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Kedves Tagtársaim l

Még tavaszt hirdettek Kiskunfélegyházának dús határai,
még együtt volt minden házban a család, mikor a budapesti jubi-
láris közgyülést elhatároztuk. AzHGFEDCBAI elhatározás után sebtiben
készültünk az ünnepi összejövetelre, mikor egy tavasz után olyan
nvár következett, amely nem termel, hanem öl, mely nem mun-
kára gyűjti a családoknak, a nemzetnek tagjait, hanem azokat
vész ellen védekezni küldi ki. Veszélyben volt a tűzhely, veszély-
ben a haza. Igy került egyesületi életünk folyamatába is bele egy
munkaszünet, mint valami interregnum, mely eszmék érlelő-
désére alkalmas lehetett, de nagyobb produkcióra nem.

V ádoljam-e magunkat ezért? Dacára, hogy ezek az idők sem
tétlenségben teltek el? Hiszen közlönyünk állandóan dolgozott s
választmányi gvüléseink sem összedugott kézzel multak el.

Én nem vádolom magunkat! Mert ez másként nem 'is lehe-
tett. Inkább vádolom azt az apát, anyát, testvért, akit dolgaiban
nem zavar meg, ha a férj, a gyermek, a testvér, hazafias áldozat-
készséggel bár, de a halál torkában jár. S ennek kijelentése nem
mentság, mert erre nem is szorultunk. .

Mi akkor is tárgyaltunk már arról, hogy a háboru tapasz- .
talataihól pedagógiai gyakorlatunkba mit lehetne bevinni, amikor
arról előkelőbb társaságokban sem volt szó. Ma pedig mindenkilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

liá horus: peda gógiá ról beszél, anélkül, hogy tisztázódott volna,
hogy tulajdonképen mi is az. Én ezt a fogalmat vagy kisehb
tartalmunak, vagy nagvtartalmunak, vagy igen nagynak talá-

1) Elmondatott a f . évi december 4-iki választmányi ülésen.
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lom, aszerint, hogy mily szempontból gondolkozom rajta. Ha csak
elméletet csinálunk belőle, ugy nem oly nagy, mert nem lehetett
pedagógiai elmélet, anélkül, hogy ide vonatkozásai n~ jutottak
volna. Ha pedagógiai gyakorlatot csinálúnk belőle, akkor igen
nagy, mert azon _az/alapon, hogy most frissiben látjuk, hogy mily
hiányai vannak egész géniuszunknak is, de különösen nem szo-
ciálisan és nem szervezkedő nemzetünknek, ugyancsak trissen
hozzá foghatunk ahhoz, hogy erkölcsi neveléssel is e hiányokat
ellensúlyozzuk, vala~ikor kiküszöböljük, ha végkép ki .nem irt-
hat juk, legalább mérsékeljük.

S. mai gyülésünkön leginkább erről lészen szó. Mert ezen
agyülésen véleményeinket kicseréljük, hogy a fogalom terén leg-
alább valamennyire egységes közvéleményt teremtsünk., Amit az
eddigiek alapján megállapíthatunk, azt megállapít juk. Hazánkban
e szellemben egyes, részletekben elmélet is, lehet, némi intézkedés
is, de a háboru tapasztalatainak nemzetnevelő tételei még sehol
sem hangzottak el. S én ezekről már előre azért vitatkozom, ho'gy
ezzel is könnyítsem a megállapodást, Egy-két korlátot azért fonok
a fogalom köré.

A háborus pedagógia nem a harctéri' küzdelmek okulásaivál

foglalkozik, nem is a katonák nevelését tekinti s ehhez képest nem
az a fő, hogy például a testet valami spártaiasan neveljük. Ha
ilyenekből indulnánk ki, sehogy sem tudnánk felemelkedni e
f'ogalomig. Az u. n. háborus pedagógia milieu-je az itthoni társa-
dalomban van s főteendői a szocietasban hajtandók végre.
E 16 hónap alatt derült ki különösen, hogy a kötelesség érzelme
és teljesítése nem járja át minden hazánkfiát, de átjárja az önzés,
az önérdek, a közérdeknek, ahol csak lehet, cinikus mellőzése, a
.vagvonra törekvés bármi áron; a bünösnek elszalasztása, végül
észre sem vevése, még cinikusabb nemtörődőmségt mert a bünös
sikerei termik a legtöbb bünöst. Folytassam-e tovább?! Hisz ez
mind a becsület, a karrakter dolga,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtehá t nincs elég becsület!

Már pedig a Mannlichert is el lehet sütni becsületesen és nem
becsületesen. Ez a lényeg. S a háborús pedagógiai gyakorlat itt
vesse meg a lábát, ne az izom egyoldalu fejlesztésére törekedjék.PONMLKJIHGFEDCBA

I A katonákra vonatkozólag ez ugy hangzik, hogy az emberi életet
kimélni kell, kiköttetni minden kicsiségre, főbe puffantani a kicsit
vétő katonát a nemzet ellen való vétek. A nemzet vagyonának
pusztítása, pazarlás nvalánkságokkal, pezsgővel stb., mikor mi
itthon éhezünk, egyenesen bün a katonáéknál a harctéren. De ha



az állampolgár ember lesz magáért, ember lesz az katonának is,
mert benne van akkor a becsület, higgadtság, arravalóság a leve-
gőben, testünkben, lelkünkben. Igy hatna vissza az állampolgári
okos nevelés a katonákra is. Csak ennyi közük van egymáshoz.
'Legelőször pedig a háboru azt a tapasztalatot szülte, hogy ta-
nítóink egy része sem jó állampolgár. No borzasztó, erről sem
tudnánk tenni?! Miden állampolgári nevelésnek pedig ez volna az
első sikere.

Ime kerűljártam csak repülőgépen a hábor us pedagógia
fogalmát, de már ezer teendő vetődik fel. Fogjunk munkához,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csiná ljunk inká bb jó peda gógia i gya kor la tot s jó intézményeket,

min; elméletet. Legelső teendőnk, hogy a főfogalmak főbb voná-
sainak megállapítása után a már készen levő tanmenetekbe illesz-
szük be azt, ami a taní:tójelölt tanulmányaiból nem hiányozhatik.

Ezért Répa y kartárs előadása a külföld intézkedéseiről van
hivatva informálni bennünket;. másodszor ~echnitzky kartárs
előadása -az ő közgyülési és nemzetnevelés cimű témájaban épen
az u. n. háborus pedagógia tételeit fogja kidomborítani. Moha r

kartárs pedig 'bizonyára ezek alapján fogja a ta nítóképzés fej-

lesztésének irányelveit tárgyalni, melyeknek alapján a tanmenetek
előadói bizonyárai megtalálják a szempontokat, hogy mit vigye-
nek bele még a tanmenetekbe s a mi kedves és tisztelt szakfel-
ügyelőségünk egyeztetni fogja azokat. Igy «virihus unitis» csak
tudunk valami okosat csinálni. Midőn ezek után a szakfel-
ügyelőséget, a választmánvt és minden tagtársamat szivesen
köszöntöm, a nagvválasztmánvi ülést megnyitom!

De első a haza, elsők tehát azok, kik életükkel állanak jót a
hazáért. Hogy munkánk oly sikeres legyen, mint a mi dicső hon-'

védeinké, emlékezzünk meg róluk. Dicsérjük, magasztaljuk őket s
vérünk felmagasztalását . lássuk bennük. Ezért egyhangu elfoga-
dásra ajánlom a következő határozati javaslatot:

Legyen e perc hős fiainké, annál inkább, mert ezzel magun-
kat is felemeljük.PONMLKJIHGFEDCBAIHGFEDCBAI

Dr . Ba ló J ózsef, elnök.

Ha tá roza ti ja va sla t:

A «Tonitoképeő-iniéeeti Ta ná rok Or sea oos Egyesülete')

midőn látja, hogy a magyar nemzet a világháboru 16 hónapja
alatt minden testi és lelki képességévei és a világot vitézségével és
kitartásával is meglepőleg vesz részt az erkölcsi és történelmi igaz-
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ság győzelmének kivivásában, s midőn látja, hogy katonáink a
diadalok egymásutánját oly elementáris erővel,· oly erős lendület-
tel vívják, hogy Ausztria és Magyarország összes népeit maguk-
kal ragadva, annak egységes hadi mozgását lehetővé tették, -
midőn látja, hogy katonáink között is tüzükben előljárnak a nép-
nek békében is vezérei: a tanítók, s kis számban a tanítóképző-
intézeti tanárok:' e magasztos percben büszkeséggel ünnepli a
magyar géniusz győzelmét, ünnepli a magyar nemzet életrevaló-
ságát, megdönthetetlen erejét, ünnepli a magyar tanítóságot, azzal
a felemelő gondolattal, hogy a magyar népműveltség munkása
még nagyobb erővel lesz rajta, hogy rnunkálkodásával a magyar
nemzet testi és lelki erejét, mint a magyar állam fundamentumát,
kiépítse, erősítse, örökké tartóvá tegye.HGFEDCBA

IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z ő i p e d a g ó g ia i múzeum.

Ptolemaios Philadelphos ókori tudós Alexandriába össze-
hordott gyüjteményeit az akkori tudósok és bölcsek nagy szere-
tettel tanulmányozták és vizsgálták. Ez az első muzeum a tudósok
és bölcsek gyülekező helye volt. A középkorban már nem 'csak a
tudósok és bölcsek; hanem. a laikusok is gyüjtöttek. FejedeÍmek és
gazdag urak palotáikban az utazásaikról hozott emlékeket, több-
nyire ritkaságokat és személvi vonatkozásuknál fogva nevezetes
tárgyakat hordtak össze. Igaz-i.muzeumok azonban csak az újkor-
ban keletkeztek s ma a tudósok és a laikusok egyaránt élvezik
azok áldásait. '

A jelenkor muzeumainak rendezésében még mindig a törté-
net folyamán kialakult két jellegzetes szompont vezet. Vannak
ugyanis tisztán alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudománuoe célt szolgá ló mueeumok pl. az or-
vosi egyetem anatómiai muzeuma, a tudományegyetem embertani
muzeuma, a nemzeti muzeum növénytani osztálya stb. és vannak
a la ikusok á lta l is ha szná lha tó mueeumok, pl. a nemzeti muzeum
azon táraí, melyek a nagy közönség számára nyitva állanak stb.
Természetes, hogy mindkét fajta muzeum a fejlődés folyamán ma
már 'jobban kidomborítja jellegzetes célját s ma más a tudomá-
nvos muzeum, mint volt az ókor kulturnépeinél vagy a középkor-
ban s más a laikusok számára létesített muzeum is, mint ami volt
a középkorban vagy még száz évvel ezelőtt. A tudományos muzeum



lemondott az encyklopédikus gazdagságról s a rendszeres tudo-
mány belterjes művelésének szolgálatába szegődött;' a népmuzeum
többé nem kiilönlegességek gyüjteménye, mely a bámuló, értelmet-
len tömegnek ritkaságokat és «háriádákat» akar feltárni, hanem
nagy gonddal összeállított kiállítás, mely az érdeklődőknek tanul-
ságokkal akar szolgálni, Akárhány ujabb muzeum valóban bámu-
latos pedagógiai érzékkel szolgália az oktató célt. Csak világhírű

mezőgazdasági muzeumunkat említem.
Mariap a jól szervezett muzeumok tehát két célt szolgálnak:

a tudományos elmélyedést és a nagy közönség oktatását. Minthogy
'pedig a XX. században egyrészt az emberiség rohamos szellemi
fejlődése folytán a kultura igen gazdagodott, másfelől pedig a
munkafelosztás elvénél fogva a gazdag kultur a egyes terűletei
mindinkább elkülönülnek egymástól, egyrészt igen gazdag, más-
felől nagyon sok muzeum van minden országban.

Ha áttekintjük a muzeumok fejlődését, terebélyes nagy fa
képe tárul elénk sok száz ággal és több ezer gallval. amelyen min- .
den uj esztendő még ujabb és ujabb galyakat növeszt. Önkéntele-
nül a nevelésre kell gondolnunk és annak keretében a mi
ügyünkre, a tanítóképzés ügyére, s kérdőleg felsóhajtunk, elérke-
zett-e már a nevelési muzeumok alapításának korszaka, mer-
jünk-elkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítóképzői peda gógia i mueeumokrol álmodni?PONMLKJIHGFEDCBA

*

Ha a tanítóképzés multjába tekintünk, megelevenedik
előttünk az évszázados' előkészítési korsiak bizonytalan vergődé-
sével, majd a nagy Eötvös férfias tetterejét érezzük s csodáljuk ezt
a férfit, ki teremtői lendülettel egyszerre megalkotja a tanítóképző
szakiskolát. Látjuk serény elődeink munkásságát.: amint Diester-
weeg nyomdokain haladva előkészítik a jelenkort. Látjuk az utolsó
tiz esztendő lázas munkáját, látszólag szeszélyes forrongását, mely
a serdülő kornak minden idealizmusával marész vonásokban meg-
vázolja a további fejlődés kereteit. Az elmult tiz esztendő valóban
a tanítóképzés serdülő 'kora, mely teli van romantikával és rajon-
gással, kapkodással és szegletesSégekkel, fellobbanó szalmatüzzel.•
és tévedésekkel, a jövőt megérző komolysággal és tiszteletreméltó
törekvésekkel, ifju fogékonysággal és erőteljes tevékenységgel. Cso-
dás, lüktető disszonancia jellemzi ezt a tiz évet, melyben mind erő-
teljesebben bontakozik ki a nagy mestermű vezérmotivuma, azHGFEDCBAö n -

tuda tos magya ? ' ta nítónevelés eszménye.
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A serdülő magyar tanítóképzést a gondviselés az elmult tiz
esztendőben lépésről-lépésre előbbre vitte. 'Az intézetek diszes uj
hajlékba kőltöztek. A növendékek célszerűen berendezett kellemes

. otthont s a szükséges felszerelés és tanítási eszközök segitségével
megfelelő műhelyt nyertek. Hogy a tanterv és az utasítások magas

,szinvonalon álló céljai is megvalósíthatók legyenek - a világ-
háboru nehéz napjaiban - elkészült a normáltanmenet. Hisszük,
hogy az a szellem, mely nekünk tanárképzést adott, mely nem
riadt vissza a költségektől, amikor a tanárok .továbhképzéséről,
tanfolyamokról, külföldi kiküldetésekről volt szó, amely .a tanügyi
kőzigazgatási érdekek mellett, a szakiskola jellegzetes érdekeinek
erősebb kidomborítására megteremtette a szakfelügyeletet, amely

. ct zavartalan munka biztosítása céljából a tanárok anyagi fü g g e t-

lenségét, a javadalom rendezésével, előmozdította és amely az ügy
szeretetéből fakadó féltő gonddal megajándékozott az egységes
munkásságot szabályozó rendtartással és vizsgálati szabályzattal,
az a szellem akkor is vezetni fog, ha a világháboru iszonyatos kiiz-
delmeiből kiszabaduló uj Magyarország tanítóképzésének tudatos
rendezéséhez fogunk.

. A tanítóképzés tudatossá válásának szembetűnő jele, hogy az
utóbbi években mindgyakrabban hangoztattuk a pedagógiai szak-
műveltség fontosságát. A szakképzés egyik elismert tény.ezője a
gyakorlati kiképzés, annak legfontosabb eszköze pédig a gyakorlo-
iskola, mely el is foglalja már méltó helyét tanítóképzésünkben.,
A gyakorlóiskola a tanítóképző középponti magja. melyből minden
érdek kiindul s ahová minden fonál összefut. Valóban jó szellem,

vezetett, amikor - talán nem is mindnvájunk elragadtatására -
kértük az osztatlan hatosztályn gyakorlóiskolát, majd annak 'ki-
egészítését 'ismétlőiskolával es ifjusági egyesülettel. Ma már ilyen
teljes gyakorlóiskolánk van mindenütt s szálljunk magunkba
zugolódók, bánjuk meg bűnös rövidlátásunkat. hogy a multban el-

hamarkodva vagy eIfogultan itélkeztünk, mart a mai nehéz idő
meggyőzhet az ismétlő - a jövőben talán továbbképző - iskolák
es ifjusági egyesületék honvédelmi és állampolgári nevelői fontos
feladatairól. -,

Ugy érzem azonban, van a gyakorlati kiképzésnek még egy
másik' eszköze is, amely értékben talán nem vetekedhetik a gya-
korlóiskolával, de amely a tanítónevelés jövője szempontjábel
szintén nagyon fontos. Ez a tanítóképzői pedagógiai muzeum. A
jövő feladatairól elmélkedve a sok teendő közül ez ragadta meg lel-



kei'net s minthogv a muzeum gondolata sem nem idegen, sem nem
uj kartársaim előtt, hiszen a jubiláris közgyülésünkkel kapcsolat-
ban tervezett kiállítás, a most folyamatban levő háborus gyüjtések
s a 44574/1914. számu rendelet szelleme - a hozzácsatolt jegyzék
felsorolja azokat a népiskolai taneszközöket, melyek a tanterv és
az utasítás értelmében a kézimunka: tanítás keretében olkésziten-
dők - mind más-más oldalról közelítik meg ezt a feladatot. Lélek- ,/
tani laboratoriumaink, jól felszerelt szertáraink, a gyermektanul-
mányi muzeum és az Országos Tanszermuzeum egyes részletek ki-
dolgozására kitünő példákkal szolgálnak, s minthogy továbbá
épen a tanszermuzeum felvirágoztatása körülosztályvezetőnk, ki
tiz év alatt a szerény kis gyüjteményből országos intézményt fej-
lesztett, nagy szeretetet tanusított a muzeumügy iránt, sok bizoda-
lommal. nézhetünk a tanítóképzői pedagógiai muzeum megvalósu-
lása elé.PONMLKJIHGFEDCBA

*

A tanítóképző-intézeti pedagógiai muzeumról való elniél-
kedésemben tulajdonképen annak a fogalmából kellene kiindul-
nom, de 'be kell vallanorn őszintén, hogy ezt még nem alkottam
meg egészen világosan, inkább csak érzem még az uj intézmény
körét, magja zsong a lelkemben, de nem tudom minden rokon
területtől világosan elhatárolni.

Félreértések elkerülése céljából azonban kijelentem, .hogy
nem az egyes tantárgyak szartáraira gondolok, bár azok is részei
lehetnek a pedagógiai muzeumnak, amennyiben az egyes tárgyak
tanításában szükséges szemléltetési eszközöket tartalmazzák.

"

De a tan'szermuzeum sem eszményem, különösen nem annak
ipartechnikai irányu értelmezése. Az ilyen tanszermuzeum ipari
és technikai muzeumoknak akár teljes. külön osztályát képezhetné
(mezőgazdasági ipar, szővőipar mellett tanszeripar is képzelhető)
Fl akkor az ipari érdekeknek megfelelőleg kiállítható benne
ugyanaz az eszköz pl. fából, vasból, sárgarézből, nikkelből, finom
és durva kivitelben, kicsinyben és nagyban, olcsó és drága; alak-
ban, X, Y, és Zgyárból stb., hiszen ip ar kiállításról Vf;1.l1 szó. Ilyen
tanszermuzeum azenban legfeljebb a pedagógiai muzeum lépcső-
házában vagy padlásán huzódhatnék meg, mert a pedagógiai
muzeumnak 'mások a szempontjai, egészen más a szellems is. A
tanszer azért szintén beletarjezík a pedagógiai muzoumba, de nem
mint fa, vas, sárgaréz, nikkel, finom, durva, olcsó, drága, X, Y, Z
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gyárból kikerült eszköz, ezek az ipari, technikai, gazdasági és
reklámozási szempontok most másodrendüek, hanem mint a taní-
tás olyan eszköze, melv valamely tantervi probléma megvilágita-

, sában jól felhasználható és vagy a népies magyarázatot, vagy a
tudományos. elmélyedést szolgálja.

A gyermektanulmányi muzeum kereteibe sem fér apedagó-
giai muzeumról alkotott eszmém, mert én szeretném, ha a tanító-
képző pedagógiai muzeuma világos képet adna egy-egy tanító-
képző fejlődéséről, mai szervezetéről 'és munkájáról, tanárainak
és növendékeinek tevékenységéről, stb. De azért. azt is hibáztat-
nám, ha a német császár által az elmult évben jóváhagyott «Jubi-
laumsstiftung für Erziehung und Unterricht» nagyon centralizáló
intézmény éhez hasonló szervezetet nyerne muzeumunk.

Talán legközelebb állanak még teljesen ki nem forrt eszmém-
hez az Egyesült-Államok egyes tartományaiban fennálló muzeu-
mok, Teachers' Educational Museum, de amig azok egészen álta-
lános jellegűek, előttem valami egyéni, jellegzetes, magyar és az
egyes vidékek helyi viszonyaihoz és népiskolainak érdekeihez
alkalmazkodó intézmény, lebeg.

A tanítóképző-intézeti pedagógiai muzeum fogalmának meg-
. világításához az előbbi kiküszöbölések hozzájárultak talán, de hogy
jobban lássuk, a tartaimából néhány jegyet sorolok fel probléma
alakjában.

1. Egy görbe feltünteti a tanulók létszámának ingadozását
az intézet alapításától napjainkig.

2. Egy görbe feltünteti az első évesek létszámát évről-évre.

3. Szemléletes táblázaton feltüntetjük, hogy az 1. osztályba
felvett tanulók közül hány százalék kap négy év mulva oklevelet.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Még igen sok ilyen feladat kinálkozik, melyek aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I . osztály-
ban az arialitikával kapcsolatban a növendékekkel feldolgozhatók
és megrajzolhatók.

4. Kimutat juk az összefüggést az év elején rossz zenei hallás
miatt visszautasított és az ,év végén zenéből megbukott tanulók lét-
száma között.

5. Az összes irásbeli tételekből egynéhány jellegzetes (kiváló, .

közepes, nagyon gyenge) dolgozatot megtartunk.
6. Összeállítunk sorozatokat, melyek egyes növendékek fogal-

mazási készségének, helyesirásának, rajzolasi és mintázási ügyes-
ségének fejlődését feltüntetik.

7. Összegyüjtjük az egyes tárgyak keretében a növendékek
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á1tal készített eszközőket (1. Quint és Diviaczky erre vonatkozó

cikkeit a Magyar Tanítóképzőben) .PONMLKJIHGFEDCBAI

8. Megrajzoljuk az intézet környékének térképét s bele egy
korosztálynak négy év alatt megtett .kirándulásait. Táblázatot
készítünk a kirándulásokról, pedagógiai .céliuk és rendeltetésük
megjelölésével.

A kitánclulásokon gyüjtött anyag pedagógiai értékesítéséről
kimutatást állítunk össze.

9. Összeállít juk egyes tanulók (kiválók és gyengék) négyévi

olvasmányait. ,
'10. Kimutatást készítünk egyes növendékek négyévi gya-

korlóiskolai szerepléséről. Hányszor volt a gvakorlóhan, micsoda
megfigyeléseket tett, hányszor tanított, mit tanított? '

11. Táblázatot készítünk a tanulók testi fejlődéséről (magas-
ság, sulv, tüdőkapacitás, stb.) a négy év folyamán.

12. Kimutatást készítünk egy-egy osztály hallásának. látá-
sának vizsgálatárol.

13. Feltüntetjük egyes tanulok tárgyképzetének (egy tárgy-
körben) növekedését a négy év folyamán (1. Quint testtanában a
feladatokat). '

14. Összegyüjtjük a tanítóképző környezetében a megyében
lévő különböző tipusu népiskolák épületének alaprajzait, esetleg
kirándulásokon a tanulók által készített vázlatokat, fényképeket
az iskola épületéről és környezetéről, udvaráról és kertjéről; raj-
zokat az isko~a berendezéséről. Ezek kiegészíthetők összehasonlítás
céljából az ország más vidékén lévő iskolák adataival.

15. Összegyüjtjük a népiskolában használatos minden kép-
zelhető szemléltetési eszközt, természetesen nem a végletekbe vive,

- I

tehát pl. nem minden kitömött madarat - az a szortárba való -
de legalább egy kitömött madarat is, hiszen ez is szemléltetési
lehetőség a, többi között.

16. Összegyüjtjük a' fontosabb ;népiskolai tankönyveket és
az összes tanítói kézikönyveket és vezérkönyveket.

17. Részben a gyakorlóiskolából, részint pedig a tanítóképző
körny,ezetében lévő elemi népiskolákból összegyüjtött irkákat, ra:jz-
füzeteket, térképlapokat, kézimunkakat stb. stb. pedagógiailag
rendezve állít juk össze.

18. Az iskolai adminisztráció minden mozzanatából tanul-
ságos példákat állítunk ki.

19. A gyermek testi és lelki vizsgálatának és az iskóla egész- .

" .
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ségügyi vizsgálatának durva anyaga, részben talán fel is dol-
gozva a tanítójelőltek nagy okulására szolgálna.

20. Kimutatások készíttetnének a gyermek szociális körülmé-
nyeiről, szüleinek gazdasági viszonyairól stb.

21. A kijelölt általános területek mellett részletsorozatok is
~ volnának a muzoumban, pl. a megye különböző iskoláib~Lll/fiasz-

nált iskolapadok rajzai, esetleg mintái, vagyamegye 'kűlőnbőző
iskoláiban a Ill. osztálvos földrajz anyagnak tanításához hasz-
nált .szemléltetési eszközök. Ezek kiegészíthetők -az egészségtani
tanulmányokban felállított ideális iskolapadokkal, illetőleg a mód-

szertáni leckékben kifejtett földrajzi szemléltetési eszközökkel.
22. Részletesen kellene kidolgozni minden tantárgy tanítás;

módszerét és rendszeresen összeállítani minden tárgvat, rajzot,
képet vagy adatot, mely az illető tárgy tanításában a szemlélte-
tésre beszerezhető volt.

23. Az olvasás és irás tanításának módszertanát pl. sokkal
meggyőzőbben és eredményesebben lehetne tanítani, ha össze vol-
nának gyüjtve a következők:HGFEDCBAa ) Az iráshoz szükséges minden fel-
szerelés, kezdve a rómaiak viasztábláján és stilusá.i, a kelet nád-
tolla, nagyapáink ludtolla, ,a mai különböző írótollak és a ceruza,
a palavessző és kréta, irópapir, papirfűzetek, papír- és palatábla:
7.;) Az olvasás és irástanítási módszerek vezérkönyvei. c) A tanítás -
eredményei: A gyermek táblai irásának másolata és első bizony-
talan irási kisérletei csomagoló papiron. A palatáblái firkálás ok
másolatai. A rendszeres tanítás folyamán végzett írási előgyakor-
latok. A fokozatos haladás ,különböző módszer mellett, pl. össze-
hasonlítás a fonomimika és az ir .•va-olvasási módszer szerint veze-
tett gyermekek munkáj a' között, összehasonlítás az osztott és osz-
tatlan (sok csendes foglalkozást végző) iskola tanulóinak irása
között, összehasonlítás -a palatáblát használo és palatáblát nem

-használó gyermekek irása között. Az álló és fekvő irás tanításának
eredménye.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd) A helyes testtartás és kéztartás fontossága az irás-
nál és a helyes megvilágítás irás kőzben. e) A házi irásbeli felada-
tok elkészítése az ablakdeszkán (félhomályban szemrontó, nagyon
magas a deszka, a testtartás káros) stb. Mindezeket a dolgokat
szóval is el lehet mondani, de valóban csak akkor tapad meg a
tanítójelöltek lelkében, ha látják az egyes mozzanatokat jó és káros
követkszménveikkel. Az ilyen összeállítások nagy jeléntőségüek a
tanítójelöltek szempontjából s szünidei tanfolyamok alkalmával az

. intézetben megforduló tanítókra is jó hatással vannak.PONMLKJIHGFEDCBA
,
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A felvetett tételekből látható, hogy végtelen sok megoldatlan
feladat áll még előttünk.' - A problémák száma tetszés szerint
növelhető. - Nem térhetünk e kérdések fölött közönyösen napi-
rendre, mert a- tanítóképzés munkájának szakszerü müveléséhez
tartoznak. Az épületek, a berendezés és a felszerelés, a könyvtárak,
szertárak és laboratoríumok normál jegyzékeikkel, a tanterv uta-
sítás és normáltanmenet, a vizsgálati szabályzat, a rendtartás az
egyes intézetek háziszabálvzataíval, a tanárképzés, képesítés,
továbbképzés és fizetés, végül az igazgatás, adminisztráció szabá-
lyozása és a szakfelíigvelet a tanítóképzésnek a kereteit szabják
meg és biztosítják a belső, elmélyedő munka feltételeit, de magát
ezt a munkát nem pótolhatjuk, azért most már a belső pedagé giai
niunkának kell a nagy koncepcióju kereteket kitölteni. Van .tehát
munka, feladat bőven, egy emberöltőnek elég, ha mindiárt vala-
inennvien hozzáfogunk is.

A jövő feladatát ebben a belső tudatos pedagógiai munkás-
ságban a tanítóképző-intézeti pedagógiai muzeumok sorsához kőt-

hetjük s bár tisztán még nem tudhat juk azok tartalmat, terjedel-
mét és jövő alakulását,' a felvett problémákból máris látható,
hogy mindenkinek akad ott kedvenc munkaköre. Sőt a munka
megindítását időszerüvé is tehetjük, ha a muzeum alapjait a
világháboru pedagógiai tanulságaiból építjük fel.PONMLKJIHGFEDCBA

*.
Ha rövid fejtegetéseimben sikerült mogvilágitanom egyfelől,

hogya muzeumok mai fejlődési és elkülönülési fokán már elkép-
zelhető a tanítóképzői pedagógiai muzeum, ha másfelől meg tud-
tam győzni a tanítóképzés munkásait arról, hogy a magyar tanító-
nevelés elérte már azt az emelkedettebb szellemi szinvonalat,
melyen a belső tudatos munkásság művelésének állandó szervet,
- a tanítóképző-intézeti pedagógiai muzeumot - kell megalkot-
Hia; akkor elértem célomat. A tanítóképző-intézeti pedagógiai mu-
zeum fogalmának, rendszerének megalkotására egy ember ereje
kevés és az eddigi tapasztalat és tudás elégtelen, hiszen még
nagyon sok részletkérdésben teljesen tájékozatlanok vagyunk, a
szellemi fejlődés pedig nagyon felfokozta kőveteléseinket a fogal-
mak tisztaságával szemben a pedagógia terén is, ahol régen- álta-
lánosságokkál vagy hczzávetöleges-igazságokkal is beértük.

Ha meggondolom, hogy napjaink egész pedagógiai munkás-
ságát .a rendszer hiánya jellemzi és minden ' törekvés, mely a
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szerteágazó pedagógiai irányok egyesítésére törekszik, hajótörést
szenved, mert az összefoglaló kisérlet 'nem zárt «rendszerre».

~hanem csak ideiglenes összefoglalásra vezet s még sem csügge-
dünk, hanem dolgozunk és termelünk uj és uj értékeket a peda-
gógia minden területén. Ha meggondolom ezt a 'nagy bizodalmat,
mely ugyan tudatában van a rendszer hiányának, de vallja annak
szükségességét és várja a lángészt, aki teremtő ihlettel megalkotja
azt, akkor bizom a mi ügyünkben is és bátran szólalok' fel a mi
rnuzeumunk érdekében, bár rendszerét még nem alkottuk meg.
Támogassuk egymást minél többen, valamennyien, alkossuk meg
muzeumunk szervezetét a való alapon és állítsuk fel muzeumunk
eszményét a valóságon túl is, akkor lesz egy uj ösvényünk, mely
előre visz és fölfelé.

Budapest.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuini.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n fé lé k .

A n é p is k o la i tö r té n e lm i szeniléltető fali képek.

Rendkivül nagy jelentőségű pedagógiai mozzanatnak minö

sitern s minősíti bizonyára minden tanító az állam által kiadott
történelmi szemléltető Ialiképek megjelenését. Mi taní'tók tudjuk,
érezzük legjobban azt, mily nagy mértékben támogat bennünket
oktató és nevelő munkánkhan a jó szemléltető kép s mily gazdagon
kamatoztathatiuk a gyermekre nézve azt a hatást, mit egy művészi

megjelenésü kép belőle kivált.

Minden szemléltető eszköz eredményben előbbre viszi a
tanító munkáját, mert hathatósan járul a tiszta fogalom szerzés-
hez. Ezért minden jó szemléltető eszközt örömmel üdvözlünk. De
különösen örömmel üdvözöljük e művészi kiálításu történeti szem-
leltető képeket. Különös örömmel, mert egyetlen tárgy keretében
sem biztosíthatunk a leendő polgár lelki kialakulására olyan neve-
lői hatást, mint a történelemben s ez önmagától kinálkozó nevelői
hatások értéke a jó taníto kezében arannyá váló szemléltetéssel
_még jobban fokozódik.

A tanítás alapját képező szemléltetés lehetőségének biztosítá-
sára kőzoktatási kormányunk mindent elkövet. Igy a többek között
már régen íelrnerült a történelmi szemléltető képek megoldásának



357

gondolata. Az országos közoktatásűgvi tanács annak idejében el

is készít~tte a megfelelő tervezetet. malynek- eredménveképen e
képekre pályázat hirdettetett. A beérkezett képek föltétlenül
művészi értékűek voltak, de a képek sokszorosításának kisérletei
nem járván kellő eredménnyel, a képek ügye elaludt. A szemléltető
képek szükségessége azonban mind égetőbbé vált s közoktatásügyi
kormányunk uj lépésre 'határozván magát, megbizta dr': Vangel
Jenő egyetemi m. tanárt, hogy az elemi népiskolai fali szemléltető
képek 'évek óta huzódó kérdését illetékes szakférfiak bevonásával

.haladóktalanul vegye tárgyalás alá s elsősorhan állapitsa meg azt,
hogylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmely tá rgyköTből milyen és há ny kép készíttessék. Dr. Van-
gel e nagyjelentőségü megbizásnak eleget teendő, e tárgyban a
Miniszterium, a Képzőművészeti főiskola, az Iparművészeti' társa-
ság, az Iparművészeti iskola képviselőiből, valamint több meg-
hivott festöművészböl és pedagógusból bizottságet szervezett, mely
megállapította a készítendő képek ,jegyzékét, valamint az egyes
képeknek készítési módját és körülményeit is. A bizottság összesen
180 falitábla készíiését javasolta és pedig:

Bibliai és hitéletikép (a felekezetekre tekintettel) 4;)

Történeti kép:PONMLKJIHGFEDCBA 3 4

Földrajzi kép . 34
Természettudományi kép: 59
Hazafias ünnepek céljaira:i
Művészi nevelés célját szolgáló kép: fl,

Amint látható, e sorozatból hiányoznak a beszédr és értelem-
gyakorlat szemléltető képei. A bizottság ugyanis, tudomással birt
arról, hogy Lampel kiadásában I sorozatosan megjelennek a Bene-
dek-Kőrőeí-Tomceánvi-Iéle szemléltető képek, azokat teljesen 1 1 1 ,B g -

felelőknek minősítvén, _szükségtelennek találta e képek felvételét.
(Azóta e képek valamennyi sorozata, pompás kivitelben , csak-
ugyan meg is jelent.)

Dr. Vangel a bizottság határozatát felterjesztvén, a minisz-
terium részétől haladéktalanul megtörtént a döntés, melynek értel-
mében kinevez!@tett egy intéző- és egy' végrehajtó-bizottság.' '

Az intéző-bizottság feladata volt: az egyes képeknek részle-
tes megállapítása, a kész .képeknek elbírálása s kivitelre való el-
fogadása. E líizottság tagjai ~~ltak: dr. Benczúr Gyula, dr. Radnai
Rezső, dr. Lippich Elek, dr. Jankovics György, dr. Angyal Dávid,
Farkas Sándor, Mosdóssy Imre, Czakó Elemér, Váradi Szilárd,
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Krisch Aladár, Nadler Róbert, Zemplényi Tivadar, Urhegyi Ala-
jos; jegyzője dr. Nagy Zsigmond.

A végrehajtó-bizottság feladata volt: gondoskodni a képek-
nek megrajzoltatásáról, megfestéséÍ'ől és sokszorosításáról. E
bizottság tagjai voltak: dr. Radnai Rezső, dr. Lippich Elek,
dr. Jankovics György, Várdai Szilárd, Czakó Elemér, Drehr
.Iános; jegyzője: dr. Nagy Zsigmond.

Mindkét bizottság elnökévé Dr. Vangel Jenő neveztetett ki.
E kinevezésekkel kapcsolatban a miniszteri rendelet egyelőre

20 történelmi kép elkészítésére adott felhatalmazást azon kikötés-
sel, hogy az egyes képek megfestésében a Képzőművészeti főiskola
kűlönösen vegyen részt, mig a képek sokszorosítása az államnyom-
dában történjék, de az iparművészeti iskola is vegyen megfelelőPONMLKJIHGFEDCBA

~ .

részt az egész munkálatban.
A miniszterium részéről tehát minden feltétel megadatott,

hogy a munka meginduljon. S a munka meg is indult.
Azok a gyűlések, melyek e münkálatokat irányitották, örökké

felejthetetlen ek lesznek előttem. Minden faktor ott volt, kinek része
lehetett a munka kialakításában' s győnvőrü harmóniában vette ki
részét minden faktor. A pedagógusok megállapították a történe-
lem azon legkiemelkedőbb mozzanatait, melyek tárgyi és nevelői

szempontból leginkább alkalmasak a képen való megörökítésre,
kiválasztván abból azt a jelenetet, mely a gyermekre legközvet-
lenebbtil van hatással. A történelem tudós professzora féltő gon-
dossággal őrködött, hogy az, ami ábrázolásra kerűl, történelmi
igazság legyen. A képeket festő művészek szeretettel dolgoztak a
képeken, melyek mindegyike első vázlatban, azután megrajzolva,
majd szinezve, végül reprodukcióban került a bizottság elé. S e
művészek minden alkalommal kaptak egy-egy igazán jóindulatu
tanácsot, utasítást a továbbiakra, nem kisebb művészektől, mint
Benczúr, Nádler és Zemplényitől. 'Hányszor hallgattuk gyönyör-
ködve e nagyszerü művészek tanácsk6zását a kép egy-egy rés~-
letének szerencsés megoldása érdekében, hogy az egyszerű nép-
iskolaiHGFEDCBA« s z e m lé l te tő » kép messze túllépje azt a határt, malvet a
tapasztalat a szemléltető képeknek kijelölt: I

S az eredmény az, hogy valóban mcssze túllépte.
A legutolsó gyűlés lélekemelő mozzanata volt, mikor dr. Van-

gel elnök bejelentette, hogy a husz történelmi kép immár elkészűlt
és pedig EL 12.000 példányban. Mint érdekességet jegyzem fel, hogy
.a nusz történelmi kép előállítása minden keltséget beleértve



199.527 koronába vagvis egy-egy kép 9976 koronába került (ter-
mészetesen darahja 12.000 példányban) s igy mindenik müvészi
kivitelü 70-90 cm. nagyságu kép előállítási ára 78 fillér.

Az elkészült képek a következők:
1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelbing F er enc: Árpád paizsra emelése.
2. Ra ksá nyi Dezső: Szent Istvánnak Asztrik püspök átadja

a koronát.

3. Ková cs Agoston: Tatárdúlás.
4. Botfka Miklós: Kún László és Habsburgi Rudolf.
5. Helb'ing F er enc: Nagy Lajos fogadja a lengyel koronát

Jelajánló küldöttséget.
6. Löschinger Huq»: Nándorfehérvári diadal.
7. Hegediis Lá szlo: Mátyás királv Bécs előtt. -
8. Székely Ber ta la n:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Lajos tetemének feltalálása.
9: Ková cs Agoston: Zrinyi Miklós hősi halála.
10. Helbing F er enc: Szondy két apródja.
l1.Ková cs Agoston: ' Egri' nők.
12. Haksámui. Dezső: Bethlen Gábor tudósai közt.
13. Botfka Miklós: Budavár visszavétele.
14. Sá ndor Béla : Zrinyi Ilona a munkácsi várban.
15. Botika Miklós: Rákóczi Ferencz a szécsényi ország-

gyülésen.
16. Szent-Istvá ni Gyula : Mária Terézia.
17. Botfka Miklós; ' A Tudományos Akadémia alapítása,
18. U dva ry' Géza : Kossuth Lajos Cegléden.PONMLKJIHGFEDCBA

( . . .

19. Szent-Istvá ni Gyula : 1. Ferenc József a koronázási
dombon.

20. Ra ksá nyi Dezső: Erzsébet királyné Deák Ferenc rava-
talánál.

Ime, a szép gondolat testet öltött.
A népiskolai szemléltető képek ügye a történelmi képek

megfestéséveI hosszu utj'ának első megállójához érkezett. S ez első
megállónál olyan eredményt látunk, mely a visszafordulást vagy
a megállást kizárja. A miniszterium «egyelőre» husz történelmi
kép elkészítését rendelte el. Ha az «egyelőre» történő megbizás a
várakozás álláspontját jelenti, ugy megállapítható, hogy e mun-
kálatok igazán várakozáson felüli eredményt produkáltak. A tör-
ténelem egy-e"gytényét megrögzítő kép az esztétikai hatásokat ki-
váltó müvészi előadás olyan formájában jelenik meg a gyermekek
előtt, mely minden nevelői hatást biztosít. Elképzelem, minő hatást
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vált ki egy igen kis darab földön élő falusi gyermek lelkéből pl.
Raksányi képe, mely Erzsébet királynénkat ábrázolja, amint.
Deák Ferenc ravatalánál kegyelete adóját lerója. Az egesz kép
mélységesen poetikus hatása; Erzsébet királyné bánatos' tekintete.
melyből a magyar nemzetet ért nagy fájdalommal való együtt-
érzés sugárzik; a bánatos hatást még jobban kifejező tompa szine-
zés az érzelmek egész skáláját ébreszti fel a nézőben. S itt látom

. végtelen örömmel azokat a szálakat, melyekkel e képek kimondott
céljukori kivül gyönyörüen kapcsolódnak a művészi nevelés szol-
gálatába.

Amfkor évekkel ezelőtt először igyekeztem hiveket szerezni a
művészi képek tárgyalásával a művészi nevelés gondolatának,
nem utolsó akadályul merült fel az a kérdés, honnan vehetünk
iskolába bevihető művészi kiállításu képeket?lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS most olya n husz

kép á ll elöttem, melyek 1nindegyike ga zda g a nya got nyujt a m,íí-

cései megbeszéléshez .. Hátha még színesen reprodukálva képes-
levelezőlap alakjában a gyermekek kezébe kerülhetnének e képek?!

S bár ez még csak a kezdet, él bennem a hit, hogya Minisz-
ter Ur e megkezdett nagy alkotása, első mondata után nem tesz'
pontot. ;Egy évtized mult el, mig e mindenki által nagvfontosságu-

nak ismert gondolat vajudása tartott, s megszületni még sem
tudott. Most erős kéz vette az ügyet kezébe s az eredmény várako-
záson felüli. Ugyariazon kéz, mely e nagyjelentőségü dolgot végre
megindította, utjában azt meg nem állíthatja. S ha az 'elkészült 20
kép eredménye alapján elképzeljük, milyen hatással lesz nép-,
iskoláinkra a' tervbevett 180 szemléltető kép, ugy az eddig elért
eredmény önmagaPONMLKJIHGFEDCBAh ív ja ki a munkálatok folytatását.

S hogy addig is ne csak általános, hanem külön
egyéni örömet is váltsak ki, bizalmasan megsugom azon (talán
már kőzjsmert) titkot, hogy a 20 történelmi képet a legrövidebb
idő alatt minden gvakorlőiskola megkapja. (Mire e cikk napvilá-
got lát, talán már meg is kapta.) De ezenkivül megkapja vala-
mennyi állami elemi iskola s részben valamennyi kőzségi és fele-
kezeti népiskola is, melyek mindegyike bizalommal s előre ör-
vendve fogja várni a folytatást.

Budapest.
Ilr hequi Ala jos.
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.T h e a n o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyertyánffy könyve.!)

Theana ... mintha muzsikája volna ennek a szónak, ennek
a névnek; mintha a szférák égi harmóniájának egy akkordja téve-
dett volna ide a dübörgő földre, mintha egy eZredévek óta pihenő,
szépszavu kithara épen maradt egy-két hurját pendítené meg
valami mesteri kéz, mintha az e g y k o 1 'i, derüs Hellász vagy Dél-
itália felől utra kelő szellőnek eolhárfát megzendítő, epedő sóhaj-
tását hallanók.

Pythagoras, a bölcs (s a számok, mérések és hangviszonyok
mestere), réges-régen, harmadfél ezer évvel ezelőtt, N agygörög-
ország Kroton nevü városában titkos társulatot szervezett, melyet
mondhatnánk filozófiai iskolának is, de amely tán inkább tudo-
mánvos és politikai, de főként társadalmi és valláserkölcsi szem-
pontból hatott és müködött.

A társulatban nők is részt vettek, kiknek felfogására, gon-
dolkodására az ő fennmaradt néhány levelük s töredék-irataik
vetnek fényt.

Eleveleket sirataik egy-egy töredékét - Aldus Manutius
és Stobaus János gyüjteményei nyomán - Wieland tette közzé
«Theano, vagyis a Pythagoras köréhez tartozó nők» c. kis tanul-
mányában; ebben jellemzi Pvthagorast s az ő iskoláját, benne a
«pythagorasi nők» szerepét s közli azon három levelet) melyeket
T h e a n o , Pythagoras hitvese irt, kit - ugy látszik - nemcsak a
társulat alapítójához való viszonyánál fogva, de gondolkodásmód-
jának emelkedettságénél fogva is az első hely illeté meg társai
között; közzé tesziW. a pythagorasi nők irataiból fennmaradt
töredékeket is s mindeme közlést rövid refleksziókkal kiséri és
zárja be; ajánlja vala pedig W. e művecskéjét «életboldogságáért
való hálája nyilvános emlékjeléül» annak a nőnek, kit sorsa 31

1) Th. három részben. Az ötven, évvel ezelőtt (1864- 5.) írt részek
I. Theano, Wielandnak "Die Pythagorischen Frauen"PONMLKJIHGFEDCBAc ím ű értekezése. Ezzel

kapcsolatban: If. Elmélkedések, eszmetöredékek a hazai nőnevelés ügye
felett. A most (1915.) ezekhez kapcsolt rész: Ill. Egy magyar Theano rövid

élet- és jellemrajza. Irta Gyertyánffy István. Budapest, Franklin-Társulat
nyomdája. 1915. 184 1. Ára 3 kor. 50 fill.

Magyar Tanítóképzö.
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éven át vele egyesített s ki minden viszonylatában «ama pythago-
rasi nők által testvérekül fogott volna elismertetní.»

Wieland e kis művének fordítása alkotja Gyertyánffy köny-

vének 1. részét.

*

Bár tehát ennek az ötven évvel ezelőtt lefordított kis műnek
mostani közzététele nem az «irodalmi ujdonság» inger éveI lép a
közönség elé: mégis részint belső tartalmánál fogva, részint azon
hatásnál fogva, melyet fordítójára (már csak a Theano megirását
illetőleg is) gyakorolt, de közzétételének alkalomszerüségénél fogva
·is, méltó, hogy kissé lapozgassunk benne.

Theano- az Eubulához intézett - első levelében a gyer-
meknevelés azon ferdesége ellen emel szót, mellyel az anyák gyer-
mekeiket kéllyeztetik, elpuhultakká, érzékenyekké teszik,HGFEDCBAö n m é r -

· s é k le t híján nevelik, mely nevelési módnak csakis rossz következ-
ményei lehetnek; «miként teremhetne az elpuhító nevelés jobb
gyümölcsöket, mint könnyelmüséget, elbizakodottságot.»

A Nikostratához intézett, második levél annak a szomoru
asszonynak a vigasztalására iródott, akinek férje a hitvesi hű-
ség ellen vétett és akinek a szenvedélyes bosszu és féltékenykedés
'motivumaí helyébe a vétkest megszégvenitő női erények foko-o
zását, a szerelmi versenyen felül álló anyai szeretet hűséges gya-
·korlását, a szenvedéseknek öntudatra ébresztő elviselését és a
meggyógvjtó, meghódító állhatatosságot sugallja, tanácsolja.

A Kallistohoz irott harmadik theanoi levél - igaz, ember-
szerető hangjával ragadja meg figyelmünket; ennek a levélnek a
cselédekkel való bánásmód a tárgya, mely - theanoi felfogás sze-
rint - hogyan is lehetne másféle, mint igazságosan jóindulatu s
elnézőenmegbocsájtó; «emlékezzél hangszered hurjaíra, melyek
ha igen kevéssé vannak megfeszítve, hangot nem adnak, mig túl-
ságosan feszítve: elpattannak .. , túlságos elnézés által elveszti
tekíntélyét a háziasszony és' a cselédek elfeledik kötelességeiket; a
túlságos szigort ellenben nem tudia kiállani ~ természet.»

Az élethivatásnak fenkölt felfogásával találkozunk a töredé-
kekben is; P h in ty s a művelt nő sajátlagos erényeinek foglalatál
tevő «sophrosyn» értelmezését adja; majd megszólallkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP er ikiione,

· ki a fényüző, hiu, érzéki asszon helyébe az eszes, nyugodt, a hely-
(

zetével 'megelégedő, kötelességéhez h ű nőt állítja oda a boldogság /
forrásául; M e lis s a a női piperéről ir Klaretehez s az ő felfogása

\



. szerint mi ékesíthetné jobban a nőt, mint . az egyszeruseg, az
igénytelenség, a szemérem pírja; s lehetnének-e (ll, nőnek szebb
aranyláncai és ékkövei, mint a jóság, illedelem, a szerénység és
háztartásának rendezettsége?

Szinte sajnáljuk, hogy az ifjabb Theanonak (Pythagoras
leányának?) iratai - köztük «A vallásos jámborságról», azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eiisebiá -r ól szólók - nem maradtak fenn; ami ke:veset W. őróla
'feljegyezhet, azt mutatja, hogy benne az első Theano méltó folyta-
tást nyert; mily jellemzők pl. a hozzá intézett kérdésekre adott
válaszai:

«Mi által tehetne szert nevezetességre?» - «Szorgosan for-
gatom azPONMLKJIHGFEDCBAo rs ó tl»

«Miben áll a női hivatás foglalatja?» - «Egészen férjének
élni!»

Mintha csak azt mondaná az ifjabb Theano : a nő két, leg-
szebb kötelessége a háztartásbeliHGFEDCBAf o g la la t o s s á g s a hitvesi h ű s é g .

. ,

*

. . Wielandnak e kis műve~ illetőleg a pythagorasi nők iratai,
melyekből tündöklően ragyog :ki a «sophrosyn» vagvis a 'családi
élet bensőségéhez és tisztaságához kellő női erények: az akkor még
ifju Gyertyánffyban nemcsak a lefordítás elhatározását váltották
ki, hanem azt a vágyat is, hogy az akkori (60-as évekbeli) magyar
nőnevelésre vonatkozóan eszméket, refleksziókat füzzön Wieland
tanulmánvához, S itt - könyve II. részének bevezetésében - be-
pillantást enged meghitt bizalmassággal vezetett naplójának ama
részeibe, melyekből szinte meghatottsággal látjuk az eszmék teljes
feldolgozása elé szüntelenül és mindiobban feltornyosult lelki és
fizikai akadályok elleni küzdelmeit. ( ( A magyar nemzeti nőnevelés
kérdésének kifejtése a családi életre való vonatkozásban» ---: vagy
mint alább olvassuk: ( (A nők az emberi társadalom regenerálásá-
nak szolgálatában» - lett volna a sok vergődés között mind na-
gyobb és nagyobb hullámokban szétgyürüződő reflekszióknak ugy-
szólván központba helyezett alapeszméje.

Egy részük el is készúlt 1864 és 65-ben.
Az elmélkedéseknek mindjárt az introdukciójában színte

. \

végbemenni Iátjuk azt a lelki folyamatot, mely a Theano egyéni-
ségének értékelésétől, át a pvthagorasi nők erkölcsi felfogásának
méltatásán - a theanoizmus fogalmához vezet; mintha előttünk

. ,

bontakoanák ki a fo g a lo m megalkotásának logikai törvényszerű-
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I

sége, melyhez mintegy igazolásul, felsorakoznak mindazon jegyek,
melyek a theanoi értelemben vett nőiesség fogalmát determinálják

Ám ezen jegyek - voltaképen .már etikai igazságok - nem-
, csak a fogalom tisztává és világossá tevésének - hogy ugy mond-

juk - formális céljait szolgálják; tartalmi céljuk is van; miként
maga a «theanoizrnus» ugyanis a legfőbb nézőpontját volt hivatvá
megadni az egész műnek, ugy a megállapított etikai igazságok
adták volna meg minden egyes elmélkedésnek tárgvkör ét,: kris-
tálvosító közpon~ját, külön-külön vett alapgondolatát, részben

tehát tartalmát is.
Az első ily kristályosító központ -+ -- a theanoi sziv uralkodó

érzése: azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeüsebia , a val1ás, itt már természetesen a keresztény
vallás, mely a nőt felszabadította, ma is felemeli s a szeretet, érzé-
seivel megtelíti; arról a minden hiu fitogtatástói ment s a legtöbb-
ször a szenvedések gerjesztette tüzben megnemesedő .keresztény
lélek benső, hatalmas és flatékony érzéséről van szó, melyhez az
akkori iskola csak ismeretanyagot adott ... Mi a teendő? A vallá- /
sosságot «az összes nevelési és oktatási tényezők és hatások har-
monikus együttműködésével» kell biztosítani. . .

A második kristálv központja: a nők helyzete s feladatai a
társadalom erkolcsi állapotainak nézőpontjából; a társadalmi élet-
ben sok a baj, közülök sok az erkölcsi életbe vág; a bajok oka sok-
féle, tényezőik messze ágazók, forrásaik sok irányból fakadok; ezen. .
bajok egy részének orvoslása egyenesen a nőkre vár; ám ők azért
nem siethetnek, vagy azért nem képesek je fsladataikat megoldani:
mert akkori rtőn~velésünk' hiányos, elhanyagolt, ferde irányu ...

A fényüzési vá gy és diva {kór sá g kerül tollhegyre a 3. sza-
, , /

kaszban és pedig szigoruan abban az etikai vonatkozásban, mely-
ben ez a két baj feltünési vágyból, tetszelgő hiuságból vágy üres
versengésből keletkezik és igen sokszor anyagi' romlást okoz ;
errnak ellenszere ismét a nevelésben van: «a nőnevelést kell refor- \
mální a társadalom minden fokozatán keresztül. I I

, A nők olvasmányai ... Hát bizony (abban az' időben l) itt is
nagyok a bajok; a nők egy nagy csoportja egyáltalán nem olvas;
és sokan azok közül, akik olvasnak - bár- ne olvasnának ... És
akkor az' olvasmánykereslet és olvasmánykinálat utvesztő, tévely-
gős ke'rtjében csak egy Ariadne-fonál kinálkozott: alapos nőneve-
lés által «bevezetni a nőt a szellemi és erkölcsi világ szépségeinek

megértésébe és kedvelésébe és akkor lesz művelt.olvasóközőnség és

a szépirodalom egészséges Jöllendülése. I I
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Egyik - a maga korának stilszerü foglalatában elhelyezett

- legszebben kicsiszolt kristálva az elmélkedéseknek azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir ónőkről

szóló fejezet, melyből hacsak a zárotételt jegyzem ide, onnan van,
mert ugy látom, hogy mig a premisszák kiválóképen annak a kor-
nak a jellegzői, melyben irattak, de a konkluzió érvényes ma is és
érvényes leszen mindétiglen; a nőirók irodalmi jelÍegzetessége
tehát - ugymond az elmélkedés:HGFEDCBAa ) hogy irodalmi műveik nem
fognának a női hiuság és szereplési vágy művirágai lenni, hanem
a valódi hivatottság anyaföldjéből kinőtt, élő és illatozó virágokhoz I

lennének hasonlók; b) hogy mindennemü műalkotásaik az eszté-
tikai finom izlés, valamint az erkölcsi tisztaság ragyogó atmo-
szférájávallévén körülvéve, a művelt olvasóközönség ... oda, mint
valamely üdülésre szolgáló szebb világba, fogna kivánkozni.

A női sziv természetr a jza az utolsó kristályosító központ; ho!'
van ennek a végtelenül bonyolult rendszernek nyitja és kulcsa?
Mint a legnagyobb botanikus az egymástól alkotásban és mér et-
be~, alakban és szinben, elterjedésben és rendeltetésben annyira
kűlőnbőző ezer meg ezer fának és fűnek nagy sokadalma között
rendszert alkot az egyetlen vir á gga l, ugy az elmélkedések író ja is
a női. sziv természetrajzában, az érzelmek és cselekedetek nagy
rendszerének alapjául egyetlen eszmét jelöl ki s ez: a szeretet ...

És itt megszakad az elmélkedéseknek oly ragyogó szálakból
s oly mesteri kézzel szőtt fonala; abba marad a kristályosítás
folyamata ... nem volt meg hozzá már többé a kristály alakulás
egyik legfőbb tényezője: az idők nyugalma.

Pedig anyag lett volna még elég. Hiszen a theanoi vonások
közül még oly sok maradott érintetlen s az elmélkedések tervezeté-
nek legérdekesebb fejezetei még jóformán/a megírtak után követ-
kezendettek volna. S hogy tényleg meg is volt az anyag, azt irójuk
lelkének gazdagságan kivül bizonyítják az elmélkedések után
közölt eszmetöredékek, valamint a függelékben közölt levelek és
feljegyzések, melyek irójuk, s iróik (köztük a mi derék Paál
Ferencünknek) lelkébe nem kevésbbé érdekes bepillantást enged-
nek. Az eszmetöredékek között van bölcselem és religió, itt-ott egy-
egy elégikus lirai sóhaj, egy-egy «eidüllion» a pedagógia Berkei-
hől; némelyik olyan, mint egy-egy jegecnek kirajzolt tengely rend-
szere, másik mint egy szines lap, vagy élrajz, csúcs, vagy szegelet,
vagy a csiszolásnal lehullott törmelék... Olvasván, meg-meg-
állasz, eltünődöl, el-elgondolkozol és sajnálod, hogy ezek ki-
alakitására már nem kerülhetett sor ...
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Ezek azok a fejezetek, melyek félszázaddal ezelőtt, akkorPONMLKJIHGFEDCBA
, , '

irattak, mikor köznevelésünknek sebbenkivált, nőnevelésünknek
elmaradottságát egy-egy gondolkodó fő már észreveszi, fájlalja,
de amikor az igy megállapitott «nőkérdés» talán még «csak» (ám

ez a «még csak» nem- kicsinvlést akar jelenteni, ebben az fejező-
dik ki, hogy tán még «egyedűl») mintlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskola i, nevelési probléma '

jöhetett tekintetbe.
Ma, félszázad multán, az elmélkedések megjelenésekor, a nő-

kérdés mint elsőrangu tá r sa da lmi probléma jelentkezik, ám ki'
tagadná, hogy e probléma megoldásánál ma sem hagyható figyel-
men kivül a nevelés ügye; sőt épen kiindulásui kell' azt a reforme-
reknek .tekinteni; s mert azok a «theanoi» vonások nem muló és

'" .

változó társadalmi felfogások kisérői, hanem ci nőiesség örök eré-
nyei: azért a «theanokká nevelés» a nőkérdés problémája: okozta
és a nagy világháboru által még fokozottabban .jelentkező zur-

\ zavarok kőzőtt, az iskolai vonatkozásokban ma is egyik vezető
gondolatul kinálkozik. Vagvis a pedagógus ma is csak az elmél-
ke~ések refrénjeiben kifejezett ikivánalmakat fogja hangoztatni:
mentül jobbá tenni a nőnevelést!

Ám a nőkérdésnek az iskolán és nevelésen kivül eső vonat-
\ kozásaiban sem fog teljesen elválni a probléma megoldása a thea-

noizmus gondolatától. Mert mindig igaz marad, hogya nő első és
legfontosabb rendeltetése a családban van; az is biztosra vehető,
hogya nő elsősorban olyan téren keresni erejének az érvényesülé-
sét, mely nem áll utjában a családi kötelességek teljesitésének. de
még tovább: kivánatosnak, célszerünek, talán szűkségesnek is fog
mutatkozni, ha a -'nő ---, a családon kivül állóan is - oly pályát
választ, melyen különösen a családi (theanoi) erények gyakor-
lására leszen elhivatva; és még tovább: ha a sors, veleszületett
tehetség, társadalmi szükséglet (mit a mostani világfelforgató
idők okvetlenül előidéznek) vagy akármi más centrifugális erő
végkép kirántaná a ,~ők egy részét a család köréből: szivükben
még akkor 'is és oda is el kell hogy vigyék nőiességtik varázsát: a

. " theanoizmust; ez lesz az a centripetális erő, mely az életpályák
bolygó rendszereben az egyensulyt, a rendet, a törvényt, a harmó-'
niát fenn fogja tartani ..

És - 'amit a nevelés által az 'idők minden változásaibán,
okvetlenül biztosítani kell - ez lesz az általánosabb értelemben
vett «sophrosvne»: a nők örök erényeinek foglalata. " .

*



A könyv II . része egy magyar Theano rövid élet- és jellem-
rajza.

Ehhez az életrajzhoz a «theanoi» jellernvonások kariatidjam
nyugvó boltozativ alatt lépünk be. Mintha az volna vele mondva:
hogy abba az egyszerü, szerény, meglíitt, derült, tiszta és végtele-
niil intim hajlékba, hol az a theanoi élet - nem lezajlott, hanem
szép csendesen lefolydogált: csak a pythagorasi nők értelmében
vett erények tiszta ismeretével, nagyrabecsülésével s általuk meg-
illetett lelki diszpozicióval szabad betekintenünk. A hely, ahova
lépsz : szent.

.N em is lehet a legnagyobb megilletődés, lelki meghatottság "
nélkül olvasni ezeket a gyöngéd és hálás visszaemlékezéseket,HGFEDCBA

• I

melyeknek ugyszólván minden sorából érezni azt, hogy iróju k
tollát egy valódi édes anya s egy valóban ió testvér iránti vég-
telen tisztelet és szeretet vezette.

S valóban alig is vállalkozhatnék aria valaki, hogy ennek az
életrajznak a «kőnyvismertetések» tompító közegén át «tartalmi
kivonatát» adja; lépten-nyomon annak a veszé'lynek tenné ki irá-
sát, hogy az ismertetni és ajánlani akart müvet épen legértékesebb
vonásától, a közvetlenségtől s az apró részletek bájától fosztja megPONMLKJIHGFEDCBA

E ' csak olyan vázlatot adhatna, melyből az előadás erőteljes, de
mégis Iinoman szövött izmosságu, a vér píressága és melege, az
Idegek érzékenységei okvetlenül híánvoznának.:

Aki ez életrajz szépségeit élvezni akarja, annak teljes egé-
szében el kell azt olvasnia.

Itt már igazán arra van sziikség, hogy az olvasó számára
maga az életrajziró, a maga közvetlenségével mondja el Ceciliának
- egy magyar Theanonak - küzdelmeit s élete folyását; legjobb
ha ő maga vezet be abba a szentélybe, hol mindenünnen tisztaság;
izlés és derü ragyog; legjobb, ha őmaga kalauzol el abba a sze-
rény keretek közt is oly szépen dolgozó női kézimunka-iskoláha,
melynek C. a jótékony vezetőszelleme s leánya az ö egyetlen
munkatársa; legjobb, ha ö maga beszéli el, hogyan gondoskodik
C. az ő fia neveltetéséről, hogyan folytatja együtt fiával élete kíiz-
délmeit; csak maga az iró tudja azt olyan szepen elmondani,
hogyan teszi C. derüssé, kellemessé, vidámmá otthonát az ö ter-
mészeta.dta szép énekével, mely szárnyakat adott az egyszerü kis
templom 'áhitatában kelt imádságainak; hadd mondja el őmaga,
hogyan válik' nyájassá a ház s annak tájéka a C. és leánya által
oly igen szerétatt s oly gyöngéden ápolt virágoktól; őtőle magatói

f
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kell hallanunk a bus elégiát. C, utolsó napjaira való visszaemlé-
kezését s végül annak elbeszélését, hogy C.-nak, Theanonak, foly-
tatója lőn leánya, M. ki férje oldala mellett uj otthonát ékesíti fel
Theano ékességeivel. Azokat az ujabb vonásokat csak ő tudja
olyan jólodarajzolni, melyek immáron a nönek.r mintlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhitvesnek

kedves képét adják; majd férje halála után, fivéfe oldala mellett a
I

jó testvér ét, ki áldásos életét rnindig hűséggel, igazán, valódi
keresztény hittel, reménnyel és szeretettel éli át ... Hogy azután
ez a rajz nemcsak szép, de hű is - azt tudjuk sokan, kik e máso-
dik Theano jóságát nemcsak szemléltük, de jóságának melegét
éreztük is. . . ••

Hogy a háttérben a régi kollégiumi és iskolai élet kőrvonalai
rajzolódnak ki, mint C. fia tanulói küzdelmeinek s tanítói sikerei-
nek s~interei s hogy még távolabb a 48-iki nagy események ára-
data zajongva hömpölyög, melynek egy-egy hulláma a kis csalá-
dot is érinti: ez mig egyfelől kortörténeti érdekességet, addig más-
felől művészi távlatot is ad a rajznak, melynek előterében a hűsé-
ges kegyelet reflektorával megvilágítottan Theano áll, aHGFEDCBAn ő , mint:
«Vígasztaló és mosolygó gániusz.»

És mielőtt letennők e szép könyvet, még egyszer meghallgat-
juk a Praeambulum-nak - itt még nem érintett - lágy zengésü,
méla akkordjait, melyek két vándorról (az íróról és egy régi jó
barátjáról a mi körünkben is jól ismert Sándor Domokosról) szól-
nak, kik régi levelesládák iratait rendezgetik, bontogatják s emlé-
keiken tünődnek·~ .. Theanot is onnan emelték ki ... Ha vajjon

, nem volna-e ott még több is, más is ... iratok, melyek megérintve
nem csukják össze leveleiket, mint a délszaki mimózák ... emlé-
kek, melyek nem fájnak ... a visszaemlékezőnek örömére, nekünk

gyönyörüségünkre és okulásunkra? Szta nkó Béla .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e k ü ld ö t t k ö n y v e k .

Mesélj még, anyuskám ... címen félévvel ezelőtt igénytelen '
kis meséskönyv jelent meg, amelynek most kaptuk kézhez a máso-
dik kiadását. A gyermeki lélek és szükségleteinek alapos ismerete
.az oka, hogy az első kiadás oly rövid idő alatt diszes kötés és szines
képek nélkül is megnyerte mind a szülők, mind a gyermekek tet-
szését. Ez nem csoda, hiszen a szerzője a kis gyermekek nevelés-



ügyének egyik érdemes munkása, Stelly Gizella székesfővárosi
látogató óvónő, a Kisdednevelés társszerkesztője. Meséi belenyul-
nak a 3-8 éves gyermekek kis életébe s nyelvezete is olyan, aho-'
gyan e koru gyermekek beszélnek. A háborus témát is megtaláljuk
benne a Filkó kutva kedves történetében s a népmese .mélvségét
eléri' a Jézuska bölcsője, melv a karácsonvvárás boldog hangula-
tába oly harmonikusan beilleszkedik. A meséskönyv a 32.8 éves
gyermekek számára való s kiválóan alkalmas mind a családi,
mind a kisdednevelő-intézeti nevelés céljaira. Ára 1 korona, kap-
ható a szerzőnél (Budapest VIlI., Mária Terézia-téri óvoda), vala-
mint Ranschburg Gusztáv könyvkereskedőnél (Budapest IV., Fe-
renciek-tere) és minden más könyvesboltban.

I<AVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh á b o r u é s a z ir o d a lo m .» Irta dr. Gyulai Ágost paeda-
gógiumi tanár. Felolvasás az. Országos Paedagogiai Kön vtár és
Tanszermuzeum elnöksége által rendezett «A háboru és az iskola»
cimü előadások 3-ik estéjén, 1915. márc. 15-én. Külön lenyomat
Az Országos Paedagogiai Könvvtár és Tanszerrnuzeum Hivatalos
Értestőjéből 1915, k. 8°, 32 lap.

E g y e s ü le t i é le t .

N a g y v á la s z tm á n y i ü lé s ü n k .

A folyó hó 4-én és 5-én megtartott választmányi ülésünk
népesebb volt ugyan. a rendes választmánvi üléseknél, de még sem
volt olyan népes, mint amilyenre épen különleges fontosságánál
fogva számítottunk. Ennek oka valószinűleg nem e fontos kérdé-
sekkel való nemtörődés, hanem a bevonulások következtében meg-
fogyatkozott testületi létszám, illetőleg ennek folytán fennálló nél-
külözhetetlenség és a rendkivül bizonytalan és nehézkes vasuti
közlekedés volt, Ezen választmánvi ülésünkön alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«há borus peda gó-HGFEDCBA

g iá » -v a l foglalkoztunk. Mert a háborus pedagógia napirenden
levő kérdés, amelynek akár van mélyebb barázdába vágó tartalma,
akár nincs, veld a tanítóképző tanarságnak foglalkozni kell. Fog-
lalkoznia kell már csak azért is, Inert a nemzeti népnevelésre
semmiféle más intézménynek sincs (bár közvetve) olyan irányt
adó hatása, mint a tanítóképzésnek. Egyesületünk október havi
választmánvi ülése programmjába is vette a háborus pedagógrá-
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val való tervszerü foglalkozást s igy csak önmagára vállalt fel-
adatának tett részben eleget, amikor a magas miniszterium, rövid
uton vett felhivására ezen a választmanyi ülésen igyekezett az
eddigi tapasztalatok tanuságaira való figyelemmel összefoglalni
mindazokat az' általános elveket és konkrét javaslatokat, amelyek
a kiadásra váró «Normál tanmeneteke-be is beilleszthetők.

A budapesti VI. kerületi állami tanitónőképzö-intézetben

december 4-én, délután 3 órakor kezdődött értekezleten részt vettek
dr. Baló József elnöklésévei Farkas Sándor, Scheret Sándor és
Wagner János kir. szakfelügyelők, Fuchsné Eitner Milla, Lech-
nitzky Gyula, Pintér Ráfael (Pozsony), Dékány Mihálv, Szt~nkó
Béla, Pataky Vilmos, Hervay Ede, Végh Ferenc (Pozsony), Pin-
kert Zsigmond (Kiskun Félegyháza), Urhegyi Alajos, Kun Alajos,
Mészáros Jenő, Répay Dániel, Mohar József (Csurgó), Nagy
Lászlo, Somogyi Géza (Kispest), dr. Nagy József (Nagy-Tétény),'
dr. Hermann Antal, Quint József, Sárosi István (Csurgó), Kirch-
ner Béláné, Ligárt Mihálv, Margitai József, Galambos Mária,

- utóbbi jegyző. Az elnök megnyitó beszédében tisztelettel ésbűsz-
keséggel emlékezett meg a harctéren küzdő tanárokról, tanítókról
és tanítóképző-intézeti növendékekről. (Lásd e szárnban.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Első előa dó Répay Dániel volt, ki a Berlinben rendezett
«Iskola és a háboru» cimü kiállítás tanulságait ismertette. Esze-
rint a háboru fokozta a tanulok öntudatát és hazafias együtt-
müködését s anémet iskolákat a mindennapi élet aktiv tényezői
közé állította. A háboru hatása alatt annyira megnövekedett a
nérnat tanulókban a nemzeti önérzet, hogy igen sokszor gőgbe,
mások lenézésébe csapott át.

E tételekhez dr . Hermann Anta l szólott hozzá s azt fejté-
gette, bármennyire követésre méltó is a német példa, nálunk ez
minden téren nagyon nehéz, mert nálunk a népléleknek egészen
más jellegzetes vonásai vannak, éle nehéz a követés különösen a
nemzetiségek miatt is.

A má sodik előa dó Lechnitzkv Gyula volt, ki értekezésében a
nemietnevelés szempontjaból a megfelelő szervezés munkáiát
sürgeti, mert a szervezet külső keretet ad, amelynek. tartaimát
tudással és erkölccsel kell kitölteni. A szervezés munkája a politi-
kának a feladata, az iskoláé pedig az öntudatos állampolgáraágra

való nevelés. A nyugati kultura szükségességét fejtegeti. Való-
szinünek tartja a jövőben a katonaság létszámának emelését sPONMLKJIHGFEDCBAi l.

jövő katonája érdekében az iskola és a katonaság egymásra utalt-
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ságát hangsulyozza, minélfogva az iskolának magára kell vállal-
1

nia a katonai kiképzés egyes elemeit .. Ezért a tanítóképzés tan-
terveibe felveendők a katonai kiképzést célzó tanulmányok. .

Dr.. Baló József elnök elismeri a szarvezettség fontosságát·
és· az erkölcsi vonatkozások kidomborításának szükségességét, de
véleménye szerint alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá borus peda gógiá na k még sem lehElt az a
célja, hogyelőkészítsen egy esetleg eljövendő háborura. Az iskola
állampolgárokat nevei és nem katonákat. Egyébként ezen ülésnek
az általános elveknek a fejtegetése helvett főként az' a' feladata,PONMLKJIHGFEDCBA, .

hogy megállapítsa a háboru tapasztalatai alapján, mi ujat, avagy
mit kell másképen tanítani, mint eddig.

Hozzá szólottak a kérdéshez dr. Hermann Antal, Nagy
Lászlo, Quint József, Mohar J ózsef, Végh Ferenc és Farkas Sán-
dor, Utóbbi a háborus pedagógia tartalmának helyes megállapí-
tása szempontjából visszatekintést tett a világtörténelmi háboru-
kat megindító uralkodó eszmékre s a modern állam kialakulására.
Véleménye szerint szoros értelemben vett háborus pedagógia nincs
is, de ha volna is, az iskola nemes kónzervativízmusa nem enged-
ilefi meg, hogy anagy folyamatok helyett mozzanatokra építsünk.

Indítványára és Scherer Sándor javaslatára a választmány
három albizottságot küldött ki: egyet' dr. Baló József elnőklete
alatt a pedagógiai, egyet Dr. Hermann Antal elnöklete alatt. a
humán- s egyet Mohar József elnöklete al~tt a reáltárgyakra, hogy
a bizottságok közelebbről is megállapítsák azokat az elveket,
anielyekkel a tapasztalatoknak megfelelően az egyes tárgyak tan-
menetei kiegészítendők volnának.

Pintér Ráfael s ü rg ő s elutazására való tekintettel már ezen
az értekezleten, előterjesztette javaslatait a részletekre .vonat-
kozólag. I

A nap ha rmadik eZöa dója Mohar József volt, ki a tanítókép-
zés továbbfejlesztésének irányelveiről szóló értekezését az idő előre-
haladottságára való tekintettel csak vázlatosan ismertette. (Meg-
jelenik a januári füzetben.)

Sárosi István Mohar József értekezésében sok érdemes gon-
dolatot talál, miért is ajánlja, hogy előadó egyik legközelebbi ülé-
sen ismételje meg felolvasását s a választmány akkor indítson
fölötte vitát,

Elnök á választmány hozzájárulásával kimondotta, hogya
kérdést előbb az előadóval megbeszéli, s ennek eredményét a
választmánynak be fogja jelenteni. Ezzel' a négyórás ülés véget ért.
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Az albizottságok ötödikén délelőtt végezték el dolgaikat és
megállapodásaikat . részben rávezették az egyes tanmenetekre,
részben külön jegyzőkönyvekbe foglalva az ujból összeült nagy
választmány elé terjesztették határozat céljából.

A nagy választmány és az albizottságok határozatait az
elnökség kűlőn memorandumban terjeszti föl a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .HGFEDCBA
1PONMLKJIHGFEDCBA

-
E g y \ta n ító k é p z ő fé ls z á z a d ó s ju b ile u m a .-,

J

A háboru zajától távol, ugyszólva csak házi körben, minden
kiilső fény nélkül, de annál lélekemelőbb módon ünnepelte meg
I.' évi október hó 17-én a balázsfalvi gör. kath. román tanítóképző
fennállásának félszázados évfordulóját.

A jubileumi ünnepély - amint Nagrutin F. János igazgató
megnyitó beszédében hangsulyozta - a mai nemzedék hálájának
kifejezése egyrészt azok iránt, akik megvetették az alapját ezen
fontos kulturíntézetnek, másrészt azok iránt akik a lefolyt fél-
század alatt hozzájárultak ezen intézet megizmosodásához és jelen-
legi felvirágozásához. "

Az ünnepély a tágas székesegyházban folyt le s az egész I

tanári kar által celebrált hálaadó istentisztelettel kezdődött, amely-
nek végén az intézet hitoktatója, Coltor .Iánes dr. theologiai tanár,
mondott magasan szárnyaló alkalmi szeritbeszédet.

. Az ünnepélyen jelen voltak: dr. Mihálvi' Victor érsek
metropolita, a gyulafehérvári és Iogarasi .gőr. kath. egyháznak a
Ieje, az intézet fenntartója, a káptalannak a tagjai, a helyi tan-
intézetek képviselői és Nehéz János Alsó-Fehérvármegve kir. tan-
felü,gyelője.

A jubilálóknak megadatott az a ritka szerencse is, hogy
körükben üdvözölhették ezen alkalommal az intézet legelső vezető-
tanárát, Popu Gábor székesegyházi kanonokot is, aki az' intézet,
e ls ő é v e in e k b e ls ő é le té t vh~lta ü d v ö z lő b e s z é d é b e n . W I P

Az intézetnek változatos történetét Pop István tanár ismer-
tette. A feltárt adatokból a következők tarthatnak közérdekre
számot:

J
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Az intézet hosszas és nehéz vajudás után 1865. október hő
15-én nyilt meg két éves tanfolyammal. Az állampénztárból 3000
forintot igértek ugyan, de soha sem adták meg, ugy hogy az inté-
zetnek ötvenéves fennállása óta ál1andóan a legnagyobb anyagi
gondokkal kellett megküzdenie. A felvétel egy-két gimnáziumi
osztályhoz volt kötve, azonban ilyen jelöltek híján olyanok is
Iolyamodhattak, akiknek legalább 4 elemijuk volt ..

Az első tanévben (18,65-66.) 79 jelölt iratkozott be; némelyi-
küknek öt, sőt hat gimnáziumi osztálya is volt s aránylag kevés
azoknak a száma (11), akik megelőzőlegHGFEDCBAc s a k e le m it végeztek.

A jelöltek száma azonban, amely eleintén elég tekintélyes
volt, évről-évre apadt, ugy hogy 1877-78-ban már csak 19 jelölt
iratkozott be a két tanfolvamra. Ettől kezdve a létszám ujból növe-
kedni kezd s maximumát 1897-98-ban s 1899-'--900-ban éri el,
amidőn 146, illetőleg 145 jelöltet találunk. Ezután a létszám csök-
kenőben van, mig az 'utóbbi, évek alatt ujra rohamosan emelkedik.
Az 1914-15. tanévben a négy tanfolyamon 117 jelölt volt be-
iratkozva ..

A két éves tanfolyamot 1880-81-ben három' évesre,
19üG-07-ben pedig négy évesre bővítették.

A félszázad alatt beiratkozott összesen 3861 jelölt, osztály-
vizsgálatot tett 3674; képesítőre jelentkezett 1728 jelölt, akik közül
1317 kapott oklevelet. Ennyi kulturmunkást bocsátott az intézet a
hazai közművelődés szolgálatába.

Az intézetnek kezdetben sok nehézséggel kellett megküzdenie.
Közel 15 éven át nem volt saját, állandó épülete: hol a helyi gim-
náziumnak üresen maradt egy-két termét használta, hol pedig'
más alkalmilag rendelkezésre álló helyiségben huzódott meg; néha.

. egymástól távollevő s teljesen külőnálló épületben helyezte el egyes
évfolyamait.

Eleintén internátus a sem volt az intézetnek: a jelöltek elszór-
tan laktak a városban. Ma már minden másképen van: ugy az
intézet, valamint az internátus teljesen megfelelő épíiletben van-
nak elhelyezve.

Az első' tanárok gárdája végzett papjelöltekből került ki,
akiket jórészt külföldön szerzett pedagógiai ismereteik alapján
helyi vizsgálóbizottság képesített. Ma megkívántatik az egyetemi
előképzettség alapján nyert képesítő oklevél.

A tanítás kezdetben s azután még sok ideig heti 40 órát vett
igénybe. Ez a szám az idők folyamán növekedett, ugy hogy jelen-
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leg a négy évfolyamon a heti órák száma Ü)2. Az egyházi hatóság
által jóváhagyott s a közoktatásügyi miniszterium által láttamo-
zott tanterv s vizsgálati szabályzat - az intézet egyházi jellegé-
nek megfelelő több-kevesebb eltéréstől eltekintve - az állami
tantervnek s vizsgálati szabályzatoknak majdnom híi mása.

A jubileumi ünnepélyt Míhálvi Viktor dr. érsek metropolita
diszebéde fejezte be, amelyre hivatalosak voltak Nehéz János tan-
felügyelő,PONMLKJIHGFEDCBAI az intézetnek jelenlegi tanárai és mindazon Balázsfal-
ván tartózkodó tanszemélyek, akik valamikor az intézetnél műkőd-

tek. A jubilálók nevében az ősz egyházfő hódoló táviratban fejezte
ki egyházmegyéje és tanítóképző-intézetének ragaszkodását a
koronás főhöz, ki mindig patronusa vol} az immár 50 éve fennálló
iskolának.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I g a z g a tó i k in e v e z é s . A vallás- és közoktatásügyi miniszterlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Xuza ila P éter m. kir. áll. el. népisk. tanítóképző-intézeti rendes tanárt,
plegbizott igazgatót, a nyiregvházai m. kir. áll. el. népiskolai tanító-
képző-intézet igazgatójává a VII. fizetési osztályba kinevezte.

N e v e lő i k in e v e z é s e k . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
kinevezte Hann Ká roly bajai m. kir. állami elemi népiskolai tanító-
képző-intézeti megbizott nevelőt a jelenlegi állomáshelyén való meg-
hagyása mellettnevelővé. - Bozóky Ká roly csurgói m. kir. állami

. elemi népiskolai tanítóképző-intézeti megbizott nevelőt a jelenlegi állo-
máshelyén való meghagyása mellett nevelővé. - Gyur iss Má r ta meg-
bizott nevelőnőt a pozsonyi állami elemi iskolai tanítónőképző-intézet-

hez nevelőnővé.

E lő lé p te té s e k . A vallás- és közoktatásügyi miniszter Quint J ózsef

közp. szolgálattételre berendelt m. kir. áll. el. népisk. tanítóképző- "-
intézeti tanárt kinevezte a VIlI. fizetési osztályba.

K in e v e z é s . Luká cs Béla okleveles, tanítóképző-intézeti tanárt,
nyiregyházai m. kir. állami tanítóképző-intézeti nevelőt, kinevezte a
X. -fizetési osztályba segédtanárrá.

P r o P a tr ia . A szepeshelyi róm .• kath. tanítóképző-intézet tanári

kara mély fájdalommal jelenti, hogy fegyverneki Wyda J á nos ur, a
szepeshelyi róm. kath. tanítóképző-intézet tanára, a m. kir. debreceni
·S. honvéd gyalogezred hadi' önkéntes hadapródja az olasz harctéren
ellenséges golyótói történt súlyos sebesülése _következtében 45-ik élet-
évében, 6 éves buzgó tanári működése után 1915. évi november hó 25-én
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a zágrábi hadikórházban hősi' halált halt. A megboldogult lelkiüdvéért
december hó 2-án délelőtt 8 órakor a szepasi székesegyházban gyász-
mise lesz bemutatva. A hazáért hőn dobogó szived a dicső halál babér-
koszoruiával koszoruzta tanári és polgári erényeidet. Emlékedet kegye-
lettel őrzik szerető kartársaid és hálás tanítványaid. Nyugodjál békében!

Tábori énekkar.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKónya Gábor mezőturi ref. lelkész, aki a háboru.
kitörése óta mint tábori lelkési teljesít szolgálatot a harctéren, száz-
tagu tábori énekkart szervezett a 109. népfelkelő gvalcgdandár énekes
vitézeiből. A dalos hadfiak minden este kórussá tömörülnek és zsoltá-
rok, hazafias és harci dalok éneklésével teszik vidámmá a tábori élet
esti csendjét. Karmesterük, Kónya Gábor lelkész hegedün kiséri a férfi-
kórus énekét. Adandárnak egyébként saját indulója is van, melynek
szövegét Kónya Gábor írta, zenéjét pedig Ha tva ni La jos sepsiszent-

györgyi tanítóképző-intézeti zenetanár szerzette, ki mint egyéves önkén-
tes színtén' katonai szolgálatot teljesít.

Pályázat. A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékekkel be-
töltendő évi 200 koronás Bésán-féle ösztöndijaknak megüresedett őssze-

en hét állására pályázat hirdettetik.
Ezen ösztöndijálIásokra pályázhatnak bármily jellegü tanító-

vagy tanítónőképző-intézeti növendékek valláskülönbség nélkül. Egyenlő
minősítés esetében azonban az alapítólevél rendelkezéséhez képest a'
tanítónőjelöltek elsőbbséget élveznek.

A folyamodónak születési anyakönyvi kivonatával, legutolsó
iskolai bizonyítványával, szüleinek vagyoni állapotáról, ellátást Igénylő

testvéreinek számáról, az esetleg már nyert ösztöndijáról, segélyezésé-
röl vagy egyéb kedvezményről, szóló hatósági bizonyítványokkal fel-
szerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir." miniszterhez címzett
folyamodványok 1916. évi január hó l-ig az intézeti igazgatósághoz,
onnan pedig minősítési táblázat kiséretében legkésőbb 1916 január
hó 10-ig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteriumhoz terjesz-
tendők fel. A folyamodványok magyar nyelven irandók és a nem

magyar nyelvü mellékletekhez azoknak hiteles magyar fordítása csa-
tolandó.

Hiányosan felszerelt vagy pedig az intézet! igazgatóságok által

legkésőbb 1916. évi január hó 10-ig a vallás- és közoktatásügyi m. kir ..
miniszteriumhoz fel nem terjesztett Iolvamodvánvok figyelembe nem
vétetnek. "

Budapest, 1915 november hó 24.

A miniszter helyett: Klebelsberg államtitkár.
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K iIllutatás
az 1915. szeptember 20-tóI december IS-ig befolyt tagsági dijakról.

1914-1':: Bodor Dénes, Balázs Béla (8-8 K).

1915-re: Bodor Dénes, Schönvizner János, Gaal Imre,

~Simcsó József, Nagy Vilmos, özv. Bőgős Lajosné, R. Vozáry Ilona

Cseplik Vilma, Török Erzsébet, Pintér Ráfa~l, Elekes Lajos, Mar-

gittai Antal, Nyakas József, Csemez József, dr. Nagy József, KiS'-

kunfélegyházi róm. kath. tanítónőképző, Wagner János, Kun Ala-

jos, Bittenbinder Miklós, Csiky István, Erlich Antal, Grész Ernő,

Juhász Imre, Holczmann Ferenc, Buschmann Gyula, dr. Gvö-

mörey Zsigmond, Demjén Sándorné, Geöcze Sarolta, Budapesti

Il. ker. tanitónőképző, Selmeohányai evang. tanítóképző, Hollós

Károly, Balázs Endre, dr. Gockler Lajos, Ihász Ferenc, Győri kir.

kath. tanítóképző, Zrinyi Károly, Br aun Angela (8-8 K).

1915.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . felére: Belányi Tivadar, Hála Győző, Mezei József;

Révfy Géza, Zsetvay Gvöző (4-4 K).

1916. I. felére: Révfy Géza (4-K)_

191G-ra: Ligárt Mihálv, dr. Walter Gyula, Diviaczky Rezső

(8 -8 K ).HGFEDCBA

D é k á n y M ih á ly .

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


