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Á lla m p o lg á r i n e v e lé s , tekintett elCBAtI, tanítóképzésre.
- Jegyzetek egy német véleményhez. -

L

1909. szeptemberben alakult meg Goslarban az állampolgári
képzés és nevelés egyesülete. (( Vereinigung fül' staatshűrgerliche
Bildung und Erziehung.») Az alapszabályok azt tűzik ki az egye-
sület céljául,hogy távol pártpolitikai és felekezeti törekvésektől,
az állampolgáni képzést mozdítsa elő a német nép körében, hogya
felserdülő ifjuságnak az állami élet alapjainak megértésére, haza-
fias felelősségérzetre és állampolgári kötelességtudatra irányuló
nevelésre hasson. (Satzungen § 3.)

Lesz még alkalmam a Magyar Tanítóképzőben visszatérni e
nagyfontosságu és kiterjedt tevékenységü egyesület létrejövetelé-

nek, szervezetének és müködésének ismertetésére, részint szemé-
lyes tapasztalatok (a Verein egy tanfolyamán és egy gyülésén
való részvétel) alapján is. Tanulságos ez reánk nézve, noha a ma-
gyar állampolgári nevelés problémái sok tekintetben mások, mint
a námetországiak. Ezuttal az. egyesület jeles kiadványainak egyi-
két mutatom be kartársaimnak; épen azt, amely minket, tanító-
képző tanárokat legközelebbről érdekel. Szerzője:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAr iu r F icke r t.

a freíbergi (Szászorsz.) tanítóképző-intézet nagvképzettségir ta-
nára. A tanulmány cime: «D ie sta a tsb ii,r g e r -lich e E r e iehnuu ), m ii

b esonder e r Bm 'ücksich tigung de l' Atlfg a ben der - Leh r e r sem ina r e .»

(Állampolgári nevelés, kíilönös tekintettel a tanítóképzők felada-

taira.) Megjelent Leipzigbeh Teubner kiadásában. Ára 1.60 .M.
Lehetőleg bő kivonatban közlöm Fickert fejtegetéseit - gon-

dos hűségre törekedve - hogy azután cikkem második részében

JIlagya •. Taníjóképző, 16

-



242

egybevessem azokat a magunk dolgaival. Véleményem szerint ezQPONMLKJIHGFEDCBA

e g y re növekvő fontosságu pedagógiai mozgalom ilyen párh~zamos
beállításával a külföld tükrében önmagunkat is jobban látjuk.
Sokat tanulhátunk a németektől, de egyben arról is meggyőződ-
hetünk, hogy vannak dolgok, amikben nemcsak egy vonalon
állunk velük, de meg is előztük őket. A magyar tanulékonyság és

józan érzék s a magyar szellem friss kapacitása méltó önérzetre
és önbizalomra jogosit bennünket a pedagógiai gondolkodás terén
is, amelyen pedig ők a vezető nemzet, mint annyi másban. Keve-
sebbet termelünk, az igaz, mint ők; kevesebben is vagyunk! És
noha sok, nagyon sok még a híányunk és tenni valónk, azért a mi
kicsiny. magyar kertünkben is termett egy és más (a tanítóképzés
telekrészén is), amit a németek is megnézhetnének s tudom, meg
is becsülnének.

Háboru után, amelyben megismerték katonáink vitézségét,
talán a kulturális érdeklődés isPONMLKJIHGFEDCBAk ö lc s ö n ö s lesz közöttünk s nem-
csak alázatos tanítványaiknak fognak tekinteni bennünket (hűvös

fölénnyel) a német pedagógusok, hanem kartársaiknak is, akiktől
ők is tanulhatnak valamit. El fognak jönni ők is hozzánk s meg
fogják nyitni lapjaikat a magyar oktatás és nevelés ismertetésé-
nek. Rajtunk áll, hogy a mostani kedvező «konjunkturákat» nem-
zetünk megismerése és igazságos megitélése, végsőleg tehát neII1-
zetközi poziciója érdekében annak idején megfelelő módon mi ls

kiaknázzuk. •

*
Az állampolgári nevelés módszertani, lélektaniés erkölcstani

nézőpontjainak sokféleségét - írja Fickert - még bonyolultabbá
teszi az iskolafajok változatosságára való figyelem. A tanulók
más-más szellemi átlaga és atanítás időtartama (az évfolyamok,
osztályok száma) szerint minden iskolafaj e pedagógiai probléma.

. gyakorlati megoldásában voltaképen sajátos feladatok előtt áll.
Nem lehet az összes iskolafajokat egy kalap alá foglalnunk, ha
€gy ilyen nevelés képét nem csupán a legáltalánosabb vonásokban
akarjuk megrajzolni. Sulyosan esik latba a kérdés megoldása épen
a fa n ífó k é p z é s te ré n , mert a jövendő nép tanítók hivatásszerüon .
tartoznak 'majd elfogulatlan és szenvedélytől mentes politikai fel-
világosító szolgálatokat teljesíteni a széles néprétegek között s
mert épen ők, a .nép hivatott oktatói nem élvezhetik azt a jótéte-

. ményt, -hogy egyetemi tanulmányok által jussanak a politikai és
polgári élei mélyebb megismeréséhez. A politikai képzés terén az

I



autodidaxis az eszközök elégtelensége, részint pedig tudományos
megtániadhatósága, avagy teljes alkalmatlansága miatt veszedel-
mesebb, mint a, politikai tudatlanság. A nagyobbrészt pártszina-
zetü ujságok kritikus olvasása feltét~lezi a politikai gondolkozás-

ban való elemi gyakorlatokat és a szakkifejezések értelmének is-
meretét. Mindez eléggé igazolja a tanítóképző-intézeti állampolgári
nevelés kűlőn megvitatásának jogosultságát.

Azonban e szükebbre szabott értekrzési kőr ellenére is kitér
FickertkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z á lla mpo lgá r i n eve lés á lta lá no sa bb p r ob lémá ir a - szük-
ségessegének és fogalmának fejtegetésére - is, azzal az indoko-
lással, hogy az alkalmas módszertani eszközöket csak akkor tud-
juk célszerüen megválogatni és megtalálni. ha a nevelői munka
elvont és kézzelfogható (absztrakt és konkrét) céljait egvértel-
müen megállapítottuk. Már pedig napjaink neveléstudományi
irodaimában még nem uralkodik egységes felfogás az állarnpol>
gár.i nevelés célja, fogalma és módszere tárgyában. A fenti előszó

után tehát az első fejezetben ezekkel az általános szempontokkal
foglalkozik, ezeket tisztázza a maga felfogása és céljai szerint.

Az állampolgári nevelést ko r unk po litika i szükség le te ibő l ve-
zeti le. Az általános, egyenlő választójog. a politikai önkormány-
zat, az esküdtszéki intézmény és általában a polgári jogok és kőte-
lességek demokratikus fejlődése szülte ezt a pedagógiai kővetel-
ményt. A régi rendőrállamban, ha ez még oly atyailag gondos-
kodott is 'a .polgárokról, az állampolgári érzék és szellem s a.

hazafiság vagy elveszett, vagy humanisztikus ábrándokban a
kozmopolitizmusnak esett áldozatul. Az önkormányzati elv, a jog
köti össze az egyént az állammal. Már Stein báró, a XIX. század

elejének nagy porosz államférfia felismerte és hangoztatta a nem-
zet és a hatóságok kőzőttí összhang, a polgári érzület jelentőségét.
(Reformjai is ezen az elven épültek fel.) A demokratikus fejlődés
ma már többé meg nem állítható s igy a polgári jogoknak elemi
ismerete nem lehet tovább hétpecsétes titkos tan még az alsóbb
körök előtt sem, hanem le kell hatolnia egészen a népiskolákig.
Itt a legelemibb jogi/ismereteket nyujt juk s igy, szükségképen,PONMLKJIHGFEDCBAM

lényegesen magasabb fokon kell ezt megtennünk a tanítóképző-
ben -is.

Számot kell vetni Németország ujabb időben kifejlődött
Vilá gga zda sá g i h e lyze téve l és nemzetközi versenyével. Az egész
nép közkincsévé kell, hogy váljanak bizonyos elemi ismeretek a
kereskedélmi és gazdasági földrajz, a nemzetgazdaságtan, a ke-
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reskedelmi- és váltójog köréből. S nemcsak maga a kereskedelem,
hanem az ipar és a mezőgazdaság is bepillantást igényelnek a
német kultur a jogi és gazdasági alapjaiba. Nemkülönben fontos a
gazdasági ellentétekkel és a modern alkotmányos élettel kapcso-
latban kialakult és kiélesedettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszoc iá lis és pá r tkiizd e lmek figye-
lembevétele a nevelés szempontjaból. A pártnevelés (különösen a
szociáldemokratáké), amely főképen a történelmi anyag célzatos
kiválasztása és megvilágítása által téveszti meg a tömeget, provo-
kálja azt az eszményi célt, hogy - amiként Rühlmann fogal-
mazza: - az egyént szabad, magaválasztotta állásfoglalásra ké-
pesítsük az összes politikai nézletek kritikai vizs-gálata alapján.
Ha e magas ideál teljes elérésében Fickert a maga részéről kétel-
kedik is, a széleskörü állampolgári oktatás felvilágosító munkáját
még sem tartja mellőzhetőnek.

Nem elég a zonba n a tudá s , ha hiányzik az erkölcsi érzület,
az önzetlenség. Idézi Kerschensteinert: «Minden kulturállámban
növekvőben van a demokratikus vonás; de demokratikus alkot-
mánvok csőcselékuralomra fognak vezetni, ha a polgárok többségé-
nek lelki alkotmánya nem arisztokratikus.» Foerster szerint pedig
a tanítónak az a hivatása, hogy mélyítse az «állampolgár» Iogal-
mát, ellentétben a párt- és osztalvemberrel. Tanuljon mindenki
számot vetni azzal, hogy más körök is vannak itt, más érdekekkel
és meggyőződéssel s nekünk ezekkel rendezett formákban kell tár-
gyalnunk, jogukat ép ugy tisztelve,QPONMLKJIHGFEDCBAm ín t a magunkét.' E véle-

ményben osztozva .Fickert a személyes érdek fölé emelkedő
kompromisszurnra való nevelést hangsulvozza, amelyet nemcsak
erkölcsi oktatással kell célba venni, hanem szoktatással általában
és politikai előgyakorlattal különösen is, E gondolattal rámutat az
állampolgári okta tá s mellett az állampolgári neve lés szükségére is.
Ez utóbbinak szolgálatába állítja a munká : és ismét Kerschen-
steinert, a munkaiskola nagynevű harcosát idézi: «Munka és
szoktatás a legjobb eszközök, hogy magunkban az önzést és rest-
séget leküzdjük; kiválólag ezek teremtik számunkra azt a szük-
ségletet, hogy jók és erkölcsösök legvünk.» Szerzőnk nem fogja fel
tehát az .állampolgári nevelést sem egyoldaluan értelmi hatásnak,
(jogi tanításnak és erkölcsi oktatásnak), sem pedig csupán er- .
kőlcsi munkaközösséghen való nevelésnek, hanem 'egyesíti e törek-
véseket. Én ugy értem őt, hogy neki a demokratikusan fejlődő
állami élet szükségleteihez igazodo olyan harmonikus nevelés kell,
l1 Itn e~yben a z ö sszes é r ie lm i., é r ze lm i és e r kö lcs i h a tá sok a r tíin é l



töké le te sebb á lla mpo lgá r esz'I1wnye a lá r endeződ jenek;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagvis egy
par ecellence po litika i szoc iá lp eda góg ia alapján áll.

A második fejezetben tantervszerüen felsorolja az állam-
polgári oktatásnak, a politikai értelem megalapozásának képző-
intézeti a nya gá t: alapfogalmak, törvényhozás, kőzigazgatás, igaz-
ságszolgáltatás, hadűgv, stb., természetesen anémet alkotmány
sajátosságának megfelelő részletezéséveI; az államoknak egymás-
hoz való viszonya, a diplomácia és a konzuli képviselet .szervezete,
a gyarmatügy gazdasági és jogi vonatkozásban. A nemzetgazda-
ságtani anyagot történeti fejlődés szerint, igen áttekinthető rend-
szerben részletezi. A büntetőjogi ismereteknél kivánja a beszámít-

hatóság elméletét.
Ezekután az állampolgári oktatás modszer é r e tér át a har-

madik fejezetben. Anémet tanférfiak - ugymond - sokat pa-
naszkodnak az anyag szárazsága, unalmassága miatt, amely
megutáltatja a tárgvat a tanulókkal. Ez pedig, sajnos, ép az ellen-
kezője a közélet iránti érdeklődés felköltésének, amit el akarunk
érni. Ez ellen abban keresnek orvoslást, hogy a rendszerességet
napi' politikai eseményekhez, ujságcikkekhez, hirdetményekhez
füződő s igy érdekkeltőbb alkalmi tanítással helyettesítik és olvas-
mányokat használnak fel, amelyek elbeszélések formájában szem-
léletes részletrajzokban mutatják be a közéletet. Az alkalmi taní-
tás azonban azzal a veszéllyel jár, hogy napi események tárgyalá-
sánál a tanár könnyen téved a pártpolitikai megitélés ösvényére
és az ilyen tanítás ritkán nyujt a tanítványoknak teljes áttekintést
a szükséges tudnivalók fölött, különösen, ha a tanár az alkalmat
és tárgyat is egyéni hajlandósága szerint választja meg. Minthogy
végül a fogalmakkal, meghatározásokkal és tételekkel telített al-
kotmánytani anyag Fickert szerint nagyon könnyen csábit minden
szemléltetést és lelki megindítást nélkülöző verbalizmusra, amely
kedvetlen kimerültséget okoz a tanulóknak, a kivezető utat az ~l-
kotmánytani, nemzetgazdaságtani és történelmi tanítás kapcso-
latában találná; természetesen, amennyire lehetséges! Ez mintegy
egyesítése lenne a politikai morfológiának a politikai biológiával,

amint pl. a hamburgi tanítóképző tanterve kontemplálja. Azon-
ban kétségtelen, hogy az állampolgári oktatásJinvagának olyan

részletei is vannak, amelyeket nem a történelemmel, hanem más
tárgyakkal ken összekapcsolni, azért tehát az állampolgári tanítás
a képzőintézetben nem lehet elszigetelt tantárgy, hanem olyan e l» ,

amely az összes sza kok anyagának kiválasztását és módszeres
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_feldolgozását lényeges pontokban is - kell, hogy _meg-
határozza.

Sokan ugy vélekednek, hogy a történelem célja és módszere
szerint nem képes a politikai képzésben olyan középponti helyze-
tet elfoglalni, hogyahozzáutalt feladatot megoldja. A szerzö -

noha, amint láttuk, más tárgyak bevonását is szükségesnek látja,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- veze tő sze r epe t mégis a tÖ 1" téne tta n ítá sna k tulajdonit és szán,
amellyel azután négy fejezetbenQPONMLKJIHGFEDCBA( IV .-V I!.) behatóan foglalkozik.
Ezeket a következőkben együttesen tekintem áto

Herbartból.indul "ki, akinek szavai szerint: mind annak, amit
embe~ek valaha éreztek. tapasztaltak és gondoltak, egész hatalma
hasson nevelés és tanítás által a tanulókra; a történet tanulságai
a legnagyobb psychológiai erőkhöz tartoznak, 'amelyek csak lehet-
ségesek. Mivel 'azonban Herbart és követői lélektani szempontból
a történelemnek csak az akaratfejlesztő hatását és tárgyi szem-
pontból csak ethikai, oldalát tekintik és értékelik, tanítását
csupán csak érzületIlevelő, jellemképző oktatásnak (<<Gesinnungs-
unterrichtx-nek) veszik. Szerintük a tárgy feladata csupán az ér-
zület nemesitése, általános erkölcsi nevelés, nem pedig történet-

politikai fogalmak és ismeretek gyarapítása. Ezzel azonban törlik

a történelmet azon szakek sorából, amelyek épen anyaguk sajá-
tosságánál fogva értelemképző szak~k. Ez egyoldalu _moralizrnus

alapján a történettanítás csak az erkölcsi hatásra, irányul és a
tanár az előadás «melegségében», az érdekfeszítő elbeszélésben ég
a hangulatos festésben kereste pedagógiai erejét. A tanár előmon-
dásából és a tanuló utánmondásából s emlékeléséből áll az ilyen
történettanítás és ámbár a tanár előadásában vannak okfejtések
is, de ezt a gondolkodo munkát épen csak ő végzi, a tanuló pedig
«megjegyzi» magának, ameddig t. i. emlékezete a felhalmozódó
anyagtömeget birja! Az ilyen épen csak «lelkesítő», pathetikus, me-
sélő történettanítás, amely a tanulót puszta befogadásra és emléke-
lésre kárhoztatja, soha és semmiképen sem fogja még csa k u tjá t

is egyenge tn i a z egyén sza ba d eüuüá r oeá sá na k; a z ö sszes po liti-

ka i vé lemények kr itika i mér leqe lése a la p já n . Az ilyen történet-

tanítási módszer azoknak az alkotmán yelőtti időknek szükségletét
elégítette ki, amikor még nyugalom volt az első polgári kötelesség
és az uralkodóhoz való benső ragaszkodás volt minden, amit
kivántak. De ma , amikor az állami élet a nagy tömegek szenve-
délynélküli intelligenciáján nyugszik, amikor a jelen megértéséhe
való higgadt és pártatlan bevezetés szükségét ismertük fel: világo-

, .
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san látjuk Herbart iskolájának téves egyoldalusagát. Ezzel szem-
ben Natrop az értelmi és akarati (erkölcsi) neyelés kapcsola-
tát hirdeti a legalsó fok tól az emberi fejlődés legmagasabb
Iokáig, hangsulvozván, hogy nem lehet bizonyos tárgyakat tisztán
érzületi anyagnak ((Gesinnungsstoff»-nak) tekinteni. 'Hiszen a
mathematika és a természettudományok sem kizárólag intellek-
tuális hatásnak. Fegyelmezik az elmét és a megismerést. indító
akaratot, nevelik az igazság lelkiismeretét (a tudományos lelki-
ismeretet) s minél többet foglalkozik az értelem komolyan ebben
az irányban, annál inkább fejlődik vele párhuzamosan az akarat.
N atorp figyelmeztet a történelem intellektuális jellegére, amitQPONMLKJIHGFEDCBAil

történetkutatás már felismert; csak a pedagógusok fejtegetéseiben
tiinik e~ gyakran egészen az a szempont, hogyatörténelembon
egyáltalábankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegér ten i va ló is van. «Csak mesélnek és mesél-
tetnek.» .

Mindezekután Fickert alapvető fontosságot tulajdonít annak
a felfogásnak, hogyatörténettanítás semmiesetre sem más érte-
lemben érzületi oktatás, mínt minden egyéb értelemképző tanítási

szak. Szerinte a' történelem a reáliákhoz tartozik s tanítási móri-

szerét nemszabad erkölcsi szempontok, hanem a történelemben,
mint tudomá nyba n foglalt elvek, alaptételek szerint meghatározni.
A következőkben már most azt a kérdést vizsgálja, hogy a tudo-
mányos történettanítás (természetesen kőzépfoku iskolákrólés
elsősorban a tanítóképzőről van szó) tartalmaz-a értelem- és aka-
ratképző momentumokat az állampolgári nevelés szempontjáhól

és miben rejlenek ezek?
Bernheim meghatározása szerint a történelem az a tudo-

mány, amely az embereknek, mint szociálís lényeknektanusítá-
saiban nyilatkozó fejlődési tények et pszichofizikai oki összefüg-
gésben kutatja és adja elő. Meg ismer és tehát a történettudomány
főcélja s művészi előadás nélkül is megoldja feladatát, ha erre a
megismerésre törekszik és azt eléri. A történet legbensőbb lényege
a kauzalitás és ez a pedagógia nyelvén é r ie lem ie ile se té s t jelent,
gondolkodo öntevékenység által. Fickert kartársunk már most itt
ragadja meg Ei. dolgot. A történelem sajátos természetü kauzalitá-
sából adódik a tö r iéne ipo litika i gondo lkodá s , a politikai értelem;

és ez az, amire a tanulót szoktatni és nevelni kell! Ezt kivánja it

kor állampolgári nevelése. Emellett önként és természetszeriileg
szolgália a személviség értelmi ~s erkölcsi művelését is a tudomá-
nyos történettanítás. Azt lehetne állítani, hogy egyenesen a nyil-
vános életre való formális' előkészítés.
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Az eszközök közül elsősorban a történetiPONMLKJIHGFEDCBAk ú tfő - ta n u lln á n ! l

jelentőségét emeli ki, amelynek nehézségei fejlesztik az elmét, kri-
tikussá és termékennyé teszik azt, ami a későbbi közéleti részvétel
szempontjából olyan nagyon fontos! Megtanulja a növendék, mi- .
képen lehet áz igazság elfogulatlan és módszeres vizsgálatával ép
ugy a vak hiszékenység, mint a tendenciózus bizalmatlanság alól
szabadulni. Amikor a kútfő-analizis, kútfő-kritika és kútfő-inter-

.pretáció elcmeibe (nem összes szubtilitásaiba!) bevezetjük, szük-

ségképen a psychologiai-kritika nézőpontok egész· fegyvertárát
nyit juk meg előtte és abból szereljük fel. Olyan történettanítás,
amely a tanulók értelmi önállóságát akarja nevelni gondolkodo
öntevékenység, által, ezt - a tanár irányítása és vezetése melletti
- kútfőmunkát nem mellőzheti. A kútfő-olvasmányok eddigi fel-
használása hiányos; jóformán cS3Jkaz elbeszélés és nem egyszer-
smind a gondolkodtatás szolgálatában ;3,11.Téved Willmann, ami - .
kor a kútfő-olvasmánvokat épen csak a multnak epikai. életre-
keltésére tartja szükségesnek s igy azokat csupán ilyen elemi ter-
mészetü pedagógiai feladat megoldására korlátozza. Miközben a
forrásadatokat, mint a fejlődés tényeit egymással kombináljuk,
szükségképen működtetjük fantáziánkat, de nem a költő fantáziá-
ját, aki esztétikai, ethikai és lélektani szempontokból költ beléjük
összefüggést, hanem 'a historikus fantáziáját, aki szigoruan tartja
magát az adott tényekhez.

A történeti összefüggéseknek ez a gondolkodó feldolgozása 'a
politikai nevelés szempontjából rendkivül fontos. Az ilyen képzés
hiánya okozza a kritikátlan ujságolvasást és a jelszó-politikát. A
tendenciózus sajtó nem alkalmas bevezető a politikai gondolko-
zásba; azért kell a politikai értelmet, vagvis az ismereteken és
szempontokon nyugvó önálló, független, tárgyilagos és felelősség-
érzettől áthatott itélőképességet helyes történettanítással az iskolá-
ban megalapozni. Ez a munka a tánártól magas pedagógiai művé-
szetet és az anyag feletti szuverén uralmat kiván. /

A kútíö-olvasmánvokról szóló részben ezután kissé behatób-

ban is foglalkozik ezeknek módszeres kezelésével s a valóság gon-
dos mérlegelésének, a hypothetikus feltevések vizsgálatának szem'.QPONMLKJIHGFEDCBA. .

pontjaival. A továbbiakban a természeti tényezők kulturális hatá-
sainak nyomozására, az alkotmány történeti részeknek az egész
történelemmel való kapcsolatára, a gazdaság-, jog- és alkotmány-
történeti fogalmak éles kidolgozására, a lényeges és lényegtelen
megkülönböztetésére s a téves általánositasok kerülésére Iigvel-
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meztet. A művészi történetirás élvezetére csak legvégül, a vázolt

kiképzés befejezése után tartja a tanulókat éretteknek.
Igen érdekes képzőintézeti mintaleckét kapunk' ezután átlag

lG éves ifjakhoz alkalmazva. Tanítási anyag: Nagy Károly tör-
ténete, Einhard: «Nagy Károly élete» alapján. E .tervezetben
szemlélteti a kútfőtárgyalás elemi alapelveit, az ellenkező kútfők
használati módját, a tanulóknak közös munkába való bevonását,
sőt. egy ér'dekes munkafelosztást is (referádák készitése) , valamint
történeti problémák fölvet.ését és perspektívák nyitását.

V égül a tőrténettanitás képzőintézeti anyagáról szól. A poli-

tikai képzést célzó történettanításnak különös tekintettel kell len-
nie azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu ia hbko r i történetre, hogy napjaink politikai, gazdasági,
szociális és jogi állapotainak megértését jól megalapozzuk. A"

egves korokat össze kell hasonlítani egymással s a multat vonat-
koztassuk a jelenre. Fontosak a monograíikus áttekintések. (Tör-
téneti haránt- és hosszmetszetek, amelyeknek témáit fel is sorolja.)
Ezt a munkát leendő tanítokra nézve, akiknek majdan önállóan

kell tudni tanításukra előkészülni, nagyon fontosnak tartja. A
nemzetgazdasági elméleteket ne tanítsuk dogmatikusan. Ezeket
történeti fejlődésükben, a mindenkori szükségletekhől kell meg-
értetni. Sok szép gazdaság- és társadalomtörténeti anyaget jelöl
meg, mintegy tantervszerüen. E tantervjavaslatban ugy oldja
meg a történelemnek, alkotmány tannak és nemzetgazdaságtannak
föntebb kivánatosnak jelzett kapcsolatát, hogy az alkotmánytani
(köz-, magán- és büntetőjogi) és 'nemzetgazdaságtani anyaget ri

történelmi hosszmetszetek, az ugynevezett fejlődési vonalak (wEnt-
wicklungsliníen») végére, illeszti a legfelsőbb osztályban, a képzés

hatodik évében.
Magánolvasmányt is kiván a tanulóktól. Ilyenül főkép

. Gebhard «Handhuch der deutschen Geschichte»QPONMLKJIHGFEDCBAc ím ü kétkötetes
művét ajánlja, melynek több példányban kellene meglenni min-
den intézeti és internátusi kézi könyvtárban. (Nekik ilyen is van l)

f'-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I lI . fejezetben kifejti, hogy bár eddigi bizonyítása szarint
a tudományos elveken nyugvó történettanítás a legnagvobb mér-
tekben alkalmas arra, hogy az állampolgári oktatás. és nevelés
feladatát vállalja, de miként problémáinak további elmélyítése
érdekében maga is rokon szakok segítségére vim utalva, ugya poli-
tikai képzés tekintetében sem nélkülőzheti-ezésPONMLKJIHGFEDCBAtá rg y a k tá m o g a tá -

s á t. Elsosorban a fö ld m jz tehet szolgálatokat a politikai képzés-
nek. Kiilönösen a: Ritter Kárelv és Ratzel szellemében fejlesztett
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módszer alkalmas erre. A földmívelés, állattenyésztés, bánvászat,
ipar, kereskedelem, néprajz ismertetése a hazai földrajz legbe-
ható bb feladataihoz tartozik. Ki kell továbbá mutatni az egyes
országoknak gazdaság-földrajzi sajátosságuk által meghatározott

<szerepét a világgazdaságban. Kivánja a terepviszonyoknak vé·
delmi szempontból való tárgyalását is, még pedig hadjáratok ta-

pasztalata alapján, a történelmi problémák és ismeretek tágításá-
val és mélyítésével. (Példának az 1870-71. évi német-francia há-
borut és a franciáknak azóta teljesített nagyarányu határerősíté-
seit említi, mert tanulmányát még a jelen világháboru előtt ir ta.
Ezt azonban nlintegy megsejtve, azt az érdekes megjegyzést füzi a
példához, hogy ime: mennví figyelmeztetés van e tényekben, hogy
nem szabad az 1870-7i. évi hadi babérokon «elaludniv.)

AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémei nye lv és ir oda lomna k-a zt a 'szerepet szánja, hogy el

történettanítást a stilisztikai és esztétikai munkálatok alól men-
tesítse történetirók, szónokok, történeti regények, szociálíilozófiaí
irók olvastatásával s történelmi tárgyu irásbeli dolgozatokkal.

A ma ihema iika bevezeti a tanítványokat a' szociális biztosí-
tási ügy mathematikai alapjaiba, a munkáspénztárak szervezeté-
nek és ügykezelésének ismeretébe, A politikai számtan foglalko-
zik az adóűgv, államháztartás és más hasonló kérdések termé-
szetével.

Nagy jelentőséget tulajdonít a h it- é s e1 'kö lcs ta 11 , tanításá-

nak, Behatóan és szépen fejtegeti, miként lehet a törvények er-
kölcsi terrnészetét megvilágitani pl. a tízparancsolat tárgyalásánál.

Az állam és a nevelés közötti szoros kapcsolat alapján kivá-
lóan felhasználhatók az állampolgári képzés szolgálatáhanPONMLKJIHGFEDCBAa p e -

da góg ia i tá r gya k. Natorp vizsgálat alá vette a pedagógiának az
általános államtudomány hoz való viszonyát. Szerinte a pedagógiát
nem lehet a történelem és államtudomány tudományos területeire
való behatolás nélkül teljesen megérteni s ha a pedagógia történeti
fejlődését ebből a szempontból tekintjük, kitünik, hogyanágy pe-
dagógusok már Plátótól kezdve csaknein általánosan a szociália

" élettel való teljes egységben látják a nevelés problémáit.
Az iskolai szervezettan sok konkrét részlettel gazdagíthatjaQPONMLKJIHGFEDCBAil

növendék államjogi ismeretét. Sok fogalom, amelyet a történet-
tanár az állami közösség szempontjából tárgyalt, ~ pedagógus
tanításában az egyén konkrét viszonyában nyerhet ujabb meg-
világítást.

Kivánja végül, hogyatörténettanítás módszerét a szaktanár
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tanítsa, mert a fanitási módszer álláspontja a fentebb felállított
alapelvekből kifolyólag mindenkor a tanulmánvos kutatáshoz és
a kutatási módszerekhez kell, hogy igazodjék. Ezeket pedig a szak-
tanár ismerheti legjobban. ,

Ilyenformán válik aztán csakugyan principiummá az állam-
polgári, képzés, amely azQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e s szakok anyagának kiválasztását
és módszeres feldolgozását befolyásolja. Ezt tantervileg is biztosí-
tani kell s lehétőleg részletesen és módszeres utasításokkal is. Bár-'. .

menn yire becsülendő is a· tanár szabad mozgása a tanítás rész-
leteinek kiválasztásában, a principium kiv ételét - legalább egy
időre.vmig a dolog uj - másképen, mint határozott rendelkezéssel
biztositani nem lehet.PONMLKJIHGFEDCBA

I Ámde Fickert nem tartja elegendőnek akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ítá s t, - ha
mindjárt csakugyan erkölcsileg ösztökélő és akaratfejlesztő ez is,
- hanem szükségét látja ezenfelül szoc iá le ih ika i: szokia tá sna k és

po litika i e lőgya ko r la tn a k. Ezzel foglalkozik az utolsó (IX.) feje- I

zetben. Ezt megvalósíthatja a munká és önkoT1ná nyza i bevitele az
iskolába. A munkaközösségre nevelő iskolai műhelyeket és labo-
ratóriumokat Kerschensteiner szelleméhen nemcsak a technikai
nevelés érdekéből, hanem szociálethikai szempontból nézi. Azon-
ban a szellemi tárgyak terén, jelesül a történettanításban is kiván
szociálethikai értelemben 'vett együttes, kőzős munkát és munka-
felosztást,amelyben a vitaszerii tanítási munka (wdebatteartige '
Unterrfchtsarbeit») sikeréhezminétenki ~rejéhez mérten járuljon
hozzá, akár volt egy neki kiosztott különleges feladatért egyedül

felelős, akár nem. A próbatanítások évi tervezetét is a közös munka
tudata érdekében szóvá tenn é a tanítványokkal év elején, hogya
feladatnak minden mozzanata a nagy kozös cél egy-egy fontos
részlete gyanánt álljon előttük, amelynek" .sikeres megolda-
sáért mindenki külön is felelős. Mindenkinek a próbatanítása fon-
tos tagja az egész tanításmanetnek. Egyszóval az egész iskolai
rnunkának bizonyos szociálís, vagy politikai bélyeget kell kől-
csönözni.

A szociális .ösztőnők és hajlamok pedagógiai értékelése vezet
el az iskolai államok, vagy helyesebben: « isko la i községek» , vagvis
a tanulok önkormányzatának szervezés éhez , amelynek megvalósi-
tását tanítóképző-intézetekben az internátusi rendszer is elősegíti.

Ezekben az iskola-községekben ·oldhatjuk meg a politikai elő-
gyakorlatok problémáját; ezekben fejlődhetik ki az alkotmányos
berendezések-megértése. Közöl egy részletes és' igen okos szarvezeti
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szabálvzatot is, amellyel demonstrálni igyekszik, miként lehet már
e' szabályzattal elejét venni ~ fegyelem lazulásának (amelytől oly
sokan félnek) s hogyan lehet összeegyeztetni az igazgató és a, ta-
nári kar ellenőrző és tanácsadó szerepét a kitüzött céllal. (Egyéb-
ként pálcát tör a tanári abszolutizmus és a tanári tekintély tartás
merev formája felett.) Ruházz'ukfel a tanulót felelősséggel s abban
a pillanatban indul meg lelkében «az önzetlenség története». En-
gedjíik őt fiatal lelkének ideális hajlamai val igazságot tenni, hogy
megszeresse azt. 'Tanulja meg az érintkezésben a nemes lovagias-
ságot.

Aktuális politikai kérdések tárgyalása (nem az órán, hanern
külön tanulói összejöveteleken), azujságolvasás tilalmának fel-

, oldása, 'gyárak és egyéb üzemek látogatása: mindez szintén sziik-
séges még a fentieken kivül, ha olyan férfiakat, olyan tanítókat
akarunk nevelni, akik később a nyilvános életben a.kőzősség javára

és áldá,sára otthonias an érezzék magukat. Pestalozzi szeriht egy
kőzelebbi vonatkozásra kifejlesztett erő: forrása a bölcseségnek és
távolabbi vonatkozások erejének.

A végszóban egész röviden összefoglalja legfőbb gondolatait
és azoknak védelmére néhány polemikus megjegyzést tesz Foerster
és Kerschensteiner álláspontja ellen. Az állampolgári nevelés kö-
zéppontjának szánt történelemre vonatkozóan még egyszer: nyomu-
tékosan kiemeli, hogy saját munkájuk alapján érezzék a tanulők

.a történelmi problémák sulyát és megoldasuk. magasztos gyönyö-
rét. Ilyképen nem számüzzük tanításunkból az érzelmet sem, csak
kijelőljiik számára azt a helyet, amely megilleti. A dolgok nagy-
ságáról és jelentőségéről való tiszta tudat mélyebb és tartósabb, ha
a maguk erején szerezték. Az erkölcsi képzésnek akkor is teszünk
szolgálatokat, ha kerüljük a történeti anyag moralizáló kezelését;
mert a szellem felszabadítása tévedések aló'l' a legmagasabb

rangú erkölcsi teljesítményekhez tartozik.
Foersterriek, akinek müvében az állampolgári nevelés mel-

lett az állampolgári oktatás egészen háttérbe szorul, azt feleli,
hogy az értelmi képzés erkölcsnevelő értéket is képvisel. Az «srénv»
.tudás és gondolkodás nélkül gyenge és gyakran nem kevésbé ve-
szedelmes, mint a tudás és ész erkölcsösség nélkül. A «jóakaratot»
fejletlen gondolkodás mellett állandóan az a veszély fenyegeti,
hogy más emberek; vagy bizonyos közösségek céltudatos önzése
furfanggal vonja erkölcstelen célok és törekvések szolgálatába. Az
államellenes önzés mérge ellen nem elég csupán az erkölcsi itélet
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általános teryszerü tisztázásával védekezni, hanem határozottan
és kifejezetten a politikai itélőképesség müvelésére van sziikség.

Kerschensteiner ellen pedig - érdemeinek teljes elismerése
mellett - az az ellenvetése, hogy a tanuloknak puszta munka-
közössége az állampolgári erények kifejlesztése és kiképzése céljá-
ból elégtelennek bizonyul. Végső szava tehát az, hogyPONMLKJIHGFEDCBAp e d a g ó g ia i

jo g a ib a k e ll h e ly e z n i _ a p o lit ik a i k é p z é s t!

(Foly tat juk.)

K e s z le r · K á ro ly .CBA

A. képez dei ndvendékekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e s z é lő -k é p e s s é g e .

Aki tankepesitő vizsgálaton néhányszor jelen volt, észlelníe
kellett, hogy a jelöltek feleletei nem valamely rövidebb vagy hosz-r
szabb átgondolt apró fogalmazványok, miként annak lenni kel-
lene, hanem gondolattöredékek, visszaemlékezett mondatok, rész-
letkérdésékre adott igenlő vagy tagadó rövid válaszok, tehát egy-
általán nem valamely egységes gondolatnak a kifejezései, hanem
apró megjegyzések, mondhatnám ötleteknek megnyilvánulásai.

Tanképesitőre még készül a növendék s azért itt-ott megesik,
hogy egyik-másik értelmesebb jelölt feleletül egy kis fogalmazványt
ad, de ez felette kivételes eset. Rendes napi kikérdezéseknél azon-
ban, amikor a növendék nem az egész anyag, hanem csak egy
napi lecke felett gondolkodott, ha csak az adott leckét be nem ma-
golta, saját emberségéből sohasem tud egy- kisebb fogalmazványt
előadni, mindig «harapófogóval kell belőle kihuzni» a rosszul ki-

fejezett egyes szavakból álló feleletet. Nekem van egy kikérdezésí
tréfám, amit növendékeim értenek, hogy: (a k i a le c k é jé t tu d ja ,

a n n a k 5 -ö s t a d o k » . Minden fiu tudja, hogy ez a « m a g o lá s > ; ellen
irányuló paradoxon. Különös is volna, ha a vegytanból pl. a
methán-sort valamelyik növendék elkezdené ugy elmondani, ahogy
bemagolta, bár már ez is előfordult. A c é lm in d ig a z , h o g y a ta -

n u ló m a g y a rá z a tb ó l, k is é r le tb ő l é s a k ö n y v e t is fe lh a s z n á lv a c s i-

n á ljo n a le c k é b ő l e g y k is fo g a lm a z v á n y t s a z tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszép , d ip a tá rg y n a k

m e g fe le lő s z a v a k k a l a d ja e lő . Tanítójelöltnél, akinek az lesz a híva-
tása, hogy másoknak állandóan gondolatokat kölcsönözzön, ez a
legkisebb követelmény. A tény pedig az, hogy ettől az ideális céltól
nagyon messze v-agyunk. s .

Feltünik továbbá, hogy a középiskola hasonló. koru tanulót

szépen tudnak beszélni. Azok igen egvszerü, 100 képezdei növon-
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dékből 90 azért hagyja el a középiskolát, esetleg már az 1.. vagyQPONMLKJIHGFEDCBA

n . osztályt s megy át a polgári iskolába vagy a IV:jkbőla tanító-
képzőbe, mert a kőzépiskolai tanmenettel és tananyaggal nem ké·kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pes megbirkózni. A .ném et és latin nyelv képe-z legtöbb esetben aka-
dályt az ilyen gyöngébb vagy egyoldalunak indult tanuló számára.
Igen sokszor a számtan és mártan állja utját s csak igen -ritkán a
földrajz, történelem és természetrajz. Tehát. épen azon tárgyak,
arnelvek beszélőképességet és logikát kivánnak, okozzák a közép-
iskolában a kiválasztódást. Évek' óta érdeklődöm, ncsv. tanít-
ványaim miben voltak gyöngék a középiskolában s általában a
nyelvek és a mennyiségtan került mindig szóba.

Az a felfogás, hogy a nyelvek és .a mennyiségtan a legnehe-
zebb tárgyak, nézetünk szerint hajlam és tehetség kérdése, mert
helyesen, okosan tanulva, a földrajz is, a történelem is és a ter-
mészetrajz is elég nehéz tárgyak, főkép, ha nem puszta anyaghal-

I rnaz tanu ásról, hanem értelemfejlesztő ismeretszerzésről .van szó.
Hajlam és tehetség szarint oszolván meg a tanuló, a kőzépiskolá-

ból épen azok mennek át a tanitóképzőbe, akik a tanító számára
annyira szükséges és beszédképesség maderét képező nye lvekben

,és log iká ba n , tehát a beszélőképességben akadnak el Ezen pont-
nak alaposabb megvitatása és statisztikai adatokkal való támo-
gatása kivánatos volna. A képezdei tanárkartársak az 1. osztálvo-
sok bizonyítványai alapján képezdéről-képezdére megkészíthetnék

az idevágó statisztikát s ez eldöntené, hogy mennyi igaz és mennyi
nem' abból, amiket itt említettem. Eltekintve attól: igaz-e, hogya
középiskolából a gyengébb beszé lő és log ika i tehetségek kerülnek a
'képzőbe,fenntartom, hogyaképezdei tanulők nagyon rosszul tud-
ják megfogalmazni Ieleleteikets nagyon gyönge előadók.

Ezen pedig segíteni kell. A beszéd tökéletessége három föl-
tételtől függ:

1.A szóbőség tő l.\

2 . A he lyes gondo lkodá stó l.

3. 4- jó beszé lő sze r vtIJ l.

A harmadik feltételen az igazgatók könnyen segíthetnek.
Egyszerüen ne vegyék- fel a dadogókat es hibásheszédiieket. Arra
ugyanis a tanítóképző nem vállalkozhatík, hogy 'saját növendé-

keivel szemben gyógypedágógia feladatokat oldjon meg. Az élet-
pályák száma mérhetetlen sok. A hibás beszéd ellenkezik a tanítói
feladattal, ez tehát onnan kizárandó, érvényesüljön ott, ahol ezzel
bajt nem csinál. Marad tehát a szóbő ség és a log ika ila g helyes
gondolkodás.
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Ezek olyan feltételek, amelyeket a tanítóképző nemcsak meg-
adhat, hanem feltétlenül köteles megadni.

Mi a szóbőség?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA beszé lő ember i teh e tség o lya n á lla po ta ,

110gy a nye lvta n és eszté tika sza bá lya in a k meg fe le lő modon min -

den gondo la tá t kife jezn i tud ia . A szóbőség ragadós. Amelyik vidé-
ken, pl. a Tiszamentén a nép szépen szeret beszélni, ott mindenki
sok szóval rendelkezik és igen csinosan fejezi ki magát, anélkül,

hogy azt külön tanulta volna. ,A beszélőképességet egyáltalán a
beszédalkalom fejleszti. A képezdei növendék a nincs.ínternátus-
ban, akkor a városi polgárság kevésbé művelt elemei között van
elhelyezkedve s igy a szebb és logikusabb beszéd gyakorlására
nincs alkalma.

Az iparoscsaládok beszélgetése az ipar körében mozog, a ke-
reskedőé a kereskedelem körében, mert azokat az érdekli. Városok-
ban a képezdész rendesen 'ilven családoknál vesz szállást, kosztót

s ezeknek fogalomkörében -él és innen veszi szavait. Internátusok-
ban a tanulők egymás között társalognak. Ez valamivel megfele-
lőbb az ő képeztetési iránvuknak, de kissé szükkörü.

Ezekből látható, hogyaképezdei tanuló beszédalkalma nem
megfelelő. Ellenben a középiskolai tanulónak, akinek apja ügy-
véd, tanár, főispán, pénzügyi vagy posta tanácsos, őrnagy stb.
stb., ezer alkalma van helyes, logikailag és irodalmilag szabály-
szerü és szép beszélőképességre szert tenni. Kőrülbeliil megtalál-

tuk azon alapokat, amelyek világossá teszik, hogyaképezdei ta-
nuló miért gyöngébb a beszédben, mint a középiskolai tanuló s
ez okok: képesség és az a lka lom . hiánya. Az alkalom szerfelett be-o
íolvásolia a képesség kifejlődést. Sokszor látunk ugynevezett üres
fecsegőket, akik tartalom nélkül ugyan, de ro pant módon, iszonyu
cikornyásan tudnak beszélni s ha a végire járunk kísül, hogy kör-

nyezetükben tettek szert az ugynevezett svádára.
Megtalalva az okot, nem nehéz megtalálni a módszert, amely-

lvel a tanítójelöltek beszélőképességét is kifejleszthetjük.
A szebőség megszerzésének iskolai tanuló ra nézve két for-

rása van: egyik a ta n tá r gy, amit tanul, a másik az o lva sá s . Tudva-
levő, hogy minden tudományágnak saját szótára van. A természet-
rajz. a nyelvtan, a mennyiségtan, a történelem stb. mindannyian
saját műszavakkal birnak. Tanítás közben föltétlenül meg kell kö-
votelni, hogy ne' kerülő szavakkal, hanem odaillő műszóval fejezze
ki magát a tanuló s ez az ő egész tanulásának mértéke legyen. Ta-
pasztaltam, hogy tanárok is igyekeztek lehetőleg ugynevezett pa-
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rasztikus nyelven beszéItetni a felelőt, s ennek oka felől is teljcsen
tisztában vagyok, a tanár egészen le akart szállni az ifju müveIt ..
ségi szin vonaláig. Ez igy van helyesen a tanítási órákon, de min-
dig azzal a célzattal, hogy az ifjut óravégére a lecke legmagasabb>
nyelvi és logikai szinvonalára felemelje. Végeredményképen pedig
annak kell kialakulni; hogy a tanuló egészen az illető tantárgy'
szótára és természete szerint tudja magát kifejezni.

Mellőzhetetlen ez okból, hogy a tanulok alkalmas szak-
könyveket olvassanak. Ma már minden tantárgyhoz vannak ina'
megfelelő olvasmányok is. Ezekben nem a műszavak fontosak.
Ezt megadja a tankönyv ..

Az olvasmányok feladata, hogy magunkat képletesen fejez-
zük ki, 'társalgás az illető tantárgy szakembereivel. Ha Brehm-et
olvassa az ifju, egész sereg természetrajzi iróval, tudóssal társa-
log. Ezen irók és tudósok kőzőtt ott találja a ~régi egyptomiakat,
hindukat, kinaiakat, majd látja az ujabb természetrajzi felfogás
kialakulását, látja Arisztotelesz, Pliniusz s általában a görög és
római termésiletrajzi irók és bölcsészek gondolatának menetét. Az
ujabb, modern természetrajzi irók és tudósok felfogásából pedig
tanul kutatási és irói felfogást stb. Ez igy van a többi tantárgvak-

nál is. Ha az ifju megszokja Horváth Mihály vagy Szalai törté-
netirók nyelvét, történelmi felfogása is megjavul. Egyáltalán a
tankönyv tanulás, ha egészen erre támaszkodunk, nem javítja,
hanem megrontja az ifjuságot. Szűkséges, hogy olyan szaklapok,
mint:

1. A természettudományi közlöny.
2. Budapesti szemle.
3. Társadalomtudomány kőzlőnv.

4. Katholikus képzőkben a kath. szemle.
5. A Néptanítók Lapja stb.

mindig az ifjuság rendelkezésére álljanak s hogy ők próbálják
azokat a közleményeket, melyek ezekben megjelennek, megérteni.
Az ilyen szaklapok olvasása társalgás a most élő, működő szak-
emberekkel.

De alkalmat kell adni a tanítójelöIteknek arra is, hogy is-
mereteiket kifejezésre juttassák. A nyelvet csak beszélve lehet meg-
tanulni s ne higyje senki, hogy azért, mert magyar, egyuttaltud
is jól magyarul. Aki tud magyarul, az szóban és irásban szahato-

'san és választékosan fejezi ki gondolatait. Vajjon hány művelt

magyar ember képes erre? A legtöbb ember nem tud írni, még
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többnek a szabad beszélgetése pongyola, sőt én hallottam egye-
temi tanárt a legzürzavarosabban előadni Yagy olyat, aki elő-
adását egyszerüen felolvasta.

E hibán az önképzőkör segít. Az ifj uságnak ihetenkint leg-

alább 2 órát kell önképzőköri működésre fordítani, de nem ugy,
hogy a szereplési viszketégben szsnvedők leszerepeljenek s ezzel a
dolog el legyen intézve. Az önképzőkörben mindenkinek szerepet
kell juttatni s ezt ügyes vozetéssel ugy kell elintézni, hogy.ne le-
gyenek csak szercplő és csak publikumot képező tagok. Például
egy ifju elkészít egy dolgozatot a villamosság köréből. Ezt ki kell
adni legalább nyolc birálónak s el kell tőlük várni, hogy épen oly
szakszerűen és olyan nyelvi hozzákészültséggel bírálják, min t
amilyen készültséget a munka elkészítése kivánt. Mikor pedig a ,~
bíráló birálatát bemutatta, induljon meg a vita az önképzőkörben
a munka íróiának s a bírálóknak felfogásáról a fennforgó kér-

désben. E~ okból nem is szabad az őnképzőkőr vezetését vala-
melyik tanulórabízni; azt igénytelen véleményem szarint legalább
.három tanárnak kell vezetni, akik a következők:

1.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA neve lés tud01ná nyok t~ zá n l, akinek vezetése alatt az Öi1-

képzökori ülés a nevelés és módszertan körébe vágó kérdéseket
tárgyal.

2 . A nye lv és tö r téneU udomá nyi sza kcsopo r t egy iomá r a , aki-
nek vezetése alatt a történelem és irodalom tárgyai kőréhől kerül-QPONMLKJIHGFEDCBA

. "

nek kérdések az őnképzőkőri ülések elé.
3. :il. 1 'n ennyiség és te rm . tZldomá nyi sza kcsopo r t egyPONMLKJIHGFEDCBAta n á ra ,

akinek elnöklése alatt ezen szaktudományokból vetődnek kérdé-
sek felszínre. Az ilyen 'ülések egymást fer áltva kővctnék s bizo-
nyos, hogy igen élénk önképzőköri élet fejlődnék.

Itt azonban egvet meg kell jegyeznem. Tapasztaltuk, hogy
ha valaki felvet valami eszmét s az véletlenül életképes, (ezzel nem
akarom mondani, hogy az én eszmém, bár azt a gyakorlati élet-
hól vettem, életképes) akkor ugy törekednek a megvalósítására,

hogy egyszerüen ráparancsolnak az illető tanárokr a, hogy tessék
az urnak elmenni az önképzököri ülésre s azt vezetni. Ha azután

a felszóLitott urak! nem állanak rögtön kötélnek, megvan a baj.
Épen ezárt a felszólított tanárok rendesen kötélnek is állnak,
meet ... s a rendes óraszámon felül elmennek az ilyen uj intéz-
ményt vezetni. Annyi eszük azonban van, hogy azt az életképes
eszmét ott fojtsák meg, ahol találják. Ugy is lehet valamit vezetni,
hogy tönkremegy és ugy is lehet, hogy hatalmasan fejlődik.

Magyar Tanítóképzö. 18



Ha valaki például önképzőkört vezet, akkor a rendes órái
számát megfelelő módon le kell szállítani, mert az önképzőkör
vezetése sok más mellékes munkával is jár. Különben sokkal egv-
szerübb lenne, ha az ilyesmire vállalkozó tanárnak egy általánvt
adnának. Például 36 ülés, hetenkint egy-egy ülést tételezve fel 2-2
órával, 72 órai munka állana elé. Ha ugy fizet.nék a heti egy órai
munkát, mint a középiskolában, akkor 240 korona lenne az ön-
képzőkör vezetésének a dija s tehát egy tanárr-a esnék 80 korona.
lstenem. Ennyit kapna egy tanár 12 ülés vezetésért! Ámde ez idő
szarint még ez is csakQPONMLKJIHGFEDCBAó h a j, Vajjon mennyit kap ennyi munkáért
('gy ügyvéd?

Egyszóval, nem akarunk olyan intézményt, ami a tariárok
nyakába szakad; anélkül, hogy legalább a kedélyeket megnyug-
tató ellenértékről gondoskodás ne történjék" mert bizonyos, hogy
az ilyen intézmény idejekorán csendesen ki fog mulni s akik mu-
lásához segítik, azoknak igazuk lesz.

Azt azonban, hogy a leendő tanítóság beszélőképességének
fejlesztése már elodázhatatlan, elhallgatni nem lehetett, mert az a
rrményem,· hogya világháboru e, közmüvelődés fontosságát s igy
az egész világ nép oktatás ának reformját maga után fogja hozni.
Ezt a világnak elméletileg is legelső pedagógusai, anémet nép-
tanítók és tanárok már elintézték, amikor olyan népet neveltek,
amely képes az egész földgolyó összes népeit legyőzni. Ennek ideje
ruost már megjött. A tudomány a fegyverek utján is diadalt ül s
olyan tanitókra lesz most má r szűkség, akik elégkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszóbő ségge l és
log iká .va l rendelkeznek, hogy a tudományt a legszélsőbb rétegekig
széjjel hintsék a nép között.

Pécs.
Kór ódy M ikló s .
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Az iskolákra a németek igen sokat költenek. Az iskolaépüle-
tek legnagyobb "része modern s célszerü beosztásuak. Az uj épü-
leteknél lehetőleg minden tantárgy kivánságát figyelembe veszik.
Igy pl. tudjuk, hogy a földrajzi ismeretszerzést a szülőföld tanítá-
sával kezdjük. Magából az iskolaépületből indulunk ki s ugyQPONMLKJIHGFEDCBAt~ -

riink a falu vagy város többi részeire. Ezért előnyös, ha az iskola
maga nyujt alkalmat a tájékozódásra, annál is inkább, mert nem.
minden községnek van alkalmas helye e célra s ha van is, távol
vagy nem minden alkalommal megközelíthető. Egyes gazdagabb'
városok s főiskolák drága meteorológiai és csillagászati célokra
alkalmas megfigyelőhelyeket építettek, amelyek az iskola célján

már kivül esnek, de annál ajánlatosabb, külőnőserr ujabb épület-

nél, olyan alkalmas helyet berendezni, ahol a, helyi viszonyokat
jól áttekinthetik. Németországban több helyen kilátó tornvok van-
nak, avagy az iskolaépület tetején sik terász van.

A németországi iskolákban igen jól bevált a cserkészés. Bá-
multam azt a rendet, fegyelmet és józanságot, amit a cserkészek
(Pfadfinder) kirándulásaik alkalmával akár a nagy város utcáin,
akár künn a hegyek közt tanusítottak, Egy breslaui tanár a
Schneekoppéra vitte cserkészcsapatát. Évenként megteszem ez
utat, - mondotta utközben nekem, - de mig azelőtt minden pel'-
cem rettegés volt, olyan nehezen lehetett fiukat a szabadban fé-
kezni, addig most minden percem öröm, mert a cserkészfiuk ki-
fogástalanul viselik magukat s igy nem kell a szerencsétlenségtől
tartani.

A cserkészésnek a jó hatása érezhető minden téren, de kűlő-

nösen az ifjuság körében. Megkönnyíti ugy az iskola, mint a szülő
munkáját. Ez id~i németországi tartózkodásom alatt több ismerő-
söm örömmel dicsekedett, hogy egyik vagy másik fiuk, mióta cser-
kész lett, egészen megváltozott. Azelőtt a küldött pénzt sörre, do-
hányra költötte s tanulmányait elhanyagolta s ime most se nem
dohányzik, se. nem iszik szeszes italt, jól tanul s testileg is meg-
erősödött.

Nagy gondot fordítanak a németek arra is, hogya gyerme-
kek minél többet legyenek a szabadban. Egyre szaporodnak az CI'-

259
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dei iskolák. De egyéb iskolákban is, amely tantárgyat csak lehet,
kedvező idő esetén künn tanítanak a fák alatt. Thüringiában a va-
sárnapi istentiszteletet igen gyakran valamely erdei tisztáson tart-
ják meg. Sőt akárhány helyen a járási tanHógyülések is a szabad-
ban folynak le.

, A tanítógyüléseken szerepeltetnek földesurakat, papokat,
erdészeket stb., akik a vidéket s annak viszonyait jól ismerik s igy
sok hasznosat mondhatnak, amellett a tanítói gvűlésre vonzanak
nem tanítói érdeklődőket is. Ily módon jelentékenyen szaporíthat-
juk a tanügy barátait.

Két dologról akarok most részletesebben szólni, amelyek ná-
lunk is megszivlelendők volnának .

. Az egyik: az idegen szók elleni küzdelem; a másik: a be-
gyakorlása a tanultaknak.

Valóságos irtóharcot indítottak a németek az idegenszök

ellen s ebben az iskola is teljes erővel kiveszi a részét. Szózatként
visszhangzik ott: «Idegenszók, amelyekre jó német kifejezésekvan-
nak, elkerülendők!»

Jól tudjuk, hogy valamint az ember embertársára, ugy van
az egyik nép a másikra utalva. A népek egymás mellett élvén, kől-
csönösen átvesznek egymás szókincséből. A hazai nyelv, habár
eredeti szavakban gazdag, mondatainak hajlékonyságát, nyelv-
kincsének sokoldaluságát nagyobbrészt idegen befolyásnak kő-

szönheti. Eredeti, tősgyökeres szavakból. álló müvelt nyelv ma
nincsen. A szomszéd népekkel való békés és háborus érintkezés,
a szellemi és anyagi javak kicserélése az eredeti szókincs et gyara-
pította. A németbe felvett szavak megtartották eredeti alakjukat
vagy lassankint hozzásimultak anémet kiejtéshez. Az első esetben:
idegenszók maradtak, 'a második esetben kölcsönszók lettekQPONMLKJIHGFEDCBAA .

kölcsönszavak tehát idegen eredetüek, amelyek azonban anémet
hangtani törvényeknek vannak alávetve s igy idegen kinézésüket
elvesztették. Ez az «Umdeutschung». A magyarból származnak
többek közt e szavak: Kutsche, Husar, Tschako, Dolman, Trabant,
Haiduck.

Másként áll a dolog az idegen szavakkal. Ezek közül az u. ll.

internacionális idegenszavak, mint pl. Kaffee, Thee, klassisch;
stb. maradhatnak, mert pótolhatatlanok. De az idegen nyelvek
hasznos hatásai mellett igen sok szükségtelen szó is van, tudni-
illik olyan, amelyeket vagy tudatlanság vagy gőgös fontoskodás
vagy idegen majmolás hozott létre. A humanizmus urrá tette 11
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latint. Még rosszabb volt a francia, spanyol és olasz befolyás az
u. n. Verwelschung. A lovagkor, a 30 éves háboru, XIV. Lajos és
Nagy Frigyes kora megmételyezték a német nyelvet.

Már a 17-ik században keletkeztek nyelvtársaságok s léptek
fel lelkes hazafiak, akik a nyelvet meg akarták szabadítani a mé-
telvfől. S azóta e törekvés mind erősebb s mind többoldalubb. Ma-
guk az uralkodók is beléptek a kűzdők sorába.I. Vilmos nérnot

császár 1871-iki felhivása pompás, tiszta németséggel van irva.
A jelenlegi császár, I I . Vilmos, is szivvel-lélekkel hive ez irány-
zatnak. Csak tiszta németséggel megfogalmazott dolgot szabad
elébe adni. Még az étlapokat is megkritizálja,

1885-ben megalapítják az «Allgemeiner deutsche Sprach-
vereinv-t, amelynek jelszava «Kein Fremdwortfür das,. was
deutsch gut ausgedrückt werden kann.» Nemzeti érzéstől áthatva,
a posta, vasut, hadsereg, 'iskola stb. vállvetve működik, hogy az
idegen szavakat némettél pótolják. Igy pl. általános már Német-
országban: Fernruf, Fernsprecher (Telephon helyett); Drahtmel-
dung (Telegraph) , postlagernd (poste restante) , eingeschrieben
(rekommandirt), Kraftwagen (Automobil), Eahnsteig (Perron),
Unterführung (Tunnel), Fahrkarte (Eillet), Pförtner (Portier),
Haudgepack (Garderobe), Werk (Fabrik), Lichtbilder (Photo-
graph), Tonkünstler (Musiker) stb. stb. Persze szó sincs róla, hogy
az idegen szavakat egyszerre pótolhassák, csak lassankint esetről-
esetre történhetik ez. Már Goethe rámutatott arra, hogy a némete-
sités nehéz dolog s erre a nemzet nagy szellemei szükségesek. Több
esetben győzödtam meg, hogy milyen hatalmas rnunkát végeznek
a németesítés terén s ebben az iskola elemi erővel veszi ki a részét.
A társadalmi, üzleti, házi életben s a sajtóban különösen sok a
helytelen szókinövés. A tanulók ezeket nem az iskolában, hanem
odahaza vagy az ujságból tanulják, habár a németországi lapok
összehasonlíthatatlanul kevesebb idegen kifejezést használnak,
mint a mi hazai lapjaink. Elzárni az ifjuságot az idegen szavaktól
nem lehet, de az iskola sokat tehet ellene. A tanító példája, a tanuló
tanítása és megszokása, vagy is az akaratának képzése vezetnek

célhoz.
A tanítók minden alkalmat íelhasználnak, hogy az idegen-

szavak kérdését felvessék. Rámutatnak a felsőbb osztályokban
annak a szükségességére s azon dolgokra, amelyekre még nincs jó
nérnot szó s azon szavakra, amelyeket felesleges használni, mert

helyettük jobb ném et' szavak vannak.
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A tanító felhozza az ujabb és régibb klasszikusokat, akik
épen a legfennköltebb helyeken mentesek idegenszerüségektől.
Különösen Lutherre hivatkoznak, aki arnugy is nagy tekintély s
valóságos félistene a németek nagyobb részének s aki csaknem
mind hazai szót használ a hiblia fordításában. A német tanítók
kifejleszteni iparkodnak a nyelvérzékét a gyermeknek, ugy, hogy
ki tudja magát fejezni tisztán, szépen, az idegen kifejezések elkerü-
lésével is. Hivatkoznak Schiller ezen szavaira: «Die Sprache ist

..der Spiegei der Nation.»
A tanítók gyüléseiken kimondották, hogy nevetségessé kell

tenni azokat a növendékeket, akik gondolataik hiányát azzal pótol-
ják, hogy idegen szavakat használnak akár, szóban, akár irásban.
Persze nehéz a tanítók helyzete. Igen kell vigvázníok, nehogy
vizet predikáljanak s ők bort igyanak. A gyors beszédben e1-e1-
csuszik az ő szájukból is egy-egy idegen szó.' Viszont gyártanak

helytelen képzésü szót ,is-t1Ílbuzgóságból. .Megvan a törekvés az
egyetemek nyelvének németté tételére is, mert ott igen sokat véte-
nek a nyelv szelleme ellen.

Rendőri karhatalommal nem lehet egy nyelvet' megtisztítani
az oda nem való elemektől. De igenis minden népnek joga és egy-
uttal kőtelessége is nyelvét művelni. S ebben a tanítók tehetnek
legtöbb et, mert mintegy második természetükké tehetik az idegen-
szerüségek elkerülését. Nyelvében él a nemzetl Ezt felfogták, igen
helyesen, a mai német vezetőkörök.

A második általános törekvés, hogy az iskolában minél töb-
bet gyakoroltassunk.

Melyik tanító ne érezte volna, hogy az ő odaadó munkája,
fáradozása, nem hozza meg azt a gyümölcsöt, mint amit megérde-
melne. Igy van ez mindenütt s igy is lesz mindaddig, mig a növen-
dékeket olyannyira túlterheljük tanítási anyaggal. Mennyit buz-

gólkedtak kiváló tanférfiak a túlterhelés ellen s a kellemetlen rossz
kisért most is mindenfelé s a legbecsületesebb tanítói munkát
eredménytelenilé teheti.

Nagy a tanítási anyag, kevés az óraszám, nincs elég idő a
begyakorlásra. Mindannyiunktól megszivlelendő mondása ez
egyik tapasztalt' német iskolamesternek: «Man verzichte auf zu
grosse Stoffmenge. Bei Auswahl des Stoffes ist alles auszuschei-
den, was der formellen Bildung allein dient; man lehre 'nur das,



was interesseerregend wirkt, dass der Schüler Gelegenheit em-
pfange: 1, zu lernen, sich im Leben zurecht zu finden; 2. sich mit
dem Leben zu versöhnen; 3. sich fül' das Leben zu begeistern.»

Gyakorlat teszi a mestert! Ez egy régi, de soha eléggé nem
méltatott közmondás. Sokszor hangoztat juk s habár tanító és ta-
nuló jóakarattal munkálkodnak ez ügyben, a munka hevében foly-
ton megfeledkeznek róla .

. Nagyon sokszor megfeledkezik a tanító a praktikus életről,
különösen nálunk Magvarországon. mert mi az ideálok után tÖ·-
rekszünk s igy a formális képzőanyagot előtérbe helyezzük. Te-
kintsünk az életbe s megláthatjuk, hogy mennvi nélkülözhetetlen
készség hiányzik a nép nagy tömegénél. Hány egyénnel találko-
zunk az életben, akik szorgalmasan tanultak s jó iparkodo tanító
kezei alól kerültek ki s im, ha egy levelet kell az illetőnek írni,
mennyi izzadságába, mennyi idejébe kerül, mig egy hibákkal telt
levél elkészül. A mesteremberek nagy' része egy egyszerű kis szám-
lát vagvnvugtát.nem tud rendesen kiállítani. De középiskolát vég-
zettek is valami életpályára lépve 'keserűen tapasztalják, hogy bio

zony az iskola nem képesítette őket az életre.
Ennek több oka van. Egyik legfőbb oka, hogy nincs elég idő

abegyakorlásra. S hogy nincs idő, annak nagyrészben az oka a
sok felesleges tanulni való.

Egyik nap sétáltam egy kis német városka utcáján. Két kis
fíucska jött velem szemközt, akik az iskolába iparkodtak s han-
gosan deklamálták: Kezdetben teremtette az Isten az eget s földet.
A föld puszta volt s üres ·stb. tb. Ekkor önkéntelenül arra gon-
doltam: Szegények! ti, akik legszivesebben szeretnétek pajtásai-
tokkal avagy játékaitokkal ugrándozni, a világteremtés problémá-
ját kell bevágnotok, azt amit mi felnőttek sem tudunk mindnváian

helyesen felfogni.
Megy sok minden a régi inódon. Hogy a tanítási 'anyag ért-

hető-e vagy nem, hogy a gyermeknek az értelmetlen anyag s örö-
kös ismétlésa csömört okoz, azzal nem törődünk. Miért van olyan
sok templom s iskolakerülő ember? Azért mert elidegenítethik
őket tanulókorukban. '

Legfőbb dolog a legtöbb tanítónál,. hogya tanuló az anyagot
recitálni tudja, mert .ha jön az ellenőrzö vagy a vizsga, akkor
mutatni kell áz eredményt. . ,

Gyakoroljuk a tanulóifjuságot az iskolában gyorsan és vilá-

gosan gondolkodni; a lényeges et a lényegtelentől megkülönböztetni
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s ha maradandó eredményt akarunk, akkor á célszerüen meg-
választott anyagot alaposan be kell gyakorolni. Nehogy 'az legyen
a vége, hogy amit tanult a gyermek, azt nem tudja használni, ;;;
amit használhatna, azt n~m tanulta. Az életben tapasztalhatjuk,
hogy azok a tanítók nnitathatnak fel tartós eredményt, akik szor-
galmasan gyakoroltak. Az' a tanító, aki. okosan, kitartóan begya-
kóroltat,ahelyett, hogy sokat beszélne, annak növendékei össze-

hasonlíthatatlanul többet megtartanak, mint a folyton beszélő, de
nem gyakoroltató tanítóié. Eközmondások: Gvakrrrlat teszi a mes-
tert. Keveset, de jól. Lassan járj, tovább érsz, ne legyenek puszta.
szavak a tanítók szájában, hanem kiki által leszűrt örök igaz-
ságok.

Ebben a törekvésében ne akadályozzák meg .az ellenőrzö

közegek kicsinyeskedéseikkel a tanítót, mert azáltal megbénítják
a tanítóban azt, ami legfőbb: a munkakedvet, a saját egyéniségét

s annak hatását azQPONMLKJIHGFEDCBAif jú s á g ra , Bátran mondhatjuk, 'hogy nálunk
az állapotok e tekintetben sokkal jobbak. Már a magyar ember
természetében rejlik, hogy nem oly kicsinyeskedő, mint anémet.
Ha az ifjuság vezetője céltudatosan, energikusan s pedagógiai ala-
pon gyakoroltat, akkor hagyjuk magára, igy teljes erejét bele-
öntve biztosan több eredményt ér el, mintha őt olyan irányu mű-
ködésre kényszer-itjük, ami neki nem kellemes. Több ut vezet Hó-

mába. Ha a tanító valóban rendes, derék munkát végez, ha .nern

arra néz, hogy külsőségekkel vakítson s bámulatba ejtsen, hanem
ha tanulói a tanultakat világosan, biztosan használni tudják,
akkor az előljárónak el kell ismerni e munkát, ellenben a szem-
fényvesztést, mint semmiértéküt elitélni.

Elővigyázatos és nyomatékos módon lehet a tanulóknak ni-
mutatni, hogy azüres látszat az iskola életében szerepet nem játsz-
hat. Ez legjobban indirekte történhetik t. i. a tanulóknak kérdések
és feladatok által bebizonyít juk, hogy ismereteik és tudásuk gyenge
alapon nyugszik.

Szüntessük meg tehát az akadályokat, amelyek a szűkséges
begyakorlásnak útjáhan állanak. Tegyük módszeres gyüléseink
tárgyává mi is e témát, mint teszik ezt Németországban minden-
felé. Adjunk növendékeinknek inkább kevés, de bizto's tudást,
amelyre kikerülve az életbe, mint szilárd alapra építhessenek. Az
iskola igazi reformátora az lesz, aki a felesleges tanulni valót ki
fogja kűszőbőlni, aki az anyaget s a ráfordítandó időt összhangba
fogja hozni. '

Déva.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKová csPONMLKJIHGFEDCBAE T n ő .
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A z A r c l i im e d e s - f é le tö r v é n y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIehozaséru szolgáló
egyszerűsített k is é r le t .

A fizika és slőjd tanításánál az összhangzatos műkődések

eredménye a többek között az legyen, hogy a növendékek meg-
ismerjék a népiskolában szereplő kisérleteknél használatos eszkö-
zök csinját-binját s ennélfogva képesek legyenek a rendelkezé-

sükre álló eszközökkel az egyszerübbeket tartós és kifogástalanul
rnűkődö formában maguk is előállítani, A készítendő taneszközök

iervezésénél rendesen a kőnvvbeli vagy árjegyzékbeli rajzokat
tartják szem előtt s a látott kivitelt igyekeznek megvalósítani. Az
igy elkészített eszközök ugy a tartósság mint a helyes működés
tekintetében sok kivánni valót hagynak még a legtöbb esetben. A
fizika és a slőjd tanárainak közösen kell megbeszélniök az igy el-
készítendő eszközök készítésének módozatait, mert csak igy szol-
gálhat két célt is igazán a slőjd ez alkalommal.

Most egy oly eszköznek a készítési módját akarom röviden
ismertetni, melyet mindenki egyszerű módon elkészíthet s vele az
Archimedes-féle törvényt a népiskola módszere szarint lehozhatja.

Vékony zongorahurt rácsavarunk 1 cm.-nél valamivel kisebh
átmérőjű hengeres fára. Az ily módon nyert körülbelül 20 cm.
hosszu rugót kerülbelül 50 cm. magas állvánvra erősítjük. A rugó
alsó részére oly kengyelszerü tánvérkát erősítünk, melyre egy
hengeres üvegedény még rátehető. A rugó alsó részét ugy hajt-
juk meg, hogy az mutató módjára az állvány beosztott oszlopa
mellett mozoghasson. (Jclly-Iéle rugós mérleg.)

Az Archimedes-féle törvény igazolására öntsünk a tányér-
kán levő hengeres edénybe vizet s jelöljük meg a felszínt az edény
falán valami jellel. Tegyünk most egy testet ezen edénybe. A test
alámerülése után jelöljük meg ismét a viz felszínét egy második
jellel.. Ha köböző edényt állítunk a mérlegre, akkor ezen jeleket a
számok felirásával rögzithetiűk. Vegyük ki most a testet az edény-
ből s akasszuk a tányérka aljára. A vi'z felszine természetesen is-
lnét az első jelig fog leszállani. Ha· most a testet egy pohárba
meritjiik, akkor észlelhetjük a sulyapadást s a felső-edénybe a má-
sodik jelig kell. a vizet önteni, hogy ha azt akarjuk, hogy az előbbi
egvensulyi állapot álljon elő.

A kisérlet természetesen a közönséges mérleggel is ugyan-
. igy hajthaló végre. Nincs tehát szükségünk oly üres és tömör hen-
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gerre, aminők a tankönyvben általánosan szerepelnek e tönény
kisérleti igazolásánáL

Látható tehát, hogyakisérlet ezen kissé módosított alakjá-
han a lsgegvszerübb eszközökkel is könnyen bemutatható s kézi-
munka órán készíthető kivitel tartós és pontosan működő lesz.

Modor.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC soda Imr e .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I r o d a lo m .CBA

- «Athenaeum o uj alakban.QPONMLKJIHGFEDCBAA M. T. Aka dém ia az < Aü ie -PONMLKJIHGFEDCBA

n a e u m » filozófiai és államtudománvi folyóirat szerkesztését és
kiadását átengedte A Ma gya r F ilo zó fia i Ttir sa sá qnok s n.agy
mérvü anyagi támogatása ellenében csak azt kötötte ki, hogya
folyóirat régi cimét uj folyamában. is megtartsa és a szerkesztő
választása az Akadémia hozzájárulásával történjék. A Magyar
Filozófiai -Társaság az Athenaeum szerkesztésével a társaság ez-
idei elnökét, d r . Alexa nder Ber ná t egyetemi tanárt bizta meg s a
szerkesztőbizottságba .beválasztotta d r . C oncha G yőző -udvari ta-o
nácsos egyetemi tanárt, d r . Révész G éza egy. m. tanárt és d r ' . Vida

- Sá ndo? ' főgimnáziumi tanárt. A folyóirat füzetenkint 8-10 ivnvi

terjedelemben jelenik meg. Az első kettős füzet (1 -2 füzet) már
meg is jelent rendkivül gazdag és változatos tartalommal. 14 iv
terjedelemben.

Nagyobb cikkek: Alexa nde1 ' Ber ná t: Magyar filozófia;
Böh? 1 '/,Ká 1 'o ly: Mi a filozófia; P a u le r Akos: A cor relativitás elve;
H or nyá n szky G yu la : Az «igazi» Sokrates; Beö thy Zso lt: Az eszté-
tikai érzés átvitel tanához; Révész G éza : Ernst Meumann; Va r ja s

Sá ndo? ' : Az észrevevés fenomenológiája; F oqa r a s i Bé la : Ujabb
történetfilozófiai kutatások.

«A háboru és az iskola» cimü előadások. Az Országos Peda-
gógiai Könvvtár és Tanszermuzeum Elnöksége a mult télen «A

háboru és az iskola» cimen sorozatos előadást rendezett a neve-
zett intézmény helyiségeiben. A megtartott előadások «Az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermuzeum Hivatalos Értesítő»-
jében is, megjelentek, most pedig kiilőn lenyomatokként kis fiize-
tekben olvashatók a rendkivül érdekes előadások. Kőzelebbről

érdekel bennünket a megjelent füzetek közül Q uin t J ózse f kőzponti



szelgálatra berendelt tanítóképző-intézeti tanárnak febr. hó 26-án·
tartott előadásaPONMLKJIHGFEDCBA« AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá bo r u és a tes ti n eve lés» -r ő l, két és fél iv ter-
jedelemben; továbbá. Lechn ifzky G yu la 1. kerületi tanítóképző-

intézeti tanárnak «A pedagógiai munka szervezésének uj felada-
tais-ról tartott előadása szintén két és fél iv terjedelemben. Akik
nem hallották, avagy nem olvasták a 'I'anszerrnuzeum hivatalos
értesítőjéből ezen előadásokat, azoknak a figyelmét felhivjuk a

gondolatokkal telt s már a háborus tapasztalatokat is figyelembe
vevő tartalmas értekezésekre.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e k ü ld ö t t k ö n y v e k .CBA

Theanó három részben. Irta Gyertyánffy István. Ára 3 K
50 fillér. - Katholikus hitélet a magyar tanítóképezdékben. Az
1913/14. tanévi értesítők alapján írta: Dr. Kőhegvi József hittanár.
Külön lenyomat a «Ka tho liku s N eve lés))-bő l.

Hadseregünk megalakulása és bőlcsőkora. Egyike azon
könyveknek, melyek létrejövetelére a háboru adott alkalmat, de
irodalmi és tudományos becsük tul fogja élni a háborut: tisza-
ujhelyi Ujhelyi Péter vezérkari százados ily cimü munkája most
jelent meg a Magyar Könyvtárban s hadseregünk mult jának ki-
alakulását, az önálló hadsereg keletkezését, a különböző fegyver-

nemek kifejlődését, a harctéri szolgálat, hadviselési mód, harcá-
szat stb. formáit tárjaelénk. A könyvet a Lampel R. (Wodianer F.
és fiai) cég adta ki; ára 60 fillér.QPONMLKJIHGFEDCBA

I

V e g y e s e k .

A. ta n ító k é p z ő - in té z e te k és a h á b o r u .

A na gyvá md i kir . r á m . ka th . ta n ítóképző tanárai kőzűl még.
a mult év augusztusban bevonultak katonai szelgálatra La szczik

E r nő , Lestyá n Bé la es Str oub F er enc tanárok. Közülük Straub
Ferencet betegsége miatt hamarosan szabadságolták, Laszczik
Ernő és Lestván Béla azonban m é g mindig katonák. Merza Jenő
gazdasági tanárt a Iőldm. m. kir. miniszterium Lugosra rendelte
szolgálattételre. ~inthogy Straub Ferencet betegsége miatt az
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egyházmegvei hatóság is szabadságolta f~Iévre, nagyon csonka ta-
nári karral indult meg a munka a tanév elején, szeptember 7-én.
A hiányzó tanárok óráit az otthon maradottak nem birták mind
ellátni s az egyházmegyei hatóság engedélyével a természetrajzi
és kémiai órákat Dr. Lacsny Ince prem. főgimnáziumi tanár vál-
lalta magára. A mult évi szeptemherhen megtartott sorozáson be-
vált 3 negyedéves és 2 harmadéves növendék, kik okt. 26-án tény-
leges katonai szelgálatra bevonultak. A tavaszi népfölkelői szemle
alkalmával besoroztak: 2 negyedéves, 3 harmadéves, 2 másodéves
és 2 elsőéves növendéket, kik a tanév végéig egy kivételével vala-
mennyien bevonultak. A tanítás október ő-től november 3-ig a ko-

lera ellen való védekezés szempontjából szünetelt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a r c té r i k itü n te té s e k .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADT. G er encsé r Is tvá n a budapesti
VI. kerületi áll. tanítónőképző-intézet igazgatója a mult évben,
.mindjárt az első mozgósításkor, mint póttartalékos vonult be a
21. honvédgyalogezredhez s mikor október elején zászlóalj a a
harctérre ment, már mint szakaszvezető volt beosztva a parancs-
nok mellé. Október végétől mint őrmester harcolt a bukovinai és
délkeleti galiciai frontan. Ezen ütközetben tanusitott vitéz maga-
-tartásáárt dicséretet, s ezredesének előterjesztésére a ha r c té r en

J ~ a d11Q gyi r a nqo i nyer t. Mint hadnagy januártól kezdve század-
parancsnok volt a 21 /I. népfelkelő menetzászlóaljban s a 37-ik,
majd a 12. brigád kötelékében végigküzdötte a kárpáti 'harcokat
<ésa májusi galiciai ciffenzivát először a Hoffmann (osztrák-ma-
gyar), azután a Bothmer (bajor) és végül Linsingen (német) had-
<csoportban. Május 30-án Stryj mellett, a banviai ütközetben grá-
nátexploziótól mellvérzést kap.ott és kérházba került. Augusztus
26-én uiból a harctérre ment. Hadnagyi ki~evezésén kivül külö-
nös kitüntetései: b r onz vitézség i é r em , Signum la ud is és .most van
fölterjesztés alatt kitüntetésképen so r 01 ikivü li főha dna ggyá va ló

e lő lép te té se .

D r . Lő r in cz J enő az orsz izr. tanítóképző tanára, mint a
februári számunkba. már hírt adtunk róla, mint zászlós az orosz-
lengyelországi harcokban tanusított vitézségéért e lsőo sztá lyu ezü st

1 : itézség i é rmet nuer t. Nemsokára ezután hadnaggyá léptették
elő s a márciusi harcokban tanusított vitézságéért SignumPONMLKJIHGFEDCBAla u d is t.

májusban pedig a Ill. o sztá lyo s é k itm é m je s ka tona i é r demker esz-

te t kapta. •



O rosz fogságban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMacskássy Zoltán aradi áll. tanítóképző-
intézeti tanár, népfölkelő hadnagy, orosz fogságba esett és Zarizin
na Volga Gouvernement Saratov-ban van.

Hősi halál. Pro Patria. Csurgói és sárospataki állami elemi
népiskolai tanítóképző-intézetek tanári kara mély fájdalommal
és őszinte részvéttel tudatják, hogykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o len ia Lajos állami tanító-
képző-intézeti rendes tanár, az 1. honvéd tábori ágyus ezred tar-
talékos főhadnagya, a «Signum laudis» tulajdonosa a galiciai
harctéren történt súlvos sebesülése következtében, élete 35. évében,
10 éves buzgó és eredményes tanári működés után, junius 23-án
Munkácson a hazáért hősi- halált halt. A kérlelhetetlen halál a.
megboldogultban hős katonát, mintaszerü tanítót, tanítványaitól
rajongásig szeretett jó nevelőt,QPONMLKJIHGFEDCBAh ű kartársat és barátot, szerető
férj et és képességekkel gazdagon megáldott sokra hivatott embert
ragadott korai sírjába. Kegyelettel és a megmásíthatatlan végzéshe
belenyugodvafogjuk megőrizni derék kartársunk 'nemes emlékét,
mert a hazáért meghalni dicsőség és felmagasztalás! Nyugodjék
békében.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r i k in e v e z é s e k . A vall. és közokt. m , kir. miniszter kinevezte-
Siemeis ie r János okl, tanítóképző-intézeti tanárt zólyomi áll. polg. isk:
tanítót, jelenlegi fizetési osztályában való meghagyása mellett a zílahí
m. kir. áll. el. népisk. tanítóképző-intézethez rendes tanárrá, - Bir ó

Gyula okl. tanítóképző-intézeti tanárt, szemhathelyi áll. polg. iskolai.
tanítót jelenlegi fizetési osztályában a munkácsi m. kir. állami elemi
népiskolai tanítóképző-intézethez rendes tanárrá, - D ér i Gyula ok-
leveles tanítóképző-intézeti tanár, áll. tanítóképző-intézeti megbizott
nevelőt, a sárospataki m. kir, állami elemi iskolai tanítóképző-intézet-
hez a X. fizetési osztályba segédtanárrá .

e Kltlltás a z o r s z á g ,m in d e n fo k u ö s s z e s in té z e te ib ő l . A vallás- és-

közoktatásügyi m. kír. miníszter Vucsetin Tivadar, zombori felső ke-
reskedelmi iskolai tanulót, aki Zsablyán (Bács-m.) 1895. évi december-
hó 4-én született s gör, kel. vallásu, királysértés és nemzetiségi izgatás-
miatt, Plavsity Lázár, zombori felső kereskedelmi iskolai tanulót, aki
Pacséren 1897.. évi julius hó 9-én született s gőr. kel. vallásu, nemzeti-

ségi izgatás miatt és Czorkusity Velimir, zombori felső kereskedelmi is-
kolai tanulót, aki Pacséren 1897, évi augusztus hó 12-én született s
gőr. kel. vallásu, hazaellenes magaviselete miatt az ország minden foku
összes tanintézeteiből kitiltotta.

K it i l tá s a . ta n ító k é p z ő - in té z e te k b ő l . A vallás- és közoktatásügyi
m. kír. miniszter Galgóczy Béla, GYÖl1gyössyKároly és Gricsák József
nyíregyházai ID. kir. állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti 1. osz-

tálybeli növendékeket, az általuk elkövetett sulvos erkölcsi vétség miatt,

2 6 9 >
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az ország összes tanítóképző-intézetéből folyó évi 73673. szám alatt kelt

rendeletével kizárta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á th e ly e z é s e k . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter át-

helyezte:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASá r o si István csáktornyai m. kir. állami elemi népiskolai
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a csurgói m. kir. állami tanítóképző-

intézethez. - Dr. F ü löp Áron csurgói m. kir .. állami elemi népiskolai
tanítóképző-intézeti rendes tanárt a csák tornyai m. kir. állami tanító-
képző-intézethez.

E lő lé p te té s e k . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ki-
nevezte: F lieg l Kálmán csurgói m. kir. állami elemi népiskolai tanító-
képző-intézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Ba lá zs Béla zilahi
m. kir. áll. el. népiskolai tanítóképző-intézeti tanárt a VIlI. fizetési
osztályba .•- J a loveczky Péter losonci m. kir. áll. el. népiskolai tanító-
képző-intézeti tanárt a VIlI. fizetési osztályba. - Nová k Eszter po-
zsonyi m. kir. áll. el. népiskolai tanítónőképző-intézeti gyakorlóiskolai
tanítónőt a I"X. fizetési osztályba. - Bodo r Dénes sepsiszentgyörgyi
ID. kir. állami elemi népiskolai tanítónöképző-intézeti gyakorlóiskolai

tanítót a IX. fizetési osztályba. - Ra dna in é Schmiq t Vilma budapesti
II. ker. m. kir. állami elemi népiskolai tanítónőképző-intézeti gyakorló-
iskolai tanítónőt a IX. fizetési osztályba. - H a lmcs Péter stubnya-
fürdői m. 'kir, állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti gyakorló-
iskolai tanítót a IX. fizetési osztályba.

N e v e lő i k in e v e z é s . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
Ambr -ózy Margit, a budapesti II., ker. m. kir. áll. el. népiskolai tanítónő-

képző-intézeti ideiglenesen megbizott nevelőnőjét, jelenlegi állomás-
helyén való meghagyása mellett, nevelőnővé nevezte ki.

U j k ir á ly h im n u s z . Révfy Géza, a temesvári állami tanítóképző-

intézet zenetanára, legutóbb ( ,l\{a gya r - kir á lyh imnusz))-t szerzett, ame-
lyet felajánlott Öcs. és apostoli kir. Felségének. Ö Felsége a felaján-
lott müvet a cs. és kir. családi hitbizományi könyvtár részére legkegyel-
mesebben elfogadni méltóztatott s a felajánlásért a főkamarási hivatal
köszönetet mondott a szerzőnek. Révfy Géza a legszorgalmasabb és
legtehetségesebb magyar dalosaink egyike, akit férfikarai révén már
régen ismernek az egész országban. Férfikarszerzeményeivel számos
országos dalpályázaton nyert dijat. 1912-ben népdalával elnyerte a
«Zenekeresk. Közlőny» 300 koronás első díját. Férfikarai, dalai ország-

szerte el vannak terjedve. Tőriilínetszett magyar, humoros férfikaraival
(Kokas-nóta, Téli-nóta, Pincér-nóta,' Pajkos nóták, Vig vadászok sth.)
uttörő munkát végzett. Megjelent zenemüveinek száma a 100-at meg-
haladja. Arany János balladáihoz melodrámákat irt. Több zenetörté-
neti tanulmányt, 'zenei cikket, értekezést, ismertetést irt. 'Gyiijteményes
müvei: Uj magyar férfikarok zsebkönyve. (II.bőv. kiadás.) 46 magyar
szerző 109 müve. 33 népdalegyveleg (99 népdal) férfikarra. Menich-
féle Összhangzattan átdolgozása a képzőint. uj tantervnek megfelelően.



(Sajtó alatt.) «Himfy szerelmei» (Pekár Gy. novelláia után). Magyar

daljáték. (Kéziratban.) Uj M. Férfikarok Zsebk .. második kötet. 204
kar. Kuruc és insurgens nóták, szabadságharci dalok férfikarra. 114
kar. R. G. Nótáskönyve, 26 dal ének-zongorára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a lá lo z á s .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASinczky J u lia , a kolozsvári áll. el. népiskolai tanítónő-
képző-intézet gyakorlóiskolai tanítónőie f. évi julius hó 28-án önfel-
áldozó tanítói műkődésének 32-ik évében, hosszas, kinos szenvedés után

<csendesen elhunyt. Temetése julius hó 30-án d. u. 5 órakor volt.
Az eperjesi á l l . e l . n é p is k o la i ta n ító n ő k é p z ő - in té z e t ta n u ló in a k

is k o la j é v v é g i v iz s g á la ta i a mult iskolai év végén Budapesten, a VI.
kerületi, áll. el. népiskolai tanítónőképző-intézetben tartattak meg.

Ugyanis a nevezett intézetben a hadiállapot és később annak nyomán
fellépett járványos betegségek miatt, pár hetet leszámítva, egész éven
át szüne telt a redes tanítás. A járványos betegségekre való tekintettel
azután a vallás- és közoktatásügví míniszter elrendelte, hogy az évvégi,

vizsgálatok ugy a rendes, mint a magántanulókra nézve kivételesen
Budapesten,' a VI. kerületi áll. tanítónőképzőben tartassanak meg. A
vizsgálatok julius 1-től julius 29-ig tartottak és a vizsgálóbizottságótQPONMLKJIHGFEDCBAP v

VI. kerületi áll. tanítónőképző-intézet tanártestületéből alkotta Mosdóssy
Imre kir. tanácsos, székesfővárosi tanfelügyelő elnökléséveI. Jelentke-
zett 117 tanuló. A vizsgálat minden egyes tárgyra kiterjedt, m ín t á
magántanulók vizsgálatainál. Az osztály és osztályképesítők után ren-
des befejező képesítő volt. Akik a vizsgálatra nem jelentkeztek, azok a
folyó iskolai év elején Eperjesen tehettek vizsgálatot. A budapesti vizs-
:gálat a magántanulókra nézve is dijtalan volt.

A m a d a r a k é s fá k n a p já r ó l s z ó ló is k o la i j e le n té s e k V . é v k ö n y v e ,

rnelv az 1914. évi ünnepélyekről számol be, az Országos Állatvédő
Egyesület kiadásában és Fodor Árpád tanár, főtitkár szerkesztésében
megjelent.

A 8 ives könyv 7700 iskola jelentéséből készült a tavalyi 6300-al
'szemben. A bevezetés hálásan közli a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter és a hercegprimás elismerő iratait, az egyházi főhatóságoknak 31
állatvédelmi pásztorleveléről és a kir. tanfelügyelöségeknek 44 kör-
rendeletéről számol be.'

Erre következik a 72 kir. tanfelügyelőség és kirendeltség jelen-
téseinek áttekinthető ismertetése, Fiume és Horvát-Szlavonország ma-
gyar iskoláinak híradása, majd a 3 statisztik~i tábla, összefoglalás,
középiskoláink természetvédelméről szóló szakasz és két mintaelőadás
a madarak és fák napjára dr. Gaál István egyet. m. tanár és Sztancsik
László áll. polg. isk. tanár tollából. Az 'évkönyv ismét az intézmény
nagymértékü féjlődéséről tesz tanuságot.

Faültetés 2672, az Országos Ifjúsági Madárvédő Liga fogada-
lomtétele 3187, kirándulás 4841, közönség 3321 helyen volt. E nagy szá-

mok mind haladást és a nemzetnevelő intézmény boldogulását mu-
tatiák.
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Pályázat.

A kolozsvári m. kir. állami elemi népiskolai tanítónőképző-intá-

zetnél elhalálozás folytán üresedésbe jövő 'gyakorlóiskolai tanítónői
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly okleveles elemi
vagy polgári iskolai tanítók és tanítónők. esetleg tanítóképző-intézeti

okleveles tanárok, akik huzamosabb tanítási gyakorlatot tudnak

igazolni.
Az állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetésböl,

a szabálvszerü személyi pótlékból é,;;-lakpénzből álló illetményekkel
javadalmaztatik; a kinevezett tanítónő azonban fokozatosan, a VIlI.

fizetési osztályba léphet elő.
Az ezen állással .iárő kötelezettségek közé tartozik a tanítönö-

jelöltek gyakorlati kiképzésén kivül a mindennapi és ismétlő gyakorló ..
iskola, továbbá az ifjúsági egyesület, valamint az ifjúsági könyvtár
valamennyi ügyénekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü lön ; díjazás igénye nélkül való ellátása.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címzett, s kellőkép

f.elszerelt (születési anyakönyvi kivonat, mindenrendü tanulmányi bizo-
nyítványok, szolgálati bizonyítványok, családi értesítő stb.) pályázati
kérvények a kolozsvármegyei királyi tanfelügyelőhöz küldendők azon
kir. tanfelügyelő utján, kinek tankerületében a pályázó ezidőszerint
működik vagy tartózkodik.

Csakis ezen szabályszeríi uton beérkezett kérvények fognak figye-
lembe vétetui.

Apróbatanításra behivottak utiköltségei megtéríttetnek.
'pályázati határidő 1915. október hó 15.
Budapest, 1\:)15. szeptember hó 8.

A miniszter helyett: Klebe lsbe r g ~llamtitkár.

.K'í.m.u.te.táss
az 1915. junius hö 16·ától szeptember hö 20·ig befolyt tagsági dljakról;

1913-ra: Kiss György (8 K).
1914. II. felére: Vaskó György, Scb6n István (4-4QPONMLKJIHGFEDCBAío .
1914-re: Huzják Lukács, Kiss György, Amler Antal

(8-8 K ).

1915. 1. felére: Kárpáti Sándor, Mennich Antal (4-4 K).
1915. II. felére: Sepsiszentgyörgyi áll. tanitónőképző-intézet,

Szirkvashegvi népiskola (4-4 K).
1915-re: Maurer Mihály, Kiss György, Barcsay József,

.Bellosics Bálint, Decsies József, Éber Sándor, Kiss A: József, Ko-
vács Ferenc, 'Kleinner Pál, .Urhegvi Jenő, Wohlmuth István, So-
mogyi József, Chobodiczky Alajos, Zombory Dániel, Schön István
(8-8 K).PONMLKJIHGFEDCBA D é k á n y M ih á ly .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H U N G A R IA K Ö N Y V N Y O M D A .
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