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'T'a.n ít.olco'pz.oss.

Á ta n ító k n e m z e ti tu d a to ssá g a .

,A mostani korszak nevelésügyi tanulságait csak ugy álla-
pithatjuk meg helyesen', ha nem részleteket nézünk, hanem a sok-
féle kisebb-nagvobb tanulságot egybevetjük, az egész szemlélödés-
ből irányító gondolatot igyekszünk leszürni és ezt alkalmazzuk
azután a nevelés egyes részleteiben az eddigi nevelés bírálata meg
az ujabb követelmények meghatározása céljából. Ilyen tör ek-
véseimnek számomra az volt az eredménye, -hogy a nevelésnek
ezután az eddiginél határozottabban, tervszerübben kell igyekez-
nie adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m e e i i tu d a to s e r u ; kifejtésére s ezért a nevelésen valóIHGFEDCBA

I '

elmélkedésnek az a legfontosabb feladata, hogy. ennek a módját
megjelölje.

1. Nemzeti tudatosság abban az emberben van, aki törté-
neti alapon ismeri nemzetének mostani belső állapotát, erőit és
gyengeségeit, alkotó részeinek egymáshoz való viszonyát sennek
nyilvánulásaiból következtetni tud fejleményekre vagy fenyegető
veszedelmekre; ismeri a nemzet helyzetet a többi nemzetek között,
azaz látja a.namzet életének külső körülmónveit, el tudja gondolni
a nemzetek között levő viszony további alakulásának eshetőségeit
és látja a mindebből szármaeó feladatokat Vagvis a nemzeti
tudatosság más szóval: politikai (belső és kiilső politikai) tisztán-
'látás. Erre a tudatosságrá a megismerés utján jutunk el, egv-.
részt 'a mindenfelől, rendszertelenül szerzett adatoknak egymásra
való önkéntelen hatása, másrészt - és biztosabban - az ilyen
irán yu, tervszerü oktatás által. Maga az' ismeret azonban nem
elég. Ezzel az ismerettel, tudással együtt jár, együtt fejlődik az
összetartozás, egymásrautaltság érzése azokban, akik egy közös-

ség (nemzet) tagjainak ismerik meg egymást; ennek az érzésnek

Magyar Tanítóképzö. 10 '
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fokozatos tisztulása és megerősödése előidézi a nemzetért való
felelősség érzését, azt a benső ösztönzést, amelyből aztán a fel-
ismert kőzős érdekért. közös célért va~ó dolgozás szándéka, -az

erre irányuló akarat és a cselekvés fakad. E fejlődési folyamat
közben megvilágosodik előttünk, hogy mindenféle munka a nem-
zet munkájának a része, s hogy az egész munkának a tökéletes-

sége vagy hézagessága a részletmunkák minőségén fordul meg.
Az egész nemzeti munka: a nemzet önfentartása. Erre a gonrio-
latra eljutva, felismerjük munkakörünknek egyetemes jelcutő-

\

ségét. Ezen az alapon azt' mondhatjuk, hogy az az ember dolgo-
zik nemzeti tudatossággal, aki látja a nemzet helyzetét, érzi ct

nemzetért a felelősséget, ezért a maga szükebb vagy tágabb kőrét
ugy akarja betölt~ni, mintha Széchenyi szavával «rajta fordulna
n\eg a siker», vagvis rnintha épen az ő munkája volna a nemzet
óhajtott jövőjének biztosítéka.

Ez a háboru meggyőzhetett mindenkit afelől, hogy csak <J.Z

a nemzet igazán erős, amelyiknek rnindeník tagja igydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r i i a
hazafiságot, igy é r e i a kötelességét és igy a ka ? ' dolgozni; csak ott.
lehet alapos a reménység a megmaradásra. és erősödésre, ahol,
a közös munkához elengedhetetlen tudás, készség és képesség
összhangja nem kivételes, hanem általános tulajdonság s ahol
mindenik munkakörben az a meggyőződés ad az egyének munká-
jának magasabb rendű- értéket, hogy amit csinálnak, szűkséges

és hasznos munka. Ez a bizonyosság ad biztonságot is, mert
ekkor van az ember előtt határozott cél; csak a cél világos isme--
retével márlegelheti komolvan eljárása lehető módjait és' ekkor'EDCBA

, ,
végezhet aprólékos, magokban véve kicsinyelhető részleteket is
a munkája rendeltetésétől megkivánt, nem alkuvó lelkiismeretes-
ség gel. Most az okoskodásnál is kénvszeritőbb erejü az lL valóság, ' .IHGFEDCBA

- I

hogy az egyént minden érdeke összeköti a közösséggel, hogy a
kőzősség ereje vagy gyengesége az egyén sorsának is oldöntdie.

Ennek a felismerése ad kitartást az 'erőfeszitésben s azért kell
ennek tudatossá : válni minderr' emberben, ugy válik a sokféle
munka egy célra való egységes törekvéssé.

Nem térve át ezen a fonál on a nemzetek viszonyának benső

alakulására, csak abban maradjunk itt, hogy egy-egy nemzet
erejének kifejtéséhez, a szükséges munkáknak .kellő elvégzésé-

hez, tehát a nemzet fenmaradásához és haladásáho'z. tagjainak
nemzeti tudatossága szükséges. Ez az itt nem először .hangoz-

tatott megállapítás számunkr~,. nevelők számára természetesen
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azt jelenti, hogy a nemzeti tudatosság kifejlődését nem szabad
egyszeruen a jó szerencsére biznunk, hanem ebben a nevelés
<egyikfeladatát kell látnunk, A háborunak, azaz ennek. az egész
szörnyü, mostani korszaknak minden tanulsága ebben foglal-
ható össze a nevelők részére, Tudjuk, hogy ez a korszak ezzel
nem tanított .bennünket uj dologra, De meg kell vallanunk, hogy
onnek a követehnénynek eddig nem tettünk kellően eleget. A sok-
féle foglalkozási ágban nem igen találunk ma olyat, amelyikre
ebből a, szempontból nyugodtan nézhetnénk, azaz amelyiknek a
munkásaiban tevékenységöknek ezt az irányító gondolatát igazán
fellelhetnők. Ezért bármelyík iskolafaj emberei veszik is számba

-,a magok munkáját abból a szempontból, mit kell a jövő érdeké-
ben ezután erélyesebben, következetesebben végezni: lehetetlenVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l

nem ismerniök, hogy valóban ebben az irányban vár reájok
nagy feladat, mert a nemzeti tudatosság kifejtése parancsoló
követelmény mindenféle iskola számára. A nemzeti munka vala- ,
rnennvi területén ennek kell irányítania mindenkit s ezért -
bár természetesen más-más utou-módon nyilatkozikEDCBA- r r - a leg-
alsóbb és legfelsőbb foku nevelésben ennek egyaránt ott kell
lennie,

2, Az egyes életpályák között nem teszünk különbséget a
szükségesség és érték szerint, mert a nemzet életében mindenik
szükséges és értékes, Különbség vim azonban közöttük abban:
miként hat az egyes hivatások betöltése a pemzet többi "tagjaira.
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti tudatosságnak nem azonos mértékét
követeljük meg pl. az iparostol meg a tudóstól, a földmívestől
meg a 'tanító tól. Minél szélesebb körre hat valaki, annál nagyobb
mértékben kell benne meglennie mindannak, amit a nemzeti
tudatosság elemeinek ismerünk, hiszen általa terjed ez tovább.
Egészen felesleges volna ezen a helyen s z ó t . . vesztegetni annak
igazolására, hogy igy okoskodva épen a tanítóképző-intézetekben
kell a nemzeti tudatosságnak legfőképen érvényesülnie, m in t a
tanárok uralkodó lelki állapotának és munkájok. céljának. Azt
hiszem, nem tévedek abban, hogy ez a gondolat nem ellenkezik
a Magyar Tanítóképző idei 1. számában közölt felterjesztés céJ-
zatával s igy nem mondok váratlant azzal, hogyatanmenetek
korszerü átalakitásának 'Vagy kiegészítésének is csak ez lehet az
alapgondolata.. A tanmenetek ugyan elsősorban a tanulmányi
anyagot foglalják magokban, de megjelölik az érzelem és az
akarat neve)ése utiait js, ezzel rámutatnak arra, .hogy a nemzetí
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tudatosság értelmi alapjai csak ezzel az erkölcsi kiegészítéssel
válnak teljessé. Nincs azonban kétség afelől, hogy az értelmi
alapokat feltétlenül meg kell vetnünk, a tanítójelölteknek a gon-
dolkodását kell ebbe az irányba vezetnünk. Mikor elhagyják az
intézetet, bizonyára nem lehetnek készen ebben a tekintetben
sem. Annál szükségesebb, hogy a nyert irányítás határozott,'L
szerzett alap szilárd legyen. Nagyon kivánatosnak tartom ezért,
hogy az Egyesület említett felterjesztése bővebb fejtegetéseket
indítson meg annak megállapítására: az egyes tárgyak anvagá

ban melv, eddig is feldolgozott részletek, mely pótlások, mely
kapcsolatok volnának ezzel a céllal különösen .értékesíthetők.

Ezen a módon közelebb juthatnánk ahhoz is, hogy magában a
tanítóképzésben a szempontok egysége kialakuljon.

A teljességre épen nem törekedve, nehány ,vonással jelzem,
rniképen lehetne a tanítók gondolkozasát a nemzeti tudatesságra

vezetni. Semmi külön módját nem kell ennek keresniink mind-
addig, am~g a tanítónövendékre is csak mint állampolgárra, a
nemzet tagjára gondolunk. Ennyiben, a nemzeti tudatosság közös

elemeire nézve a tanítóképző-intézet és más iskolák feladatában
nincs kiilőnbség. Mindenik pályán van azonban ennek a nemzeti
tudatosságnak sajátos alkatrésze is; ez pl. az orvosban a kőz-
egészségügyi Ieladatok szolgálatában nyilatkozík, a tanító rend
a kőzrnűvelődés ügyére tekint elsősorban és igy tovább. Mond-
hatjuk ezt ugy; hogy a nemzeti tudatosság a hivatás tudatossága-
ban nyilatkozik, általa a munkakör nemzeti feladatai válnak
vezetdkké. Minden szakiskolában törekedni kell arra, hogy ,t

nö~endékek gondolkozása ebben az iuánvban is fejlődjék. A
tanítóképző-intézet tehát a pedagógiai gondolkozast neveli akként,
,hogy abban a nemzet gondolata legven az uralkodó.EDCBA

I Eztenilészetesen elsősorban a pedagógia tanárának a fel-
adata, jóllehet nemcsak tőle, hanem mindenik tanártói ezt kiván-
[ák a Tanterv és az Utasítások. Gondolom, fel sem szabad ma
már .tenni'vél~inénykülönbséget abban a .tekintetben, hogy az
egész tanítóképzést kizárólag pedagógus-lelkű enibereknek kell
végezniök, akik: a-pedagőgia tanárától nem felfogásban és tőrek-

!Vésben különböznek, hanem egyedül abban, hogy ők csak alkal-
-mazzák és példájokkal értetik meg azokat az elveket, amelyeket
'a pedagógia tanára ki is fejt. Épen ez mutatja azonban, hogy ezdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a : kifejtés 'mégis külön álló és nevezetes feladat, mert ezzel tisztá-
zódik az iJjn':ember agyában az élete célja, munkáiának' vezető
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gondolata s ·enélkül tapogatózása még hosszasabb és leendő tanít-
vánvaira nézve károsabb lehetne. Szükséges tehát, hogy a peda-
gógia tanára feladatának lássa a nemzeti tudatosság kifejtésér
is, hiszen ez a pedagógiai (tanítói) tudatosságból nem is hiá-EDCBA

I I vozhatik. ,
Erre való törekvésében a pedagógia tanárának két nagy

akadály áll az. útjában. Először az, hogy nincs média nevelés-
elméleti kérdésekkel foglalkoznia főként a tanulők életkora miatt,
de meg azért sem, mert a Tanterv ilyenekről :q.emszól: s az
Utasítások egészen természetesen főként a gyakorlatra való elő-
készítést hangsulvozzák, Azonban kétségtelen, hogy a gyakorlatra
az a tanító készült el igazán, aki egész munkáját egységesen
tudja felfogni, azaz a: munka célját látja. Csak ezzel válik az
eljárása tudatossá, amire az Utasítások általános bevezetése
figyelmeztet (56. 1.). A másik akadály meg az, hogy jóllehet a
Tantenvtöl a magyar neveléstörténet gondolata korántsem idegen,
ez idő ezerint nincs olyan tankőnvvűnk, amely a neveléstörté-

netet igazán a magyar tanítóképzésnek megfelelően tál' gy alná;
nincs t. i . egyáltalában magyar neveléstör.ténet. Már pedig két-
ségtelen, hogy 1 '. csak a részleteket összefogó, irányt jelölő gondo-
latok kifejtése által válhatik a fiatal jelölt előtt világossá már
pályája kezdetén is az élete feladata és 2. csak a magunk neve-
lésének a története értetheti meg .ígazán a mai iskola itteni ren-
doltetését, A mai idők azt követelik, hogy ezeken a hiányoken
'segítsünk, És lehet segíteni a most fennálló Tanterv és Utasítá-
sok keretében, sőt ezek szellemében,

A neveléstan körében nagy figyelmet kiván a nevelés cél-
jának, az iskola feladatának a tárgyalása. Ebből tünik ki élesen,
hogy a tanító munkája mit jelent a nemzet életében; ebből ért-
heti meg - ha a fejtegetés hozzája mért - mindenik jelölt, hogy
az egyének minőségén fordul meg a kőzség, a vidék, az ország'
értéke és igy nemcsak saját sorsának, hanem az egész nemzet
sorsának kovácsa minden egyes ember. A cél fejtegetése felismer-
teti, hogy a nevelés: a legmélyebbre nvuló és legtávolabbra néző
politika, azaz a nevelés: a nemzet jövőjének előkészítője. EztVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e ll

tudnia minden tanítónak s ezt vele a neveléstan óráin kell ala-
posan megértetni. Lehet ennek több módja. Legjobbnak azt tar-
tom, ha felmutat juk a nevelés céljának három fokát: végső c é lu l

az egészdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m b e r - i s é g fejlődését, közelebbi, határozott célkénta
n e m ze t fejlődését és mint közvetlen célt az e g ye n fejlődését. E



hármas célkitüzéssel Széchenyi szellemét vinnők be a tanífőkép-

zésbe. Szerinte az «emberiség megdicsőitése», az «emberi' nemEDCBA
, .

szebbítése» minden emberi munkának a rendeltetése; ehhez a
célhoz azonban csak a nemzetek sajátságainak megőrzésével és.
nemesítésévei lehet eljutni, aminek a módja pedig az egyes embe-
rek tökéletesítése, hogy a nemzet emelkedésének és ezáltal az em-
beriségének munkásai lehessenek. E gondolat fejtegetését a képző
III. osztályában már bizonyosan megértik s ezzel a nemzeti tuda-
tosság fejlődésének igen erős lökést adunk, mert igy egyfelől meg-
győzzük a 'jelöltet arról, hogy munkájának a hatása nem szorul
iskolájának szll.k falai közé, hanem kiterjed közvetve az egész
nemzetre; másfelől pedig megóvjuk a nemzeti egvoldaluságtól is,
hiszen a nemzetet az emberiség egyik határozott, kisebb körének
ismeri meg s ezzel a nemzetek kölcsőnős hatásának, sajátosságá-
nak és külön-kűlőn, de nem egyedül való életének ismeretére is
rávezetjük. A nevelés céljának ilyetén -tárgyalásából derülhet ki
a valóság, hogya tanító munkájának mi a jelentősége sebből
származliatik e munka meggyőződéses teljesítése.

A neveléstörténet 'tanítása akkor szolgál a tanító nemzeti
tudatosságának a fejlesztésére, ha mindig arra törekszik, hogy
a nevelés és a nemzeti élet kölcsönös hatását kimutassa. Épen
ebben hiányos nagyon a mi irodalmunk. Azonban sokat tehetünk
mégis. Erre nézve szükséges, hogy a neveléstörténet kérdéseiránt
ne. csupán ennek a tanára érdeklődjék, hanem a történeleln, a
földrajz s az irodalom tanára is. Mindezek együttes munkája a
mainál sokkal mélyebbé tehetné a tanítóság neveléstörténeti tisz-
tanlátását.

Ebből a célból elsősorban is kivánatos volna, hogy -
megint csak az Utasítások szellemében - minél kevesebb idő
teljék el a régi korok tárgyalásával és minél több jusson az ujah-
bakra, a jelennek kezvetlen alapjaira. Igaz, hogy mindenik kor-
szakból ki lehet térni a korábbiakra és a későbbiekre, de a jelen
megérttetése mégis legjobban akkor történhetik, ha azokkal at.
időkkel foglalkozunk legtöbbet, amelyekben a tudatos népnevelés
már tényezője lett a nemzeti életnek. Az anyag részletezése itt
móst nem lehetséges, nem is tartom szükségesnek. Csak annyit
említek, hogy aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX V III . századtól fogva óhajtanék bővebb tárgya-

Iást a ne;eléstöiténetben s különösen a XIX. századot kellene
minden tanítónak jól ismernie.

A történelem tanítása általában a történeti érzéket, törté
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neti. tudatosságot fejleszti; do a tanító hivatás-tudatátdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt s fejleszt-
heti, ha az emberiség életének a fejlödését, nemzetek sorsának az
alakulását bemutatva, az okok és a kisérő jelenségek. sorában
nemcsak mellékesen, külön kis pontban, hanem a többivel egyen-
rangunak mutatná fel' a művelődés adatait is. A tanítókra való
niostaní hivatkozások ((a tanítók nyerték meg ...EDCBAl l sth.) nagyon

jók arra, hogy önérzetünket növeljék, de a szó komoly értelmé-
ben tudatossá akkor válunk, ha végig kísérjük a magunk és !uás
nemzetek életében 'a; népművelés s o r s á ü Az' iskola kérdésének
csak igy lehet fontos közügyként tűnnie fel a tanítóság szemében

is. Ezzel kölcsönösen segíti egymást a neveléstörténet és a törté-
nelem tanára. -

A földrajz óráin mindenik országnak és hazánk mindenik
részének a tál"gyalás ában' szóhoz kell jutnia a gazdasági föld-
rajznak s nem lehet mellőzni ennek a művelődés egyéb kérdései-
vel való kapcsolatát. Ebben egy-egy történelmi utalás (pl. Kina,

Japán, Németország, Törökország stb. régi és mostani viszonyai-
nak egybevetése) szintén arra szolgál, hogy a nép művelésére
készülő ifju hivatásának nemzeti feladatait viÍágosabban meg-
lássa, a műveltségnek a nép életére való alakító hatását fel-
ismerje.

Igen sokat tehet az irodalom tanára. Tapasztalásból tudom,
nulvsn hatása van a tanítói pályán, iskolán gondolkodó fiatal
emberre annak, ha nem tanítók irásaihól olvassa ezeknek a neve-
lésről való gondolatait. Az ilyen rnunkák tanulmányozása ala-

kitja ki igazán azt a gondolatkört, amelyben a nevelés helyétJel
kell ismernünk; igy menekülünk meg a pedagógiai egvoldaluság-
tól és a- pusztán szakszerű gondolkodás igy bővül ki a nemzet, az
ember sorsán való gondolkodássa. Csak ebből a tágabb határok
kőzött mozgó gondolkodásból fejlődhetik ki egykor - talán az
önálló, munkának nem is első éveiben - mély és rendszeres
nevelői gondolkodás. Nevezetes segítsége lenne ennek, ha pl.
Zrinyi és Apáczaí gondolatvilágának egybevetéséből meglátnánk,
mil yen nagy a kűlönbség e' két ember egész élete- között s a had-

\ vezérrés a szegény tanító' hogyan találkozikmégis a nevelés gon-
dolatában; ha Bessenyei György munkáiból nemcsak a Holmi

iskolaiigvi részleteit, hanem az egésznek tisztán nemzetnevelési
alapgondolatát nrutatnók kí s Kármán Józsefnek, Faludinak,
még a vallási iratok szerzőinek is nevelő szándékát igazi indító-

jok gyanánt felisÍnertetnők. Általában az irodalom a nemzet
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szellemi fej lődését mutatja be s ennek körében lehetséges és szük-'

séges minden alkalommal kimutatni: milyen helyet foglalt el a
nevelés gondolata azokban, akik nem voltak nevelők, de a nemzet
életén átfogóan gondolkodtak.

Sok mást is lehetne megneveznem, . de csak a másutt már
sokszor emlitett három nevet irom le itt is: Széchenyitől,EDCBA\ iV esse-
lényitől és Eötvöstől kellene tanítójelöltjeinknek sokat olvasníok,

mert ezektől érthetnék meg leghatározottabban pálválok nemzeti
jelentőségét. Ezektől érthetnék meg, hogy aszó legnemesebb értel-
mében politikai munkát végeznek, mert a legkisebb iskola minden
eilyes leckeórája is a nemzeti művelődési politika végrehajtása.
S ezzel jutottam el a tanitó nemzeti tudatosságának ahhoz a fe1-
tételéhez, amelyet különösen szeretnék minden pályatársam
figyelmébe ajánlani. \

A művelödési politikát nem mi csináljuk, de mi hajtjuk

végre. A kis, 18 éves tanító is, a pályája végén járó tanár is.
" .

Igaz, rájövünk lassanként magunktól is, hogy mi az a művelő-

dési politika és mi közünk van hozzá; de a 'nemzetnek nem ez
~ érdeke, hanem az, hogy amikor munkába kezd valaki, tudja,
hogy mit csinál és ne rontson. A tanítóban csak akkor tudatos a
maga nemzeti feladata, ha a művelődési politika körében nézi a
saját munkáját, tehát ha- érti az egészet. Evégre a tanítóképző-
nek bele kell őt vezetnie ebbe a gondolatkörbe is. Voltaképen 'ezt
a keretet teremti meg a pedagógus a nevelés céljának emlitett
kifejtésével és a neveléstörténet kellő feldolgozásával; ezt a kere-IHGFEDCBAI

tet látja el tartalommal a többi tanár is, akinek munkáiáról itt
szólottarn, sőt a képző minden más tárgya (pl. zene, egészségtan,
gazdaságtan sth.) köréből is sok részlet alkalmas erre; főként (
alkalmas volna ilyen irányu munkák részletesebb olvasása. Egy-
szer foglalkozni kellene ennek: a gon dolatnak a rendszeres kidol-
gozásával és nem is volna nehéz.

Addig is azt kell megcsinálni, amit legkönnyebb. Az 1868:

évi XXXVIII. t.-c. ismertetése alkalmával fel kell olvasni és meg
kell magvarázni Eöt\rösnek e törvény tárgyalásakor mondott
beszédeit, nagy művéből (A XIX. század uralkodó eszméi stb.)
a nevelésről szóló részt és első miniszteri jelentésének összefog-
laló fejtegetéseit. Ezekbal megismern é mindenki a magyar köz-
oktatás szervezőjének irányító gondolatait Sziikségesríek tartom,
hogy "az azóta történt alakulások (pl. 1907) ismertetésével kap-
csolatban min'dfmik miniszter országgyülési beszédeiből ismerjék

. . .



meg a növendékek a minisztsr művelődési politikai vezető e·sz-
méit, mert csak igy érthetik meg a fejlődést, igy lehetnek tudatos
folytatói elődeik munkájának.

Az általános művelődési politikai tájékozottság. szolgál alap-
jául annak, hogy ki-ki lássa és érthesse a saját műkődése helyén

(megyéjében, községében) levő feladatát és tudjon az ott látott
viszonyokhoz illő javaslatokat tenni felfelé, azokhoz, akiknek az
övénél több az ereje és az intézkedésre a joga.EDCBA

*IHGFEDCBA
I

Mindezzel nem fejtettem ki a tanítók nemzeti tudatosságá-
nak sem a jelentőségét, amire itt nem is igen van szűkség, sem
a megteremtéséI1ek móelját, amiről pedig épen az itt érintett uta-
kon már járó kartársakkal nem egyszer beszélgettünk. Csak az
volt a célom, hogy - akár ellenmondást is keltve - rámutas-
sak minden mai tanulmányi (tantervi, tanmenoti) módosítás
vagy kiegészítés legfőbb szempontiára. Az e folyóiratban mások
által többször sűrgetott «tanítóképző-intézeti didaktiká--ban f,el-
fogásom szer.int csak a tanítóság nemzeti és tanítói, azaz nemzet-

neve lési tudatosságának a kifejtése lehet a részletek egybefűzésére
alkalmas, célt mutató gondolat.

Lm redcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS á n d o r .

•VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A p e d a g ó g ia k e r e te i a ta n ító k é p z ö b e n .

- A neveléstan és a módszertan. --

(Folytatás.)

A tanítástan.

N em egy osztályban, hanem h á r o m . évfo lyamon fo lyta tó la-

gosan adják elő a baiorok és pedig heti egy órában. Egy-egy óra
m o t ie e e r t a m van a negyedik, ötödik és hatodjk osztályban, tehát
heti 3 óra összesen. Miért vian igy felosztva, arra nézve, sem a tan-
terv, s9m az utasítás nem nyujt .kőzelebhi felvilágositást. A szán-
dékot sejteni lehet, de alighanem találkoznának vallói ugy a pro
valamint a kentra érveknek. Bizonyára a gyakorlati kiképzésseI
való kapcsotatban kell a magvarázatot keresnünk. Az általános _
tanítástant (allgemein Unterrichtslehre) ugyanis a negyedik osz-
tályba teszik,. ahol még semminemű szerosabb értelemben vett
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•
gyakorlati kiképzés nem jön elő. A különös módszertanból (beson-
dere Unterrichtslehr~) csak a nyelv- és számtantanítás kezelé~ét
veszik az őtödik.osztályban, mert az ötödik osztályosok csak ennek
a két tárgynak az előadását hallgatják a mintatanításoknál. A
hatodik osztályban azután, a besondere Unterrichtslehre folyta .•
tásaképen veszik a vallástan és a reáltárgyak módszerét.

Az anyagfelosztás részletesen igy alakul:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . E lm é le t .

4. osztá ly.

-
1. Pedagógiai lélektan (láttuk fentebb).
2. Általános tanítástan.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A tanítás célja. '
b ) A tanítás anyaga (Unterrichtsíacherjrtanterv.
e) Tanítási eljárás: tanmenet, tanítási szabályok, tanítási

• 'formák, tanítási fokozatok.

5. osztfj,ly .

1. Neveléstan. (Láttuk fentebb.)

2. Különös tanítástan. •
A nyelvtan ésszámtan tanításának módszere.
A tananyag kiválasztása és elrendezése, tanítói eljárás.
A nyelv- és számtantanítás módszerének rövid története.

1. Különös tanítástan.
A vallástan és a reáliák módszertana, továbbá a szépirás,

ének, rajz, torna és kézimunka tanítás módszere.
A tananyag kiválasztása és elrendezése; eljárás.
Minden egyes szakma módszerének vázlatos története.
2. Szervezettán (Schulkunde).
3..A rrevelés története.
4. Pedagógiai olvasmánvok.')

1) Ezekről egy más alkalommal.



II. Gyakorlat.IHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Mintatanitások (Lehrbeispiele).
2. Tanítási gyakorlatok (Lehrübungen).
3. Tanítasi próbák (Lehrproben).
Olyan világos és szembeötlő-a módszertan tantervi be- és el-

eszfása, hogy alig van hozzá fűzni valónk. Talán az, hogy az uta-EDCBA

s í t á s megengedi, lrogy a negyedik osztálvosole a tanítástan általá-
nos szabályainak gyakorlati szemléltetéséros egy-két mintatanítást
figyelhetnek meg, összesen az éven ötöt, hatot. Lehetőleg a szem-
léltető tanítás (Anschauungsunterricht), beszed- és értelemgyakor-

, lat, olvasás és a történet keretéből, amely tárgyakra azután az
ötödik és hatodik osztályban már nem igen jut a sor. A minta-
tanítási bemutatást vagy a módszertan tanára végezi a képző
gyakorlóiskolájában, vagy a gyakorlóiskolai tanító, de a módszer-

tan tanárának jelenlétében. Az ötödik és hatodik osztály minta-'
tanításainak is hasonló a célja, t. i. a részletes módszeres eljárás-
nak tárgyanként való bemutatása, részint mint előkészités a nőven-

dékek tanítási gyakorlataihoz, részint az előadott módszeres el-
járásokszemléltetésére. Kivételesen a módszeres mintatanitások
helyett módszeres megbeszélések is tarthatók.

Egyik előző cikkünkben, talán a képzői reform ismertetésé-
nél, kiemeltük, hogya vallástan a bajor képzőkben minden tekin-
tetben rendes tantárgy, a többivel teljesen egyenlő, sőt elsőrangu
elbánásban. részesül és a hittanár mindjárt az igazgató után
következík, annak helyettese. Ez áll a jelen esetben is.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA va l l á s ~

ta n í t á s módszeres kezelése ugyan a hittanár munkakörébe tarto-
zik, de keresztülvitele, ugya minta- valamint a próbatanitásokra
nézve teljesen beleilleszkedik a m o d s e e r i a n á l t a l á n o s ke r e t é b e . Ezt
az utasítás igy írja elő, ezzel is igazolván, hogy a bajor képzők, az
államiak is, gyökereikkel mélyen a vallaserkölcsös világnézet tala-

jából táplálkoznak.
Még azt is megemlítjük, hogy a bajor tanterv a módszer-

tannál kivánja minden egyes szakma módszerének a fejlődéstőr-

ténotét is. Kétségtelen, hogy a kialakult módszer megértése és
méltatásához a fejlődés menetének ismerete nagyban hozzájárul.

Egyuttal könnyíti a neveléstörténetnek a terhét.
A ké p ző tö b b i · t a n á r á n a k a móds~ertan tanítójával való

kö zr e m ű kö d é s é t rendesen csak ugy értelmozzűk, hogy azok, 'akik- _

nek tárgya az elemi iskolában is előfordul, saját tárgyuk keretében
I -
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adják elő annak a tárgynak' az elemi iskolában való módszeres
kezelését is, tartsanak a gyakorlóiskolában mintatanitásokat, ad-
janak előkészitő utasításokat és vegyenek részt a 'tanítási gyakor-
latok megbirálásában. Ez tulajdonképen már a gyakorlati kikép-
zés keretébe tartozik, aminthogy maga a módszertan is a' gyakor-
lati kiképzéssei kapcsolódik a legszorosabban. Mi azonban ugy
véljük, hogy a módszertan tanítása a képzőkben akkor jár igazi
sikerrel, ha nemcsak ezek a tanerők tanítják évi anyagukkal kap-
csolatosan tárgyuknak, például ci földraj.znak, a történelemnek az
elemi iskolában leendő tan:í:tási módját, hanem ha a képzőnek
minden tanereje, tekintet nélkül arra, hogy tárgya előfordul-e az
elemi iskolában vagy nem, a saját tárgvát, tehát a képzői tan-
tárgy képzői anyagát,képzői szinvonalon methodice mesterien ke-
zeli. Azt szeretnők ezzel mondani, hogy a jelölt ugyszólván min-
den tárgyból állandóan mintaszerü tanítást láthasson ésélvezhcs-
sen. Ennek a megjegyzésnek nincsen éle, haszna mindegyikünk
előtt világos, hogy mégis, bármennyire magától értődő, itt felemlit-
jük, annak az oka alább mindjárt kitünik abból, amit a fogalma-
zási és elöadásikészségről mondunk.

E tekintetben, személyes tapasztalás alapján, a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozhatunk a müncheni képző előadásai és ered-
ményeiről. Csak két példát hozunk fel. Egyik a nyelv és irodalom.
A képesítő vizsgálaton a jelölt egy német klasszikusból kap 8-10
sornyi szöveget. Ezt először hangosan el kell olvasnia és pedig
szép kiejtéssel, kellő hangsulvozással és temperamentummal.
Ugyancsak elemi. fokozat, de majdnem kegyetlen szigorral köve-
telik. Utána elmondja saját szavaival a tartalmat. Azután be kell
illeszteni az olvasott részt az illető irodalmi mű egészébe és kővet-
kezik a szerkesztéstan és az írásművek elmélete. Most az illető
irodalmi mű egészének méltatása, majd a szerző rövid életrajza
mellett irodalmi működésének áttekintése. Aztán megkeresik a
szerzőnek helyét az iro'dalomtörténet megfelelő korszaka és feje-
zetében, végül viszonvitják az egész irodalomtörténethez. Ameriv-EDCBA

t

nyiben a jelöltek, főleg a kiválóbbak, a tanár beleszólása nélkül
ezt az egész tárgyalást szigoru logikával végigvezetik. látszik,

hogy hozzá vannak szoktatva a fegyelmezett módszeres gondolko-
dás és feleléshez. A másik fényes példát a mennyiségtani szaknal
tapasztaltuk. A jelölt kezébe kapja a példáját egy téz.isen. Átol-
vassa és röviden átgondolja. A tanár nem szokta nógatni, hogy
kezdje már, csak ha nagyon soká tartana a tanakodás. Aztán

,
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(EDCBA .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ujra olvassa hangosan; először megmondja, hQgy a példa a maga
egészében. melvik szaknak miféle csoportjába vagy csoportjaiba
vág, azután szétbont ja 'részekre a műveletek szerint, elmondja és
okadatólja az összefüggést és csak amikor igy kimutatta, hogy az

\ egész feladattal teljesen tisztában van, akkor kezdődik a meg-
oldás, de akkor sem a táblán vagy irásban, hanem csak a művelet

menctét magyarázza és indokolja szóval. Közben a képletek és fej-
számolás meglehetősen nagy számokkal csak ugy röpködnek aIHGFEDCBA

I '

levegőben. Ezt a szigoruan logikus és módszeres eljárást tanusit-
ják az összes irásbeli munkálataik is, amint arról hasonlóképen
alkalmunk volt meggyőződni és ugyanazokból egy-kettőnek a váz-
latátmár' bemutattuk a Magyar Tanítóképzőben .is.

Sorozatos tárgyalásaink folyamán először bizonyítottuk,
hogy semmiképen sem vagyunk elfogulva, hogy dicsérjük azt, ami
nem a mienk és elégedetlenkedjünk azzal, amit itthon látunk.
Sőt ismételve a mi előnyeinket is kiemeltük a külfőld felett. De
ebben a pontban, - tisztelet mindenkinsk, - az elsőséget alig-
hanem nekik kell engednünk. A német gondolkodás fegyelmezett
logikája vaskövetkezetességgel dolgozik. A vérükben van. Nem-
zeti erényük éskincsük. Elég bő módszeres irodalmunk van ne-
künk is, főleg az utóbbi években' szinte aránytalan lendületnek
indult. Ismét a dolog természetével jár, hogy azzal foglalkoznak
többet, azt iparkodnak jobban fejleszteni, amiben legtöbb a
kivinnivaló. Nos talán semmi sem kerül annyiszor szőnyegredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m o d e ze r e e i r o d a lm u n kb a n , mint a fo g a lm a zá s , az irásbeli és szó-
bell e lő a d á s i k é s e e é a n e k , a logikus gondolatfüzésnek, a kerek egész
szerkesztésnek az előbbrevitele. Nem, a nyelvtani vagy írásbeli
hibákat, nem a stilus csillogását vagy fonyatkozásait akarjuk itt

\ érteni, hanem 'a: velőt, a tartalmat' és annak szerves formába őn-
tését. És nemcsak az irásban mutatkozik ez a gyöngeség, hanem a
szóbeli önálló előadásnál is. Példa erre a növendékeknek, főleg a
nőiifj-uságnál, a könyv szavaihoz való szolgai ragaszkodása, az
(,,,szefoglaló, áttekintő, elvonatkoztató, párhuzamot vezető, követ- •
keztető stb. kérdéseknek fogyatékos -megoldása, nagyobb anyag-
ból' velősvázlatnak készítése stb. Önképző és ifjusági körökben
az önálló munkálatok kidolgozásától · fáznak. Az iskolai -gyakor-

Iutokban 'vagy kevés, az igazi magvas' gondolat, vagy ha V an,
azoknak csoportosítása, eszmemenete szakadozott, nem egymásba
füződő. laza szerkezetü ·stb.

Nem vádoljuk a magyar tanárokat,sőt őket legkevésbbé.

I
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Már a magyar vérnek csapongó, rapszodikus természete az első
ok. Azután ifj us águnk .kisebb életkomolysága. Talán az iskola
összes tanerőinek nem eléggé koncentrikus együttműköd8se, talán
a túlterhelés is, és talán kézikönyveink is.

Valamennyi okot nem tárgvalhatjuk, ez a szakiródalomnak
és a' szakos erőknek a dolga, csak egy-két hozzászóló megjegyzést
kockáztatunk. 'IHGFEDCBA

A tanerők. Képesítőn felel a jelölt és nagy hévvel kezd bele
a szöveg darálásaha. Hirtelen a fejéhez kap és mintegy ön-
magához hangosan mondja: Ja, nem, itt először beszélünk erről,"
azután erről. : . és ideges mozdulatokkal az ujján számlálja elő
anyagának gondolategységeit. A különben mosolyt keltő jelenet
a tanárnak dicséretét 'hirdette. Másik. A növendék megkapja a
kérdést és mindjárt a tárgyalásba fog. A tanerő megakasztja:
Kérem először a szempontokat. És helyesen. Harmadik. A tanuló
teljes folyékonysággal tudja a leckéjét. A tanár a fejezet cimét '

kérdezi, hogy tulajdonképen tehát miről is beszélünk most? A

növendék megakad, hirtelenében nem tudja. Ki tud ennek a tárgy-
nak nem a kőnyv cimével, hanem a saját szavával összefoglaló
.jó cimet adni? Megindul a találgatás és nem eredményteleniiL
Negyedik. A tanerő mindig a táblánál áll és bár nincsen szem-

léltető tárgya, magyarázás közben a vázlatot a táblára jegyzi.
Ötödik. Miről tárgyal a mai anyagunk? És a felelőnek el kell

mondani az egész anyag tartalmat, de nem kivonatolva, hanem
például igy: Szó van először X. Y~-nak életéről, főleg családi
viszonyainak irányító hatásáról, azután gyakorlati nevelői műkő-
déséről, majd irodalmi munkásságáról, végül nevelési rendszejé-

nek elméletéről és annak méltatásáról, különösen az ember vés-

célját, a nevelés célját, a testi és szellemi nevelést, a tárgyi és
alaki képzést stb. illetőleg. Ezzel megmutatja, hogy van-é áttekin-
tése az egész tárgy felett és aztán ebből a tanár egy részletkérdés-
sei meggyőződik az alapos tudásáról is, nehogy felületességhez
szokjék. És igy tovább. Példákat százával lehet hozni, tud mind-
egyikünk eleget. Ne méltóztassék ezeket a lappáliákat lemoso-

lvogni. Országosan ismert és tisztelt nevü kartársunk nyilat-
kozott félévközben igy: Csakhogy egy kicsit már megtanítottam
őket gondolkodva tanulni! Ez egyik forrása az előadásí képesség
hiánvosságának. A fentiek a követendő példák. Találkoznának

nem követendők is? Valószinűleg, mert ha nem, akkor a jelölt-
jeink jobb' fogalmazok lennének. Ezért tanácsos az ilyen dolgo-

# •

-
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kat a módszereseken~ megbeszélni és ezért hasznos- a kőlcsőnős

hospitálá~, ~s. Nem, hogy egymást kritizáljuk, hanem, hogy szer e-
tettél tanuljunk. .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ké r d ve - k i fe j tö t a n a la kb a is annyira, belejöttünk, hogy,
amint attól az Utasítások és. Vizsgálati Szabályzatok is óvnak,
a magyarázat és a felelés is szirite olyan társalgássá lesz. Am jó,

. megvan a j6 oldala, de a növendék önállóságát és fogalmazási,
meg' elbeszélő képességét nem eléggé fejleszti. Egyiket meg kell

,tenni, . és a másikat nem szabad elhagyni. Annyival is inkább,
. mert a tanítónak hivatásánál és társadalmi működésénél fogva.

, .~ (

kész tollforgatónak és ha Rem is kiváló szónoknak, de legalább "
I "

a szó emberének kellene lerinie. És nézzük meg szakirodalmun-
kat! Minden lapnak van egy zártkörű kis irói gárdája és a több- .

ség az olvasóközönség. Miért? Mert vagy nincs mondanivalónk,
vagy nem találjuk meg a formáját, vágy kényelemszeretők

\ . .

vagyunk. És ugyanezen fogyatkozásokat a növendékekben rosszal-
juk. Gyakoroljuk és k iv á n j 'U k m e g \ t e h á t a n ö ve n d é kW í a fo ly é · ·

/ k o n y s za b a d e lő a d á s t és ne szakitsuk .meg őt felelés közben ha
egy (~és» helyett «meg»-et mond, ha eín' jelzőt kifeled, ha egy
évszám nem jut eszébe és ő ügyesen elsurran fölötte; még .azért
se ültessük le rögtön, ha egy kicsit «szalmázik»; ha a könyv tár-

gyalásának a menetét felforgatja stb. stb. Annak-az önálló folyé-
kony előadásnak előnye végeredményben fölér az apyag tudásá-

/' nak szépséghibáíval. Azt a. szöveget el fogja feledni, de majd

ha később az életben elméje megtelik gondolatokkal, kedélye érze-
lemmel, talál legalább utat 'annak formába öntésére. Vajj on nem

ezen módon nevelődtek-e a német gazdag pedagógiai irodalom-
nak Iiangvaszorgalmu munkás napszámosai? '

Némi magyarázatot, ha nem is teljes mentséget n"yujt a:
fogalmazási fogyatkozások: megértéséhez a tú l t e r h e lé s is; Létezik?
Vannak akik tagadják. Eddigi bemutafásainkból ug:y látszik,

hogy, legalább a pedagógiai tárgyakban, 'a bajor tanterv nem
kiván többet mint a mienk, ugyanannyi anyagra tetemesen több

időt fordíthat. Be ettől. eltekintve legyünk méltányosak nővendé-

keink irányában .. Heti 37 órát iskolában tölteni napi hat iskolai'
órát jelent. A játszódélutánnal, az irásbeliekkel,' a vázlatok, ki-
vonatok, diáriumok, eredménytárak, rajzok, kézimunkákkal,

tanítási tervezetekkel, gazdasági ismétlő iskolával, ifjnság] egye'::
, . sűlettel, önképzőkőrrel, kántori' és egyéb kurzusokkal, meg, ami

f ő , 'a napi hat órára való .házi készíiléssel legalább napi tíz órai
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megerőltető szellemi munka igáját rakjuk a nyakukra. Amint

a testi táplálkozásnak, ugy a szellemi emésztésnek is megvannak
a maga fiziológiai szabályai és határai. Megemésztheti, feldolgoz-
hatja, rendezheti az ifjunak a szelleme azt -a rengeteg uj be-
nyomást, képzetet, fogalmat stb., ha még az előző anyag 'is chaosz

gyanánt kavarog a fejében? Örömet, lelki élvezetet a sikeres mun-
kában lelünk. Ne vegyük rossz néven 'gyermekeinktől, ha ők nem

élvezetből, nem örömből, hanem kötelességtudásból, kenyérkere-

setből, diplomaért tanulnak. Pedig talán nem is annyira a tan-
terv terheli őket, hanem inkább mi, mert magunk is mindent .
lényegesnek tartunk, hiszünk, ami a tankönyvben benne van, -
félünk, hogy a növendékek nem tartanak bennünket elég tudósok-
nak, ha előadásainkban messze túl nem szárnyaljuk a tankönyv

kereteit, nem nyugtat juk meg lelkiismeretünket, ha, amit mi
\ évtizedekig gviijtőttiink, talán a legujabb szakfolyóiratokból
1 magunk is a minap tanultunk, a szegény növendékbe nem győmő-

szöliük; aggódunk, nehogy az ellen őriző felsőbhségi kezegek keve-

seljék elért eredményeinket. És mindegyik tan erő igy gondolkozik
és mindegyik tanerő ugyanazon tanulótói kivánja, hogy legalábh .

az ő várakozásait elégítse ki. '
Némileg talánIHGFEDCBAa tankönyvek is késleltetik jelöltjeinkben.

főleg a tanítónőképzősökben, akik mégis jobban ragaszkodnak ct

kőn yvhőz, az előadási és fogalmazási készségnek fejlődését. Elis-

merjük, nem könnyü dolog tankönyvet irni, amely rővid legyen
es mégis minden szükségeset magában foglaljon, arnelvnek

stilusa könnyed, kellemes, de meJlette világos és tartalmas, iro-
dalmi szinvonalon legyen, amelynek tárgyalása tudománvosan
rendszeres, .az egésznek összeállítása áttekinthető és egyes feje-
zeteinek gondolatmenete őnkénvt -Iolyó, logikus legyen. Egy föld-

rajzunk volt, utaztató módszerrel. Élvezet olvasni, utleiró rajzok-
kal, kőltői és művészi fordulatokkal tehe. ·De tanulni, tanulni )
nagyon nehéz. Történelem kettő. Egyik elbeszélő, mcsélő stílusban,

a másik csupa esemény, szám meg név. Egy másik tankönyv

(többet nem említünk róla, mert nem kritikát akarunk írni).
amelyben nem ritkák a nyolc oldalas fejezetek, elég sürü nyomás-

sai, nem aránvos bekezdésekkel, nem áttekinthető elrendezéssel,
ugy, hogy még az előadó is megijedhet a betütengertől. Ismét egy

másik, amint az ember betekint, az I-Il, A, B, 0:, ~, stb. osz-
tálvozással, a nagyobb és apróbb betük helyes váltakozásával, a
főgondolatot hordozó szónak ritkitott szsdésével, a logikus gon-



dolatmenetnek technikai feltüntetésével nemcsak a helyi memoriát,
hanem a könnyü megértést is tetemesen segíti. Legalább ugyan-
azon könyv, ugyanazon tárgyalási módnál maradna. Például

a test szerveinek ismertetésénél az illető szervnek helye és össze-

Iü ggése a környezetével, a szerv külsejének azután a boncolás

sorrendjében befelé haladva a szövet tanának leírása. Azután a
fiziológiai működése, előbb önmagában, aztán a tengő vagy állat-EDCBA

/

életi rendszerben,-aszerint, ahová tartozik, ott is valami állandó
sorrendet követne. Azután fejlesztése, edzése, ápolása, talán
általában és iskolai szempontból külön, aztán betegségei, de megint
valami állandó sorrendben, például a bonctaniban. A növendék-
nek igy egy biztos gondolatmenet vésődnék az emlékezetébe és ez
fölmentené őt a kőnvvhöz való ragaszkodástól. Nagyon fontos

volna, mint már említettük, nagy gondot fordítani arra, hogy a
logikus egymásután vörös fonál gyanánt végighúzódjék az egész

tárgyaláson, és érvényesüljön a könyv egészen. Van egy-két
könyvünk, amelyetekintetben is nagyon előnvösen válik ki társai

közül, például - mert épen testtant emlegettünk - a Quint-féle
testtan is . .Minden könyvnek, minden paragrafusnak a szerkosz-
téstan és logika mintájának kellene lennie s akkor a növendék
fél munkával dolgoznék és vérévé válnék a logikus egymásután,
a kifejezés kereksége, a részek aránya, a gondolategységek össze-
tevődése gondolatcsoportokká, azoknak tömörülése egy nagy
egységgé és igy felmenő sorrendben az egész anyag felöleléséig.
Ahol nincsen ilyen minden kivánalomnak megfelelő könyvűnk,

vagy a meglevőt egyéb tekintetek, mint például tartalmi értéke,
megbizható szelleme, erkölcsi világfelfogása stb. ajánlják, ott ne
sajnáljuk a fáradságot, hanem az uj tananyagnak összefüggő
szabad elmagyarázása után vegyük elő a könyvet az osztállval
együtt és, a gyöngébbek kedveért hivjuk fel a figyelmüket a gon-
dolatelrendezésre, az összetartozók kapcsolására, huzassuk alá a
szövegben a lényeges kifejezést, irassuk a 'könyvszélre a nagyobb
tagozódást (sok könyvben már nyomtatva van), és ne féljünk,
hogy növendékeink félreértenek. Ők hamar észreveszik a nagy
munkakönnvítést, amit igy szerzünk nekik és örömmel követik
ujjmutatásunkat. Különösen az alsóbb osztályoknál, főleg a
leányoknál jó szolgálatot tesz ez a módszer. Később ők maguk is
elvégzik ezt a <munkát.

Módszertaniróink és nyolvszakosaink pedig csak írják és

tanítsák tovább türelemmel a szerkesztéstannak, a folyékony elő-

11Magyar Tanit<iképző,
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adásnak és az irodalmi meg a logikai fogalmaiásnak a szabályait.
Ami hiány mutatkozik, az nem az ő hibájuk, és ami siker jelont-

kezik, az az ő érdemük. Mi többiek pedig, ha neni segítünk,
de legalább nem ront juk el az ő fáradozásuknak eredményeit.
Aztán majd kevesebben foglalkoznak pedagógiai szakirodalmunk-
ban a fogalmazás kérdésével: mert majd nem érezzük a szükségét.EDCBA

*

Első közleményünkben a testtannak és alélektannak kere-
teit figyeltük meg az uj bajor képzői tantervben és állítottuk
párhuzamba a miénkkel. Most ismét két tárgvat végeztünk el'

ugyanezen szempontok szarint. Azaz dehogy végeztünk. Csak
azt állapítottuk meg; hogy minő 'helyet juttat a bajor képző a
-neveléstannak és a tanítástaunak. Hogy ehhez a szeniléhez egy-

két aktuális gondolatot Iűzhessiink, arra mindjárt tárgyalásunk
legelején kértünk szíves ,engedelmet. És jó az ilyen kis körűl-

tekintés, mert azzal a felemelő tudattal Ioghatunk napi munkánk

folytatásához, hogy nem járunk messze azon példáktól, amelyek-
ről általánosan . mondják, hogy követendők.

Pozsony.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVé g h F e r e n c .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z Internatusok fe j le sz té se .

Sok szó esett már az internátusokról, pro és kentra. J'ó
szelgálatot is tesznek ott, ahol elsőrendü családi nevelés nem ad-
ható; de az is bizonyos, hogy sok javítani való van még az inter-
nátusokon. A meglevő állapotokkal nem törődö, légvárszerű elmé-

leti ujjászervezések ingoványos útjait kerülve és a szerves fejlődés

utján ~aradva"időszerü volna már az internátusok fejlesztésé-
ben is egy-két lépést tenni előre. Példát olvashatunk erre a
Paedagogische Blatter legujabb számában; amely egy uj német
Praeparandenanstalt megnvitásáról ad értesítést.

'A nérriet tanítóképzőknek - amint tudjuk - két tagozata
van: a praeparandia három évfolyammal és utána a seminarium
szintén három évfolyammal. Az alsó tagozatba ugyanazon élet-
korral és előképzettség gel lépnek a tanulók, mint nálunk az 1. év-
Iolyamba. A két tagozat sok helyen együtt van, de külön-külön
is ·állanak fenn. A mult ősszel egy u j praeparandia nyilt meg
.Haderslehenben, Schleswigben; ennek. internátusáhan van nehány



olyan ujitás, amelyeknek életbe léptetése nálunk is kivánatos

és lehetséges is volna, mert túlságos költségszaporulattal nem
járnak. .

Az internátus feladatául nálunk is ki van jelölve, hogyIHGFEDCBA((C tdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c s a lá d i kö r h iá n yá t a l e h e tő s é g s ze r in t p ó to ln i ig ye ke zzé k s az
ifjuság lelkében a vallásosságot, az erkölcsösséget, a nemzeti szel-
lemet, a nemes eszmények kultuszát, a hivatásszeretetet s a kar-
társi együttérzést, a polgári erényeket meggyökereztesse, ápolja
és megerősítse». E gyönyörü és nagy munka elvégzésére azon-
ban 100-120 bennlakó növendékre kik állanak rendelkezésre?
Egyadminisztrációval PS tanítással is elfoglalt igazgató és két
fiatal, tapasztalatlan nevelő, akik állásaikat többnyire ideiglenes-
nek tekintik. A szóban levő német Praeparandenheimban

a 6 0 b e n n la kó h á r o m 2 0 - 2 0 ta g b ó l á l ló c s a lá d r a va n o s z tv a

kü lö n - kü lö n ve ze tő ve l és

e c s a lá d fő k b e n n la kó , c s a l á d o s in té ze t i t a n á r o k .

Tehát csak 20 növendék egy vezető kezén és e vezető meg-
állapodott, tapasztalt ember, rendes tanára az intézetnek! Nyil-
vánvaló; hogy igy már jóval többet lehet megvalósítani a szépen
kitüzött feladatokból, .mint nálunk. Itt már inkább lehet szó
egyéni nevelésről és a családi élet pótlásáról. A helyiségek be-
osztása is olyan, amely kerüli a gyári tömegeket; a dolgozó-
szobák négy, hat és nyolc növendéket fogadnak magukbaj A
növendékek internátusi helyiségei a főépületben vannak, a fel-
ügyelő tanár-családok külön épületben laknak ugyan, ami azon-
ban az érintkezés folytonosságát, bensőségét nem akadályozza.
«Az egész házban mindent kerülnek, ami a kaszárnya-életre
emlékeztet;' sem szobákon, sem fogason, sem ágyakon, s e h o l s in c s

n u m e r u s . A családi élet melegét érezze mindenütt a növendék, a
személyes érintkezés tanuló és tanár között könnyü legyen és a
növendékek önkormányzatának tág teret kell nvitní.» Az' a nume-
rus, az az egyéniség megölője!

A két üdvös ujításhoz - egy vezető kezén csak 20 növen-
dék és a vezető bennlakó, családos intézeti tanár - egy harma-
dikat emelek még ki, és ez az, hogy, csak az L és II. évesek lak-
nak az internátusban, a Ill. éveseket - megfelelnek' nálunk is
a Ill. éveseknek - ió polgári családoknál helyezik el. ((Az első
két évben szbkjék a tanuló a szigoru rendhez, sajátítsa el a haú
és társaságbeli jó szokásokat, akkor rá lehet bizni őt egy jó pol-
gári családra, hogy ott, az internátusban kapott alapon tovább
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fejlődjék a tanítói rend teljes értékü tagjává.» A szabadabb társas
élethez való hozzászokás kevesebb kárral járna, ha már az inté-
zetben, vezetés mellett történnék, azért nálunk is legalább a IV.
{veseket elvszerüen az internátuson kivíil, alkalmas polgári
családoknál kellene elhelyezni.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .IHGFEDCBAJ.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lö n fé lé k .

C o lo n e l P a r k e r .

Bizonyára nem egynek e sorok olvasói közül különösnek
fog tetszeni, hogy e sorok irója egy nevelésügyi lapban egy kato-
náról, egy ezredesről kiván beszélni. Ez az idők jele. Sohasem
volt alkalomszerübb, hogy egy oly nevelőről emlékezzünk meg,
aki midőn a haza, illetőleg a szabadság ügye veszélybe jutott. ~
kardot kötött, hogy megvédje azt, amit csak hosszas nevelői munka
és küzdelem hozhat létre. Ámde Parker ezredes szivvel és lélekkel
nevelő volt, s midőn a szabadságharc, az északiak győze.lmóvel s
a rabszolgaság eltörlésével befejeztetett, s a kormány felszólította

Park ert, hogy vagy maradjon szerzett rangjaban katonának,
vagy fogadjon el a polgári adminisztrációban . oly állást, mely
katonai rangjának megfelel, - ő minden tétovázás nélkül igy
felelt: «tanító akarok maradni». Tanítói állásában azonban meg-
tartotta katonai cimét. E cimen emelkedett és lett -egész hazája-
·ban· ismeretessé. Talán voltak számosan, akik azEDCBAÉ . A. E. Államok-
ban is nagyobb nevelők voltak, annyi azonban kétséget nem szen-
ved, hogy nálánál nagyobb tekintélye s hatása. azon korra, mely-
ben müködött - 1870-1902 - egynek sem volt.

Parker élete felette tanuságos s bizonyságul szolgál arra,
hogy mit tehet a szílárd akarattal párosult lelkesültség. Parker
Wayland Ferenc 1~37 okt. 9-én Piscutaquog faluban (Egyesült
Államok, Manchester) sziiletett. Ösei egészen az uj angol törzs-
höz tartoztak, minden ízűkben lelkészek és tanítók voltak. Anyja
is férjhez menetele előtt, éveken át tanított. Neki is már zsenge
gyermekkorától kezdve egyedüli álma és ambiciója az volt, hogy
tanítóvá legyen. Mikor atyja meghalt, még csak 11 éves volt s bár
21 éves koráig lekötve, tanoncnak egy földmíveshez (farmer)



volt adva, röviddel atyja halála Vtán, 13· éves korában a szerző-
dést felbontotta és világga ment, mert földmíves nem akart lenni.
Négy évig pénz és barátok nélkül küzdött és ha alkalom kinál-
kozott, iskolába járt. Falusi iskolát s ugynevezett vidéki (country)
akadémiát látogatott. Igy bizony készültsége nagyon fogyatékos
volt. Ez azonban nem gátolta őt abban, hogy Corser Hill, Bos-
cawenben (most Webster) tanítói állást vállaljon havi 15 dollár
fizetésért. Rövid idő alatt igen keresett tanító lett és 1859-ig több
helyen, szűlőfalujáhan is, tanított.

1859-ben Carroltonba a felső népiskola jellegű intézet igaz-
gatójául hivatott meg, ahol a szabadságharc kitöréséig .ott is

maradt, mikorEDCBAő is kardot kötött s belépett az épen alakulófélben
lévő New Hampshire ezredbe, Végig küzdötte a háborut: fokon-
ként hadnagy, százados, alezredes és ezredes lett. 1864 aug. 16-án
a .deep-bottomi ütközetben megsebesülve fogságba jutott, melvből

csak a békekötés alkalmával, 1865 aug. szabadult meg. Ekkor
elfogadta az északon fekvő felső népiskola igazgatását Man-
chesterben. 1869-b~n Daytonba a felső népiskolák és az elemiek
felügyelete bizatott rá, év végével pedig a daytoni tanítóképző
igazgatója lett, melv állásában, mint a városi iskolák segédtan-
felügyelője, azok látogatásával is meg lett bizva.- Formai képzett-
ségének kipótlása céljából 1872-ben Németországba ment s v a

berlini Vilmos király egyetemen két féléven át bölcsészetet, törté-
nelmet és nevelés tudományokat hallgatott. Németországban
főleg Postalozzi, Herbart és Fröbel tanulmányozásával foglal-
kozott, de nem hanyagolta el azok tanítványait Zillert, Stoyt és
Reint sem.

Visszatérve hazájába a quiney-í iskolabizottság meghívását

fogadta el, hol mint tanfelügyelő ötévi felügyelete alatt oly fel-
tünést keltett, mint Horace Mann ideje óta senki.

Állásának elhagyásakor a jelzett bizottság igy nyilatkozott:
«Öt év óta szerencsés volt a város .az ő buzgó, belátó és lelkes
szolgálatainak áldásában részesülni. Ezen évek alatt iskoláin-

kat átalakította. Ö azokat gépeknek találta s mint élő szervezetet
hagyta hátra; az idomitást (drill) a fejlődés váltotta fel, a terhes
fogházból örvendező lakás lett. Mint mesternek uralkodó be-
látása, mint férfinak mindent átjáró delejező hatása átalakítot-
ták iskoÍai mimkáiát. Iskoláinkba életet, fejlődést és boldogságot
lehelt ... »

1880-ban Boston hivta őt meg iskolái főfelügyeletére; 1882
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okt. havában pedig a Cook County tanítóképző Nonnai

School - (Chicagó külterületén) igazgatója lett ötezer dollár
évi fizetéssel. Itt bő alkalma volt Parkernek a Quinev-ben meg-
'kezdett munkát nagyobb keretben folytatni s lehetőleg tökélete-
síteni. Munkája sikereinek .hira eljutott Mrs. Emmons Blain
asszonyhoz', Mac Cornick ' Cyrusnak, a cséplőgép feltalálójánakEDCBA

I •

korán özvegységre jutott leányához is, ki özvegységében !1 jó-

tékonyság terén keresett vigasztalást; meg volt győződve arról,
hogy hazájának akkor tesz legnagyobb szolgálatot, ha vagyoná-
nak nagy részét a népnevelés támogatására fordítja. Miután a
Parker által képviselt pedagógiai mozgalmat a hely szinén tanul-

. . / '

mányozta s annak áldásos voltáról meggyőződött, egy millió dol-
Járt ~jánlott fel neki. A milliók azonban később a chicagói egye-
temé lettek, de Mrs .. Blain a Lincoln-park mellett vásárolt telekre
csarnokot építtetett, mely a chicagói népiskolai egyetem (Uni-
versityof Chicago Elementary School) otthona lett. E cimen
csatoltatott a tanítóképző az egyetemhez, sannak első igazgató-
jává (1900) Parker Wayland Francis neveztetett ki. Parkert
törekvéseiben nagyban támogatta Dewey John, a chicagói egve-
tem bölcsészeti karának az igazgatója, ki az egyetemen szak-
csoportjának pedagógiai laboratóriumaként egy «elemi iskolát»
szprvezett. Ezen iskola is beolvasztatott 'a chicagói egyetem ui
népiskolai intézetébe s ennek igazgatója is Parker lett. Parker
azonban munkáját nem fejezhette be, mert az uj iskola teljes.
szervezése közben, két éven belől - 1902 márc. 2 - meghalt.

Ime ezekben kivántam az uj világ egy érdemes nevelőjé-

nek fontosabb életrajzi adatait röviden bemutatni, hogy feltűn-
tessem, miként tör egy igazi tehetség, a legrnostohább viszonyok
mellett, nagyszámu ellenséggel küzdve, a legalacsonyabb, Ioktól,
egy kis falu tanítóságától, a legmagasabb fokig, malvet nép nevelő
egy'általán elérhet, a tanítóképző-intézeti igazgatóságig, sőt, az
egyetemi tanácstagságig utat; de azért is, mert ezen adatok be-
pillantást engednek az uj világ iskolaiigvi viszonyaiba.,

Lássuk már most azon világfelfogást, illetőleg eszm:i néző-
pontot, amely Parkert minden munkájában vezette; majd azon
tevékenységet, melyet a .népiskola érdekében, kűlönősen Quinev-
ben, kifejtett; végül pedig a tanítóképzés emelésére irányuló
munkásságát.

Parker egész bölcselete és nevelői gyakorlata kizárólag azon
elméleten alapult, hogy ogy felvilágosodott s ö~ma~át· megbecsülő



nép számara a kormánvzás legmagasabbfoku és legjobb. alakját
a demokrácia nyujtja. Ezen jellegzetes csirából eredt minden,
amit ő az iskolában gondolt és tett. Azon elvtől, hogya társa-
dalom önmagát képes fegyelmezni, csak egy lépés volt azon köve-
teléshez, hogy' a gyermek szabaddá tétessék s abban megtartas-
sék, ha azt akarjuk, hogy annak élete a demokratikus eszmények
fr-jlődéséhez valamivel járuljon. Ezen tannak alkalmazása nem
egy félreértésre adott alkalmat. A szabadság meg nem, szokott
előjogai az iskolában a rendetlenség látszatát mutatták. De Par-
kor sohasem hátrált, hite a gyermek képességében és abban, hogy
az magán természet.es és rendes viszonyok mellett uralkodni
képes, sohasem ingott meg; meg volt győződve, hogyatéljes és
zavartalan szabadság a legjobb korrnánvzáara vezet. Alkalmilag

iparkodott feltüntetni, hogy az igazán szabadnak vállain elkerül-
hetlenül a felelősség mily nagy, terhének kell nyugoclnia. «Senki
sem», - mondja Wilhur S. Jackman - «aki annak tanuja volt,
fogja elfelejteni, amint egy-egy reggeli gyakorlat után fol szokott
állni, azon jelenetet, midőn a napi munka után előre hajolva igy
szólt: «Mi a nagyEDCBAs z ó ? » Erre az egész osztály részéről ogy boldog
kiáltás volt a válasz: «a felelősség». Erre ő hallgató állásba előre
hajolva igy szokott szólni: «alig hallottam, mondjátok ujra».
Ezen szót növekedő erősséggel kétszer-háromszor szekták ismé-
telni. Erre ő rendesen igy folytatta: «Igen, ez az;. ezen kis f i l l

jobbra előttem és azon kis leány tovább felelősek az iskola egész
napi munkájáért», - s a mosolygó válaszból az látszott, hogy
felfogták a rájuk bizottakat. A gyermek ezen szabadságaért kűz-
dött Parker lelke teljes erejével. .

A gyermek szabadsága föltételezi a tanító függetlenségét.
Parker ujra meg ujra hangoztatta, hogy az egyén és a siker
között csak önmaga állhat. Ez őt közvetlen ellentétbe hozta a tan-
felügyelőkkel, iskolaszékekkel spolitikusokkal; ő azonban igazát
szilárdul védte. A tanítók' előtt azonban, akik a falon belől álltak
s akik fölött éber gonddal őrködött, egészen ellenkezően hint feL
Nem volt munka, bármily nyers és tökéletlen lett légyen is az,
melv iránt, ha a tanító annak a törvénnyel, való megegyezhető-
ségét ki tudta, mutatni, a legnagyöbb érdeklődést ne mutatott
volna. Nem volt tanító, aki, ha munkájába az uiítás szellemét

vezette be, az ő szilárd támogatására és pártfogására ne számít-
hatott volna. Tanítótestülete tagjai iránt való magatartása sok
félreértésre adott okot. Ö ugyanis a követendő módszerre nézve,
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valaniint a tanmenetet illetőleg minden tanítónak szabad kezet
adott. A be nem avatottak előtt nehezen volt megérthető, hogy
miként lehet egység ott, ahol a módszer oly nagyeltérésnek van
alávetve. Iskolájában a módszerek nemcsak a különböző tanítók-
kal, hanem minden egyes tanítóval változtak, - aszerint, amint
.azok nap-nap után megváltoztak.

A gyermekek arra taníttattak, hogy haladásnkat maguk
eszkőzlik és eszközölhetik; ezért az önkényes jegyek s bármiféle
följegyzések, a növendékek haladásának pontos számbavételére.
teljesen kiküszöböltettek. Az egyedüli tanuság, melynek érték
tulajdoníttatott, magának a növencléknek munkája volt, mely
végűl aszülőknek bemutattatott.

A kőlcsönös használás érzetéből a tanító és növendék közöttEDCBA
. I .

az iskola magas fokra fejlődött társadalmi (social) szarvezete
alakult ki. Parker ezredes már rég igy irt:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« A tá r s a d a ln i i t é l ly e zó

m in d e n e k fö lö t t á l l : n a g yo b b a z , m in i a t a n u lá s t á r g ya i , a t a n i i á s

m o d s e e r e i , s ö t n a g yo b b , m in : m a g a c t t a n í tó . Az, amit a gyer-
mekek egymástól játék vagy komoly munkában tanulnak, bár-
mily vesződség is az, nagyobb minden tanulásnál. Ezen elegyítés,
összeolvasztás és keverés személyi erőt ad és a nyilvános iskolát,
a demokrácia felépítésére félelmetes erővel ruházza Iel.» - Az
iskola társadalmi állapota kiilső bizonyságának a hamisítatlan
boldogságet tekintette; érezte, hogy boldogság nélkül kiváló
munka lehetetlen; gyakran mon dá, hogyha anyagi eszközök fölött
renclelkeznék, a tréfa számára tanszéket állítana. Colonel Parket
ugy vélte, hogy az iskolának társadalmi tényezővé való tétele
csakis a növendékek és tanítók egymásra való kölcsönhatása által
érhető el. A társadalmi élet legmagasabb tipusa sokkal többől áll,
mint társadalmi érzékkel felruházott egyéneknek egyszerű csopor-
tosulásából. Ezért helyezett nagy sulyt mind arra, ami az egész
iskolát a természettel~llancló és benső érintkezésben képes tar-
tani. Felfogása szcrint az egyén vagy csoport legjobb társadalmi
típusának fejlődésére a város nem eszményi hely; ő ennél többre
becsülte a falut, - nemcsak a tiszta levegőért a napsugárért és

a természet összes hatásáért, hanem azért, mivel az volt meg-
g:yőződése, hogy a gyermeknek, legzsengébb korától kezdve, azon
eredeti és hathatós szellemi hatásoknak kell kitéve lennie, melv
ugy látszik, hogy, a tanító kőzbejötto nélkül, magából a termé-
szetből árad. E e é r i h e ly e z te l J a k i r á n d u iá s o ka i m in d e n i s ko la -

g ya ko r l a t fö l é . Ugyanez okból az otthon ór dokkörét az iskola-



teremben végzett munkába törekedett bevinni. Az oktatás értékét
a gyermekekre azon hatás állapította meg, amennyiben azok őket
az iskolán kiviil svégzett napi kötelességeikben támogatták. Arra
is törekedett, hogy a gyermekeket az őket környező községben
minden ipari es kereskedelmi vállalatokkal állandó kapcsolatban
tartsa.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH o g y a z o t th o n t é s i s ko lá t m in é l s e o r o s a b b ka p c s o la tb a

h o zza , s zü lő i é r t e k e z le t e k e t s ze r u e e e t i . Ezen értekezleteken ipar-

kodott a nevelés céljaít megismertetni. Igy lett az ő elveinek és
munkájának ismerete közkinccsé.

Iskolai e lm é le t e in e k e g y ik e a z vo l t , h o g y IHGFEDCBAC lZ e r ő s tn i zq o lm a ,

o d a a d á s a a g ye n g e s zo lg á la t á b a á l l í t fa s s é k , n e m a n n y im a z u tó b -

b ia ké r i , m in ! in ká b b EDCBA- = - a tá r s a d a lm i kö te l e s s é g é r ze t á p o lá s á r a

~ magukért az erősekért. Ennek eredménye az lett, hogy sok
ugynevezett sérülésben szenvedő (defectiv) és javíthatlan talált
menedéket iskolájának falai között. "

. Azon nagy suly, melyet az ismeretek gyakorlati hasznos-
ságára helyezett, sokakat azon gondolatra vezetett, hogy ő a .
magasabb képzettséget lenézi. Mi sem áll távolabb az igazságtól,
mint ezen felfogás. Igaz, hogy szerinte a «tudomány magáért a
tudományért» önző készletet jelentett, a «művészet magáért a
művészetért» jelentésnélküli kifejezést képviselt: azon terv azon-
ban, melyon iskolája fölépült, tárgyakban gazdag tanfolyamok
után k u ta to t t , Mindent, ami csak megvolt a természetben, ipar-
kodott növendékei rendelkezésére bocsátani. Gazdag könvvtárt
létesített, a -tantermeket értékes festményekkel diszítette, gazdag
muzeumot hordott össze, melyben természeti tárgyak és ipari
készítmények szakszerűleg csoportosíttattak. Ezáltal és sok más
módon félreismerhetlenül kifejezésre juttatta Colonel Parker,
hogy ő a tudományra és műveltségre nagy sulvt helyezett. Ki-
indulva abból, hogy a kéz képes legyen végrehajtani azt, amit az
agy kigondol, az elsők között volt, aki a kézügyességi oktatást,
minden fokon bevezette. Oly tanítókkal kellett a munkát meg-

kezdeni, akik ahhoz kezdetben nem értettek, de tanítva, meg-
tanulták azt a gyermekekkel együtt. A siker ellenait is megnyerte,
s a «bogaras». megjelölés, melyet kezdetben gyakran kellett hal-
lania, lassanként elmaradt.

N em kevesebb ellenállásra talált módszere az olvasás, Has
és számolás. tanításában. Az ő elmélete ugyanis azt követelte,
hogy ezen tárgyak a benső gondolat ösztönzésére taníthatok és
tanitandók; ezért az előtte szokásban volt gépleges eljárást el-
vetette s észszerübbet létesített.
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Könnvü megérteni, hogy a Colonel ' Parker terve szerint
működő iskolában miért van a tanítótestület minden tagja arra
utalva, hogy maga is buzgó és kitartó tanuló legyen. Az ő fel-
fogása szerint - a gyermek a kereső, Isten a kielégitő, a tanító
az eszköz - egy gondolkodo tanító munkakőrc alig korlátolható.
A tanítók ezen kutató szelleme a minden hétfőn este tartott érte-
kezleteken 'talált alkalmat a megnyilatkozásra. «Az emberi hala-
dás utja» - szokta ő ilyenkor mondani - «végtelen, és mi csak
még a kezdetnél vagyunk. Mi eddig még a ruhának csak szegélyét
érintettük;dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m i t m i te t tü n k , m é g s e m m i a h h o z ké p e s t , a m i t t e n -

n ü n k ke l l , h a a n e ve lé s ig a z i fe l a d a ta in a k ta n u lm á n yá b a n I n

a ka r u n k ta r t a m i» Ily állandó lelkesedés mellett arra törekedett,
hogy minden tanítót, rnind azon lehető hatások iránt, melyekEDCBAl i

gyermekek és iskola javára létesithetők, éberré és élesen érzővó
tegyen.

A tanítói állást illető nézetével függ össze, amint ő a kőz-

pontosítást (concentration)és egymásra' vonatkoztatast (corre-
lation) felfogta. Az előbbi által minden tanító egész figyelméf,
nem a tanitandó tárgyra, de a z ig a z i c é l r a - a j e l l e m fe j l e s z-

t é s é r e a ka r t a i r á n y í t a n i . A növendék által, egy adott időben.
igényelt lelki táplálék gondos és tapintatos kiválasztása által
pedig azt hitte, hogy a tanulmány ugynevezett külön tárgyai
szerves vonatkozáaha hozatnak, és hogy azok természetes kapcso-
latának helyes felismerése az erők nagy gazdasági és rendkivüli
idő megtakaritására, a tantervben, fog vezetni. Ez a lényege azon
elméletnek, melyet ő az egymásra vonatkozásról vallott. A kőz-

pontosítás (concentration) és egymásra vonatkoztatás elméleté-
. nek fejlesztése a tanítókat fokozatosan szerosabb és egyetértöbb
vonatkozásba hozta, mint ahogy az olyan iskolákban szokott lenni,
hol a tárgybeosztás elszigetelése a szabály. Minden a megfontolás
és kölcsönös támogatás szellemének fejlesztésére irányult s ez
nagy mértékben járult hozzá az oktatónak saját mu nkájában
váló megnyugvásához, ami pedig az iskola hatását emelte rend-
kivüli mértékben.

Ha az előzőkhöz Parkernek mindont uralo hajlamát, a kis
gyermekek szeretetét s a velök való gyengéd bánásmódot hozzá-
tesszük, előadtuk legfőbb vonásaiban azon világfelfogást és ki-

magaslóbb nézőpontokat, melvek őt élete egész folyamán vezették
és irányították. A következőkben látni fogjuk, hogy miként töre-
kedett azt a gyakorlatban megvalósítani.

(Folyt. köv.) So m o g y i G é za . /
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Á r n y a k .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö ve s k 'Ú t i J e n ő zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAversei. Szalay Pál rajzaival. Buda-
pest. (Év nélkül.) 93 lap. Lampel R. (Wcdianer) r.-t. könyv-
kiadóvállalata .

. A modern társadalom miridjobban osztályérdekek szerint
csoportosul. Helyes szociális- egyensulyozással igy szolgália egy-
uttal az egyetemes közjót is.

-Mi tanítóképző-tanárok számra nézve kis status vagyunk.
De nagy jelentőséget ad nekünk az egész népnevelést irányító,
nemzetalakító hivatásunk. A mi feladatunk egészen különös, min-
den más nevelő-oktató munkánál komplikáltabb. Sajátos .céljain-
kat helyesen csak magunk tüzhetjük ki, az utakat csak magunk
jelölhet.jük ki, az 'eszközöket csak magunk határozhatjuk, sőt
teremthetjük meg speciális tanulmányaink, exkluziv tapasztala-IHGFEDCBA

J

taink alapján, a missziónk fontosságának érzetétől ihletve. A mi
érdekünk egyuttal a legkiválóbb nemzeti kultur ügy érdeke' Ezért
a kőzűgv szempontjaból is szükséges, hogy a szolidaritás erős
testületi érzete és tudata hassa át mindnváiunkat, hogy törnörül-

jünk és egyesítsük erőinket, hogy támogassuk egymást nemcsak
hivatásunk és hivatalunk körében, hanem minden köz- és magán-
életi dolgunkban is, még pedig nemcsak tülekedés és irigység
nélkül, hanem' a részrehajlásig menő kölcsönös jóakarattal és az
őnmegtagadástól sem visszariadó önzetlenséggel.

Kartársainknak kivált irodalmi és tudományos tevékeny-
sége, a nem szakbeli iránt is illik különös meleg érdeklodéssel,
méltánylással .és elismeréssel lennünk. És illő, hogy ami kitü-

nően szerkesztett szakfolyóiratunk éber figyelemmel' kisérje és
rendszeresen méltassa a tanítóképző-tanárok irodalmi működésé-
nek minden mozzanatát. Ez azonban csak ugy lehetséges, ha
kartársaink maguk megküldenék rendesen a szerkesztőségnek
dolgozataik egy példányát, vagy legalább .a pontos kőnyvészeti

adatokat, lehetőleg önismertetés kiséretében. És ki kellene jelölni.
egy középponti képző-intézetet, amely letéteményese volna az
egyesületi kőnvv- és levéltárnak és muzeuma, ugyszólván hiteles
helye a hazai tanítóképzés történetének, egyuttal tükre a tanárok
életének (arcképek, életrajzok, személyi emlékek sth.).

*
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Ez a teljesen igénytelen bevezetés nem tartozik ugyan a
következő sorokban foglalt szerény könyvismertetés-féléhez, de ha
van valami helyes benne,. akkor mellékes, hogy miféle ötletből
pazarolták rá a most nagyon megdrágult nyomdafestéket.

A kórházzá vált Paedagogiumban levő leveles rekeszembe
a napokban diszes kőnvv került. Régi kedves 'tanítványom és jó

barátom, a költői lelkü, kiváló zenei tehetségü Köveskúti Jenő,
a lévai tanítóképző kitünő igazgatója kedveskedett verseivel.
Belemerültem merengő hangulatába a kötetnek, melynek szavai
vázolnak és képei zsonganak. Az intenziv impresszióból nem
birálat alakult ki, hanem_ valami visszhangulatféle, melynek
néhány szóval kifejezést próbálok adni. Ezek is nem annyira az
én szavaim, mint inkább a költö frazeológiájából valók. A könyv

neve mint főbélyeg mallett jellegesek a Iejezetek megjelölései:
Siralom, Emlékezések, Látomások, A mult, Sóhaj ok. Ilyen hang-
nemből valók cimei is az egyes költeményeknek. Ezeknek motí-

vumai: Fenyves, rengeteg, vadon; hegy, bérc, szirt, szikla; om-
ladék, rom; holló, .lidérc; árny, felhő, kőd, homály, alkony, sötét-
ség, éj; csönd, hallgatás, némaság; álom, emlékezés; bolyongás,

merengés, borongás, bórzongás; bágvadtság, szomoruság; méla-

. ág, bánat, bú, fájdalom, gyász; titok, fátyol, rej telem, sejtelem;
sóhajtás, zokogás, nyögés, sírás; végzet, átok; várás, vágyás, epe-

dés, sóvárgás; ősz, elmulás, eltünés, halál, sir; illuziók, viziók,
hallucínácíók: szellemjárás, lélekidézés, halottlátás.

Ezen mélabús hangoknak többnyire sikerült •összekapcso-
lása adja a. versek belsőmelódiáját és harmóniáját. A kíilsőt
pedig az általában zengzetes nyelv, a változatos. kissé szabados,

de zenei ritmus és versalak. a nem nagyon szigoru rimelés. A
zinte kízárólagos, de világosan ki nem fejezett téma az elhalt

hitves utáni végtelen sóvárgás. Őt siratja, epedi, várja, keresi,
sejti, érzi, hallja a költő mindenkor és mindenütt, különösen
pedig a Fátra borus fenyveseinek sejtelmes árnyékában. J do
zarándokol a kőltő az emlékezés nyomain, vagy révedező lábbal,
vagy multat keltő képzeletben; lélekidéző látomásokhan itt érzi,
látja maga körüllengeni az elhaltnak szellemét. Smint Íelki
drámájának szinpada a fenyves, azonképen kedvelt, stereotip
hangjelző kifejezése adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ú g ige. Költészete: fenyvesben 'búgó szag-
gatott sóhajtás. .----

Mert a tragikai homály mellett balladai szaggatottság is



lüktet Kőveskúti költészetében; valami lihegésszerűség, szinte
szándékes befejezetlenség, töredékesség. Mintha a költő poézisé-

nek tükre ezer darabra tört volna; de mindegyik darab ugyan,
azt a zord fenyvesben lengő árnyat mutatja. Van valami rokon-
ság a Lenau bánatos alaphangulatával. de a melancholia nem
szelid rezignációba olvad" hanem lecsüggedt, révedező re'~ény..,
tolenségbe ködösül. Némely verse mintha Poe Edgar spir itiszti-
ku~an miszÍikus' költészeténekEDCBAs t r ó f á ja volna. Egy-egy jelző a
magyar «nvugoti s-akra emlékeztet. De ezek csak az elmélkedő
olvasó impressziói.' Mert a költő maga, ha nem is uttörő eredeti
de határozottan egyéni.

Aki nem tudja magát egészen belemelázni abba a köd-
világba, melyben a kőltő lelkére borult búárnvéknak költészetére

vetített versárnyai mint elmosódó szilhuettek imbolyognak, az a
konkrétebb képeket élénkebb, reálisabb . szinekkel és lokális

niiánsszal vázoló költemények et fogja inkább élvezni, mint pl. a
«Merengek a multon» (77. J.) és ezekből a pasztellekből szeretne

többet látni.

Szalay Pál, a tehetséges illusztrátor, mint képkőltő kon-
geniális a szövegiróval, kinek hangulatahoz szordinózta rajzón-
iát. A versek ogvtárgvuságához simulva, a 22 kép is monotón
egy kissé. Többnyire «zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vad-
regényes tája» borong szomiink elé, benne lengő árnyak és szo-
moru bolyongók.

Valamikor én is kóboroltam Turócban, " a kies miniatur-
megyében. Én csupa derűs emléket hoztam magammal. A világ:
hangulat. A világ olyan, amilyen a mi lelkünk.

Az igen csinos kiállitásu könyv ára 3 korona. Valószinü,
hogyaszerzőnél is kapható Léván. Ajánlom a kollegák érdek-

lődésébe. /dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . H . A .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e k ü ld ö tt k ö n y v e k .
. . ,

E p iló g u s a T h e a n o h o z . Gondolatok a Theano-nevelési esz,
mék gyakorlati magvalósításáról. IrtaIHGFEDCBAG yertyánffy István. A

szerző kiadása. Ára 1 korona p O fillér.
A M a g y a r K ö n y v tá r le g u ja b b fü z e te i. A világháboru nap-

I

l ó j a IX . Az 1915 augusztus és szeptemberi események. A kettő»
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szám ára 60 fillér. -dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA h a d i p i ló t a . Irta Alexander Casteií;
fordította Benedek Marcell. Ára 30 fillér. - E m b e r ké k . vidám

történetek. Irta Pásztor József. Ára 30 fillér. - A k i r á lyn é

a p r ' ó d ja és Ak ik i t th o n m a r - a d ta k . Irták Heltai Jenő és Makai
Emil. Ára 30 fillér.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e se k .

A z á lla m i é s v á r m e g y e i a lk a lm a z o tta k ö z v e g y e in e k é s á r v á in a k

h a d i se g é ly e z é se . A háboru által előidézett rendkivüli viszonyokra való

figyelemmel a m. kir. pénzügyminiszter _elhatározta, hogy az állami

és vármegyei alkalmazottaknak olyan özvegyei és szülőtlen árvái,

akik a háboru folytán különösen nehéz helyzetbe jutottak, a «Vagyon-

talan állami tisztviselők özvegyei és árvái felsegélyezésére szánt alap»-
bÓl egyszeri, egyszersmindenkorra szóló segélyben részesüljenek.

A segélyezésnek feltétel ei és módozatai a kővetkezők:EDCBA
1 . Segélyt ez alkalommal a magyar állami hatóságoknál, h í v a -

taloknál. intézeteknél és vállalatoknál, továbbá a vármegyéknél bár-

milyen javadalmazás mellett alkalmazva volt tisztviselőnek, tanárnak,
tanítónak, dijnoknak, altisztnek, vagy szolgának állandóan a magyar'

szent korona országainak határain belül tartózkodó özvegye és szülőt-

len árvái kaphatnak és pedig tekintet nélkül arra, hogy élveznek-e

ezidőszerint valamilyen állami (vármegyei) ellátást (özvegyi nyug-
díjat, .nyugbért, kegydijat, nevelési járulékot, kegynevelési járulékot,

életjáradékot) vagy sem, továbbá tekintet nélkül arra, hogy az özvegy,

illetőleg szülőtIen árva által élvezett állami (vármegyei) ellátás vala-
mely költségvetési cim vagy pedig valamely alap terhére fizet-
tétik-e ki.

2. Segélyt egyáltalán nem kaphatnak:

a ) a nem állami és nem vármegyei (városi és községi) alkal-
mazottaknak,

b ) az állami kezelés alatt álló bányászati vagy erdészeti társ-
ládák volt tagjainak, '

e) a m. kir. államvasutak bármilyen alkalmazottainak,

d ) a közös hadseregnél. a haditengerészetnél és i l m, kir. h&n-

védségnél, valamint az ezekhez tartozó· hatóságoknál és intézeteknél
alkalmazottaknak,

e ) a m. kir. csendőrség rangosztályba sorozott havidíjasainak
(tisztjeinek stb.),IHGFEDCBA

f) a horvát-szlavonországi autonom alkalmazcttaknak,
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y )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa cselédeknek, gazdasági cselédeknek, napszámosoknak és

munkásoknak, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső egyéb alkal-

mazottaknak özvegyei és árvái.
3. Segélyt ez alkalommal az 1. pontban emlitett, özvegyek és

szűlőtlen árvák közül is csak az olyan vagvontalan özvegy vagy bár-

milyen koru vagyontalan szülőtlen árva kaphat:
a ) aki az 1915. vagy 191.6. év folyamán kőltséges gyógvkezelést

igénylő betegségben szenvedett s aki ezt hiteles orvosi vagy gyógy-

szertári számlákkal igazolja, vagyIHGFEDCBA
b ). aki' a háboru vagy más elemi csapás folytán ingóságaiban

érzékeny károsodást szenvedett s aki azt hatósági bizonyítvánnyal

igazolja, vagy
c ) aki saját magán felül legalább még két keresetképtelen vagy

önálló keresettel vagy jövedelem~el nem biró és ellátásban' (nyugdii-

ban, nyugbérben, kegydijban, nevelési járulékban, kegynevelési járulék-
ball, életiáradókban) nem részesülő családtagot tart el s aki ezt ható-

sági bizonyítvánnyal igazolja.
A vagvontalanságot minden esetben külön hatóaági bizonyít-

vár-nval kell igazolni.

4. A szóhan forgó segélyek engedélyezésénél előnyben részesül-

nek azok az özvegyek és szűlőtlen árvák, akik ezidőszerint semmiféle
állami (vármegyei) ellátásban (özvegyi nyugdíjban, nyugbérben, kegy-

díjban, nevelési járulékban, kegynevelési [árulékban, életjáradékban)

sem részesülnek, továbbá azok az özvegyek és szülötlen árvák, akiknek
ellátása nem az 1912. évi LXV. törvénycikk (uj állami nyugdijtörvény),
illetőleg nem az idézett törvény határozmányainak megfelelő vár-

megyei nyugdiiszabálvrendelet alapján állapíttatott meg. (Az özvegy!

nvugdiínak az 1912. évi LXV. törvénycikk 81. §-a alapján történt

.20%-os felemelése nem tekinthető az idézett törvénycikk alapján való
megállapításnak.

5. A segélyezési akció lebonyolításával a miniszter az Á l la m i

T i s z tv i s e lő k O r s zá g o s E g ye s ü le t é t b i J t a m e g , miért is az érdekelt öz-
vegyek .és árvák a szóban forgó segélyben való részesítésért a m. kir.

pénzügyminiszteriumhoz intézett és közvetlenül az Állami Tisztviselők
OrszágosEDCBAI Egyesületéhez (Budapest, II., Főherceg Albrecht-ut 11)
kűldendő kérvényben tartoznak folyamodni.

A kérvényezés megkönnyítése céljából az Állami Tisztviselők
Országos Egyesülete a szárnfejtést teljesítő hivatalokat megfelelő számu

- és a számfejtést teljesítő hivatal által kitöltendő záradékot is tar-
talmazó - kérvényür!appal és levélboritékkal látja el.

A segél.y iránti kérvények és összes mellékleteik bélvegrnentesek.

6. Az egyes kérelmezőket az Állami Tisztviselők Országos Egye-

sülete fogja értesíteni az engedélyezett segély összegéről vagy arról,

hogy a kérelem nem volt teljesíthető.
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Az engedélyezett segélyek a m. kir. postatakarékpénztár utján

fognak az egyes özvegyek és árvák részére kifizettetni.
7. A számfejtést teljesítő hivatalok (számvevőségek, állampénz-

tárak, adóhivatalok, vámhivatalok stb.) kötelesek az Állami Tiszt-
tiselők Országos Egyesülete által megküldött kérvénv-űrlapokat - a

hozzájuk tartozó borítékkal együtt - a segélyért folyamodni szándé-

kozó özvegyek és árvák között szétosztani és pedig azzal a figyelmez"
tetéssel, hogy az özvegyek, illetőleg árvák a kérvény-ürlapokat töltsék

ki, azután záradékolás céljából a számfejtést teljesítő hivatalnak mutas-
sák be és záradékelás után a szükséges igazoló okmányokkal együtt,

- a kapott boríték felhasználásával - közvetlenül az Állami Tiszt.•

viselők Országos Egyesületének posta utján, legkésőbb 1916. évi
május hó végéig küldjék el.

Pályázat.

A budapesti országos izraelita elemi tanítóképző-intézetnél elhalá .•

lozás folytán megűresedett gyakorló iskolai tanítói állásra ezennel
pályázat hirdettetik .:

Pályázhatnak elemr vagy polgári iskolai oly izr. vallásu okleveles

tanítók, akik huzamosabb és eredményes tanítói gyakorlatot tudnak
igazolni.

Ezen állás a X. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő fizetés és
személyi pótlékból, valamint szabályszerü lakbérből álló iIIetményekkel
van egybekötve.

A pályázati határidő 1916, évi junius hó 10-én jár le.

A pályázati kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. rninisz-
terhez cimezve, Budapest székesfőváros .tanfelügyelőjéhez nvuítandók

he, még pedig azon kir, tanfelügyelőség utján, amelynek kerületébert

a pályázó ez idő szerint működik.

Budapest, 1916. május hó 3-án.

A miniszter helyett:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K le b e l s b e r g ,

államtitkár.

Mag.yar Tanítóképzőnk 1890-1910-ig terjedő V-XXV., tehát

összesen 20 teljes évfolyama kedvező áron eladó .. Az érdeklődöknek

szivesen szolgál felvilágosítással a szerkesztő.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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


