oldhatjuk meg a 'turáni átkot.

# '



ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvilá gbékét viszi előbbre, mert a 600 milliós turánság kapcsolata:
Németországgal, Ausztriával s az ezek érdekkörébe eső államok-
kal olyan hatalmat fog képviselni, amellyel szemben minden más-'
féle szövetség eltörpül s igy ujabb véres világháboru eshetősége jó
ideig lehetetlennek látszik. Mert a világbékét nem csodaszerrel,
nem hágai határozattal, hanem a turáni szövetséghez hasonló ha-
talmas eeer ueekedéssei lehet megközelíteni.

Ime, a turáni szövetkezés óriás jelentősége. De lesz máss

haszna is. Biztositani fogja Magyarország és: Ausztria gazdasági
jövőjét arra az esetre is, hogy ha Németországgal vámunióba lép-'
nénk. A némei-osetr á k-ma qua r vámunió folytán beállható ipari..
kereskedelmi veszteségünket a turáni gazdasági kapcsolat bősége-
sen kártalaníthatja. Kelet rokon népei velünk szivesen kötnek üz-'
leteket, mert tudják, hogy mi gym'ma tokm, világkereskedelemre-
nem vágyunk, érdekeiket tehát nem sértjük. Németország pedig'
a török szövetség utján Elő-Ázsiában szerezhet kitűnő piacokat.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

De legfőbb jelentősége a turán,izmusnak az, hogy, ez a turán-
ságot 1nindenféle eshetőség ellen meg tnu iia véden i. Jöhet bár-
milyen idő, a diplomaták tervezhetnek bármit: az öntuda tr a ébr ed t

turánság két nagy veszedelme: a ptir ioskodá s és a pá nszlá vizmus'

végső eredményében, tehát javára vált. Az egyik kezével sujtó, a .
másikkal áldó igazságos gondviselés örök törvénye érvényesül itt
is. CA magvar-törők-holgát százados harcot szoros barátság vál-
totta föl; Japán, Kina nemsokára ugyanezt fogja tenni.)

«Döntő győzelmeink majdan a Germán és a Turán világ'
tartós szövetségét fogják eredménvezni. Nálunk a Turán világot és
a Mohamedán világot ma még kellőkép nem értékelik. Megjön ez a.
feltámadás is. A Germánok már is megértették.» Ezt irta Szemer e

Miklós ACél f. évi áprilisi számában. Tökéletesen igaza van Huha

leszármazott jának; a németek meg fogják érteni Japánt is, mert
Japán pánázsiatizmusa összeegyeztethető a mi pánturánizmu-
sunkkal. Ha pedig egyszer a pánturán eszme összeforr, vagy meg-
egyezik a japán-kinai pánázsiatizmussal: akkor a sárga veszede-
lem félelmes fogalma lomtárba kerüL

A'rnagvar, török, bolgár nemzetre két teendő vár: megter em--

fen i a ma gya r , tö r ök, bo lgá r ga zda sá g i és ku lt1 ,tr a i szövetséget, az- ,
után beka pcso ln i ezt a pánturán ideát a ja pá n pá ná zsia ti~us'>

för ekvésekbe, hogy mindkettő, a főcélban egyesülve, a világbéke és-
a világkultura szolgálatában álljon.

Magyar-, 'I'örők-, Bolgárországnak a második ezredévben.

221'-



tehát, az a hivatása, hogy a saját fennállásánakbiztosításán felüljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,kibékítse Európát Kelet-Ázsiával. Régen Kelet és Nyugot között
ezt a nehéz viharfogó: szerepet hazánk teljesítette, a jövőben Ázsia
esetleges sárga veszedelmét, Európa, Ázsia feszültségét a nyugoti
(magyar, török, holgár) turánság fogja eloszlatni okós pólitikával,
t1 turánizmus békét teremtő villámháritójával.

A kimondott turánizmus, mint eszme, nagyon fiatal. Főkép
, .azőta terjed, amióta a pánszlávizmus gyökerében támadta meg az

öss; ; : es turánságot. Mindazáltal a magyar turánizmus különféle

nevek alatt IV, Béla királyunk óta állandóan foglalkoztatta nagy- ,
jainkat. Ahányszor főbajunk: számbeli kicsinységünk' nagyon
érezhetővé vált, vagy katasztrófák sujtottak, mindig a turániz-'
mushoz menekültünk. IV. Bélá ba n , kőrösi Csoma Sándorban, Ber-
zeviczy Gergelyben, Széchenyiben , Kossu ih . Lajosban, Andr á ssy

Gvulában, Bor oss Gáborban élt a turánizmusnagv ideája anélkül,
hogy ezt valamely határozott fogalomban megjelölték volna. Saj-
nos, a turáni szövetség az akkori sok-sok gátló körülmény miatt
meg nem valósulhatott.

Részleges turánizmusról azonban már a multban is beszél-
hetünk. Sza polya i János király a török segítségével biztosította
trónját s Erd 'é ly is 150 évig a törőknek köszönhette fiiggetlenségét.

Az az Erdély, amely az egész magyarság védőpajzsául szolgált.

Bethlen törökbarát politikáját maga P á zmá ny Péter is helyeselte.
Erdély nélkül - hazánkat osztrák tartománnyá olvasztották,

volna be.
A jelen I).agy háborujat 'is a, turini magyar, török fogja a

germánság javára eldönteni ... A jövőt azonban-csakis a te ljes

turáni szövetséggel biztosíthatjuk számunkra, mert csakis igy való-
sulhat meg Bismarck és Szemere terve: O roszor szá g fö lda r a bo-

lá sa .

Már Bismarck kancellár kijelentette, hogy a világbéke cél-
jából Oroszországot föl kell darabolni. Bismarck a jövőbe látott.
Most már nyilvánvaló, hogy Oroszországnak szá r a zfö~di 'hata-
'lommá kell válnia, mert a tenger i hatalmasságra való törekvése
erőszakolt, természetellenes; épen ezért állandó réme kétszáz év
óta a világbékének s az európai egyensulynak. A gerrnánsággal
szövetkézett turánságnak tehát er ko lcsi kötelessége, .hogv Orosz-'
.országot pr edesztiná lt rendeltetésére szorítsa. Ez esetben a régiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - . '

békés szá r a zfö ld i Oroszország a Z ,0 1 · O S Z népnek is javára válnék.
Szóval a turánizmus nemcsak nekünk s a 600 milliós turán-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, "



223zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aágnak, nemcsak Ausztriának, Németországnak, hanem a békés,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1nűvelt vilá gna k is javára válnék. Áld·aná minden békés foglalko-
:zásu földmives, iparos, kereskedő, tisztviselő; áldanák a biztos,
.állandó keresethez jutó pr o letá r sá g és az or osz nép milliói, akik

a világhatalmát vesztett cárizmustól bizonyára alkotmányt kap-
nának.

Ne féljen tehát Europa a turánizmustól, amely Japán pán-
ázsiatizmusával szépen megegyezve békére törekszik. A pánturá-

nizmus csak egyellenségetismer: a moszkovita cá r iz1nust, a vilá g

.zsa r noká t.

Ime, a turánizmus óriás jelentősége. Nemzeti-, Iaji-, világ-
-eszmét jelent egyaránt. Századokra szóló programmot foglal ma-
gában s hazánkat bekapcsolja a világesemények kellős közepébe.
Ezért hirdetem én évek óta fanatikus hittel a turánizmus nagy
jövőjét.· ' .

Az elemi iskolától föl. az egyetamig ismertessiik meg jövő
'Célunkat s készítsük elő az ifjúságot nagy feladataira. Neveljünk
uj praktikus nemzedéket Széchenyi s a tUTá nizmus szellemében. *)

Legyünk turáni magyarokká, mert a XX. században már
'Csak a jövőben bizó, nagy tettekre képes «turáni magyar» boldo-

gulhat! "
Sa ssi Na gy La jos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L r -o da.lorri.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szociális kérdések.

(Könyvismertetés. )

Évekkel ezelőtt ugy egyesületiink, mint közlönyünk sokat

foglalkozott szociális kérdésekkel, a szociális nevelés és tanítás
anyagával, módjával; égy idő óta azonban eza kérdés, minden
kűlönösebh ok nélkül háttérbe szorult.

Igaz ugyan, hogy az azóta megjelent tantervünk a régihez
képest haladást mutat s utasításunk is foglalkozik e kérdéssel, de

*) A nem régen megjelent Magya r -tö r ök a lma na chba n a turánizmusról

-szintén sok szó esik. Előkelő magyar és török írók, politikusok lelkesednek

.érte s valamennyien nagy jövőt jósolnak ennek az egyre hódító ideának.
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mindezek a mi kivánságainkat csak oly minimális mértékben tar-
talmazzák, hogy már ezért is, de meg különösen azért, mert egy
erős fejlődésben levő tudományágról van szó, szerintem e kérdést
folyton napirenden kell tartani.

Mostani hozzászólásomatjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«dr . C zettler J enő : Ma gya r mező-

ga zda sá g i szociá lpo litika » cimü könyvénok nemrég való megjele-

nése teszi aktuálissá; ezt a könyvet, illetőleg annak eszméit, gon-
dolatait, a ....szociális nevelésre és tanításra adott tanácsait kivánom.

az alábbiakban röviden ismertetni.
Dr. Czettlert ugy tekinthetjük, mint a tanítóképzés .külső

munkását; mint a tanítói továbbképző tanfolyamokra a, «Magyar
Gazdaszövetség» által aszociális' kérdésekre kiküldött előadó "':inár

eddig is hirdette azon eszmék egy részét, melyeket a szóban levő
könvvbon feldolgozott s már e szempontból is bizalommal fogad-
hatjuk a könyvet. Igen ió ajánlólevele e mellett a könyvnek az is,
hogv mint a Magyar Gazdaszövetség kiadványa jelent meg, mely

szövetség akisgazdák és mezőgazdasági munkások anyagi föl-
emelése mellett azok er kö lcsi és szellemi fölemelését \s programm-
jába vette setéren már jelentős gyakorlati eredményeket is ért el.

S e kettős biztosítékot a könyv teljesen igazolja; örömmel
bocsátom mindjárt előre, hogy a hatalmas (1103 oldal) könyv
tartalmas és igen értékes munka s bennünket is sok tekintetben
közelről érdekel.

Tulajdonképen ueeér iona l e könyv a nép irányítására hiva-
tottak, de kiváltképen a z ezek kiképzésénél közr eműködő ta ner ők

r éezér e; mint előszava is mondja: «az élet által felvetett ezer

különféle eshetőségben tanácsokkal és utmutatással szolgál annak,
aki mint társadalmi vezető a magyar földmüves nép sorsát előbbre-
vinni akarja». A könvv három főrészre oszlik, melyek közül az;
első «Alapvetés» cim alatt, 5 §-ban, 365 oldalon elméleti kérdése-
ket tisztáz, az alapfogalmakat nyujtja s történelmi összehasonlí-
tásokat ad. .

A mu ka második főrésze a «Gyakorlati mezőgazdasági

szociálpolitika» kérdéseivel foglalkozik s e rész két alrészre tago-
zódik, u. m.: A) Az anvagi segités eszközei (a birtokpolitika.: a
hitel, termelési politika,' a kisgazda mint árutermelő és a munka-
erő védelme cimű öt fejezettel),TSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ) Mezőgazdasági Rulturpolitika
(a kisgazdákés mezei munkások társadalmi nevelése, a falusi'
kultura védelme cimű két fejezettel). A munka e gyakorlati része'

ú5Q oldalra terjed.



A munka harmadik főrésze három fejezetben Ca gazdasági'
munkás védelme általában, a mezőgazdasági munkajog, a gazda-
sági munkás mint önálló termelő) a «Gazdasági munkásügyi poli-
tika» kérdéseit tárgyalja 150 oldalon. Részletes «Irodalom, tárgy-
és névmutató» zárja be a könyvet.

Már e vázlatos tartalmi ismertetés is mutatja a könyv értékét
s egyben tájékoztat, hogy bennünket a munka 1. főrésze és kiilő-

nösebben a II. főrészTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ) alrésze fog érdekelni; én is ezekkel kivá-
nok kissé részletesebben foglalkozni.

Az első főrész a mezőgazdaság és civilizáció kölcsönösségé-
nek fejtegetésévei kezdődik s e részben meggyőzően mutatia ki,
hogyakultura és civilizáció a világtermelésen épül fel, ennek
pedig a földmüvelés az alapja, tehát a mezőgazdaság fejlődése az.
egész .emberiségnek érdeke, mert «az iparos népek kulturája egy
percig sem állhatna meg a földmüvelő nép magas mezőgazdasági
kulturája nélkül».

Részletesen foglalkozik, könyve cimének megfelelően a külön

m e z ő g a z d a s á g i szociálpolitika szükségességének indokolásával. Ki-
mutatja, hogy miután az iparban és kereskedelemben a tőke játsza,
a főszerepet s annak többször való megforgathatása s ezen ágak-
nak elütő gazdasági berendezése természetesen egészen más
szociális viszonyokat teremtvén. ott, mint, a mezőgazdaságban: ter-
mészetesen külön mezőgazdasági szociálpolitika szükséges. Indo-
kolja ezt különben az is, hogy a gazda egészen más, mint a keres-
kedő; erkölcsi és lelki légköre lényegesen különbözik azétól, de
többnyire nincs is meg benne az a tetterő, gazdasági energia és
találékonyság, mint amabban. Ez utóbbi okok s ezek mellett az
egyéni és közterhek gyarapodása a földművelő osztályok helyzetét

mindinkább megnehezítették s ezzel szemben alig történt valami.
A nem is nagyon régi időre vonatkozólag találóan idézi itt szerző
Bernáth István teljesen igaz mondását, hogy: «Mig a nagy tőkét
állami kedvezményekkel segítettük, a kisemberrel szemben a.
«laisser Iaire» rideg álláspontjára helyezkedtűnk.» Ezek konstatá-
lása után. teljesen jogosan mondja szerzö, hogy az igazi reális

gazdasági politika más nem lehet, mint a mezőgazdaságnak
istápolása, fellendítése; ennek fő módját pedig a következőleg
jelöli meg: «A. fogyasztó és termelő kisgazda közt egész sereg köz-

vetítő van, aki csak a saját érdekét nézi; a gazda csak a termelés
technikájához ért; anyagbeszerzésről és értékesítésről fogalma
sincs; a píacot és konjunkturákat áttekinteni nem képes. E Z M t

Magyar Tanítóképző 16ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kell seg íten i, er r e kellTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t meqta n itomi»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARészletesen foglalkozik
szerző a bajok megszüntetésének egyik legfőbb szervezetével, a
szövetkezettel s annak szociálpolitikai szerepét épen abban látja,
hogy a szövetkezet képes kiküszöbölni azon hiányokat, melyek az
individuális kísüzemet sújtják. Erősen hangsulyozza, hogya sző-

vetkezet formális célja ugyan üzleti jellegü, de hatását tekintve
etikai és népjóléti intézmény s mint ilyen, egyuttal a kultur a elő-

mozdítója. A helyesen vezetett szdvetkezetek nemcsak arra törek-
szenek, hogya kisexisztenciáknak momentán segítséget nyujtsa-
nak, hanem azoknak rendszeres gazdasági nevelését, megerősí-
tését, öntudatra ébresztését és érdekvédelmét is igyekeznek el-
végezni; sőt a szövetkezet nemcsak anyagi, hanem szellemi és
erkölcsi téren is igyekszik az alsóbb társadalmi osztályok helyzetén
segíteni.

Magát a mezőgazdasági szociálpolitikát szerző ugy hatá-
rozza meg, hogy az «mindazon rendszabályok összessége, amelyek-
nek közvetlen célja az egész társadalom érdekében kivánatos be·-

•avatkozás a mezőgazdasággal foglalkozó társadalmi osztályok vi-
zonyaiba, helyzetüknek javítása végett». Legfőbb céljául pedig a

független társadalom megerősítését s az igy megerősített kis-
birtokos osztálynak a középosztály sorába való emelését tekinti,
elsősorban természetesen az anyagi téren keresztülvitt céltudatos
reformok által. Szabatosan körvonalazza a mezőgazdasági szociál-
'politikának a többi rokon-disciplinákhoz való helyzetét, midőn azt
mondja, hogy ez: «a közga zda sá g ta n a gr á r po litika i r észének a
szociológía és közigazgatási jog tételeivel való érintkezés folytán
levá lt á ga , amely igy középső helyet foglal el egyrészt a közgazda-
ságban, másrészt a társadalmi tudományoknak az anyagi jólét
kérdésén túlterjedő, magasabb kulturális és szociológiai kérdések-
kel foglalkozó ágazatai közőtt».

Határozottan gyakorlati disciplinának tünteti fel, melynek
súlypontja inkább a jövőre vonatkozó utmutatás.

Foglalkozik szerző a mezőgazdasági szociálpolitika rokon
tudományaival és segédtudományaival s itt erősen kiemeli az
etiká t, ku ltu1"politiká t és szociá lpeda gógiá t. '

Már az alapvetésben részletesen rámutat szerző ana, hogya
mezőgazdasági szociálpolitikának az anyagi segités mellett kellő

sulyt kell helyeznie az érdekelt társadalmi osztályok kulturális
és erkölcsi nevelésére is, vagvis akisgazdaosztály felemelhetésének
nemcsak anyagi feltételeit kell' keresni, hanem' a pszihológiai,



erkölcsi és kulturálisakat is, melyek pedig csak nevelésnek és
tanításnak eredményei:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ellemzően idézi itt szerző Buchonberger
felfogását, aki szerint: «a jelen mezőgazdasági kérdés nevelési és
tanítási kérdés».

Az is, hogy az anyagi téren meggyarapodott alsóbb társa-
dalmi osztályok a felsőbb társadalmi osztályok sorába emelked-

hessenek, elsősorban az iskola és más kulturintézmények legfon-
tosabb és legszebb hivatása. «Csakis a kultura és a felsőbb társa-
dalmi osztályokkal való kulturális érintkezés folytán válik a kis-
gazda családi üzemében rejlő erkölcsi erő, a szolidaritás, a kapita-
lizmus nyerészkedő alapelvének mérséklőjévé.»

A mezőgazdasági szociálpolitika egyik legfőbb irányelvéül
- egészen helyesen - azt hangoztatja szerző, hogy az érdekelt
társadalmi osztályokon ne alamizsnaadással, de az, őrisegítség
nagy elvének érvényre juttatása 'utján segítsen. \'

A kisgazda anyagi boldogulását szerz 6 szerint is akként
lehet biztosítani, ha egyrészről képessé tesszük termeléset növelni
s másrészt ha előniozditjuk a saját értékesítést.

A mezőgazdasági szociális kérdés megoldásánál a közokta-
tásra váró feladatokról szerző teljes nyiltsággal mondja el, általam

is vallott nézetét a következő szavakban:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Ez a kér dés má skén t

megoldha tó nem. lesz, min tlu iTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o e o k ta tá e u m k , kiilönösen a közép-

is felsőfoku okia uu : és a sza kokta tá s a fa lusi jó lé tiigy és a mező-

ga zda sá g i szociá lpo litika , tová bbá a szövetkezeti okta tá s kér dését

sein ién pr ogmmmjá ba veszi. Ahelyett, hogy a ma i közműveltség-

nek. vékony pillér eit képező kla sseiku« műveU séggel tö ltenék meg

a z ifjusá g fejét, igyekezzenek a va ló életr e neveln i és a zokka l a

pr ob lémá kka l megismer tetn i a ta nu ló t, amelyeknek a z életben

1: a lóba n ha szná t lá tja . A némel egyetemeken , de kiilönösen a mező-

ga zda sá g i fő isko lá kon a mezőga zda sá g i szociá lpo litilw és szövet-

keeeii iigy elöa dá sá r ó l messzemenőleg gondoskodta k, miná l~mk e

tekin tetben még számottevő kisér le tekr ő l sem beszélheiiink.»

Ugyancsak az oktatás szerepének nagy fontossága látszik
azon, részből, midőn azt fejtegeti; hogy valamelv társadalmi

osztályelőhaladásának, különösen a nemzeti haladásban való
résztvételének feltétele nemcsa k a z a nya gia kba n va ló gya r a podá s,

ha nem hogy a műveltségben is oda emelked jék, hogy a nemzet
I

kulturéletében öntudatosan szerepelni, müveltségét a nemzeti kul-
turáhan érvényesíteni tudja. Mert: «ha nem egyéneket, hanem
egész társadalmi osztályokat s igy végeredményben magát az
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egész társadalmat és emberiséget tekintjük, akkor a szociális kér-
dés nem lesz tisztán csak az anyagi javak kérdése,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a n e m a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkttl-

tu r ja v a k é is; elsősorban azon összefüggés alapjan, mely az anyagi
. \

és kulturjavak megszerzése közt fennforog».
Már az általános részben rámutat szerző a városbatódulásra,

mint egyik szociális bajra s ennek egyik főokát szintén az iskolá-
ban és közoktatásban látja, «amely szinte mesterségesen tereli az,
ifjuságot a városi élet felé, mivel az iskolában semmit sem' tanul,

, ami összeköttetésben volna ,környezetével és jövő életmódjával».
Az oktatáson kivül a városbatódulás :megakadályozására

erősen és jogosan követeli, hogya falunak mindazon kultunintéz-
mények és hasonlók megalkotásához, melyek elsősorban csábíta-
nak a városba, minden eszköz épugy megadassék, nlint a városok-
nak, hogy igv a kulturszükségletek falun is kielégíthetők legyenek.

Rátérek már gyakorlati rész «Mezőgazdasági kulturpolítika»
cimü alrészének ismertetésére. Annak részletesebb taglalásával
kezdi e részt szerző, amire már fentebb az általános rész alapjan is:
rámutattam. hogy a fölemelendö nép osztályt müveltségben is
emelni kell, nohogy az egyoldalu emelés hovatovább az anyagiak
után való egyoldalu törekvést iktassa a magasabb, szellemi értékek
helyébe;

Sajnosan állapítja meg, hogy nálunk a kisgazdaosztály ma
még nem képes egészséges falusi felfogást érvényesíteni a nemzet
kulturéletében épen, a müveltség hiánya következtében, inivel kőz-
oktatási intézményeink a falusi kultur ával és a falusi néppel
mostohán bánnak. Megállapítja, ~ogy: «az állam az elemi 'oktatás
városi iskoláira ugy személyi, mint tárgyi tekintetben sokkal több
gondot fordít, mint, a mezőgazdasági nép osztály falusi vagy tanyai,

iskoláíra». Ez a szinte érthetetlen bánásmód okozza szerző szerint
is a kisgazdaosztály felemelkedésének szinte léhetetlenségét, mivel
«előtte kinai fal gyanánt ott áll a nemzet kulturéletében való ön-

tudatos részvétel nehézsége».
Ugyancsak .a kisgazdaosztály felemelkedésének akadálya a

nemzet közép osztályának túlnyomó részét tevő lateinerosztály
humanisztikus műveltsége, melyen - elég sajnosan - a kisgazda

ugy akar segíteni, hogy fiát lateiner pályára adja, ahol aztán az
el is vész nyomtalanul s egyszersmind saját osztályát sem emeli
s ez, által a kisgazdaosztály mintegy folytonos vérveszteséget szen-
ved az erősbbülés helyett.

Ennek megszüntetésére az iskolázást kell reformálni s egy
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olyan iskolafajt teremteni, mely a két osztály részére közös alap-'
műveltséget adjon s a kisgazdaosztály fiának is megadja azt a
ruűveltség-minimumot, melynek segítségével társadalmilag. ervé-
nyesülni tudjon. .

F'ődolog; hogyakisgazdaosztály minden ta g já t arra a be":

látásra neveljük, miszerint «minden ismeretszerzés a nemzet egész
kulturmunkáját mozdítja elő s nem pusztán szellemi torna,' de
komolv előkészület a jövőre». Egy szóyal élettudásnak nevezi ~-
egész találóan - szerző azon etikai, egészségügyi, gazdasági,
állampolgári stb. ismeretek összességét, amelynek a kisgazda
világnézetét s igy kulturfejlődésének alapját megadni hivatvak s

melyek megtanításával érhetjük el csak a szociális kérdések e
csoportjának megoldását.

Erősen hangsulyozza szerző az erkölcsi nevelés fontosságát
sitt különösenazjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiga zi éle lö r ömökr e való megtanítást ajánlja, ki-
egészítve a munkaszeretetre; kötelességtudásra való! neveléssel;
sőt teljesen ideszámítja és szintén feltétlenül szükségesnek tartja

az emberszeretet, az altruizmus, a becsületesség, megbizhatóságra I

való nevelést. ~z erkölcsi neveléssel szoros kapcsolatban állónak

tartja a vallásos, tehát végeredményben valláserkölcsi nevelést,
természetesen a felekezeti türelmetlenség kízárásával.

\ '

A falusi jellemképzés feladatát egész természetesen szerző,
Ismét akisgazdák speciálls szempontjából ugy fogja fel, hogy \
igyekezzünk megértetni a kisgazdákkal hívatásuknak és a falunak
nemzetfenntartó jelentőségét s hassunk oda, hogy a kisgazdák
megelégedettek, sőt büszkék legyenek Ioglalkozásukra, szives
ragaszkodással igyekezzenek azt s azzal együtt önállóságukat is
megtartani.

Az élettudás szempontjahól elengedhetetlennek tartja' szerző
- s mi is - a gazdasági érzék és kereskedelmi szellem nyuj tását,
melveknek alapjait szintén az iskola rakhatja le (sajnos, ma még, .
nem igen rakosgatja!) s aztán a falu egyéb kulturális és' népjóléti .
intézményei, fejleszthetik tovább. Részletesen ismerteti ugy itt,
mint más, egyéb hasonló kérdéseknél, hogy mindezt az iskola

hogyan teheti.

Az állampolgári 'ismeretekről szólva, ismét sajnosan állapítja
meg szerző, hógy ezeket az iskola, illetőleg az ískolánkivűli oktatás

igen elhanyagolja s ezáltal - legalább is közvetve - elősegíti,
hogy a kisgazda minden izgató szavát kritika nélkül elfogadja s

.~



közkérdésekben is sokszor oly tájékozatlanságot tanusít, amí
esetleg anyagi boldogulásának is kárára válik.

Nagyon fontosnak tartja szerző a kisgazdák általános mű-
veltségét sennek nyujtása szempontjából részletes en foglalkozik
a polgári iskolák reformjának kérdésével s feltétlenül kivánatos-
nak tartja, hogy ezen iskolafaj az alsóbb foku hivatalnoki pályák
előkészítő-iskolájából a kisgazdaosztály valódi képzőintézetévé
fejlesztessék. Ugyancsak az általános müveltség szempontjából
tartja szükségesnek gazdagimnázíumokat, népfőiskolákat s ez
utóbbiaknak szervezetét, műkődését, a teljesen fejlett dán tipus

után, részletesen ismertetni.
A dolog természete szerint a .kisgazdának mégis elsősorban

szakképzésre lévén szüksége, részletesen foglalkozik szerző az ezt
nyujtó iskolatipusokkal s itt is mindenütt tárgyilagos kritikával
kiséri a mai állapotokat; az általános gazdasági ismétlő iskolánál
pl. mint tapasztalati tényt említi meg, hogy annak növendékei igen
sokszor többet értenek a gazdálkodáshoz már addigi tapasztalataik
alapján, mint a legtöbbször csak e tekintetből négy hetes (túl-
nyom ólag elméleti) kurzust végzett tanító. CE bajon a gazdaság-
fannak a tanítóképző-intézetekben más mód~n való tanítása által
kellene segíteni. Örömmel említhetern fel pl. hogy e tekintetben
a mi intézetűnk igen szerencsés helyzetben van, amennyiben

növendékeink gazdasági oktatásukat, kiválóképen gyakorlati
irányban a helybeli földmüvesiskolában nyerik s igy mint tanítók
a gazdasági ismétlő iskolában is igen jól megállják helyüket s
ugyanezen okból többen mennek közülök a gazdasági tanító-
képzőbe, ahol szívesen is vészik fel őket.)

A gazdasági szakoktatás érdekében igen kivánatosnak tartja,
hogy ott, ahol a tanító földjárandóságot élvez, ez alakíttassék át
államilag mintagazdasággá; különösan igy kellene tenni a tanyai
iskoláknál. Különben ismét hivatkozik aszövetkezetekre és gazda-
kőrőkre s a tanító és iskola enemü támogatását ezek feladatának
is tekinti.

Ugyancsak eszempontból részletesen foglalkozik a téli
gazdasági tanfolyamokkal, azok szervezésével; erősen hang-
sulyozza, hogy annak előadásai elsősorban az érdeklődés fölkel-

tésére legyenek szánva. •
Szintén ide kapcsolódik a katonák mezögazdasági pktatásá-

nak kérdése s ennek céljául kiemeli, hogy igyakisgazdát meg
lehét tartani eredeti foglalkozása szeretetében; sőt a' hadseregnekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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is érdeke, mert a terhes szolgálatot megkönnyíti, sőt meg is
kedvelteti.

Részletesen foglalkozik még a nők gazdasági nevelésének
kérdésével, mintegy abból az általa idézett népies közmondásból
indulva ki, hogy: «Többet kivihet az asszony kötényében az udvar-
ból, mint amennyit abba' a gazda szekérrel. behor d.» Kiemeli
különösen a leányoknak az okos beosztásra, a takarékosságra,

általában a helyes és gyakorlati háztartásra (okszerü főzés stb.)
való megtanítását s miután nálunk e tekintetben eddig alig történt
valami, sürgeti e kérdések megoldását.

Megállapítván szerző, hogy «bármily intenziv legyen is ugy
az általános, mint a szakműveltség iskolai oktatása, azt az ismeret-
anyagot, melyre ma a kisgazdának szüksége van, az iskolázás
rövid ideje alatt (amikor még a gyermek a kellő szellemi Iejlett-
séggel sem bir) megszerezni alig lehet»: szükségesnek tartja, hogy
a kisgazda ezeket további önképzés által szerezze meg; szól e szem-
pontból a falusi szabadtanításról általában, részletesen foglalkozik
az ifjúsági egyesületekkel, gazdakörökkel, szövetkezetekkel; hasz-
nos utmutatásokat ad' ezek munkálkodására, különösebben itt a
szabadtanítás érdekében kifejtendő tevékenységükről. Ugyanitt
szól még a népkönyvtárakról. .

A kisgazda szempontjából egészen jogosan nagyfontosságu-
nak tartja szerző a ~alusi kultura védelmét; részletesen fejtegeti
elsősorban is a falu kulturképességét, többek közt ezeket mondván:
«Kétségtelen, hogy a fa~unak a világkultura hullámgvürüzése elől

való elzárkózása a haladás jelentékeny akadálya volt, amely azon-
ban egész sereg -kulturértéket termelt szokásban, erkölcsi föl-
fogásban, gondolkodásban, szemlélődésben, költészetben, művelt-
ségben; amelyek értéke minden kétségen fölül áll s könnyelmü el-

pusztítása, bár a haladás jelszava alatt történjék is, vétek nem- "
csak a nemzeti kultur a, de az általános emberi polgárosodás

ellen is.»
Rámutat arra, hogy minden kulturfejlődés a meglevőnek

bizonyos mérvü megsemmisítésévei jár, de e tekintetben óva int a
fölöseges rombolástól, «mert soha sem tudhat juk, hogy a túlzott
igyekezet nem rombol-e le több értéket, mint amennyi a haladás
biztosításához szükséges». A falu igaz szeretete látszik e résznél

is szavaiban; mikor igy szól:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ( A falu a multat őrzi, évszázadok-
nak épít. Primitív házformái tovább élnek, mint a városok hatal-
mas palotái; egy-egy ruhadarab, egy-egy népszokás vagy népdal
századokon keresztül dívat.:

231
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Részletesen foglalkozik szerző a falusi kultur a védelmének
.szempontjából a falusi intelligencia feladataival s az iskola és más
kulturintézetek enemü kötelességeivel.

Ugyancsak részletes en szól a népmüveltség termékeiről,
azok gyüjtéséről és kultiválásukról s ezek alapul vételéveI a falu
kulturképességének ápolásáról és fejlesztéséről.

Gondoskodásunk tárgvat kell hogy képezze a sziv és kedély
ápolása és nemesítése is, nehogy a városi életnek olcsó és erkölcsi-
leg nem mindenkor kifogástalan szórakozásai csábítólag hathas-
sanak a munkában elfáradt kisgazdára. .

Életre kell kelteni a régi népünnepélyeket, ifjusági játékokat,
az erkölcsileg megtisztított fonót, rendezni kell gazdaköri estélyeket
s mindenütt a falusi intelligencia, a nép természetes vezetői ör-
ködvs és irányítva legyenek jelen.

Végre e részben szól még szerző a természeti szépségek védel-
méről, annak fontosságáról s módjáról.

Igen messze vezetne, ha a kőnyv többi, bennünket ily közel-
ről nem érdeklő, habár szintén teljesen értékes részéről is ily rész-
letesen akarnék irni; azért a könyv meleg ajánlásával zárom
soraimat, ajánlom kartársaimnak a kőnyv megszerzését, elolva-
sását és tanulmányozását!

Pápa.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKötse Istvá n .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beküldött könyvek.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g y a r K ö n y v tá r kiadványai: A világháboru naplója.

E cim alatt a Magyar Könyvtár uj sorozatot kezd. Napról-napra,
ahogy az események történtek, közli egymásután a világháboru
eseményeit az eredeti dokumentumok, vezérkari jelentések, hiva-
talos közlések, hitelesnek bevált adatok alapján. A z első füzet ára
'6 0 fillér. - M adách a M agyar Könyvtárban. Ára 6 0 fillér. -
.A katona a magyar költészetben. Koema Andor pompás tanul-
mánya, melyet nemrég a Kisfaludv-társaságban olvasott fel, most
'könvvalakban is megjelent a Magyar Könyvtárban. A füzet ára

30 fillér.
Gyermekpszichológia és -kisérleti iledagógia. Irta O la pa r éde

Ede, genfi pedagógus, s magyarra fordította dr. Weszely Ö dön.

A «Néptanitók Könvvtára» cimü vállalatban jelent meg, ára

2 korona.



Etikai előadások.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN agytehetségü és buzgó filozófiai irónk,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 1 '.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAB á r á n y G e rő , ily cimen adta ki a főváros pedagógiai szemí-

náriumában tartott etikai előadásainak sorozatát. A becses kötet
a dr. W e s z e ly Ö d ö n által szerkesztett «Néptanítók Kőnyvtára»

cimíi villalatban jelent meg, ára 2 korona.
A vallás filozófiája. 1. kötet. A vallás alapelemei. Irta

J á s z G é z a . Ára füzve 3 korona 50 fillér. A most megjelent első
kötetet még két kötet fogja követni, ezek lesznek az anyagi és
szellemi valláso A m u n k a tis z ta jö v e d e lm e jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAci h a rc b a n e le s e tte k

.á rv á in a k fo g j~ ttta tta tn i.

Vegyesek.

A tanítóképző-intézetek és a háboru.

A lé v a i á lla m i ta n ító k é p z ő - in té z e t tanártestületéből az első
általános és részleges niozgósításkor négyen vonultak be katoná-

nak: Frank Antal, Pazár Zoltán, Schaffer Ferenc tanárok és
Kopcsán Mihály gyakorlóiskolai tanító. Pazár Zoltán mint reakti-

vált tartalékos hadnagy vonult be s november l-én főhadnaggyá
lépett elő. Az első ivangorodi visszavonuláskor az oroszokat fel-
-tartóztató harcokban Mihalovka-J angrod között a novemher
Ifi-iki támadásban srapnelltől a fején megsebesült s azután egy
mellette ehaladó gránáttol arcidegbénulást szenvedett. Kopcsán

Mihály mint póttartalékos közlegény vonult be, később előléptették
-őrmesterré s mint ilyen harcolt a, lengyel, a galiciai s utóbb ct

Kárpáti harcokban. A Kárpátokban orosz lovascsapatok elfogása-

-ért II. osztályu ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Frank Antal
egészségi csapatoknál teljesit katonai szolgálatot. Schaffer Ferenc
.mint zászlós vonult be, május 15-ike óta hadnagy. A szerbiai har-
cokban egy magaslat megvivása közben srapnell okozta seb követ- .

Keztében a balkariára megbénult. A seb begyógyulása után, mint

harcképtelen, szabadságoltatott és április végén tanári állását
ismét elfoglalta. Kartársai és tanítványai ekkor a szeretet különös

jeleivel fogadták. A tanári testület rendkivüli gyülést tartott,
melyen Horváth Antal tanári szolgálatra beosztott igazgató ter-
jesztette elő a rendkivüli gyülést kérő tanárok kővetkező indít-

ványát:
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«Indítványozzuk, hogy a még folyó nagy konflagráció idejé-
I

ben a magyar haza védelmében vivott igazságos harcaink összes,
csataterein tényleg résztvett mindazon kartársainkat, akik pol-
gári hivatásos munkájukat körünkben ujra megkezdik, őket sze-
mélyenként és egyenként megkülönböztetett ovációval fogadjuk,
még pedig rögtönzött házi ünnepség keretében. .

Ennek bevezetője legyen mindenkor egy rendkivüli tanári
ülés és folytatója a tanártestület és az ifjuság közös részvételével
a programmszerü ünnepség.

Az ünnepség kiemelő mozzanata legyen, hogy az ifjuság.
üdvözlő szónoka mellett mindenkor ott álljon a zászlótartó az,
intézet háromszinü lobogóiával.

Indítványozzuk, hogy a harctérről visszaérkező tanáraikat.
az intézet növendékei a .hivatásos munkájok megkezdésének nap-
jától annak végéig megkülönböztetett tisztelgéssel üdvözöljék, a.
hősi halállal' elvérzettek emlékét pedig mindenkorra nem muló

kegyelettel megőrizzék; épen ezért:
1. a testi épségükben megmaradt tanáraikat a tanítási

órákra be- vagy kilépésük alkalmával a mindnvájunkat megillető
egyszerü felállás on felüljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegéljenezzék;

2. a testi épségüket vesztett tanáraik at pedig ezen üdvözlés:
mallett ugy az intézet falain belül, mint kivül; tehát a nyilvános:
utcákon és tereken is az intézet növendékei mindenkor oly formá-
ban köszöntsék, hogy megállanak, arcukkal feléjük fordulnak s
igy emeljék meg fövegüket;

3. a hősi halállal elhalt tanáraik emlékét pedig a növen-
dékek mindenkoron ugy ápolják és őrizzék meg, hogy halottak
estéjén, amikor az intézet ifjusága az 1848-49. évi szabadság-
harcban elesett honvédek sírját a köztemetőben megkoszoruzza,
az ifjúsági szónok különös kegyelettel emlékezzék meg az elesett
hős tanárokról is és ennek jeléül asiremlék talapzatára kiilőn
koszorut helyez el; a halálozás napján és annak minden évfor-
dulóján, ha az megállapítható, e napon, ha nem, ugy halottak nap-

ján az intézet épületére a gyászlobogó kitüzendő.
A tanártestületnek ez irányban hozandó határozata' az;

intézet Rendtartási szabálvzatában megfelelő helyen beszővendő,

illetőleg az ifjúsági önképzőkör alapszabályaiba kiegészítőleg be--
vezetendő s ezeket a pontokat az iskolai évek megnyitá ünnep-
ségein az intézet igazgatója mindenkor felolvastatja és a kegyeletes
megemlékezésről az évi Értesít6kben is beszámol.



Azon esetben pedig, ha az 1. és 2. pontban érintett tanárokat
a kőzoktatási kormány,akár előléptetésseI, akár egyszerű áthelve-

zéssel más intézethez rendeli ki, ezen határozatot az intézeti igaz-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I

gató az illető társintézethez átküldi szives tudomásul és hozzá-
járulás céljából.» .

Határozat: «A tanári testület az indítványt egész terjedel-
mében egyhangulag elfogadta s gondoskodik arról, hogy ez vala-
melyik helyi lapban s ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r Ta nítóképző-ben is megjelenjen,
az eszme továbbterjedése érdekében.»

A tanárok közül az 1914. évi novemberi bemutatáti szemlén
bevált katonának: F ekete J ózsef, a f. é. áprilisi szemlén pedig

Duschek E r nő . F ekete J ózsef tanárt a honvédelmi miniszterium
a nélkülözhetlenség alapján a szolgálat alól felmentette, Duschek

E r nő tanár ügye, ugyanezen alapon felmentés végett a minisz-
teriumhoz felterj esztetett. .

Kegyelettel kell itt megemlékezni Soós J á nos honvéd száza-
dosról, az intézeti lövésztanfolyam kitünő vezetőjéről, aki a galiciai

harcokban századának élén még augusztusban hősi halált halt:

A megfelelő koru növendékek kőzül 37 akart az ősszel ön-
ként beállani katonának, de csak 20-n1!-ksikerült szülői beleegye-
zést nyerni, kik valamenny.ien be is váltak és november30-án
vonultak be Nyitrára a helybeli irgalmas nővérektől kapott saját
zászlójuk alatt. A február 18':'án tartott szemlén hevált 9 növendék
május 15-én vonult be' katonai kiképzésre. A november 30-án

bevonultak már mind hadapród őrmesterek s többen már a harc-
téren vannak. Egyről az a hir érkezett; hogy eltünt.

'Az első mozgósítás alatt a~ intézet épületét egy pótszázad
foglalta le szállásul, nem sok idő mulva azonban kivonult s igya
tanítások szeptember 15-énzavartalanul kezdődtek meg. És pedig
csaknem teljes óraszámmal, mert nemcsak az igazgató dolgozott
tetemes óratöbblettel, hanem az otthon maradt tanárok mellett
részt vettek a helyettesítő munkában a nevelők is. Ba ker Béla

nevelő, végzett bölcsész tanította a tótnyelvet és a tornát, Buncsek

Rezső nevelő, .iparművészeti iskolát és rajztanfolyamot végzet okl.
tanító, szobrász és festő pedig a rajzot tanította, miniszteri .enge-
dellvel. Ka pcsá n Mihá ly gy. isk. tanítót Sva r ba J ózsef nvug, gy.

isk. tan. c. igazgató helyettesítette.

Avallás- ésközoktatásügyi mlniszter tengédélvével novem-

bertől kezdve mintegy 40-50 katonasebesült nyer nem csak el-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 5 .
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helyezést és ápolást, hanem a szabályszerű beJizetés ellenében el-

látást is az intézet helyiségeiben, illetőleg konviktusán.
A tanári testület kiveszi részét a hadbavonultak családjai-

nak segélyezéséből, még pedig az igazgató havi 60 koronával s a

töhbi tanárok is több-kevesebb összeggel, mely adományokat
.részint Léva város közönségének a hadbavonultak családjainak
segélyezésére alakult bizottsághoz, részint (22 koronát) az Állami

TisztviselŐk Országos Egyesületéhez küldi az igazgató. Az ifjuság
szintén kivette a maga részét a segélyezésből.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A na gyvá r a d i r el. ta n ítónőképző-in tézetnek még az; ősszel
bevonult tanára, Ritohh Istvá n betegsége miatt a katonai szolgálat-
Pál ideiglenesen szabadságoltatott; Va r ga D ezső tanár pedig ta-
nuár 20-án bevonult, mint «A» alosztályu népfelkelő.

A sepsiszen tgyö1 'gyi á ll. e l. nép isko la i ta n ítónőképző-in tézet

tanártestületéből a háboru kezdete óta teljesit katonai szelgálatot
Sá ghi Tamá s. Eleinte a trénnél volt, ujabbari a kisbereznai vasut-
állomáson van. A téli sorozáson Bodor D énes gyakorlóiskolai
tanító, az áprilisi sorozáson Ha tva n i La jos tanár váltak be s
ideiglenesen mindkettő felmentetett.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hősi halál. Békési Gyula, a losonci m. kir. áll. tanítóképző-intézet

negyedéves növendéke, a kassai m. kir. 9. honvéd-gyalogezred 3. száza-

dának önkéntes tizedese, a kassai hadtest San-menti előnyomulása
'közben, május. hó 20-án fején és mellén ellenséges golyótói találva,

hősi halált halt. Bajtársai a Sanon túl Surochov és Vietlin községek
közt helyezték örök nyugalomra.

Harctéri sebesülés. Marcélly Kornél népfölkelő hadnagy az aradi
áll. el. népiskolai tanítóképző-intézet tanára, május hó 26-án az északi

harctéren, Lengyelországban puskalövéstől a vállán megsebesült, most
hat heti szabadságon van és Aradon üdül. .

Halálozás. A róm. kath. tanítóképző-intézetek tanárkarát súlyos
veszteség érte. D reiseiqer F er enc kalocsai róm. kath. tanítóképző-

intézet tanára a "Pro Ecclesia et Pontifice» érdemkereszt tulajdonosa,

az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak, a Szent István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának, a Tanítóképző-intézeti Tanárok Egye-

sületének tagja, a Katholikus Tanügyi Tanácsnak titkára, a «Népokta-
tás» szerkesztője, a Kalocsavidéki R. K. Tanítóegvesűletqek éveken át
volt lelkes világi elnöke, folyó junius hó 3-án, 51 éves korában, hosszas

szenvedés után meghalt. Az 'elhunytban a katholikus nevelésügy egyik

legképzettebb és legszorgalmasabb munkását, a kalocsai tanítóképző-



intézet növendékei gondos, atyai melegszivü mesterüket s a tanári kar

tagjai szeretve tisztelt munkatársuk at vesztették. Hült tetemeit junius

hó 5-én reggel fél 8 órakor a kalocsai főszékesegyházban mondott gyász-

istentisztelet után helyezték örök nyugalomra. A kalocsai r. k. érseki
tanítóképző-intézet tanárí kara külön gyásziapon bucsuzott el szeretett

kartársától.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Hádsegélyező szövetség.» A háboru által előidézett nyomor és

szenvedés rendkivüli áldozatokat ró az itthonmaradt társadalomra,
amelyeket enyhíteni mindnváiunknak szent kötelessége.

Az adakozás szüksége folytonos s ezért a Hadsegélyező hivatal
«Hadsegélyező szövetséget» alakít.

Az uj alakulás célja az, hogy a közönségtől kivánt áldozatok a
polgárság zaklatását ne idézhesséle fel, s hogy ez ujabb gyüjtés rendjén

is kellő mérték tartathassék a közönség teljesítőképessége és a vele

szemben támasztott igények között.
A szövetség tagjává válik mindenki, aki öt éven át 1-1 koronát

tizet be évenkint a Hadsegélyező hivatal pénztárába. A belépés alkal-

mával a mozgalom költségeinek a fedezésére 20 fillér heiratási dijat

fognak szedni.

A Hadsegélyező hivatal ez ujabb akciója szervezéséhez munka-

társul óhajtanák megnyerni a magyar tanítóságot, miért folyóiratunk

utján is azzal a kérelemmel fordul a tanítósághoz, hogy a rendelkezé-

sükre bocsátandó gyüjtőiveken nyerjék meg a szent célnak a helybeli

társadalom áldozatkész elemeit a legszélesebb körben, miután alig

hihető, hogy az áldozat csekélysége, és az adományok öt évre történt.

elosztása folytán bárki is akadályozva lehessen hazafias kötelességé-
nek teljesítésében.

Ekérelemre a tanítóságnak nyitva álló hosszu nyári szünidő

kiválóan alkalmas időpontnak látszik, s bizonyos, hogy az a tanítói kar,

amely ami lelkes, vitéz és kötelességtudó katonáinkat nevelte, a Had-
segélyezőhivatal humanitárius tevékenysége kőrében is eredményeset

és nagyszerüt fog produkálni.

A B;adsegélyező hivatal minden tanítónak, aki evégből egy

levelezőlapon hozzá fordul (Budapest, képviselőház), megfelelő számu
aláirási ivet bocsájt 'rendelkezésére s a gyűjtést eszközlő igazgató vagy

tanító urat a pénzek Inkasszálására és portómentes beküldésére is fel-

kéri. A jótékonycél érdekében élengedhetetlenül szükséges ellenőrzést

az intézeti igazgató urak, esetleg a helybeli felekezetek lelkészei, vagy-

az illető községi előljáróság nyilván nem fogják megtagadni.
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'1

az 1916. év április hó 16· ától 1916. junius 16· ig befolyt tagsági dijakról.

, 1914-re: Dr. Harmcs Sándor (1.65 K); Dr. Nagy József,

Riszner Ede (8-8 K).
1915-re: Urhegyi Alajos (5---,--5K); Dr. Lőrinc Jenő, Oberth

Ágoston, Pinkert Zsigmond, Nádas Sándor, Zala István, .Huppen-

thal Lajos, Lenhardt Károly, Kovács Ernő, dr. Paulor Ákos,
Pataki Lajos,Pápai áll. el. népiskolai tanítóképző, Straub Ferenc,
Bognár Károly, Sziemeiszter János, Hatvani Lajos (8-8 K).

1916-ra:Lenhaxdt Károly (0.80 K).
Hadbavonult kartársaink családjainak a segélyezésére ada-

koztak: az iglói áll. tanítóképző-intézet tanártestülete 14 K 68 fill.,
mellyel eddigi gviijtésűnk 133 K 5 fillérre emelkedett.

Kérelem . A félév leteltével tisztelettel kérem azon kartársa-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

kat, akik a mult évekre, avagy a folyó évre még tagság). hátralék-

ban vannak, sziveskedjenek hátralékaikat mielőbb beküldeni,
hogy egyesületünk is eleget tehessen fizetési kötelezettségének.

Budapest, 1915 [unius hó 15-én.
D é k á n y M ih á ly .



DélelőttjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vona tok indulá sa Buda pest ny~goti p .-u .-r ó l.
Érvényes 1915. május h6 {-től. DélutánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ [ 1 ~ i hová I I I ~ 1 ~ ~ I Ii 1
I====~=k==============~===+==~~===== ====

Rákospalota-Ujpest I I 164 11205 I szv·1
Érsekujvá.r, Ipolység 714 1215 »

~::f~::om I I 4~~~ I ~ ~ : : I
Lajosmizse, Kecskemét 4108 150 »

156 635 " RAkospalota-Ujpest 108 200 Gyv. Wien, Zürich, Basel
140'2 7 •• Gp. Zsolna, Berlin 120 215 Szv. Galánta, Ipolyság
156a 7M Szv. Rákospalota-Ujpest 170 220 Rákospalota-Ujpast

"104 755 Gyv. Nagyszombat, Wien 4110 230 Esztergom
708 . 825

"
Temesv.-J., Csernahév. 704 240 GYv. Temesv.-J., Csernahév.

712 830 Szv. Verseez, Karáusebea 6710 245 Szv. Czegléd, Szolnok
4104 905

"
Esztergom 6506 250

"
Lajosmizse, Kecskemét

114 915

"
Wien 174 410 Rákospalota- Ujpest

160 945
"

Rákospalota-Ujpest 110 515 GYv. Wien
162 1100

"
RAkospalota-Ujpest 142 520 Szv. Nagymaros

6504 1110
"

Lajosmizse, Kecskemét 176 550

"
Rákospalota- UjpeatTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f
128 600

"
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722 6w
"
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724 6Ta

"
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: 4114 640 Esztergom
"1406 650 Gyv. Pozsony, Zsolna, Berlill

130 60. 8zv. Párkány-Nána,Ipolysi1g'

178 7-;;
"

Rákospalota- Ujpest
728 70.

" Czegléd I
6508 740

"
Lajosmizse

710 8';;
"

Teme.v.-J., Csernahév.

I I

132 8w
"

Vácz

1408 840
"

Zsolna, Oderberg
118 900 Wíen , Zür-ich, Basel

1

"

I
502 935 Gyv. Kolozsvár, Bukarest

720 1055 Szv. Czegléd, 8zeged

I
4116 1110 Esztergom- "

I I

I

I

I

A. vona tok indulá sa Buda - C sá szá r für dör ö l.

4002 555 Szv. Esztergom 4006 1215 Szv. Esztergom

4004 85.' Esztergom 4010 218
"

Esztergom
" 4012 620 Dorog

" .
4016 l l ' ; '

"
Esztergom

-

~s" . . .
O"
1><1>

Szv.515mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5;
530

6;;-
630
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Szeged.
Nagymaros
Esztergom
Rákóspalota- UjpeBt
Esztergom
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122

718
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A vona tok ér kezése Buda pest nyugoti p .-u .-r a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Délelőtt Érvényes 1915. május hó 1-től. DélutánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
-:.la

I~ e l]s l honnan

I I
~a I ~ e I ~ s 1- honnan~ " " " " "ON ;...CD OCD ON ~CDmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOa). . '" -c c, fo> ~
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505
;

151 Szv. Dunakeszi-Alag 165 1250 Szv. Rákospalota-Ujpest

6701 570 Szolnok, Czegléd 703 125 Gyv. Csernahéviz, 'l'emésv.J .

5"; " 167 145 Szv. Rákospalota-Ujpest
4103

"
Esztergom 103 200 G y v , Basel, Zürich, Wien

723
5;-

"
Üllő, Ő c s a 4111 l!08 Szv. Esztergom

133 5~1 Nagymaros 6503 340
"

Kecskemét, Lajosmizse
" 173 350 Rákospalota-Ujpeat

Monor "725 600
" 713 405 Hzolnok, Czegléd

153 6" Rákospalota- Ujpest ". 139 410 Nagymaros
6507 620

"
Lajosmizse 175 515 " Rákospatota- Ujpest

1407 6.0
"

Oderberg, Zsolna 4113 540 " Esztergom
113 710 Basel, Zürich, Wien "

" 115 610 Wien
727 7" Czegléd

600 ". . 707 Gyv. Ceernahéviz Temesv.-J.155 720 Rákospalota-Ujpest
7"" " 6-;'4105

"
Esztergom 177 Szv. Rákospalota- Ujpest

709 730 Csernahéviz Temesv.-J. 105 670" Gyv. Wien
501 7.5 GYv. Bukarest, Kolozsvá.r 7;-
125 745 Szv. Párkány-Nána <ll Szv. Verse ez, Temesvár-J. :

6501 750
"

Kecskemét, Lajosmizse 179 8";; Rakospalota-Ujpeat
155a 815 Rákospalota-Ujpest 8T. " , ' ,

"
131 Nagymaros

4107 825 Esztergom
109 9';' "845 " Gyv. W ien129 Vácz

1401 940 GYv. Berlin, Zsolna, Pozsony 6505 900 Szv. Kecskemét, Lajosmizse
4109 955 Szv. Esztergom 1405 9"; Berlin, Zsolna ,
161 1030 Rákospalota- Ujpest

10";;
Gyv.

1045 " Szeged 4115 S.v. Esztergom715
119 1125 " Galant •• 6513 1O~ Ó c s a

163 1200 " Rakospalota- Uj pest "
"

717 11!2.
"

Versecz, Temesvár-J.
117 11~

"
Érsekujvár

/ "

,

,

•

1TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vona tok ér kezése Buda - C sá szá r für dőbe;

4001 5,!! Szv. Dorog 4011 210 Szv. Esztergom

4005 733 Esztergom 4013 546
"

Esztergom

t
" 4015 lOo!! Esztergom4007 8·0
"

Esztergom "
4009 100>

"
Esztergom

r

~UNGARIA KÖNYVNYOMDA BUOAPES'.
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