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1. Köbgyökvoná s a z ezer és millió közé eső szá mokból. rqponmlkjihgfedcbaZYXW
F elhívom a
figyelmet a köbgyökvonásnak
egy régi, egyszerü, de kevéssé elterjedt módjára,
mely megérdemelné,
hogy az iskolákból
kiszoritsa a szokásos
hosszadalmas
eljárást. A leírandó számolási müvelet táblázatot használ ugyan, mégis teljesen
elemi, mert a tanuló egy percig sem kételkedhetik,
hogy ezt a 'táblázatot maga
is el tudná késziteni.
A köbgyök meghatározására
olyan táblázatot használunk, mely valamelyZYXWVUTSR
n számtól
a 10 n - ig terjedő egész számok
köbeit tartalmazza.
Minél pontosabban akarjuk a köbgyököket
meghatározni,
annál nagyobbra kell n-t választani. Az iskolában elegendő a köbgyök első három jegyének
meghatározása.
Erre a célra n-nak IO-et választhatunk.
Határozzuk meg először valamely 103 = 1000 és 1003 = 1000000 közé
eső A szám győkét.
•
Ha A megvan a táblázat n 3 jelzésü rovatában, akkor
vashatjuk az n jelzésü rovatból. Ily módon pl. azt találjuk,

a köbgyököt
hogy

kiol-:

3
= 28.
száma közé esik, akkor
Ha A az n 3 rovat két egymás után következő
kiirjuk ezeket a számokat. Pl.
A = 11863 az
n3 = 223 = 10648
(n + 1)3 = 233 = 12167
köbök közé esik. Innen 3VA egész számu része II = 22.
észreA köbgyöknek .tört részét, melyet h-val .jelölünk, a következő
vételen alapuló inter polá lá s (közbeiktatás)
adja meg:'
Egymá stól kevéssé kü!önböző szá mok különbségei és e szá mok köbeinek
különbségei egymá ssa l közelitőleg a rá nyosa k,
Esetünkben
az

V21952

h =

küíönbségek

közelitőleg

különségekkel.
A számolási

3VA-

rninta összeállítása
n3

-

=

=

+
(n +

(n

az

n3

A -

A
(n+l)3

n

arányosak

1) 1)3 -

n =

1

n3

a következő:

11,863

223 = 10,648
233 - 12,167

KözeJitöleg h: 1 = [A -n 3]: [(n+1)3-113]
h = 1,215: 1,519 = 0'79
1517
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Kürschák JózsefrqponmlkjihgfedcbaZYXW
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A to-töl tOO-ig terjedő
n

I

n3

-1

tO

I

II

I

1

000

1
2

331
728
197

15
16

2
3
4

17
18
19

I

11

I

40

I

számok

köbei:

I

n3

I

n

I

70

I

64

000

41
42
43

68
74
79

921
088
507

71
72
73

744
375
096

44
45
46

85
97

184
125
336

74
75
-76

4
5
6

913
832
859

47
48
49

103
110
117

823
592
649

77
78
79

8

000

125

000

21
22
23

9
10
12

261
648
167

51
52
53

132
140
148

651
608
87í

24
25
26

13
15
17

824
625
576

54
55
56

157
166
175

27
28
29

19
21
24

683
952
389

57
58
59

27

000

31
32
33

29
32
35

791
768
937

34
35
36

39
42
46

37
38
39

12
13

1

14

-, 20

-1
I

,

I

30

40

I

I

I

50

I

91

I

I

-n~

-

343

000

357
373
389

911
248
017

405 224
421 875
438 - 976
456
474
493

533
552
039

512

000

81
82
83

531
551
571

441
368
787

464
375
616

84
85
86

592
614
636

704
125
056

185 193
195 - 112
205 379

87
88
89

658
681
704

503
472
969

729

000

I

I

80

I

90

I

216

000

61
62
63

226
238
250

981
328
047

91
92
93

753
778
804

571
688
357

30Íl
875
656

64
65
66

262
274
287

144
625
496

94
95
96

830
857
884

584
375
736

50
-54
59

653
872
319

67
68
69

300
314
328

763
432
509

97
98
99

912
941
970

673
192
299

64

000

343

000

'1000

000

I

60

70

I

I

100

Mint alább látni fogjuk, az igy meghatározott

I

közelitő

érték mindigtsrqpon
a O-79
és a 0-79+0-1 _ O-89 közé eső O-8 számot vesszük és ezt hozzáadjuk a keresett köbgyöknek már ismeretes n= 22 egész részéhez, akkor

kisebb a h-nak pontos értékénél s a hiba <0-1. Ha most már h-nak

3

YA= 22'8

1 tizedig terjedő pontossággal;

vagyis a hiba -0-1 és +0-1 közé

esik.
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A köbgyök kiszámitásáról
A leirt számitásnál a h valódi 'értéke

2. Hiba becslés.

és az interpolá-

lással ,!dódó

(n+1)3-n3
érték közötti különbség a következő :
A-nB
(n+h)3-n3
3 n2 h+3 11 h2+h3
h - (n+l)3_n3rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
= h -,
(n+l)3-n3
= h - 3 n2 -f3 n+l

közelitö

=

3 n2+3 n h+112)
3 n2+3 11 + 1

h (1 -

=

h

3 n (1-11) + l~h2
3 112 + 3 n + 1

= h

3n+l+h
(l-h)3n2+3
n+l.
Ezt még igy is irhatjuk:
A-

h -

n3

A

(n

+ 1)3_

n3

lz va lódi ér téke na gyobb,

Va gyis

Minthogy h és l-h

+ (1 + h ) n

n
3n2+3n+
1. (1)
számok szorzata áll, tehát
A-n3

h -

(1j-ből

3 n2

h (1 -1 1 )

(n+1)3-n3 =
jobb oldalon pozitiv

mint

az

A-n3
(n + 1)3_ n3 közelitő ér ték.

a O és 1 közé eső számokat

jelentenek,

azért

továbbá

h:-

(n+

A - n3
1)3-n3

1

3 n2 + 2 nl.
3n2+3n+1

< -n-

Számitásainknál n :- 10: Tehá t a h va lódi
közelítő

/

> O.

ér ték

közötti

különbség

<

<

n.

ér téke

és

az

A - n3
(n + f)3 _ n3

0'1.'

köbgyökének
kiszá mitá sa .
Bármely A
pozitiv szám köbgyökének
kiszámitása
visszavezethető egyezer és mllliá közé
eső szám köbgyökének meghatározására, mint ezt a következő példák mutatják,
a ) Kiszá mita ndá A = 2274089. köbgyöke.
A egyenlő 103= 1000 és B = 2274'089 szorzatával. A-nak köbgyöke
3. Tetszés

szer inti

pozitiv

szá m

3

Ve

10
Itt a B szám szer és millió közé esik, tehát köbgyökét már tudjuk
meghatározni.
A = 2274089 = 10 3 X 2274'089
B =2274'089
n3 = J33 = 2197
(n + 1)3= W= 2744
3
Közelitőleg h: 1 = [B - n3]: [(n+l)3-n3]
ZYXWVUTSRQPONMLKJ
1 3 "2
h =--" 77"089: 547 = 0'14
3

VB-VA

2238

3 .

V B kiszámitásánál

és + 1 közé esik.

az elkövetett hiba -0'1

A számitásnál B törtrészét
eredményben megéreztük volna.
b) Kiszá mita ndo

132

3

elhagyhattuk

és 0'1 közé esik. y-J\hibája

-

volna anélkül, hogy ezt az

A = 108'4153 köbgyöke.

6*tsrqponmlkjihgf
f

Kürschák

84

(n

József

X 0'13
108'4153=
108415'3rqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
108,415
(a törtrészek elhagyásával)
103,823
110,592
3
]!Ef~47'7
1)3 - 0 3]
h: 1 = [B - n3] : [(n
3
.
= 4592 : 6769 -;;- 0'6
4'77
5306

A=
B=
n3 = 473 =
1)3 = 483 =

+

Közelitőleg

+

fA

3

VAhibája
- 0'01 és 4- 0'01 közé esik.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
ej Kiszá mita ndó A = 0'04 köbgyöke.
A = 0.04 = 40,000XO'OI3
B= 40,000
343=39,304
353=42,875
3
34'2
Közelitőleg h = 696: 3571 = 0'1

fH
3

3

VA hibája

-

0'001

és

+

VAZYXWVUTSRQPO
0 '3 4 2
0'001 közé esik.

Kür sehá k józsef. ZYXWVU

T A N IT Ó K É P Z Ö I
A f ö ld r a j z

a

P E D A G Ó G IA .

tanítóképzök

u j ta n te r v é b e n .

A földr a jz jelentősége. A XX. sz. embere az utolsó talpalattnyi területet
is birtokba vette, sőt a világ legelrejtettebb'
zugait is belekapcsolta
a nagy
gazdasági
vérkeringésbe,
soha
nem
remélt
közelségbe
hozván
azokat.
Teljesen
megváltozott
az egyes földi helyek, nagyobb
emberi közösségek,
már a klasszikus
országok, világrészek [elentösége. A geográfiai ismereteket
világban is nagyra' becsülték, vajjon nem illeti-e meg ma még nagyobb szerep
a népoktatásban ? A magyarság
értékes tömegei élnek idegen világrészben .
A legszebb
magyar tájak nekünk
.Az ezeréves hazát ellenség szétdarabolta.
ma elérhetétlenek.
Az a nemzedék, melyet mi nevelünk, sulyos megpróbáltatásoknak néz elébe, mert akár ugy marad Európa térképe, ahogy azt Párisban
megrajzolták,
akárminő változáson
megy is _át ez a mcsterkelt
alkotás,'Európában
a gazdasági
viszonyok gyökeres megváltozása
fog bekövetkezni,
amely átalakulásból
a legderekabb nemzetek, a legmüveltebb népek és országaik
fognak kivál ni. Ebben a küzdelemben
szüksége van minden népnek arra, hogy
'nagyjai is, legutolsó közkatonái is saját értékük teljes tudatában
legyenek és
ösmerjék idegen országok erőforrásait, idegen népek értékét is. Ezért a földáltalában
nélkülözhetetlen,
a földrajz a nemzeti ta ntá r gya k
rajzi müveltség
között fontos szer epet tölt be és a z á lla mpolgá r i nevelés jelentős tényezője.
A földr a jz tá r gya a földfelszin élet jelenségei a maguk bonyolult összetettségükben,
sokszoros
egymásrahatásaikkal.
A földrajz
tartaImát
tehát a
különbözö
természeti birodalmak
(a. földkéreg,
a levegő, oceán, növény- és
állatvilág) nagyszámu
jelenségei
alkotják, melyek a földfelszinen különbözőképpen oszlanak el, minden földi ponton sajátlagosan
találkoznak
össze és
ez adja meg minden ország
és földi hely [ellegét, A földrajz tehát kettős

A földrajz

a tanítóképzök

u] tantervében.
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szempontot érvényesit ; a helyi változatosság szempontja az egyik, az egymásrahatások egy helyben a másik, a kettő egyült a földrajz lényege. A földrajz
térérzéket fejleszt, a. természetben
való. tájékozódásra
: szoktat. Ebből a szempontból is fontos szerepe van a természettudományok
között.
Amióta a földrajz tárgya az egész' földfelszin, az ember pedig hozzászokott, hogy a omindennapi
eseményeket
is a nagy. földgolyón
uralkodó
törvényszerűségekbe,
rendszerekbe
illessze be, a mozdulatlannak
látszó földfelszint élő, folyton változó felületnek
gondolja;
olyan téren kell képzeletét
tér-. es időmérték
elégtelennek
bizonyul.
. járatnia, oamelyen
a mindennapí
A görög földközitenger
világából kiszabadított,
világhóditó emberiségnek
ma
a nagy teret átfogó áttekintés re, téruralomra
van szüksége,
ezt pedig csupán
egy tudomány, a földrajz nyujtja. Gyermeteg tudatlansággal
állunk az emberiség
modern alkotásaival, a világtörténelmi eseményekkel szemben, ha nem részesültünk a geográfia térérzéket képező nevelésében.
•
Ezek azok az általános szempontok, amelyek nélkül földrajzi gondolkodás
modern értelemben
nem lehetséges. Az uj tanterv arra törekszik, hogy ezzel
át a tanítójelöltet. Bármit is mondjanak mása földrajzi szellemmel
itassa
részről, csak az elfogultság
tagadhatja
a földrajztanitás
mai jelentőségét.
Emlékezzünk csak vissza az összeomlás
és békekötés szomoru éveire. Igazán
nem a klasszikafilológia,
sem pedig a vegy tan vagy fizika érveivel, hanem
igenis a történelemmel
és a földrajztudomány
igazságaival
kiséreltük
meg
kétségbeesetten
menteni az integer Magyarországot.
Sőt ha a küJföldre gyakorolt o
hatást nézzük, tagadhatatlanul
a földrajzi érvek voltak egyedül hatásosak.
Ebből kiindulva
csak természetes,
hogy azt a nemzedéket,
amelynek
remélhetőleg feladata lesz az elvesztett ország visszaszerzése,
át kellrqponmlkjihgfedcbaZ
ítatnunk
földrajzi -isrneretekkel. Ebben .a törekvésünkben
csak követjük a háboru ban
vesztes országok,
elsősorban
Németország
példáját.
Hatalmas
mozgalmak
indultak meg mindenfelé a földrajz intenzivebb tanítasa érdekében.
A tanítóképzők
uj tantervének
készítésekor
ezek a szempontok
voltak
irányadók. Tekintettel az óraszaporítás
csekély voltára (egy óra a IV. osztályban), az anyag. helyes és mérsékelt
alkalmazásával
kellett kisérfeteznünk.
. E bből a szempontból
leghelyesebbnek látszott, hogya
képző intézeti földrajztanitás az előző hat esztendő földrajztanitására
épüljön és annak eredményeit
ne mellőzze teljesen.
'Az Európán
kivüli területek
leiróföldrajza
ilyen értelemben
háttérbe
szorul a képzőkben. hogy oa Ill. osztályban helyet adjon Magyarország
- a 17
nézőpontu
- összeesztendős ifjuság fejlett értelmi fokához mért magasabb
hasonlitó földrajzának. Magyarországnak-ez:
a földrajza természetesen
rnessze
tulszárnyalja a népiskolai tanitás igényeit; képesiti azonban ~ tanitójelöltet
aZYXWVUTS
n é p is k o t á n k iv ű li, tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
népföÚ;kola i stb. oktatásra
is.
A negyedik 'esztendő heti 1 órás anyaga teljességgel
dida ktika i
célokat
szolgálna.
Az uj tanterv tehát a következö :
1. osztály (heti 2 óra) anyaga; Általános
földrajz első része; fizika i
földr a jz. Év végén a világrészek
fizikai földrajzának
áttekintése.
II. osztály (heti 2 óra) anyaga; Általános földrajz második rész: emberföldr a jz. Különös
tekintettel
a gazdasági
földrajzra
és Európa országainak
p,olitikai földrajzára.
-

,

Dr -. Kogutowicz .Károly
86zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. osztály (heti 2 óra)' anyaga:
A közép dunai medence részfetes,
oknyomozó leiró földrajza.
IV. osztály (heti 1 óra) anyaga: A szülőföldismertetés
metodikája; a
nép iskolai tanítas módszere általában.
/
A tanitás anyagának meghatározásában
a tanterv a keretek m egállapitásán tul nem mehetett, A tanár feladata, hogy szigoru következetességgel,
tervszerűen. é" gazdaságosan
használja a kiszabott heti óraszámot. Amikor
'az általános
a tanterv arra az álláspontra helyezkedik, hogya tanitóképzőkben
földrajznak juttat nagyobb szerepet, ezzel nem akarja azt kifejezni, minthá
a leiróföldrajz az általános földrajz mellett háttérbe szorulna. Az ált. földrajzi
ismeretek ezen a fokon tapasztalás
szerint teljesen hiányzanak. Szükséges
tehát a rendelkezésre
álló óraszám mellett, hogya leiróföldrajz alapját alkotó
általános ismeretek biztosan elsajátittassanak.
Ama fölfogás szellemében, mely
szerint az általános -és leiró földrajz teljesen egyenrangu részek,/sőt a földrajzi
tudomány épitményében
az ált. földrajz [elenti az alapépitményt,
mintegy
propedeutikáját
az u, n. leiróíöldrajznák,
mely magasabb
értelrnezésü oknyomozó szintetikus tájföldrajz nélkül egyáltalán nincs földrajz-tudomány:
az ily
értelrnezésü leiróföldrajz megfelelő tanitásáról gondoskodnunk kell. A tanárnak
tehát nem szabad a tantervet ugy értelmeznie, hogy a leiróföldrajzt teljesen
elhanyagolhat ja. Az sem volna helyes, ha az első- év végén az idegen világismereteket nyujtana.
részekről, vagy a' II. évben Europaról csupán-vázlatos
Tervszerüen ugy 'kelJ beosztania az anyagot, .hogy az egyes' kontinensek legjellegzetesebb részeiről kimeritő, teljes képet, a földrajzi leírás -tökéletes példáit
nyujtsa. A nem jellegzetes tájak teljesen elhagyhatok.
A két esztendős általános földrajzi kurzusban a jó tanár nemcsak azt
fogja elérni, hogy a növendékek emlékezetében az előző esztendőkben szerzett
topográfiai ismeretek el ne homályosodjanak,
hanem a példák gyakori alkalmazásával ezeket ébrentartani
és az ismereteket rendezni fogja: Céltudatos
munkával elérhető lesz, hogy a második év végével minden. kontinensnek a
legjellegzetesebb tájait, földrajzi jelenségeit és legfontosabb
országait tökéletesen ismerni fogja a növendék. Pld.: tudni fogja Ázsia éghajlati viszonyait,
részfelszinét, domborzatát, növénysegí tájait, af: embertömörülésekymódjait.
letesen fogja ismerni a mohamedán világot, Indiát, Chinát, Japánt.
Az a tanitó, aki tudni fogja, hogy Azsia melyik két terül etén van a
legnagyobb embertömörülés, aki tudni fogja a monszum szélrendszer okait és
következrnényeit, az jobban fogja a földrajzot tanifani, az jobban tudja a világ
különböző országait egymással összehasonlítani, "rnint az a tanító, akit a képzőben immár harmadízben
győtörtek Perzsia, Afganisztán, Nepal stb. leiró
#LKJIHGFEDCBA
földrajzával.
minél kevesebb, de a la pos ismer eteket
Az uj tanterv alapgondolata tehát:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

nyujta ni,a

ta ná r okna k pedig teljesen sza ba dkezet biztosita ni.

A tanterv ben megjelölt cél megvalósítása
közben a következőkre kell
törekedni:
a ) Áttekintés az ált, földrajz alaptételein.
b) Amath. és csill. földrajz alaptételeinek megismerése'.
c) A Földön' uralkodó viszonyokról világos tér- és számfogalmak
szerzése.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elsajátítása.
d ) A térképolvasás

.' A
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e) Világos fogalmak szerzése a Föld legfőbb tájainak és népeinek állapotairól, Középeurópa
kiemelésével.
f) Természetszemlélet
utján nyert honismeret.
g) A föld és az ember egymásra gyakorolt
hatásainak
főbb vonásai.
Ennek a tantervnek megvalósitása
révén a tanitóképzők
földrajztan~tás
tekintetében fölülmulják ugyszólván az összes középfoku tanintézeteket,
hiszen
a kereskedelmi
iskolákat kivéve, a felsőbb tagozatban
ezidőszerint
legfeljebb
egy esztendőt, néhol még annyit sem szentelnek a földrajz tanitására.
Minthogy a közoktatásügyi
kormány ezt az 1923 elején elfogadott tantervet már az 1923-924. esztendőben
életbeléptette. holott még sem az utasitások el nem készültek, se a ta nterv szellemében
készült tankönyvek rendelkezésre
nem állanak,
helyénvalónak
-találorn,
hogy az egyes osztályok
különösen
pedig -az emberföldrajz
anyagával
itt részletesen foglalkoziunk,
tanításának
módszerére
szenteljünk
valamivel nagyobb teret.
Az 1. oszt. a nya ga . 1. Minden földrajzi
jelenségnek
a földfelszinen
kiinduló pontja, alapföltétele
a tengerek és szárazföldek eloszlása, Ez a kérdés
itt csak futólagosan, legfeljebb 1 óra keretében
ösmertetendő.
A szárazföldek
és tengerek területi aránya 3 : 7. A tengerfenék átlagos mélysége,
a szárazföldek átlagos magassága;
hipszografikus
görbe. Tengeri és szárazföldi félgömb. Az északi és déli félteke ellentétei (N 43%, S csupán 170/0 a szárazföld).
A kontinensek konvencionális
csoportositása.
II. Az időjárás ismeretének,
az időjóslás elsajátitásának
mezőgazdasági
jelentősége, a tanító esetleges
önálló m eteorológiaí megfigyeléseinek
értéke
még fokozza
a fizikai földrajz eme amugy is nagyjelentőségű
fejezetének
fontosságát.
Ebben a fejezetben a meteorológiai alapismeretek
megszerezhetése
csak
annyiban szükséges, amennyiben a földrajzi jelentések megértésére
kivánatos.
Fontos geográfiai jelenségek a szá r a zjöldek és tenger ekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e to s z íá s á n a k
hatásai.
A tengelyhajlás következményei:
a Nap delelésmagasságának
változásai az év
folyamán és ennek klimatikus
következményei:
1. a szá r a z évsza kok jelentkezése a téritők alatt;
a forró égöv csa pa dék szerint megkülönböztethető
éghajlatai; 2. a 4 évsza k szerepe a rnérsékelt
égövek terül etén, a hőmér sékleti
különbségek
előtérbe nyomulása.
A szélr endszer ek ismertetése.
A passzát és
égövi ciklonok es anticiklonok hatása az időmonszun szelek, a mérsékelt
járásra. A mérsékelt égöv éghajlataiból ösmertetni kell: a nyugateurópai
óceáni,
a középeurópai
átmeneti, a keleteurópai
kontinentális
és a mediterrán éghajlatokat. Európa
a mérsékelt
égövi területek
legkedvezőbb
felszinü része:
,
a nyugati óceáni hatás messzire a kontínensbe hatolása.
.
Igen fontos a meteorologiai
jeleliségek
gyakori szemléltetése,
a megíígyplésre való szoktatás:
a felhőzet, légnyomás,
hőmérséklet
megfigyelése,
depressziók
és maximumok következményeinek
szemléltetése.· A nyár és a tél
hatás,
különbsége
(depresszió
előtt nyáron forró, télen hideg kontinentális
depresszió
elmultával
nyugati óceáni
áramlás,
nyáron hideg, télen enyhe
hőmérsékletekkel
stb.).
Ill. Ennek a fejezetnek végső célja, hogy megértessük, minő hatást gyakorol
a tenger viztömegeire
a Hold vonzása;
a Il-ben ismertehitt szélrendszerek
és
a Nap sugárzása rninő fizikai és kémiai változásokat idéz elő, minő áramlások
já~nak ennek nyomában
a levegőben
és az óceánokon
és ennek tuinők aA
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hatásai a parti területek éghajlatára. (A forró égövben a passzát óceáni hatása
nyugati partokon;
a mérsékelt
a kontinensek keleti partjain, kontinentáliségövben a kontinensek
nyugati partjai melegebbek, a keletiek hidegebbek stb.)
IV. Egyike'a legalkalmasabb
fejezeteknek annak szernléltetésére,
menynyire összetett a geográfiai
jelenség. A Duna Budapestnél
anémet
közép-,
hegységek, az alpesi magashegységek,
a kárpáti felföldi éghajlatok vizfölösle'
gének és a magyarországi
időjárásnak,
a kisalíöldi és bécsi medencék laza
talaja vizszomjuságának
eredője. Eképpen egy jövevény-jelenség,
mely éppen,
ugy idegen vidékek áldásait vagy pusztitásait
hozza hazánk területére,
mint
ahogy markánsabb
formában a Nilus a trópusi
Afrika állandó
eröinek egyik
íüggvényét varázsolja a viztelen Szahara egyiptomi részeire.
V. A kéregrnozgásokról,
a hegységele szerkezetéröl
szóló részek csak
annyiban tárgyalandók,
amennyiben
a fefszinkialakulás
szempontjából
jelentöségük van. Arra kell törekednünk,
hogy az egymás rnellett található felszin-.
alakulatok rokonsága, egymástól függö volta, a föképpen
klirnatológiai külső erők nyomán kialakulótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
a la kta ni csa lá dokna k a tájjelleg szempontjából
annyira fontos szerepe világossá váljék. PI. sarki táj: lekopott, humusztalan,
gömbölyded sziklaalakulatok
; szamos lefolyástalan. jégvájta tómeder ; szabálytalan, jégárhordta
törmelék (rnorénák), a lapályokon
mocsaras tundrák;
vagy
az ezzel rokon alpesi táj, ahol azonban a teknős, V-alaku völgyek mellett ott
találjuk a többi külső
erő fokozott hatása következtében
a V-alaku
folyóvölgyeket és a merészen szabdalt sziklabérceket
is .
. VI. Az u. n. csillagászati
és mennyiségtani
földrajz fejezeteiból csak
azok tárgyalása kivánatos,
melyek a földfelszin
jelenségeinek
megértéséhez
szükségesek.
Ezek:
a tájékozódás,
helymeghatározás
a földfelszinen,
ezzel
összefüggésben
tehát a F öld ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t e n g e ly f o r g á s a
és az égitestek
látszólagos napi
mozgása,
a Föld fokhálózata.
A földmérések
ismertetése
a Föld alakjának
pontosabb
meghatározására.
Általában ajánlatos ebben a részben a megismerés
történetet is közölni, mert a felfogások korok szerint való változása
törvényszerü láncolatot
ad, melynek végén mai ismereteink
állanak. A gömbalakon
kivül csak röviden foglalkozunk
a forgásellipszoiddal,
mig a geoidról csupán
emlitést teszünk.
A közlendő
ismeretek
második
csoportja
az évszakok és
égövek keletkezésének
magyarázata
- tehát a F öld évi ker ingése, azaz a Nap
évi látszólagos
pályájának
ismertetése.
Ezzel szemben
a Hold mozgása csekély geográfiai
jelentőségére
való tekintettel,
csak futólag tárgyalandó.
Az ismeretek harmadik csoportja az előzők alapján a tér képr ől szól. A gömbfelületnek síkra vetitése és az egyéb szerkesztések
teljesen kivonatos
ösmertetése. Elég, ha a növendékek a sík-, henger- és kúp-vetületeket és a vettiletek
főbb tulajdonságait
(iávolság-,
szög- és területtartó)
ismerik.
Minden magyarázatunk
a földgömbön
szernléltetendö.
Amennyiben az idő engedi és más tárgy keretében erre sor nem kerül,
ösmertethető.
röviden a Nap és Naprendszer
Az u. n. math. és csill. földrajz anyagát a ta ná r tetszése szer int a z
égha jla ti jelenségek előtt is tá r gya lha tja . A tanterv azért helyezi az év végére,
hogya
növendéket a nehezebb anyag el ne riassza a földrajz tanulmányozásától, másrészt,
mert különböző
ismeretei
is meggyarapodtak
már ekkor.
Kétségtelenül
sok érv szól amellett, hogy ez a fejezet a fizikai földrajz előtt

a
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A Il. oszt. a nya ga . Anyaga az általános ember földr a jz ; az ennek kapcsán
(mintegy az elmaradt leíróföldrajz
pótlására) részletesebben
tárgyalandó
tertilet : főkéntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E u ró p a .
Az emberi tevékenység
nyomai mindenütt megláthatók a Földön, viszont
semmiféle kulturtevékenység
nem gondolható sokszoros természeti hatás nélkül.
Ezek a sokszoros egymásrahatások
az emberföldrajz
tárgyai, melynek végső
célja ekképpen a jelenkor kulturájának
földrajzi alapon való megértetése.
először időbeli _ hosszmetszetét
adjuk az I
A követendö
eljárás kettős:
emberiség mai geográfiai képe kialakulásának:
azaz a benépesedés
történetének vázlatávallevezetjük
az ökumene mai határait. Az ember és a Föld viszonyában különösenrnegmagyarázandö
jelenségek a természeti
adottságok
(felszin, éghajlat, talaj, növénytenyészet)
hatása és az ember aktivitása:
az alkalmazkodás (a technika, találmányok, pl. a kapa 'vagy az eke). A lakott területekkel (ökumene)
szemben a anökumene
(csak a íorgalomra
igénybe vett
területek, pl. óceánok,
sivatagok
stb.) jelentősége. A földterületek
fokozatos .
szerepesetéje ; az ismeretlen földségek lassu benépesedése,
Ázsia, majd a Földközi-tenger világa s végül ma az Atlanti-óceán
mellékének előtérbe nyomulása.
A földterületek
ősi állapotának
vázlata előzi meg a tárgyalást.
Európa
bené-'
pesedésének története pl. a jégkorszakban
veszi kezdetét.
Jég, erdő, a lapályokon rengeteg ingoványok állják utját az emberi terjeszkedésnek.
Az egyetlen
településre és ekernüvelésre
alkalmas felszinrészek
egyelőre a füves pusztaságok, fenyérek, a lösztájak. A mai településterületek
nagyobbrészt
a későbbi
évezredek verejték es munkájának,
eleinte az erdőirtásnak,
későbben a vizszabályozásnak
köszönhetők,
Az ősi állapot
még élő tanubizonyságai
a hely- és
át
dülönevek, melyek a változott viszonyokkal
mit sem törődve, századokon
élnek tovább, a röghöz tapadva s beszédesen tanúskodnak az irdatlan őserdők,
feneketlen mocsarak stb. egykori nagy kíterjedéséről. Má sodszor
keresztmetszetben adjuk a mai geográfiai megoszlást, amikor is a természeti adottságok
és az ember gazdasági tevékenységének
legjobb kifejezőjét a népszerűségben
találjuk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I tt röviden ösmertetendők
a gazdálkodás
módjai:
1. gyüjtögetés
és
vadász ga tás, halászás;
2. kezdetleges
mezögazdálkodás
; 3. fejlett, kertes
kapásgazdálkodás
; 4. ekegazdálkodás
; 5. nomád pásztorkodás
és 6. modern
gépkultura. Ebből a szempontból a hideg és forró égöv (száraz és csapadékos)
és mérsékelt tájak tipusai és a nagymüveltségü
tájak: India, Kina, Európa és
Északamerika
természeti és emberi egymásra hatásai vázolandók,
Európa ismertetésekor
is ez a kettős eljárás követhető. A helyzet és a
természeti adottságok ösmertetése
a benépesedés
történetével
jelenti az első
részt, amely egyuital Európa egyes részeinék jellegbeli különbségeit is magyarázza. A második
rész' a mai Európa
települési,
közlekedési,
gazdasági és
politikai földrajzát nyujtja. Ennek kapcsán kitérünk az idegen világrészekre is ;
a világhatalmak
gazdasági és politikai szerkezete, a fehér ember birtokában'
lévő gyarmatok jelentősége
is tárgyalható. Valamennyire
rendszeres
politikai
földrajzi tárgyalásban
azonban Európán kívül csupán Ázsia részesülhet.
A Ill. oszt. a nya ga . Anyaga a Kárpátok
övezte Középdunai-Medence
általános, összefoglaló
és részletes
oknyomozó
földrajzi
leirása. Az elsö két
földrajzi
alapismereteken
elindulva a 3-ik
esztendőben
elsajátított
általános
esztendőben
Középeurópa
e nagy természeti egységének szintetikus
földrajzát
adjuk, ~ fizikai földrajzi és az antropo-geográfíai
részben egyaránt arra kell töre-A

Dr. Kogutowicz Károly
90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kednünk, hogya
növendékek az egyes jelenségek
szüntelen
egymásrahatását
és az ennek folyamán meginduló
körmozgásokat,
csereforgalmat,
a mai kép
mulandóságát
felismerjék, mindent az örökös
átalakulás
és fejlődés
eredményeként ismerjenek
meg; a magyarázatnak
tehát genetikusnak
kell lennie.
Hogy miképpen lett azzá a táj, vagy a tájak nagyobb egysége, aminek
ma ösmerjük, annak megtanítása a legelőkelőbb földrajzi feladat, tehát először
a természetes
táj állapotát kell megfestenünk,
hogy azután az ember fokozatos
behatolását,
az ember és a természet' küzdelmét, az ember -alkalmazkodását, a
természeti
előnyök kihasználását,
a kulturtáj
(kultur-sztyep)
megalkotását
figyelemmel kisérhessük.
Ily módon fog az uj nemzedék
tudatába
bevésődni,
hogy a fejlődés
láncolatában
minő természetű feladatok várnak reá.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
A IV. oszt. a nya ga . 1. -A szülőjöldismer tetés mintája adandó az immár
érett növendékeknek,
lehetőleg gyakorlati rnódon. Ennek a feladatnak a megoldása el sem gondolható gyakori kirándulások
tapasztalatainak
felhasználása
nélkül. Lehetőleg a gyakorló iskola növendékeinek
kirándulásai
kapcsán rnódszeres míntatanitásokon
kellene szemléltetni a követendő módszert.
A tanítóképző
intézet környékén végzett mintatanitásokon
kívül itt kell
utmutatást adni a növendékeknek
arra, hogyaszülőföldismertetés
rendszerint
meg nem irott anyagát rniképpen
gyüjtse egybe a tanitó mükÖdése
helyén.
Ilyen utmutatásokkal
kell szolgálnunk pl. a tanterem, az iskola, az udvar stb.
ilyen célból való berendezésére
(a község pontos
helyrajzi térképének
megszerzése; a teremben a világtájak kijelölése, az udvaron:
gnomon felállitása.
méterrnérték kitüzése a falak mentén,
napóra
szerkesztése
stb.). Utmutatást '
il nép időjárási megfigyeléseinek
egybegyüjtesére
és a tanitók e téren
kell adnirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
hazulról hozott ismereteinek
rendszerezésére,
meteorológiai
állomás berendezésére stb. Minden tanítóképzőben
foglalkozni
kellene a földrajzi
alapfogalmaknak alföldi iskolákban való kialakításával
(homok rnintázás,
miníatürrnegfigyelések, az időjárás jelenségeinek
előtérbe nyomul ása stb.).
A szülőföldismertetés
célja:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a k ö r n y e z e t primitiv
megismerése,
b) a természet
megfigyelésére
való szoktatás,
e) a térbecslésekkel
és mérésekkel való iegösmertetés,
d) a látottak rajz utján való rögzitése:
elemi térképolvasás
(a szülőföldet vázlatosan rajzoltatni, a járást térképről elemeztetni),
e) a földr. alapfogalmak
szemlelet utján való kialakitása.
2. A má dszer ta ni uta sitá sok kapcsán különös figyelmet kell forditanunk
a földrajzi szemléltetés
módjainak
ösmertetésére.
A szemléltetés
eszközei a
rajz, fénykép, íalikép, diapozitív,") mozgófénykép, térkép, földgömb, dombormű
homokmintázó
asztal.
A tér kép a földrajznak az irott és élő szón kivül legfontosabb,
azzal
nemcsak egyenrangú, hanem sok tekintetben tökéletesebb
közlő eszköze. Ezért
a térviszonyok
szemleltetésének
ez a módja részletes en ösmertetendő.
Elsajátitandó a térképolvasás
"ábécé"-je.
A természet után való r a jzolá s fejleszti a szem megfigyelőképességét,
a
tanitványokkal
való rajzoltatás a. passziv szemlélést váltja fel. A legjobb rnód*) Díjmentesen

rendelkezésre

áll a vall. és közokt, min. "Diapozitivkölcsönzö

központja."
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szer a gyermek emlékezőtehetségének
fejlesztésére;
éppen ezért, mert főcélja
a lényegesnek a felismertetése,
nem szabad
részletek
gépies
lemásolásaból
állania. Grafikonok, szelvények szerkesztése
a tér-, tömeg- és számviszonyok
szemléltetésére,
rnegértetendö
a növendékekkel.
A háboru
megmutatta,
hogy
mennyire tökéletlen az olyan ember közlőképessége,
a látottakat
nem tudja
egyszerü vázlatrajzban
vagy térképvázlaton
kifejezni. Ügyelnünk kell azonban,
hogy a grafikus módszerekkel
való .tulzott foglalkozás a rajzkészséggel . nem.
rendelkezőket
magától a tárgytól el ne idegenitse.
'
Itt kell utmutatást adni a leendő tanitónak a ma megfizethetetIenül drágatsrqponmlkjihg
szemléltető eszközökZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h á z i előá llítá sá r a . A cél nem az, hogy
tökéleteset
nyujtsunk, hanem azokat
a módszereket
ösmertessük,
melyek a legegyszerübb
eszközökkel kifejező rajzok elkészítését teszik lehetővé. (Pl. csomagolópapiroson, "redisz"-tollal
készitett
tusrajzok,
nagyitasok
készitése
könyvábrákról,
szinezés ceruzával. A természet utáni perspektivikus
rajz alapelvei stb.) Külön
kell gyakoroltatnunk
a táblai rajzot, a kréta helyes használatat,
a térképrajzok
segédvonalait.
A földrajz tanitójának egyik legfontosabb
készsége a tá jleir á s. Ennek
elsajátítása
a legnehezebb
feladatok közé tartozik, ezért helyénvaló
abeható
utbaigazitás. Mintaszerü leírások felolvasása és elemzése,
részletes
megtárgyalása ajánlatos. A tájleírás (országleirás)
eredményessége
függ attól, hogy
mennyire tudunk a tanítványok képzeletvilágához
alászállani. Könnyen érthető,
a szülőföldről vett .hasonlatokkal
érhetünk el legnagyobb eredményt. Ajánlatos
átváltoztatni, cselekménnyé
a térbeli egymásmellettiséget
időbeli egymásutánna
alakitani, igy könnyebben férkőzünk
a gyermekekhez.
'
Meg kell ösrnertetnünk
a növendékeket
a ta nkönyvek és a tla szok birálatának módjaival is. Evégből
a szóbanforgó
magyar tankönyvirodalmat
ismernie kell.
Végtil a továbbképzés,
önrnüvelés megoldására
kell irányítást
adni.
A magyar földrajzi szakirodalomban
számba jöhetnek:
1. Dr. Karl J., - gróf Teleki P:: Zsebatlasz és földrajzi évkönyv.
2. Bátky Zs. és Kogutowicz K.: Kogútowicz zsebatlasza.
3. Föld és Ember negyedévenkint
niegjelenő szemle.
4. Gróf Teleki P.-Vargha
Gy. : A modern földrajz és oktatása.
5. A Néptanitók Lapja 1921. évfolyama.
6. Földrajzi
Közlemények.
A Teleki-Karl-féle
évkönyv módszertani
cikkeket közöl, a Kogutowiczféle zsebatlasz inkább anyagközlésseI
foglalkozik (1922: Magyarország,
1923:
Europa, 1924': Idegen világrészek), a Föld és Ember ktilönösen magyarországi
vonatkozásu cikkeket és állandó rovatot közöl a földrajzoktatásról,
a TelekiVargha-féle könyv több módszertani
cikke! tartalmaz. A Néptanítók Lapja 1921.
évfolyama az 1920. évi karácsonyi
továbbképző
tanfolyamon
tartott értékes,
Magyarországra
vonatkozó előadásokat
közli,
A külföldi i!-odalomból leginkább ajánlható metodikai rnü :
P. Wagner:
Die Methodik
des Erdkundeunterrichtes,
Lipcse,
1921.

2 kötet.
Dr . Kogutowicz Ká r oly ."
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körvonalaí,

1. A tanítóképzésnek
már sok évtizedre terjedő muItja van. Itt az ideje
tehát, hogy kidolgozzuk a tanitóképzöi
pedagógiát. Vagyis elérkezett már az
ideje annak, hogy a tanítóképzőkben
folyó pedagógiai munka elm életét tud.
módszerek segitségével megállapitsuk és rendszerbe foglaljuk. Erre egyebeken
kivül azért is szükség van, hogy biztositsuk a tanitóképzés tudatos s tervszerü
belső fejlődését. De a tanitóképzőí
pedagógia kidolgozására más iskolatipusok
példája is sarkal, melyek mögött mi, mint kifejezetten pedagógiai szakiskola,
nem maradhatunk el. A középiskolának például már van tud. okadatolt nevelési
és tanitási elmélete; van gimnáziumi pedagógia.
A gimnáziumi pedagógia megalkotói a németek. A mult század utolsó
évtizedében Baumeister összegyüjtötte
a legjelesebb német szakembereket s
közremüködésükkel
megszerkesztette atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Ha ndbuch der Erzichungs- und Unter r ichtsiehr e für höher e Schulen c. többkötetes
müvet*. Ez ma a gimnáziumi
pedagógia chef-d'-oeuvre-je.
A cimben szereplő "für höhere Schulen" kifejezés
nem okozhat félreértést. A szerkesztö ugyanis az első kötethez irt előszóban
határozottan kijelenti, hogy a "felsőbb iskolákv-on
a humanisztikus gimnáziumokat s progimnáziumokat,
a reálgirnnáziurnokat
és realiskolákat
és a
magasabb polgáriskolákat, szóval azt az iskolatipust kell érteni, melyet nálunk
középiskolának
neveznek. A szerkesztö még külön hangsulyozza, hogy ez a
munka nem foglalkozik a szak iskolák, köztük a tanítóképzők
nevelési és
tanitási munkájával,
Akinek még ezek után is kétségei volnának, a mü tartalmi
tanulmányozása révén hamar rneggyöződhetik, hogy benne tényleg középiskolai
pedagógiaról van szó.'
.
A Baumeister szerkesztette munka beosztása arqponmlkjihgfedcbaZYXWV
kövétkező, Az első kötet
első részében Th. Ziegler, a strassburgi egyetem ismert, volt filozófusa széles
neveléstörténeti keretek közt ismerteti a középiskola kialakulását. A második
részben az európai 'kulturországok
és , az Egyesült-Államok
középiskoláinak
szervezetét s felügyeletet ismertetik különböző szerzők. A második kötet első
és az általános
része adja dr. W. Toischer tollából a teoretikus pedagógiát
didaktikát, második része pedig dr. A. MathiastóI a gyakorlati pedagógiát.
A harmadik s legvaskosabb
kötet különbözö rszerzöktöl
a középiskola tantárgyainak methodikáját nyujtja.
A rnü tartalmának e futólagos áttekintése sejteti azokat a problémákat,
melyekkel a középiskolai pedagógia foglalkozik, de e pedagógia tud. strukturájaról
határozott és világos képet nem ád. Baumeistera történeti és szervezeti
résszel kezdi, holott bizonyos, hogya
pedagógiának, mint tud. rendszernek,
A szerkesztőt, ugy
nem a történeti és szervezeti résszel kell kezdődnie,
látszik, a részek egymásutánjának
megállapi-ásaban
nem tudományelméleti
szempontok,
hanern csakpraktiklls
és didaktikai meggondolások. vezették.
Azért teszi a történeti és szervezetí részt előre, mert a középiskola történeti
fejlődésének vázelását s jelenlegi szervezetének összehasonüté
ismertetését jó
bevezetőnek és előkészítőnek tekinti a középiskolában
jelenleg folyó pedagógiai
(nevelési, didaktikai és methodikai) munka ismertetéséhez.
Ha egyakorlati
és didaktikai meggondolásoktóI
eltekintve tüzetesebb
*

C. H. Beck kiadása, München, 1895-91.
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vizsgálat alá vesszük a Baumeister-Iéle müvet, azt fogjuk megállapithatni.
hogy
négy részből állónak látja. Ezek a részek az elméleti,
a középiskolaí pedagógiát
a gyakorlati, a szervezeti
ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
il történeti rész. A teoretikus
vagy elméleti rész
ismét két problemakört
foglal magában:
neveléstant
és tanítástant
vagy
didaktíkár. A neveléstan
az ápolás
és a fegyelmezés tanát tartalmazza. A
és különös
didaktikára
oszlik. Az előbbi foglalkozik
didaktika pedig általános
a tanitás általános problémáival:
a tanitás céljaival, anyagával, menetével, a
tantervvel és a tanitási eljárással. A különös didaktika vagy methodika a középiskolában tanitott összes tantárgyak feldolgozási
módjának
vizsgálatával foglalkozik. Ha a neveléstan és az általános didaktika problémáit
konkretizáljuk,
az élethez közelebbhozva
tárgyaljuk. kapjuk a középiskolai pedagógia gyakorlati
részét. A gyakorlati rész problémái:
a tanitó személyisége;
a tananyag feldolgozása; a középiskolaí
módszer;
a középiskolai
fegyelem, az egyes tanulók
megitélése, értékelese
s a velök való bánás ; az iskola és a családi ház,
internátusi
nevelés;
iskolai egészségtan.
A középiskolai
pedagógia
vázlata
tehát a következő:
K ö z é p is k o la i

!. Elméleti

p e d a g ó g ia .
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II. Gyakorlati r.
Ill. Szervezettan.
IV. Történet.
1. iskolaszervezet
2. fölszerelés
3. igazgatás

1. Neveléstan.

2. Taitástan.

4. felügyelet

-:
/ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj

Ápolás
a ) Általános
tanatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
tanítástan
b j A fegyelbj
Különös tamezés tana
nitástan vagy
módszertan
(methodika).

Ha a középiskolai
pedagógia ,e tud. berendezés ére futólagos
pillantást
vetünk, több gyenge pontját vesszük észre. Logikailag
nem okadatolt
a középisk. pedagógiának
elméleti
(teoretikus)
és gyakorlati
pedagógiára
való
osztása, rniután m indkettő csaknem azonos problemákkal foglalkozik. Második
fogyatkozás, hogy a Baumeister-féle
középisk. pedagógia tul van terhelve általános pedagógiai részletekkel.
A középiskolai
pedagógiába
Hem valók ped .
. fejtegetések oly formában
és terjedelemben,
amint azok a pedagógiaban
mint
tudományban, tehát mint rninden iskolafajt
felölelő elméletben
előfordulnak.
A középiskolai pedagógia a ped, problémákat /kö"lépiskolai
vonatkozásukban
tartozik tárgyalni. Igy pl. a középiskolai
pedagógiának
nem kell s nem is
szabad a fegyelmezés tanának teljes s részletes
tárgyalásába
bocsátkoznia,
hanem rögtön a középiskolai
fegyelmezéssei,
tehát a~zal a többlettel kell foglalkoznia, amely a fegyelmezés tanahoz járul, ha a fegyelmezés tanát el középiskolákra vonatkoztat juk. A tulterheltség
mellett nagy kifogásunk
a közép isk.
pedagógia rendszere. ellen, hogy nincsen benne semmi eredetiség. Berendezése,
tagolása egészen olyan, mint a milyen azé a tud. pedagögíáé,
melyet a mult
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század második
felében
a Herbart-féle
pedag. körhöz tartozó elmélkedők
alkottak. Alapfelíogásában,
gyökerében
is Herbart
szellemét
leheli. Herbart
p~d.· rendszere valóban igen alkalmas volt arra, hogy a középiskola
a maga
alapvetését.
Herbart
elsősorban
a
ped. munkájának
benne keresse
elméleti
középfoku iskolákat tartotta
szem
előtt,
midőn
pedagogizált.
Pedagógiája
. tehát módfelett alkalmas volt arra, hogy reá támaszkodjanak,
mikor a középiskolai pedagógiát megkonstruálják.
Csakhogy ez még nem jelenti azt, hogy
a középiskolai
pedagógiának
épen olyan berendezésünek
kell lennie, mint a
milyen a Herbarti alapokon nyugvó és Herbart követöi által koncipiált századvégi pedagógia. E~ért a tanitóképzői
. pedagógia
tagolásában
és problernati'kájában
nem fogjuk mintául venni a középiskolai
pedagógiát. A dolog termépedagógiában
is lesznek olyan
szetéből folyik azonban, hogy a tanitóképzői
részek, -melyek a középískolai
pedagógiában
és általában
a pedagógiában
peqagógiának
is lesz
mint tudományban
megvannak, igy pl. a tanitóképzői
didaktikai, methodikai, történeti,
szervezetí stb. része, de lesznek, önálló .prob-rqpo
,
lemái is, olyan részei tehát, melyek a tanitóképzőí
pedagógia sajátjai.
2. Hogy melyek ezek a problémák
s egyáltalában
mik egy tanitóképzői
pedagógia lehető körvonalai,ennek
kifejtésére aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
M a g y a r T a n í t ó k é p z ő szerkesztői
tisztének átvételeker felhivtam a tanítóképzők
szakpedagógusait
s egyéb szaktanárait. Pelhivásornnak,
sajnos, nem kelt visszhangja .. Ezért magam 'teszek
kisérletet a tanitóképzői
pedagógia problematikájának
felvázolására.
Azok, kik ma a pedagógiát,
mint tudományt
müvelik,
rnüveiket a
teleológiaval kezdik. Teleológia
a pedagógiának
az a része, mely a nevelés
céljairól, a nevelés lehetőségéről
és jogosultságáról
szól. Önként kinálkozik
tehát, hogy a tanitóképzői
pedagógia köi vonalainak kijelölését is a teleológiai
résszel kezdjük, Ha a tanitónevelésnek
csak az volna a célja, ami a nevelésnek
általában, akkor a pedagógia teleológiai része fedné a tanitóképzői
pedagógia
teleológiai részét, vagyis az' utóbbinak nem volna külön teleológiai része. De
ebben az esetben a tanitóképzöi
pedagógiának
nem volna létjogosultsága
sem,
mert a célok azonossága
maga után vonná a további rfszek
azonosságát
is.
A. tanitónevelésnek
azonban több a célja, mint a nevelésnek általában. A tanítóképzői pedagógia célja magában foglalja az egyetemes pedagógia célrnegjelölését;
de ezzel nem éri be. A.,. egyetemes. célmegjelölés
ugyanis az emberré nevelést
jelenti, de a tanitóképzői
pedagógiának
célja az emberré
nevelésen felül a
tanitóvá nevelés is. Mi nemcsak embereket
akarunk
a szó: minden irányu
értelmében képezni, hanem még ezenfelül tanitókat is. A tanitóképzői
pedagógiának
ezzel a többlettel
kell foglalkoznia.
A tanitóképzö
pedagógia célja
pedagógiát
eszeriút a tanitóvá nevelés. Ezzel a célmegjelöléssel
a tanitóképzői
uj és nehéz problémák egész sora' elé állitottuk.
Mert hogy tanítóvá
nevelhessünk valakit, tudnunk kell, ki az el tanitó, mily természetü
munkát végez
s mik ennek a munkának a fizikai, pszichikai
és egyéb kellékei és feltételei.
'Ebből aztán az követkexik, hogy a tanítóképzői
pedagógiának
a tanítói állás,
helyesebben
a tanitói hivatás vizsgálatával kell kezdődnie.
Mert csak term észeles, hogy ha valakit" valamivé nevelni akarok, elsősorban
tudnom
kell,
mivé akarom nevelni. A tanitóképzői
pedagógia
ezt a legelőször
elintézendő
problemakörét
eddig teljesen elhanyagolta.
Néhány pedagógiai iró megjelölte
ugyan a tanítói munka betöltéséhez
szükséges vonásokat, megrajzolta a tanitó
ideális képét. A nagy pedagógusok,
tanügyí szabályzatok
idevágó gondolatait
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mindenesetre felhasjf1á1hatjuk, de a tanitói hivatás természetének
megálla pitásához a modern pszichológiatol
kell utbaigazitást, segitőkezet kérnünk. Lehető
exakt módon, a kisérlelí pszichológia
módszereivel
és segitőeszközeivel
felszerelten kell kideritenünk,
mily természetü az a munka, melyet a tanitó végez.
Ha ezt megállapitottuk,
akkor egyuttal kideritettük
azt is, melyek azok a
fizikai, pszichikai
és egyéb természetü képességek,
melyek betöltéséhez szükségesék. Ime tehát a tanitóképzöi
pedagógiának
nem spekulációval,
hanem
pedagógiának
modern szellemű, exakt kutatással kell 'kezdödníe.
A tanitóképzöi
ezt az első részét elnevezhetjüktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
hiva tá sta n-na k. EI kell készitenünk a=hivatástani kutatások részletes programját,
megállapitani
arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
problernákat
és meghatározni a módszereket,
melyek szerint a kutatás
történni fog. Erre nézve
csak utbaigazitást,
de nem teljesen kitaposott
utakat kaphatunk
azoktól a
pszichotechnikai
és egyéb természetü
kutatásoktói,
melyeket összefoglalóan
tud. tehetségtannak
neveznek.
3. Ha sikerül majd lehető tud. módon megállapitanunk
a tanitói munka
természetét,
alkotó jegyeit, még !:lindig nem tüzhetjük
ki a tanitóképzöi
pedagógia céljai ul ezen jegyek kifejlesztését. Kérdés, kifejleszt etők-e? Kérdés,
Qly"iizíkal és pszichikai tulajdonságokról
van-e szó, melyek li fejleszthetőség,
vagyis a pedagógiai
munka területére
tartoznak.
Hiszen vannak, éspedig
számosan, ped. elmélkedők, akik azt tartják, hogy az igazi tanító, akár a
költő, - születik. Ezek a tanítóvá nevelést, tehát a. tanitói habitus sok vonásának nev.elés utján való tervszerü
kilejleszthetöségét
eleve kizárják.
Azt
hiszem, hogy e kérdésre csak ugy, egyéni meggyőződésből,
beható tud. vizsgálódás nélkül felelni nem szabad. Evégből a tanitói hivatás fizikai és pszichikai
alkotó jegyeit egyenkint tanulmányozni
kell. És pedig azt kell vizsgálat
alá
venni, hogy jöttek létre, hogy fejlődtek, mily hatások mozditották elő kifejlődésüket, melyek gátolták; mely egymásrahatásban
növekedtek, melyben nem stb.
Szóval az egyes alkotójegyeket
le kell vezetni genezisükre
s azután azt kell
vizsgální, hogyan fejlődrtek tovább. ,A fejlődest kell vizsgálni, hogy m egállapithassuk. fejleszthetők-e
és ha igen, mi módon fejleszthetők.
Mert a fejlesztésnek a fejlődéshez kell alkalmazkodnia.
Mindez más szóval annyit jelent,
hogy azt kell kínyomozni, hogy ez vagy amaz a fizikai vagy pszichikai vonás,
tevékenység,
tulajdonság,
amely a tanítói
munka satanitói
habitus egyik
alkotó vonása, melyik korban s mily formában jelentkezik először és hogyan
komplikálódik,
fejlődik tovább.
Ez a kérdés tehát a tanitóképzőkbe
járó
rnindkétnernü ifjuság tanulmányozására
utal bennünket. Megint olyan területre,
amelyet majdnem teljesen elhanyagoltunk,
jobban mondva meg sem kezdtünk
eddig. Egyesek elszórtan végeztek idevágó k,utatásokat, de tervszerü, kollektív
munka, sajnos, e téren még nem indult meg.
,
Ha sikerül majd lehető tud. érvényüséggel
megállapitani
azt. hogy a
tanítói hivatás betöltéséhez szükséges fizikai és pszichikai készségek az életkorok folyamán rnikor és mily formában jelentkeznek,
ennek nemcsak
a tanitóképzői
pedagógia teleológiai része szempoutjából
van jelentősége, de gyakorlati jelentősége is igen nagy. Minden
szakiskolának
életbevágóan
fontos
feladata annak a megállapítása,
hogy az oda beiratkozó tanulóifjuság
valóban
alkalmas-e annak az életpályának
sikeres betöltésére,
amelyre az illető szakiskola előkészit. A tariíróképzönek
azt kell megállapitania,
hogya
felvett nös ki nem. Ennek megállapítására
a tanítóvendékek közül ki való tanítónak,
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képző ma meg nem rendelkezik semmilyen mértékkel,
semmilyen
értékmeghatározóval.
Ez a fontos probléma tisztára a tanári testületek szubjektiv értékelésére van bizva, ugyatanitói
állásnak, mint a tanulóifjuságnak
nagy kárára.
Az előbbinek azért, mert olyanok is nyernek nagy számmal tanitói képesitést.,
kikben a hivatás betöltéséhez
szükséges
tulajdonságok
nincsenek
meg. Az
utóbbinak pedig azért, mert számtalanszor
megtörténik,
hogy egyik-másik
növendéknek
csak évek mulva, rnikor már más pályára átmennie nehéz, adják
ezen nagy
tudomására,
hogy a tanitói pályára
alkalmatlan.
A tanítóképzés
problemája kielégitő megoldást nyer, amint a tanitóképzői
pedagógia
kiderialkotó
vonásai nak életkorokhoz
tette a tanítói hivatás fizikai és pszichikai
mért ismeretképét,
mert ebben az esetben nem kell mást tennünk,
mint az
egyes tanulókat ebből a szempontból
vizsgálat alá vetnünk. A tanitói hivatás
fizikai es pszichikai vonásai szempontjából
az egyes tanulókat
lemérnünk,
diagnosztizálnunk
kell és lehet. A tudomány magaslatán
fogunk tehát
megfelelhetni arra a kérdésre, ki alkalmas a tanitói pályára, ki nem.
Az ifjuság tanulmányozása
azonban az itt tárgyait
problémákkal
még
távolról sincs kimeritve.
Sokkai
szélesebb
területet
kell annak felölelnie.
Egyaránt ki kell terjeszkednie
az ifjuság testi, pszichológiai,
logikai, erkölcsi,
szociális stb. vizsgálatára.
E vizsgálatok mindenike a problemák egész tömegét tartalmazza.
A testi élet tanulmányozásának
pl. a hossz- és súlynövekedés
törvényszerüségeinek
és átlag-értékeinek
vizsgálatán kivül az izomerő, tüdőkapacitás stb. vizsgálására
is ki kell terjednie, hogyavizsgálatok
eredményekép hozzájáruihassunk
a .15-19 éves magyar ifjuság antropometriai
normálértékeinek megállapitásához.
Még sokkal nagyobb
gazdagságot
tár elénk az
ifjuság pszichikai tanulmányozásának
problematikája.
Kezdve az érzékszervek
és az érzéki megismerés tartalmain
és tevékenységein,
a lelki élet egész _hatalmas területet befuthatja. Mindazok a problernák
megvizsgálásravárnak
a
15-19 éves korra alkalmazva, amiket a gyermektanulmány
és a kisérleti pe/ dagógia az iskolásgyermek
korára (6-14 év) vonatkozólag eddig vizsgált és
vizsgál. Miután pedig a képzőkbe
járó fiatalság lelki élete már meglehetősen
differenciált, a bonyolultabb
s fejlettebb
lelkiséget
kivánó logikai es ethikai
jelenségek tanulmányozására
is alkalmas.
Gazdag
terület
jut tehát az ily
irányu tanulmányozásnak
is. Társadalmi
nézőpontból
is vizsgálat
alá kell
vennünk tanitványainkat.
Emlitsük csak az ilyen kérdéseket:
milyen gazdasági,
müveItségi és családi milieuből kerülnek ki; van-e valamelyes törvényszerűség
szellemi és erkölcsi haladásuk és e miiieu között? Ezekhez hasonló kérdések
sokasága kinálkozik a kutatásra.
Ez ifjuságtanulmányi
kutatásokat
modern
szellemben, a gyermektanulmányrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
il a kisérleti lélektan nyujtotta módszerek és
eszközök felhasználásával
kellene végezni. Keresztülvitelükre,
nézetem szerint,
leghivatottabbak
intézetcink szakpedagógusai,
ami azonban nem zárja ki az
egyéb szakosok közrernüködését
és segitését. A tanítóképzöi
pedagógia
ezen
területet nevezhetjüktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ifjusá gta nna k.
pedagógiaban
elfoglalt helyét
Az ifjuságtan jelentőségét,
a tanitóképzői
talán nem szükséges részletesebben
fejtegetnein.
Szerepe
körülbelül az, ami
a gyermektanulmánynak
az egyetemes pedagógiaban.
A modern pedagógusok'
J)edig a tud. pedagógia segédtudományai
közt adnak helyet a gyermektanulmánynak, melyet nem is egy tudománynak,
hanem valóságos tudománykörnek
tekintenek, mert biológiai, pszichológiai,
szociológ~ai, ethnológiai, egészségtarn,
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logikai, esztétikai, ethikai stb. részleteket foglal 'magában s melyet ily formájában a pedagógiára
nézve alapvetőnek tekintenek. Ez a felfogása a mi szakirodalmunkban
a minap megjelent tud. munkának is.* Ez más szavakkal azt
jelenti, hogya
nevelés és tanítás
problémáit,
tehát a szorosabb
értelemben
nem szabad
vett neveléstant (hodegetikát),
továbbá a didaktikát és rriethodikát
többé, amint a Herbart-féle
pedagógia tette, az általános pszichológiára
és az
u. n. filozófiai ethikára épiteni. Igy vagyunk a tanitóképzői
pedagógiával
is.
Tudnunk kell, hogyaránkbizott
ifjuság szelleme
mily helyzetképet
mutat s
előmozdítani
akarjuk és tudnunk kell,
hogyan fejlődik, ha ezt a fejlődést
milyen egyéni különbségeket
mutat, mik azok ismertető jegyei stb., ha irányitó
ped. hatást akarunk rájok gyakorolni.
Fentebb
láttuk, hogy mindezeket
az
ismereteket az ifjuságtan tartalmazza.
Mindebből következik, hogy legfőképen
erre az ifjuságtanra
kell fölépitenünk a tanitóképzői
pedagógia neveléstani
és
didaktika-methodikai
részeit.
4. Ezzel eljutottunk a pedagógiának
már eddig is rnüveít területeire:
a didaktikára
és methodikára vagy mint elnökünk nagy koncepcióju székfoglaló
beszédében
mondotta:
a nevelés és oktatás általános és különleges
problemáira.** Az eddig mondottak alapján már nem szükséges vizsgálat alá venni
a kérdést: jogosult-e tanitóképzői didaktikáról
és methodikáról
beszélni? Mert
nem szeretnénk
abba a hibába esni, hogy az egyetemes pedagógia didaktikai
és methodikai fejtegetéseit
a tanitóképzői
pedagógia
keretei között ismételgessük. Erre valóban nincs szükség.
Miután a tanitóképzői
pedagógiának
az .
egyetemes ped. célokon kivül van sajátos célja is, következéskép
müvelődési
anyaga kiválogatásának
és elrendezésének,
azután közlésének
ezen sajátos
cél szerint is kell történnie.
A müvelődési anyagnak ilyen szempontu feldolgozását nekünk kell végrehajtanunk,
ezt senki helyettünk
meg nem csinálja.
Ez a plusz az, mely a tanitóképzői
pedagógia
didaktikai
és methodikaí
részét teszi.
Éspedig
első feladat a müvelődési anyagnak a tanitóképzés célja szempontjából való kiszemelése,
azután szerves egészbe foglalása, végül az anyag
ta ntervtermészetétől
függő eszközök kiválogatása.
Ezt a részt nevezhetjüktsrqponmlkjihgfedcbaZYX
elméletnek. Ide tartoznak a tanitóképzöi
tantervkészités
összes kérdései.
Második, talán még fontosabb
feladat, annak a kifejtése, hogy a tantervben előirt anyagot hogyan kell a tanitóképzés
különleges céljának megfelelően közölni. Sőt nemcsak
a tanitási, hanem a nevelési eljárás mikéntjét
is ki kell fejtenünk. E 'rész tehát a tanítóképzőkben
követendő
nevelési és
tanítási módszer és technika kérdéseit ölelné fel. Ezért módszerelméleti résznek
nevezhetjük. Ez a rész abban is különböznék
a szokásos
pedagógia hasonló
részétől, hogy az általános pszichológia
és a logika által nyujtott alapon kivül
a hivatástan
és az ifjuságtan
szolgáltatla
tényeken
és törvényszerüségeken
épülne fel. E módszerelméleti
rész felépítéséhez
természetesen
ugy a megfigyelést, mint a kisérletj pedagógiában
meghonosodott
kutatási módszereket
egyaránt használni
kell. Evégből
a nevelés es a tanitás közben tapasztalt
érdekesebb
eseteket
fel kell jegyeznünk.
Ilyenek közlésére
és gyüjtésére
egyesületünk folyóirata használható.
Ma már ugyanis kétségtelen, hogya peda-rqponmlkjihgfed
* Dr. Weszely Ödön : Bevezetés a neveléstudomá nyba .
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Molnár Oszkár
gógiának, tehát a tanitóképzőí
pedagógiának is kazuisztikaval kell rendelkeznie,
mint ahogy rendelkeznek a többi alkalmazott tudományok, pl. a jog- vagy
orvostudomány.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Még csak annyit kivánok itt emliteni, hogy a módszerröl
szóló e résznek a tanitás módszerével nem csupán általánosan kell foglalkoznia, hanem az egyes tanitástárgyak módszerével is. Ebből az összes szaktanárok tartoznak kivenni részüket. Az ő kollektiv munkájuknak lesz eredménye
a tanítóképzői
módszertan.
5. Ha eddigi fejtegetéseinkben a tanítóképző! pedagógia részeinek kifeja továbbiakban
tésében eltértünk a tud. pedagógia szokásos egymásutánjától,
a kitaposott uton maradhatunk. A tanítóképzöí
pedagógia rendszerét is a
szervezeti és történeti kérdések fejtegetésévei zárhatjuk le. A tanitóképzői
pedagógiatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szervezeti része felölelné az ily intézetek szervezetének, felszerelésének, vezetésének és felügyeletének összes kérdéseit. E kérdéseket összehasonlitó módszerrel kellene tárgyalni. Tehát nemcsak a mi tanitóképzésünk
szervezetével kell foglalkoznunk, hanem egybe ken azt vetnünk az összes
müvelt államok tanitóképzésének szervezetével. Olyan müvekre volna szükség,
képben és
mint aminö Félix Narjoux munkája, rnely egy-két tanítóképzőnek
szövegben való bemutatása utján ismerteti Francia-, Angolország, Svájc, Németország, Ausztria és Belgium tanitóképzésének külső szervezetét.** Természetesen
e munkának ma már csak történeti értéke van. De jó példát ad arra, hogyan
kell az ily természetü kérdéseket megoldani. A szervezeti rész megirása
különben nem ütköznék nagyobb nehézségekbe. E téren nekünk már gondos
szabályzataink vannak; gondoljunk csak a Rendtartásra, a Vizsgálati szabályzatra, a köztartásvezetök
teendőit szabályozó utasitásra.
A tanitóképzői pedagógiát betefőző rész volna a történeti rész, melyhez
kapcsolódnék a statisztika. A történeti rész adná a tanitóképzés történeti
kifejlődését ugy egyetemes, mint hazai alakjában. Nemcsak külső fejlődéstörténet tartozna lenni, de a belső fejlődés rajza is. Előbbi minőségében az összehasonlitó szervezeti részhez kapcsolódnék, utóbbiban pedig az általános és hazai
történethez, müvelödésés filozófiatörténethez. E történeti rész értéke megbecsülhetetlen. A történeti fejtegetés az intézménynek mélyebb megértésére,
valódi értékelésére vezet és a továbbfejlesztéshez értékes szempontokat, irányelveket ád. A történeti résszel összefüggesztendő, annak anyagot szolgáltató
volna a statisztika. A tanitóképzésről, sem a külföldiről, sem a hazai ról, nem
rendelkezünk elegendő anyaggal. Ami idevágót a kormány jelentések és az
Értesitők tartalmaznak, az nem elegendő és ez a kevés anyag sincsen feldolgozva. Nem elegendő ugyanis, hogy különböző számok álljanak rendelkezésünkre, de azokat határozott szempontok szerint csoportositani kell s a számoszlopokból valamelyes összefüggéseket, tehát törvényszerüségeket kell kiolvasnunk. Hogy az ilyen feldolgozásokra az egész intézmény áttekintése és ez
alapon továbbfejlesztése szempontjábót mily égető szükség lenne, nem szorul
bővebb magyarázatra.
6. Összegezve fejtegetéseinket, a tanitóképzői
pedagógia rendszerének
körvonalai a következőkben vetitődnek elénk:
• Dr. Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudomá nyba .

*. Félix

Delagrave. 1880.

Narjoux: Les écoles nor ma les prtma ires.

45.1.
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1 . C é lt a n

(teleológia).

V I. S z e r v e z e tta n .

1. Épités, felszerelés
2. Szervezet
3. Igazgatás
4. Felügyelet.
I ll. I f j u s á g t a n

(hébélögía).
rKornis.]
I V . T a n t e r v e lm é le t
(a

tanitás anyaga
és eszközei).

V . M ó d s z e r e im é le t .

1. A nevelés és tanitás
módszere és technikája.
2. Az egyes tantárgyak
módszere.
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Oszkár

pedagógia
körvonalai.
Lehet, hogy e kör7. Ime, ezek a tanitóképzői
vonalakból
összeállitott
kép nem teljes s kiegészítésre
szorul. Az is lehetséges, hogya
problémák
elkülönitésében
és felsorakoztatásában
hibáztam.
Talán olyant is egy kalap alá vontam,
ami nem tartozik
össze és viszont:
összetartozókat
netánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
széjjelszakítottam . Annyi bizonyos, hogy tudatosan tértem
el a hagyományos
pedagógia problematikájától
és tud. berendezésétől,
Mindig
a tárgy természete, különleges szükségletei lebegtek szemem előtt, midőn annak
legfőbb kérdéseit
s azok egymásutánját
kijelöltern.
Lehet, hogy egyben s
másban hibáztam. A tárgyilagos birálatot erre nézve szivesen fogadom.
Hátra volna most már e kereteknek tartalommal
való kitöltése, azaz a
taditóképzői
pedagógia részletes kidolgozása.
Ez oly munkaprogramm,
melyet
évtizedekre terjedő szakadatlan
és tervszerü
munkával is aligha lehet befejezéshez vinni. Amint részleteibe hatolunk, mindig ujabb és ujabb kérdésekre
fogunk bukkanni, melyek ismét ujakat fognak felszinre vetni. A tanitóképzői
pedagógia megalkotása
nem is lehet egy ember munkája. Hiszen vannak oly
természetü részei, melyek csak kollektiv munkával
oldhatók
meg. A tanitóképzői pedagógia
megalkotása
tehát feltételezi a tanitóképzői
tanarságnak.
mint rnunkaközösségnek
évtizedekre terjedő tervszerü, kitartó munkáját s az
Egyesületnek,
mint e munkaközösség
összetartójának
folytonos,
éber' közremüködését.
Egyszóval:
a tanitóképzői
pedagógia
megalkotása
a tanitóképzői
tanárság feladata!
M o ln á r
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zyxwvutsr

. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c é l- ir á n y it o t t a o s z t á ly o z á s .
Az

o s z t á ly o z á s

o s z t á ly o z á s

e lv i

h á ro m
.

je le n t ö s é g e .

-

f ö k ö v e t e lm é n y e .
A

F o g a lm a .
-r-'

A

s z o r g a lo m

-

H ib á k .

m a f la v is e le t
je g y é n e k

-

A

k ü lö n b ö z ö

é s a s z a r g a lo m

s z e re p e .

ta n tá rg y a k b ó l
-

[ e lle m la p o k .

v a ló
-

m e g á l/ a p it á s a .

A nevelésnek
egyik legkényesebb
pontja az osztályozás.
Aki a diákpszichológiában
csak némileg ís járatos, annak látnia kell, hogyadiákoknak
legalább atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
95 0 /0-a a jegyért tanul. Azért lelkiéletének
alakulása nagyon sokszor
olyan irányba terelődik, mint amilyen szellemet lehel az osztályozás.
Az osztályozás akkor is nagyjelentőségü
marad, ha az eszmény szempontjából
az
osztályzatról
a lélek nemes tartalmára írányitjuk a figyelmet.
Az osztályozás nagy horderejü nevelőí tevékenység lévén, természetszerü,
hogy ismételt eszmecs~re tárgya volt. Miután az osztályozásban
általában nem
az igazi érdemek
jutottak kifejezésre,
sokan elvileg ellenezték.
Igy például
Geőcze Sarolta ezeket mondja: " ... az osztályozást rég el kellett volna már
törölni, - avult eljárás az, igazságos ugyse lehet; mert nem az erőíeszitésnek,
sem a szorgalomnak,
sem a becsületes törekvésnek
meg nem felel; hanem
csak a puszta eredménynek,
amely sokszor a merő véletlentől függ, - sokszor
a legléhább
tanuló kapja a legjobb jegyet - hatása azért nem ritkán erkölcsromboló
és energiaölő ... " *) Ha e sorok szemébe
nézünk, akkor egyrészt
írójával egyet kell értenünk abban, hogy osztályozásunk
alkalmával a lényeget
sokszor teljesen figyelmen kivül hagyjuk, viszont másrészt nem követhetjük
abban, hogy az osztályozás
elavult eljárás volna. Nem az osztályozás rossz,
Az osztályozás
hanem a mi osztályozásunk
nem felel meg a kívánalmaknak,
*)

M agyar
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cél-irányitotta
osztályozásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lO t

elvileg helyes, csak osztályozásunk
módja általában célttévesztett.
Aki az egészséges ambició jelentőségét
látja a nevelésben,
egészen
természetesnek
fogja
találni, hogy azt megfelelő osztályozással
támogatnunk
kell. A kommunizmus
alatt munkánk hanyatlásának
egyik okát az osztályozás eltörlésében kell keresnünk. Hiszen aki nyitott szemmel
figyelte a növendéksereg
ezirányu megnyilatkozásait;
láthatta, hogy általában az elégséges
diákoknak tetszett az az
osztályozás, amely szerint valaki vagy megfelelt, vagy nem felelt meg.
Az eddigiekből annyit állapithatunk
meg, hogy nézetem szerint az osztályozásra elvileg szükség van, csak osztályozásunk
módját kell a nevelés célja
szempontjából
revizió alá vennünk. E sorok irója magára nézve nagyon kellemetlennek tartja az osztályozást;
lelkének sokkal jobban esnék, ha az osztályozástól függetlenül lehetne a lelkeket formálni, ha osztályozás nélkül érhetnők el nevelői célunkat.
Azonban a nevelés munkájában
nem az a lényeg,
hogy mi kellemes a nevelőnek, hanem az, hogy mire van szükége a nevel endőnek, A gyermek és ifju lelki életének vizsgálata
feltétlenül
az osztályozás
szükségességéhez
vezet, csak azt kell kutatnunk, hogyan lehetne a mai helytelen irányu osztályozást
igazi nevelői aktussá tenni.
.Evégből boncol juk az osztályozás fogalmat. Ugy érzem, hogy az osztályozás értékelés. Értékelni pedig csak értékeket lehet. Filozófiai álláspontunk
a végső értékben:
az igazság keretében
három 'sajátos értéket különböztet
meg, ugymint : logikai, etikai és esztétikai értéket. Ezek az értékek a nevelés
céljában: a szernélyiségben,
harmóniában
tartoznak lenni. Osztályozásunkon
tulajdonképen
azt kell értenünk, hogy megnézzük, vajjon ezeket az értékeket
mennyiben fedezhetjük
fel a növendék
lelkében;
mennyiben
közeledett
az
eszmények felé. Igy ami osztályozásunkat
nevelesünk egyetemes
célja irányitja. Ha ebből a szempontból
önvizsgálatot
tartunk, akkor meg kell állapitanunk, hogy egyoldaluan jártunk el, amikor nagyjában csak a logikai értékeket tettük mérlegelés tárgyava. Szóval ebben a nagyjelentőségü
munkánkban
is rnerö intellektualizmus
nyilatkozik meg. Igaz, hogy a logikai értékek csaknem matematikai
exaktsággal
tehetök
a mérleg serpenyőjére.
. mig az etikai
értékek figyelembevétele
altalában sulyos feladat,
amennyiben
szálai sokszor
a sötét háttérbe vezetnek, ahova csak nagy küzdelrnek
utján tudunk egy-egy
világosabb sugarat vetni. De bármilyen akadályai
legyenek egy jobb értékelésnek, a nevelőnek nem szabad meghátrálnia
a mutatkozó
nehézségek elől.
Az .első nagy hiba akkor mutatkozik,
amikor egyes esetek, részletek,
havi munka osztályozásában
csak a tudást nézzük' és nem kutat juk eléggé azt
az akaraterőt,
amely a tudáshoz
vezetett. Ha például két növendék
tudását
egyformán közepesnek
(jó) találjuk és ezenkivül azt is érezzük, hogy az egyik
nyugszik, a másik tudása
tudása otthoni munka nélkül, csak a magyarázatori
az iskolai tanitás szigo ru figyelemmel kisérése mellett, otthonában való nagyon
komoly tanulásnak eredménye, akkor - ha a személyiség
lényegét világosan
látjuk - egészen természetesnek
fogjuk találni, hogya
növendékek osztályozásakor a tudás mellett a mögötte rejlő etikai értéket is kell figyelembe vennünk, ugy, hogy ha kiderülne, hogy az első szabad idejét esetleg léhaságra
ford it otta, mig ellenben a másikat feltétlenül megbizhatónak
tartjuk, életét az
iskola nyujtotta elvek irányitják, el nem tudom képzelni, hogy egyik növendék
munkáját jelesseI, a másikét elégségesseI
osztályozzuk.
A másik nagy hibát
akkor követjük el, amikor a félév, de különösen
az év végén a mut~tkoz.ó
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esetleges több tudást az év közben tett tapasztalataink
rovására értékeljük.
Igy például erkölcsi szempontból
rombolónak
tartom az olyan osztályozást,
elsajátitott
tudás alapján
átenged
amely az utolsó 5-6 héten át gyorsan
olyan növendéket, aki 8 hónapon keresztül tiszta elégtelen volt. Ez az etikai
értékek teljes figyelmen kivül hagyását
jelenti. Aki 5-6 hét alatt tudja az
egész évi anyagot megtanulni, 8 hónapig pedig tétlenül töltötte idejét, azt az
élet majdan - ha kellő időben nem tudjuk jobb ut ra tériteni, - a nemzetbontók oldalán fogja elkönyvelni. Ebből a szempontból károsaknak
tartom az
osztályvizsgálatokat,
amelyek sokszor
alkalmat nyujtottak arra, hogy valaki
hosszu hónapokon
át tanusitott kötelességmulasztását
egy szerenesés felelettel
elfeledtesse.
Az évvégi összefoglalások
nevelői szempontból
sokkal kedvezőbbeknek látszanak.
Az etikai háttér vizsgálatának
egyik követelménye,
hogy nemcsak azt a
munkabeíektetést
tartozunk kutatni, amely az előttünk bemutatott
tudáshoz
vezetett, hanem - a lehetőség szerint ~ a növendék
egész életét kell figyelemmel kisérnünk abból a célból, hogy tudásában
megnyilatkozó
elvek irányitják-e cselekvéseit;
vajjon tudása csak ajakgirnnasztika-e,
vagy pedig mélyebben
gyökeredző,
egészséges lelki tartalom.
Tapasztalatunkat
feltétlenül érvényesitenünk kell tantárgyunkban
elért eredmény értékelésében.
Tehát három tényező
vár itt rnérlegelésre : 1. a tudás, 2. a tudáshoz vezető m unkabeíektetés
és 3,
a tudásnak - lehetőség szerint életirányító
szerepe.
Ha ilyen elvi álláspontról
bonckés alá vesszük az osztályozásnak
többször hallható
következö
szabályát:
"Ha tud, átmegy, - ha nem tud, megbukik", akkor meg kell állapitanunk,
hogy az abszolut
igazságosság
köntösében megjelenni látszó eme mondás - intellektualisztikus
jellegénél fogva nagyon sokszor az abszolut igazságtalanság
álláspontját jelzi. EI tudok ugyan
amelyek között ez a mondás használható, azonképzelni olyan körülményeket,
ban elvi jeltegenél fogva az esetek legnagyobb
részében az igazság ellen dolgozik. Ugyanis benne a legridegebb
formában jut kifejezésre az az elv, amely
szerint osztályozásunk
alkalmával csak a tudás szerepel,
nem is akar tudoamely a tudáshoz vezetett,
s nem is akarja
mást szerezni arról a munkáról,
látni a tudás életirányitó természerét.
Ezek a fejtegetések függetlenek attól, vajjon hivei, vagy ellenzői vagyunk-e
a notesz-rendszernek.
Mindkét esetben szükségét érezzük annak, hogy osztályozásunk ne csak a logikai, hanem az összes értékek mérlegelésén
n yu g o d jé k
A különböző
tantárgyak
eredményeinek
megitélése
után értékelésünk
: a magaviseletről
és a szorgalomról
kell még megkét fontos kífejezőjéről
ernlékeznünk. E sorok irója tanitványainak
mindenkor
azt kötötte a lelkére,
és szorgalomból
törekedjenek a legjobb
hogy mindenekfelett
a magaviséletből
jegyre érdemessé
lenni. Ennek ismételt hángsulyozása
nevelői szempontból
igen hasznosnak
bizonyult.
A mai intellektualisztikus
osztályozás melleit a
értékmérői
- ha megállapitásunk
helyes - sokszor
magaviselet
és szorgalorn
többet beszélnek, mint a bizonyitvány összes többi jegyei. Nagy jelentőségük
ellenére a középfoku
és szakiskolák
végső értékeléseikben
(érettségi bizoyitoklevelek,
stb.-ben)
vagy mostoha elbánásban
részesülnek,
vány, kűlönböző
vagy pedig teljes mellőzésüket
tapasztaljuk.
Az érettségi bizonyítványokban
nem talál juk a szorgalom
kifejezőjét.
A különböző
oklevelekben
(tanítói,
tanári, mérnökí,
orvosi, stb.) pedig hiába keressük
mind a magatartás,
mind
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cél-irányitötta osztályozás
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a szorgalom értékelését;
vagy hiába keresünk olyan oklevélmellékle!et,
amely
erről felvilágositást
adna, pedig ez bizonyára
rendkivül
érdekelné az élet
irányitóit, akik az okleveleseket alkalmazzák.
Az oklevelek általában az értelmi
élet rideg mérlegelöi,
Ha azoklevelesek
további sorsát nézzük, azt látjuk,
az etikai
hogy őket légtöbb alkalmazásukban
minősitik,
amely minősitésben
értékek dominálnak.
Ha például
azokat a minősitési táblázatokat
olvassuk,
.amelyek szerint az állami tisztviselőket
minősitik,
akkor ezekben különösen
olyan értékek felől való érdeklődést
tapasztalunk,
amelyekre nézve az oklevél
vagy semmi, vagy csak nagyon fogyatékos
felvilágositást
tud adni. Miután
ezek a minősítésék
nem egyoldalu értelmi, hanem egészséges,
egységes értékelést t~tanak
szem előtt, különösen az etikai értékeket karolják fel, szükségét érzem annak, hogy ezek megfelelő változtatással
az általános középfoku
és szakiskolákban
is bevezettessenek,
ahol mint jellernlapok,
vagy személyi
lapok forrásai lehetnének
azon rninősitéseknek,
amelyek a különböző bizonyitványo\k és oklevelek
mellékleteiként
kiadhatók
volnának.
E jellemlapok
kérdöpontjai
közelitőleg ugyanazok lehetnének, mint amelyek szerint az ifjuság
önvizsgálatát
intézzük. ,
E jellernlapok .lelkiismeretes
vezetése
nemcsak abból a szempontból
értékes, hogy valamely iskola összes évfolyamainak elvégzése után ad támaszt
az eredmény helyes értékelése tekintetében
és módot nyujt bizonyos rninősités kiadására, hanem jelentösége abban is mutatkozik,
hogy az iskolai idő
jön az etikai értékek meggyökereztetésében
is. Tehát
során segítségünkre
értékeket (különösen
etikai értékeket)
átplántáló
és értékeket helyesen rnérlegelő szerepak- volna, Alkalmat adna arra, hogya
rideg számok helyett
beszédesebb
szavakkal jellemezhetnők
a lelki élet gazdag változatait.
'akarok
még hozzáVégül a szorgalomból
való jegy megállapitásához
szólni. Nézetem szerint nagy hibát követ el az a, testület, amely a szorgalomból való jegyet az előmenetel alapján
állapitja
meg és nem vizsgálja közelebbről a szóbanforgó
növendéket,
vajjon megfesziti-e
erejét, vagy lanyhán
veszi-e kötelességét.
A szorgalmi jegyet a tudástóI függetlenül, tisztán a neveIési cél érdekében
való erőkifejtés
nagysága
szabja
meg. Nem tehetem
magamévá azt az elvet, hogya
bukott ifjúnak szorgalmát is erősen leszállitott
jeggyel értékeljük, mert hiszen - mondják - nem bélyegezhetjük
ostobának.
Olyan légkört kell terem tenünk. amelyben ne az ostobaság
legyen a szégyen,
hanem a lustaság. Az.....értelmileg gyengébb, de szorgalmas ember nem-szellemi
pályán elsőrangu munkástagja
lehet a nemzetnek. Viszont a lusta egyén seholsem válik a közösség
épülésére. Az észnek - az erkölcsi alaptól függetlenül
való - fennen magasztalása
makacs betegség. Hatalmában tartja .egész közfelfogásunkat. Nagy küzdelemre lesz szükség, mig a társadalom
köztudatából
ezt a betegséget kigyógyiiottuk. Ez a betegség
átragadt
a tanulóifjúságra
is,
amely sokszor legénykedik
azzal, hogy nem tanult,
azonban felszólitáskor
mégis tud. Ennek a ragadós betegségnek
a továbbterjedését
csakZYXWVUTSRQPONMLK
u g y akadályozhatjuk meg, hogy hangosan hirdetjük és osztályozásunk
alkalmával' határozottan követjük azt a felfogást, hogy nemcsak a tudást nézzük, hanem szigoru elvünk: a növendék ugy tudjon, hogy egyrészt a tudás szerzése akaratát
is ed zze, másrészt pedig a tudás egész életét hassa át.
Érzem az ezen alapon álló osztályozás minden nehézségét. Érzem, hogy
az itt kifejtett tanulmány-értékelési
elmélet a maga teljességében
nem valósit-
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ható meg; de itt nem annyira a teljes megvalósitáson
van a hangsúly, rnínt
inkább az igazságos
osztályozás
fokozatos
megközelitésén,
Az egyoldalú
intellektualisztikus
értékeléssel
szemben irányt óhajtottam mutatni, amelyet az
igazság érdekében - a lehetőség szerint - követnünk kell;
eszményt iparkodtam rajzolni, amely felé a jövő nemzedék becsületes vasakarata érdekében
a magunk szilárd akaratával törekednünk
kell.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
Dr . F r a nk Anta l.

A beszédművészet

tanítása."

4.

A beszédművészet ta nítá sá na k helye a ta nter vben. Az a fentebb megtanitása mint önálló gyakorlati
állapitott követelmény, hogy a, beszédművészet
studium kerüljön bele a tantervbe, nem foglalhatja magában egyuttal a merev
elzárkózottság
jellegét, sőt ellenkezőleg, épen tartalmánál fogva ez az egyetlen
»tantárgy"
a tanitóképzői tanterv egész szövevényében,
melynek sikeres vagy
sikertelen művelése az egész képzés eredményét eleve determinálja.
Tartalma
szerint u. i. nem nyujt uj ismereti anyagot, hanem csak a meglevő anyagat
változatos kapcsolással
forgatja, ébrentartja,
életképes ható el övé teszi, mely
befelé mint alkotó, kifelé mint kifejező tevékenység
jelentkezik. A szellemi
erő, csak ugy mint a testi, biologiai tevékenység
lévén, állandó tervszerü
használattal,
gyakorlással
emelkedik és forditva. Már pedig, ha aproblemát
nem a kifejező készség gyakoriásánál
fogjuk meg, hanem az utóbbit csak
mint a konstruktiv erő természetes
következményeként
tekintjük, akkor kiesik
kezünkből az egyetlen megfogható eszköz, mellyel ama belső konstitutiv erő
fejlödését irányithatjuk.
Mert ne áltassuk
magunkat azzal az egyéb ként a maga szük területén
megálló igazsággal, hogy minden tárgy ténybeli része természetszerüen
hozzájárul az alkotó szellemi erő kifejlesztéséhez
a benne rejlő eszm éltető elemekkel
s ez magában is elég. Azonban tágitsuk csak meg ezt az igazságot sakkor
be fogjuk látni ama kiegészitő igazságot is, hogy az egyes tantárgyak a tudomány oly széles területéről gyüjtik anyaguk at, hogy mindinkább differenciálódnak felfogásukban, kijegecesedő rendszerükben
pedig merevekké, egyoldaluakká
lesznek. Már most melyik az a tantárgy, a filozófia tör!énetén
kivül, amely
ezeket a kész rendszerökben
merev tárgyakat
az alakulóban
levő tanitói
egyéniségben
egységgé feloldhatja - még pedig nem készen átvehető rendszerek sorozatával, amint azt a filozófia története
is teszi, hanem, jóllehet
csak kisméretü, de mégis csak saját élménye, tevékenysége, fáradságos munkája
révén, ahogyan ezt a beszédművészet
gyakorlása alkalmával kell tenni, amikor
is minden tantárgyban
szerzett ismerete a növendéknek
anyagforrásul
szolgál
témájához;
ezt az anyagot magának kell megválogatnia, egymáshoz kapcsolnia,
felfogásához idomitania
s kifejező készségével
variálnia. A rnűvészi
alkotás
elemei ezek: az örök téma és változatai,
aminthogy
a tanító állandó témái
egész életén keresztül csupa változatok beszédbeli
megjelenésük ben. A tudós
csak uj tények et kutat, a tanitó a meglevő ismeretekre
művészi eszközeivel
rávezet. Hogyan kivánhat juk a jelölttől, hogy tanitása sikeres legyen, ha ezt a
.• Az előző közlemények
ban jelentek meg.

a ,Magyar Tanítóképző"

ugyanezen évfolyamának előző számai-
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rnűvészí munkát a gyakorló iskolában csak megfigyeli, de annak egyes apró
részleteit külön is, önmagában
nem gyakorolja?
Nem lehet kivánni tanitási
felfogást attól, aki élményszerüleg
át nem vergődik
mindama
részleteken,
melyekből maga a felfogás kialakul, A tantervnek csak azok a tárgyai nyujtanak
aktiv élményt a~jelöltnek, melyeket művészieknek
és gyakorlatiaknak
szoktunk
nevezni (gyakorlati tanítások,
ujabban fizikai, chemiai, biológiai gyakorlatok,
a gazdasági gyakorlatok, rajz, ének, zene, kézimunka,
torna); a több i elméleti
tárgy csak mint passzi v élmény jöhet számba, még az irodalmi tanulmány is,
amennyiben csak rnűvek élvező szemléleten alapszik s nem alkotáson.
Az alkotással járó tantárgyak közé sorakozik azonban
az emlitetteken
kivül a nyelvi oktatásnak az a szük keretekbe fogott része, melyet fogalmazásnak nevezünk, de ennek is csak az az egészen szük köre, rnely nem a
tiszta reprodukcióra
helyezkedik, hanem a reflexiókat is belevonja. (Ez azonban
nem jelenti methodikailag
a reprodukciók
- pl. leckemondás
- felesleges
voltát.) A fogalmazás és a gyakorlati tanítások a növendék aktivitása szempontjából a legértékesebb
képzési területek s mint ilyenek teljesen egybeesnek,
amennyiben a tanitás magában foglalja a fogalmazást.
A beszédművészet
tehát fentiek szerint az aktiv élményü tárgyak közé
ékelődik s közvetlenül
kapcsolódik
a fogalmazáshoz,
időben pedig fuegelőzi
a gyakorlati tanitást, minthogy a szaktantárgy
már feltételezi
a fogalmazási
készséget. Azon tartalmi jellegénél
fogva pedig, hogy minden más tantárgy
ténybeli anyagát témaként variálja, illetőleg más felfogás hoz mérten feloldja,
az elméleti tantárgyak összefoglaló kapcsának-szerepét
veszi át.
Mindezek alapján a beszédművészet
a maga teljes egészében a növendék
részéről állandóan felszinen tartott aktiv koncentráció s mint ilyen a tantárgyak
belső életerejévéválik,
a tantervi alapgondolatnak
megtestesitőjévé.
A tapasztalt
pedagógus tudja, hogy a középfoku tanitás vonalán mily, nehéz csak olykor
is a rokontárgyak
elemeit -koncentrálni:
s mily ritkán, talán sohasem jut a
növendék abba a helyzetbe, hogy összefoglaló
áttekintést
szerezzen a héttőlhétre halmozódó ismereti
anyag egész komplexumáról,
hogy azt valamikép
rendezze, hogy megállapitsa,
mennyiben emelkedett
látóköre, melyek azok az
ismereti elemek, amelyek "kinyitották a szemét" stb. Mindezekben
oly anyag
kinálkozik
a beszédművészet
számára, melyeknek értékesitése
a pedagógia
iskolájának elsőrangú érdeke
és amely értékesítés
révén a tanitóképzőnek
. szakiskolai
jellege markánsan
kidomborodik
más középfoku
iskolák közül.
Ezt a szakjelleget a pedagógia mellett a beszédművészet
tan it ása adja meg.
(Hogy miként szolgálja
a koncentráció
célját a valóságban,
arról lentebb.)
Az ekként centrális helyzetbe kerülő beszédművészetnek
minden létjogosultsága megvan tehát ahhoz, hogy önálló studiuntként müveltessé •. Mindazáltal
szorosan hozzákapcsolódik
egyrészről a logikához, mint a gondolkodás szabályainak tudományához,
másrészről a nyelvi és irodalmi
studiumhoz,
mint a
mindkét esetben ezek normáinak
gyakorlati megvalókifejezés esztétikájához,
sitása céljából.
Mindenekelőtt
azonban szükséges, hogy tisztáztassék
a beszédművészet
viszonya a vele szoros összefüggésben
levő nyelv-irodalmi
studiummal.
Ez
utóbbinak
anyaga
háromféle
természetü:
1. szernléleti ' anyag az irodalmi
művekben nyelvi es esztétikai szempontból,
2. elméleti anyag, mint az előbbi
szemlélet elvonása és végül 3. gyakorlati
anyag az elméleti
anyag gyakor-
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lására a íogalmazásban.
Ez utóbbihoz simul a beszédművészet,
rnint aktiv
élmény.
Szükséges tehát megvizsgálni a fogalmazás tanításának
mibenlétét, hogy
a kettőnek
viszonya 'a tanitóképzői
oktatásban
szabatosan
megállapittassék.
Az eddigi, tanterv a fogalmazás
céljául azt tüzte ki, hogy a jelölt a
képesitő vizsgálaton a nevelés körébe tartozó valamely kérdésről
gondolatait
irásban szabatosan, jó magyarsággal
elő tudja adni. Ez a célkitüzés a fogalmazás tanitását az irásos értekezes formáján át a tudományos
képesites felé
tulajdonképeni
terelte s igy teljesen figyelmen kivül hagyta a tanítói hivatás
eszközét: a szóbeli fogalmazást,
ami azzal a következrnénnyel
járt, hogy a
szebeli fogalmazás szorgalmazása
nélkül maga az irásbeli
fogalmazás is igen természetszerüen
- igen nehezen
ment, hiszen az irásbeli
fogalmazás
csak tökéletesebb
formáju szóbeli
fogalmazás;
de még sulyosabb
következménye volt ennek az, hogy a jelölt egész lényét a helyi emlékezet
gyenge
láncaival az iráshoz kötötte gyakorlati 'tanításaiban,
nem törődve didaktikaval
és methodikával,
de még a gyerek ros~
feleletei vel sem, reá nézve a iö az
volt, hogy részletes en kidolgozott s- a tanár részéről átjavitotl tervezetét lehetőleg szóról-szóra
elmondja s mihamarább
csendes, de biztos, helyére kerüljön.
Ily, alapjában elhibázott, tanterv mellett nem lehet tanitói egyéniséget nevelni,
mert már a kezdő próbálgatások
alkalmával is a jelölt tekintete nem a növendékek szeme közé van irányítva, hanem az irásba; gondolatvilága
nem a helyzethez alkalmazkodik,
hanem az emlékezet utján a mondatok szavaira,rqponmlk
il növendékek tekintetében
nem a feszült figyelmet látja, mely ösztönzéséül
van,
hanem a leskelödést,
hogy mikor sül bele mondókájába;
szóval: a részletekkel kell küzködnie, mikor a tanítás
szövevényes, egészével kell villámgyorsan bánnia!
Ez a vázolt következmény
egész természetes
és szükségszerü
oly fogalmazástanitási
rendszer
mellett, mely kezdő s végső fok nak a lassubbat, a
fogalmazást. Az irás tulajdonképen
nehézkesebbet
választja, t. i. az irásbeli
végső, határozott alakja annak a tudatfolyamatnak,
melyből kialakul. A gonhogy
dolat' csak akkor kezd alakra vergődni, m iko r megindul az a törekvés,
a tiszta fogalmak aszóképzethez
füződjenek, (ismerjük a megfelelő szó keresésének nehéz pillanatait!)
majd hogy ezek ismét oly mondattá
alakuljanak,
mely teljesen fedi a gondolatot, ez azonban még" igen gyenge szerkezet, bár,
már hang nélkül ugyan, de szóbeli alakja a gondolatnak;
ez a szóbeli fogalmazás, mint laza szerkezetü alakja a gondolatnak,
hirtelenül
kimondva, azon
nyomban kiegészitéssel még helyesbithető, tehát hajlékonyabb természetii s ezért
a figyelem ellenőrzésére
szoruló, de egyben gyorsabb
lefolyás
is és épen
ezen tulajdonságánál
fogva kitünő
eszköz egyrészt élénk gondolatkapcsolatok létesitésére,
másrészt
a figyelem
öníegyelmezésére,
végeredményben
a
szabatos gondolkodásra.
\
Az irás beli fogalmazás
ellenben
épen azért, mert a gondolat
végső,
szilárd alakját nyeri általa, lassúbbá,
körültekintőbbé
teszi a gondolkodási
folyamatot, ami az irásmű tökéletes voltának kedveért elengedhetetlenül
szükséges ugyan, de nem ez az érdeke a tanitónak is, aki nem tudományos
kér-: dések ujszerü fejtegetéséveI foglalkozik, hanem csak a kész rnüvelödési anyag-ot legegyszerübb
elemeire bontja fel - élőszóval ugy, ahogyan azt az adott
helyzet kivánja. Az irásbeli fogalmazásnak
ez - a gondolkodási
folyamatot
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lassuvá tevő - természete
azőnban az elvontabb témákról lassankint átragad
a könnyebb
kapcsolatu
cselekvényes
(történettel
rendelkező)
témákra is és
ezek gördűlékenységét
teljesen
befolyásolja,
ugy hogy végeredményben
az
müvelése, még ha az helyes, módszeres
irásbeli fogalmazásnak
kizárólagos
vezetés mellett történik is, saját magának állit felesleges
akadályokat.
Ellenben, ha azt a szóbeli fogalmazás módszeres gyakorlása előzi meg, mint kész
eredmény előáll önmagától. (Nem is szólva arról, hogyahelyesirás
kérdése
mily nagy rnertékben akadályozza az irásbeli fogalmazás szabad kifejlését ; a szóbeli fogalmazás a helyes irás terhe nélkül, szabadon indul s válik élő valósággá.)
Fentebb
emlitett kizárólagossága
IlZ irásbeli
fogalmazásnak
azonban
hatása tekintetében
még sokkal nagyobb hibát is rejt magában:
nevezetesen
megakadályozza
azt, hogy a két fogalmazási
typus, a logikai és művészí, kellő
összhangba
hozassék a tanitójelölt
egyéniségében.
Az akadály egyrészt technikai jellegű és abban van, hogy az irás beli dolgozat csekély száma elégtelen
a gyakorlásra
és irányitásra,
a sok dolgoz at ellenőrzése
meg lehetetlen a
tanarra -nézve : másrészt meg methodikai jellegű, amennyiben a tanulási anyaghoz alkalmazkodván,
inkább azt a célt szolgálja, hogya friss anyagot rögzitse,·
illetőleg arról beszámoljon.
A fogalmazási
typusok
kialakitása az élő beszéd
utján ellenben több s az egész osztály előtt azon melegében elbirálható olyan
anyagot kiván, mely felett a jelölt teljesen
rendelkezik, amely tehát egyszerű,
kisebb terjedelmü, mindig az egyén részére
azzal a céllal kiválasztott, hogy
fogalmazásának
irányt szabjon vagy a logikai, vagy a művészi felé.
E két typus egyikéhez-m ásikahoz
való
hajlandóság
u. i. csakhamar
megállapitható
a növendékben.
A logikai typus a tényekre
támaszkodva
a
fogalmazásban
keresi a világos, szabatos s egyszerű mondatformákat,
II füzésben a mellékrendelést, kerüli a képeket, ritkán él hasonlattal. Ez a fogalmazás
tömör stilusra, de egyhangu beszédmódorra
vezet. A művészi (költői) typus
a tényeket a fantázia segitségével
világitván meg, keresi a változatosságot
a
szó- és mondatfüzésben,
az ujszerüt a gondolat megjelenitésében
a különböző
alakzatokkal.
Stilusa folyékony, beszédmodora
gördülékeny,
kifejező lesz. A
növendékek eme hajlandóságának
kifejlesztése,
illetőleg a két typusnak kellő
összhangzatba
terelése csakis az élő beszéd gyakorlása utján lehetséges, amikor
kis témákon közvetlen
közös szemlélet
alapján párhuzamba
állithatók
a két
typus szélsőséges
példái s gyakorolhatók
rögtöni biráI attaI a két typus közötti
változatok. Az ilyen sürü közös gyakorlás
fejleszti a készséget;
az élőszóval
való gyakorlás több izben s e y időben valamennyi növendék szellemét foglalkoztatja. Csak természetes,
hogy ilyen tervszerű
gyakorlatok
alapján magától
megoldódik az irásbeli fogalmazás problemája
is.
A beszédművészet
tantervi helyét szabatosan
meghatározva,
megállapítható tehát, hogy alapvetésében,
mint gyakorlati studium, megelőzi az irásbeli
fogalmazást és a logika elméletét, íelépitésében
lehetőleg párhuzamosan halad
a magyar nyelvi studium szemleleti anyagával, mint idegen fogalmazásu anyaggal, de mindenkor önállóságának
óraszámokban
kifejeződő
határozottságával,
végül alkalmazásában
mint ható tényező a gyakorlati tanítások szolgálatába áll.
A beszédművészet
tartalmának
egyetemes
jellege a tanítóképzés
szempontjából szükségessé teszi, hogy a többi, még pedig valamennyi tantárgyhoz
való vonatkozása
is megállapittassék.
Az egyes tantárgyak ismereti, anyaga a leendő tanító tudattartalmánakLKJIHGFEDCBA
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mindmegannyi
eleme lévén, éveken keresztül
igen bő részletezéssel
vonul át
lelkületén, közben ismétlésekkel felujul, összefoglalásokkal
tisztul s a vizsgákkal
életképessége.
minthogy
az erre forditott lelki erő megszünik, megolvad, a
részletek elmosódnak
és csak az az eszmei-érzelmi
része marad meg, mely
a logikai funkciók retortáin keresztü!szürődve
a tudattartalomba
mint értelmi
és erkölcsi erőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
felszívódott. A tanárnak
azonban sok anyaga és sok tanitványa
van. A kettőnek kényszerü kombinációjából
elő kell állnia a tömegtanitás ama
jelenségének, .amelyben az anyag filmként lepereg, magával rántva aszöveget
is, a rugók ismeretét:
az eszmei részt, tekintet nélkül arra, hogy a közönség
igen tekintélyes része kellő gyakorlat híján csak a szöveg közepéig jutott el.
A jelenség következményeként
előáll a növendékek
belső fejlődési fokozat~
szerint nagyjában két csoport: az egyik az elmaradottak
csoportja, amely az
eszmei rész ismerete híjával sem tágit, hanem szorgalommal,
szövegtanulással
. tovább vonszolja
magát a többivel a végső kifejletig;
a másik kisebb rész
pedig a könnyen haladók felszinén mozog többnyire
szorgalomcsökkenésseI.
A külső megitélés pedig tudvalevőleg ötféle osztályozást
ismer.
Felmerül tehát a kérdés, mit tesz a pedagógia szakiskolája
arra nézve,
hogy a magukat vonszolókat talpra segitse még az oklevél megpecsételése.
előtt, tudván tudva, hogy bár külső megítélés
szerint anyagtudásuk
"megfelel
a követelményeknek",
de tanitói egyéniségük
még "neveletlen".
Osztályismétlésre utasítja még az elején?
De a következő
ismétlő évben megint csak
vonszolja magát. Ad-e alkalmat arra a képzés, hogy mindjárt a kezdet kezdetén
a különböző felfogásuakat,
de különösen
a sok gyengét m egközelítőleg egy
szintájra
hozza a kevés erőssel?
Az ismereti studiurnnak
előlről kezdése
minden tárgyban,
mintegy "osztályismétlése",
tudvalevően nem segitett eddig
a bajon, sőt folytatta, amit a középfoku iskolák abbahagy tak. Ha az előkészítő
év eszméje nem talál támogatásra,
talán mert kűlíöldi eredetü tantervíelépités,
meg kell ennek pótlását találni tartalmánál
fogva a beszédművészet
gyakorlati
anyagában s abban a felfogásban, hogya
beszéd tanitása utján keressük meg
az eszmei nevelés jobb megoldását.
A tantárgyak tanárának tehát az a feladat jut, hogy minden körülmények
között biztositsa a tanitási folyamat reproduktiv
részének, a leckemondásnak
azt a formai megjelenést, mely a tartalmi, az ismereti részt művészi módon,
világos szerkezeti tagoltsággal élvezetesen folyó beszédben feloldja ugy, ahogyan
annak részleteit a beszédrnűvészeti
gyakorlatok alkalmával elsajátitotta.
Csakis
ezzel az egyöntetü felfogással juthatni el minden tantárgy anyagán át a tanítói
egyéniséghez.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanárság

anyagi

h e ly z e t e .

Egyesületünk
elnökének \Székfoglaló beszédéből jutnak eszembe a sulyos
rnondások, melyek előtte is elhangzottak
már és utána is még ki tudja, meddig
hangzanak:
"Lelkesedésből
meg nem élhetünk. Megkövetelhetjük
az államtól,
a társadalomtóJ,
munkaadóinktói,
hogy a teljesitett nemzetfentartó,
önzetlen és
valójában meg sem fizethető munkánkért annyit kapjunk, hogy m egélhessünk. "
Ettől az annyitóI még mindig nagyon messze vagyunk. Még mindig ott tartunk,
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hogy csak reméljük az anyagi kérdés végleges rendezését és küzdelmeink
az
anyagi ügyek terén csak odáig irányulnak, hogy legalább
megközelitően
rendeztessenek
ugy az illetményeink, hogy képesek legyünk munkánk és feladataink lelkiismeretes
végzésére.
Anyagi helyzetünk teljesen azonos és egyazon
társadalmi
osztályéval,
mely gerincét képezte a magyar államnak
s amely osztálynak egyik legértékesebb tagja a tanitóképzőintézeti
tanárság is. Nem kell külön hangsulyoznunk,
hogy ez az osztály a pusztulás utjára !ecsuszott intelligens középosztály, melynek nyomora, lassu haldoklása, mint köztisztviselői
kérdés, a magyar államiságnak s a nemzetnek
is a legégetőbb
problémája.
Mert hogya
nemzeti
öntudat, együvétartozás
szempontjából
mit jelent a magyar köztisztviselő
és a
magyar tanár hazafias érzése, azt most tapasztalhatjuk
legjobban,
államunk
legnehezebb
megpróbáltatása
idején, amikor lépten-nyomon
csak a tömeges
önzést érezhetjük és észlelhetjük.
Nem volt a magyar köztisztviselők és tanárok
sorsa sohasem rózsás, mert az állásokhoz mérten rnindig sokan voltak és a
fizetés mindig kevesebb
volt a többi pályán elérhető
javadalmakhoz
képest.
De ez a régi .•... nem rózsás
állapot - mégis mennyei volt a mostani hoz
képest. Hiszen ha nézzük a békebeli fizetések átlagosan
megállapitott
alábbi
táblázatát,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
./

II. fizetési

osztályban

II/.

"

IV .

"

V.
VI.
V I!.

egy hónapra

"

VlIl.

"
"

400

"

XI.

"
"

"

"

"

300

IX.

X.

2000 aranykorona
1333
1160
-883
·533

216
Jö6
116

"

ugy azt is nyomban kiszámithatjuk,
hogya
mai papirkoronában
kiutalt havifizetés mennyi aranykoronának
felel meg most és hogy ez a havifizetés hány
a február havi illetszázaléka a békebelinek.
Pl. a VlIl. f. o. 3. fokozatában
mények összege
felfelé kikerekitve
összesen
600.000 K volt, ami megfelel
60 békebeli aranykoronának
(az aranykorona
februári értékét tizezer koronával
számitva) vagyis 200/0-a a békebeli fizetésnek. A VII. f. o. aranykorona értéke
a VI. f. o. 88 (170/0-a), az V. f. o. 117 (140/0), a
73 (180/0-a békebelinek),
IX. f. o. 50 (230/0), a X. f. o. 41 ar. kor.,: a békebeli
25 %-a. Ha ezekhez
hozzászámítjuk
az u. n. természetbeni
ellátásokat (tüzelőt, szövetet, cipőt is),
még akkor is csak azt mondhatjuk,
hogy az összes közszolgálati alkalmazottak
fizetése ma is csak 20-1ól 40% a békebelinek, hozzátéve ezen százalékszámokhoz azt, hogy az alacsonyabb
fizetési osztályokban
levők állanak valamivel
0 io - ig ) ,
( 4 0 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
mert a létminimumot
20-250/o-kal
közelebb a békebelí fizetéshezZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
megközelíteni sem tudták volna.
Mit jelent különben a létminimum, amit mostanában
annyit emlegetnek
és amit legalább megközelitenek a közszolgálati
alkalmazottak
és közöttük a
tanárok is? Valószinüleg ez az a legkevesebb,
ami a puszta megélhetéshez
szükséges. Tehát a létminimum megközelítése (mert el nem érhető még eddig)
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jelenti az életszinvonal teljes lesülyedését, mert a közszolgálati alkalmazottak
fizetése ma tényleg csak annyi, hogy abból a puszta fizikai lét is csak hiányosan biztosítható. Éppen csak az u. n. életbenmaradáshoz elegendő. Ezt igy
megállapítani nem is illene, hisz sérthetné a köz tekintélyét, önérzetétrqponmlk
j de
megállapítani bármennyire keserves és viszont a mi önérzetünkre lealázó,
mégis muszáj, mert ez igy van! Hisz ha hallgatunk és várjuk a viszonyok
jobbrafordulását (és ez történik a háboru kezdete óta), bekövetkezhetik a köztisztviselői ellenállóképesség lassu, de teljes összeroppanása. Nem lehet ennyire
elgyengült a tanár, köztisztviselő, állíthatja elsősorban az, aki fizetéséről gondoskodik, hisz' él, jajgat és fentartja magát. Tényleg igy is van, de hogy ez
miként történik, azt jobb nem is kutatni. Ne gondoljunk most az összeférhetetlen rnellékkeresetekre, hanem csak azokra, melyek becsületes, verejtékes
rnunkát igényelnek. Mennyi erőt, energiát foglal le ez a mellékes munka,
mennyire kifárasztja a rendes munkáján tul a tisztviselőt, tanárt. Ami ideje
természetszerüleg a pihenésre, önmüvelésre
maradna, az mind rámegy erre a
külön munkára, amely a legtöbbször' nem is lélekből fakadó (hisz a fizikai
megélhetési kényszer provokálja), tehát nyomában még a testi kifáradást néha
ellensulyozó lelkes kielégültség érzése sem jár. A mindennapi életgondok, a
nyomasztó anyagi kérdések még a legideálisabb érzésü tanárt is szorongó
lehangoltságban tartják. És hányan vannak, kikben az ideálokba vetett hit már
rég elpárolgott, ha ezzel természetesen nem is dicsekszenek. Pedig az eszményeit bárki pótolhatja bármivel, csak a nevelöember nem j mert eszmények
nélkül tanitani csak tökéletlenül lehet.
Tehát a mindenféle mellékkeresetek, rokoni támogatások, több kereső
családtag sokszor (lakáshiány miatt stb.) kényszerült egyesülése azok a magyarázó okok. melyek megértethetik a gondolkodó emberekkel azt a látszólagos lehetetlenséget, hogy amikor a tanári fizetés a békebelinek átlagosan
csak 35 és fél százaléka, a tanárok még életben vannak. Ma a legszomorubb
számok' a statisztika számai. Bármit rnutassanak azok ki - kezdve a születésektől,
drágaságról, analfabétákról.
bünözőkről, behozatalról, adófizetésről
stb" stb. a halálozásokig - azok mind csak rosszat, fájdalmast, hiányt a
jóból, többet a veszteségből mutatnak. A sokféle szám között ott egy banálisnak látszó is, amely ugyancsak Budapest lakosságára vonatkozik, de jellemző
mégis, hisz' itt törnörül a csonka haza intelligenciája és ez a lakosság a
népesség egynyolcada. A mult esztendőben ennek a városnak a lakossága
72 és 1/2 százalékkal' kevesebb hust fogyasztott, mint 1914-ben. Mi köze ennek
az adatnak a tanárok, tisztviselők anyagi helyzetéhez, kérdezhetné valaki?
Hogya, tanárok, tisztviselők husfogyasztását külön statisztika még ki
nem mutatja, az nyilvánvaló. De h9gy a hust nem fogyasztók tekintélyes számában első helyen vannak ezek a kategóriák, az bizonyos. Es ez a husfogyasztási szám csak példája annak, hogy a békében megazokott bizonyos
élelmlcikkeket csak fogyatékosan, ,redukáltan áliithatja be tanár, tisztviselő a
háztartáséba. Bármily bántó ennek is a megállapítása, de ez is idetartozik és
magyarázója annak, hogy a létminimum felé is csak vergődve, de még életben
vagyunk. A tanár nem tud elegendő energiát termelni szellemi munkájához,
ha minimális illetményeit a rendes táplálék megcsonkításával tudja csak a létminimumhoz közeliteni,
A legnagyobb erőfeszitéssel, túlmunkával sem 'képes
az életszinvonalon maradni, holott minden társadalmi osztály az egész nem-
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zetet is csak akkor emelheti, viheti előbbre, ha önmaga szinvonalát is feljebb
viheti. Mi pedig emelni és nem sülyeszteni akarjuk az országot!
Mit tettek a tanárok, tisztviselők létminimumának a biztositására?
Az
elmult év folyamán a már türhetetlen tisztviselői nyomoruság az állarnhatalmat arra késztette, hogy az eddigi sok apró segélypótlék helyett végre egységessé tegye és magasabbá emelje a tisztviselői illetményeket. Megállapitották
a juliusí alapiJletményeket. Hol legnyomasztóbb volt a helyzet a kisebb
kategóriáknál - ott biztositották az aranyparitás 50 százalékát: Ugyanekkor,
amit az egyik kéz adott a tanárságnak, azt a másik kéz megcsonkitotta.
Elvette, törölte a tanári ötödéves korpótlékokat, vagyis az alapfizetéseket
megkisebbitette. A tanárságnak eme törvénnyel és nem is rendeletekkel biztositott korpótléka integráns része volt illetményeiknek, meJlyel a törvény a
gyakorlattal mindig értékesebbé váló tanári munkát 5-5 évenként (ötször
egymásután) évi 200 aranykoronával honorálta, mely a nyugdijba is beszámitott. Hogy ez természetszerüleg többleti1letménye volt mindig a tanárságnak,
azt minden tisztviselőkategória természetesnek találta. Megszüntetése után is
a KANSz a legnagyobb megértéssel tette magáévá a tanárság eme sulyos
veszteségének visszaküzdését, de mint sok egyéb KANSz~törekvés, ez is egyelőre
kudarccaI járt. A tanárságra vár a hivatás, hogy minden alkalommal rámutasson arra, hogy helyzete javitása helyett iIIetményeinek fundamentumait bontották
meg és amugy is nyomoruságos helyzetét a rendezetlen státusviszonyok miatt
is csak mostohábbá tették, mert minden további fizetésjavitás a megkisebbitett,
előléptetések nélküli alapok figyelembevevése alapján (tehát többek között
200-tóI 1000 aranykorona minusszal) történik.
A nemzetgyü1és ,felhatalmazta a minisztériumot, hogy a juliusi fizetések
alapján a bekövetkező drágulás arányában emelhesse a tisztviselői illetményeket. Erre már sor került augusztus folyamán és a következő hónapok mindegyikén, de az emelések az ugyanazon időbeli 'tényleges drágasággal nem
egyenes arányuak voltak, annyira nem, hogy pl. 1924 jan. havában az aug.
l-től elmult öt hónapnak a különbözete 313'20/0-a volt a júliusi illetmény eknek (a KANSz grafikonokkal igazolt megáJlapitása). Az u. n. télisegély ,eme
%
hiány némi pótlását akarta célozni; de a megadott 100o;o-kal (313'2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
helyett)
nemcsak nem pótolta, hanem az alapokat ismét változatlanul hagyta s igy a
jövőben minden ujabb drágulasi arányszám ezután is elmarad a tényleges
drágulástóI. Ezt megakadályozni csak ugy lehet, ha az iIIetmények a juliusi
fizetésrendezés óta felhalmozódott rnindenkori drágaság mérlegeléséveI akként
állapíttatnak
meg, hogy az állami tisztviselők fokozatosan lehetőleg jobb
helyzetbe jussanak, mint amilyenbe őket.a
juliusi fizetésrendezés juttatta .
.Mert kétségtelen, hogy a hónap elsején kifizetett iIIetmények értékben csökkennek és a bevásárló képességük a hónap végén kevesebb, rnint :a hónap
elején. Hisz gondoljunk csak a mostani febr. 24-iki állapotokra és kezdjük
azon, ami békében legolcsóbb volt, a gyufán, amelynek doboza 300 K. Ha a
békebeli aranykorona ma .15.000 kor. (egy 20 K-ás arany 300.000 K) és az
általános drágulás a háboru kezdete óta lO.578-szoros, akkor látjuk, hogy a
gyufa pont az aranyparitáson van. A cukor 22.000 koronás ára tulhaladta az
aranyparitást, (békében 1 kg. cukor 96 fill. volt). Tej, hus, zsir, liszt mind
elérték az aranyparitást. A szövetek és egyéb iparcikkek drágulása pedig még
ennél is magasabb. Mindezek derrnesztő kilátások a továbbiakra. Hisz mióta
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várjuk, hogy javuljanak a viszonyok ... ? Bénitólag hatnak ezek életünk minden további napjára.
E vigasztalan
helyzetünkben
nem felejtjük el, hogy országunkat
megcsonkitották,
életlehetőségeit
lefokozták, vagyoni helyzetét
feldulták
és fejlődésében is akadályozzák
az idegen, külső erők. Panaszainkat,
erőtlenségünket
a munkaéppen hazánk érdekében tesszük szóvá, mert anyagi gyengeségünk
erőnket bénítja meg; nem tudjuk elérni azt, amivel ismét erőssé, ellentáll óvá,
naggyá tehetnénk ezt az országot.
Az integritást elsősorban
a .szellemi fegyverek és erők biztosithatják.
Hogy milyen szerep vár itt az ország nevelőire,
az már közhely lett. De ha a tanárságot az anyagi nyomoruság tartja lekötve és
sorvasztja, akkor hivatását csak
látszólag
töltheti
be, de átalakrtó,
mélyen
beható eredményeket
el nem érhet. Az ország érdekében
tárjuk fel sebeinket
és mutatunk rá a nyomoruságra.
Nem sérelrnekről
van itt szó, hanem az
ország további életéről. És nemcsak
a magunk anyagi viszonyait, az iskoláét
is hangsulyozzuk.
Mennyire csekély a könyv, a folyó irat, iskolai szerek
hiánya miatt a panasz,
mintha
már is kihalt
volna az érdeklődés
az
önmüvelödés
iránt, hisz' a nyomoruság
időt sem enged erre és ha ugy sincs
rá pénz...
Iskoláink· könyvés folyóiratdotációja
évenkint
még
ma is
" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és egyéb tanítási
szerek beszerzésére
semmiféle
180 korona.
Kisérleti
pénz nem áll iskoláink rendelkezésére.
Érezzük nagyon is mindezek hiányát
és ha nem panaszoljuk eleget, ezzel is ugy vagyunk mint a személyes anyagi
ügyekkel. A fásultság kezd erőt venni az embereken,
mintha mondanák, hogy
ugyis hiábavalók
a panaszok. Hiszen mennyit panaszoltuk,
foglaltuk memorandumba,
hogy nem történt még mindig meg a tanári státus igazságos
rendezése;
mennyire nem szolgáltatják
ki még mindig sokaknak a téli tüzelőanyagot, a szenet, mikor a tél szinte már muló ban, milyen nehezen jön az a
már tavaly.megígért
ruhaszövet,
cipő; milyen nagy reménységgel
vártuk az
Alap kedvezményeit
s milyen csekélyek
Országos Tisztviselői Betegsegélyzö
azok s ezeket is [mennyire késedelmesen
utalják ki! Tanári különmunkákat
békebeli fillérekkel fizették. PI. az elmult 1/2 évi osztályfőnöki
munka tJrzteletdija 5000 K (megfelel békebeli 33 fillérnek).
Óratöbbleti,
magánvizsgadijak
nevetségesen
csekélyek. A lakáspénzek
oly minimálisak, hogy azokból a lakást
kifizetni nem lehet; ellenben a Máv. menetdijkedvezményeketZYXWVUTSRQPONMLK
ugy
állapitották
meg ismét, mint volt az békében. Ha az állarn itt tud visszatérni a neki
kedvező békebeli állapotokra,
miért nem teszi ezt az illetményekkelis?
.
Tényleg a panaszok mérhetetlenek,
az elkeseredés
megokolt, az anyagi
helyzet megdöbbentően
szomoru.
Itt a tizenkettedik
óra. Az oly régóta várt
radikális megoldás reménye ismét itt lóg a kölcsön alakjában. Aranyparitásról
suttognak itt is, ott is, de mintha egyeseket ez sem villanyozna fel a tompultságból, hisz a drágulás oly őrületesen száguld, 'hogy már felül van az aranyparitáson is. De azért ne engedjük
át magunkat
a csüggedésnek.
Elernyedt
karjainkat ne eresszük
le az ölünkbe
tétlenségre. Mást ugyan még m in d ig
nem tehetünk, mint feltárjuk anyagi sebeinket. Talán csak végre mégis feleszmél a köz és megtalálja a módozatokat,
melyekkel a nemzetet menti meg.
Mert ha a tanárság
elpusztul, velé ,pusztul a nemzet is.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Mester há zy J en6.
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K A . LKJIHGFEDCBA
A gyermekügyi

kiállítás

'Az L Országos
GyermekügyirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
K iá llítá s-t a Képzőművészéti
Társulat
városligeti Műcsarnokában
az elmult év nyarán wA Gyermekért"
Gyermekegészségügyi Társaság
rendezte.
A kiállitás négy főcsoportra
tagozödott.
E négy
csoportban kiállitott tárgyak összhangzó
képét mutatták be: 1. a hazai' gyermekegészségügynek,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
i a nevelés- és' oktatásügy mai állapotának,
3. a gyermekés végül. 4. azoknak az ipari és kereskedelmi
védelem mai fejlettségének
term ékeknek s eredrnényeknek,
amelyek a gyermekkel kapcsolatban
vannak. E
csoportok
leirását s jelentőségüket
a következőkben foglalhat juk össze ..
1.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egészségügyi jőcsopor t. Szervezöi s rendezői voltak: Heim Pál dr..
majd Hainiss Géza dr. orvostanárok. mint elnökök, Lippay Arthur.dr .,' késő bb
Matusik Ernő dr., majd a rendezés idején Tüdős
Endre
dr., mint titkárok.
E csoportban,
mint kiállítók,
résztvettek
csaknem az összes
fővárosi
a vidéki kórházak, egyetemi klinikák, anatómiai
állami és községi, ugyszíntén
intézetek és egyes orvosok tendkivül tanulságos és nagyértékü gyüjteményeikkel,
továbbá a Népegészségügyi
Muzeum gazdag anyagával.
Ez utóbbi muzeum
vezetője, Szántó Menyhért, az egész kiállítás rendezésében
is mindvégig buzgólkodott.
Az egészségügyi
csoport gazdag kiállitasi.
anyaga a legteljesebb
képét
nyujtotta a gyermek születés elötti s azután 16 éves korig terjedő fejlődésének
és e fejlődés összes testi serkölcsi
föltételeinek s egyes mozzanatainak,
ugyszintén a gyermekkori
betegségeknek
és a gyermekekre'
leselkedő
veszedelmeknek. Mindezek a legszigorubb
tudományos
rendszerességgel
feldolgozott és
és mesterséges készitményekben,
egymásmellé
sorakoztatott
természetes
képekben
és szöveges magyarázatokban
tárultak a szemlelök elé.
Szakértők egybehangzó véleménye
szerint hazánkban
-eddig még sehol
és egyszer sem volt látható az ember fejlődési mozzanatait és föltételeit, ugyszintén a gyermekeket
pusztitó betegségeket
s ezek okozó it oly kézzelfogható
módon egységesen szem leltető
tárgyak
és adatok
olyan teljes gyüjteménye,
mint e kiállításon. Nyilvánvaló az ilyen rendszeres kiállításnak ugy tudományos,
vatamint gyakorlati értéke s jelentősége.
A tanítóképző-intézetekben
a gyermek
értékü
tanulságokat
merittesti életét ismertető
tanárok
megbecsülhetetlen
hettek a kiáliitás egészségügyi csoportjának
szernléléséböl.
2. Nevelés-okta tá sügyi csopor t. Szervezői
és rendezői voltak Mosdóssy
Imre tanfelügye!ő mint elnök és e sorok irója mint titkár.
Hazánk sulyos pérgügyl viszonyai lehetetlenné
tették az állami nevelőoktató' intézeteknek
a kiállításon ·való bemutatkozását.
A kiskunágota! állami
a budapesti IL ker. állami
népiskolán. a bicskeí állami polgári leányiskolán,
és a szegedi állami siket némák
tanitónőképzőn,
a kecskeméti ki segitő-iskolán
intézetén kivül nem is vett részt más állami intézet rajta. Az ernlitettek is
csak tanáraik, tanitóik s növendékeik
személyes' áldozatkészsége
s buzgólko-'
dása révén. tenették.
Annál meglepőbb volt a székesfőváros
tanácsának,
az
a hazai nagyobb ipari
egyes hitfelekezeteknek,
magánosoknak
és különösen
vállalatoknak
készsége arra, hogy a mai sutyos anyagi viszonyok között is
nagy áldozatok árán fentartott nevelő-oktató
intézeteikb~n
s intézményeikben

Krónika
114zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
végzett nevelés-oktatás
eredményeit
minél teljesebben
bemutassák
az érdeklődőknek.
Az egybegyűlt
kiállitási
tárgyak teljes képet nyujtottak
különösen a
kisdedóvók,
elemi és kisegitő-iskolák,
polgári
és kereskedelmi
iskolák, a
fővárosi leánygimnázium
és a tanítóképző-intézetek
munkásságáról.
Mindegyik
iskolafaj.
mint tipus feltárta nevelés- oktatási célját, eszközeit,
tanítóinak s
növendékeinek
munka-eredményeit,
Emellett szöveges táblázatokon
ismertette
a kiállítás a nevelés-oktatás
elméletet, a főbb nevelési irányokat sa gyermektanulmányozás
fontosabb megállapításait.
A kiállítás pedagógiai csoportjának
szerves kiegészitő része volt a.budaértékes kiállitási anyaga. is, melyet az 10 éves
pesti Pedagógiai Szemínárium
fennállása
alkalmából
gyüjtött egybe saját helyiségeiben
Ozorai Frigyes dr.
főigazgató irányitása mellett.
. A Pedagógiai Szemináriumban
kiállitott tárgyak rendkivül értékes okulást
nyujtottakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szülőknek
és' tanítóknak
egyaránt. Bemutattak
rendszeres
összeállitásban a legapróbb részletekig
a kisdedóvói
nevelésnek
s a népiskolai .
nevelő-oktatásnak
ugy céljait, valamint eljárásmódjait,
eszközeit s eredményeit
tanitói s tanulói munkákban, készitményekben,
magyarázó
szöveges táblázatokon és az egész iskolai életet a közönség előtt megtartott remek bemutato
tanításokban.
"
Különös méltatást érdemelnek, mert a kiállitáson is általános feltűnést
és elismerést vivtak ki maguknak bemutatott anyaggyüjternényeíkkel,
a Magyar
Általános Kőszénbánya
Rt. tatabányai
és tokodi s a Rimamurány-Salgótarjáni
V asm ű
Rt. ózd-nádasdí
iskolái.
Minden
magyarnak,
de különösen
nekünk
tanítóképző
tanároknak 'örömet
okozhat
annak a megállapithatása,
hogy a
hazai nagy ipari vállalatok teljes tudatában vannak
a magyar kulturával
és
alkalmazottaik
gyermekeivel szemben
tartozó
kötelességeiknek.
Kiváltságos
anyagi helyzetük rnódot nyujt nekik rá s vezetőségeik
nemzetünk teljes elismerésére méltó bőkezüséggel
biztosítják
is nevelő-oktató
szernélyzetüknek,
iskoláiknak
és ezek növendékeinek
a háboru elötti, boldogabb
időkre emlékeztető, eredményes
munkateljesités
lehetőségét.
Világos képet nyujthatnak a
megnevezett részvény társaságoknak
a magyar köznevelés
érdekében
hozott
nagy áldozatokról
a következő statisztikai adatok. A Magyar Által.' Kőszénbánya R.-1'. az elmult isk. évben 4405 mindennapi és 1009 ísmétlőiskolai, 116
iparostanonc-iskolai
tanuló oktatásáról
gondoskodott
a saját költségén
fenntartott iskolákban. Ezenkivül a vállalat 1922. óta szénipari iskolát is nyitott, a
melyben legujabban
120 ifjut képeztet ki szénbányásznak.
Az összes tanulók
ingyen- tanulhatnak
s a vállalat látja el őket az összes tankönyvekkel
és tanszerekkel. Az. orvosi vizsgálat alapján arra szorult tanulókat, számszerint
í20
gyereket, ingyenes szanatóriumi,
30 napos nyaráltatásban
részesitette
a Rt.
A Vid a Jenő vezérigazgató
jubileumi alapitványából
139 tanuló részesűlt
jutalomban. Az iskoláiban
alkalmazott
oktatók
száma:
óvónő 6, népiskolai
lévő tanítószemélyzet
részére
tanító 61, hitoktató 6. A vállalat alkalmazásában
Berzeviczy Albert ny. miniszter, a R.-T. t. elnöke az elmult évben 100.000 K
. alapitványt tett. Az iskolák mult évi fentartása 24,000.000 K-ba kertB!. . .
A Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmü R.-T. által fentartott iskolákban az
1922-23.
isk. évben tanult 2362 mindennapi,
s 342 iparostanonc-iskolai
növendék.
Egy-egy
osztályra
48 tanuló jutott. A vállalat az elmult évben
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1,620.839 K értékü ruhát osztott szét természetben
a tanulök
között s a szegényebbeket
ingyenebéddel
látta el a téli hónapokban.
A jó tanulókat ingyenes
tankönyvekkel,
iré- és rajzszerekkel
segit ette ,s a női kézirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
m unkához
-szükséges
anyagok beszerzéséről
is -a Rt. gondoskodik,
amivel az oktatás
eredményességét biztosítja. A R.- T. iskoláiban alkalmazott tanitók siáma 47 és 12 hitoktató.
, Az '1. Országos Gyermekügyi
Kiállításon résztvettek az emlitett állami,
fővárosi és társulati iskolákon kivül igen értékes gyüjteményekkel
még a kö,vetkezők:, a Ranolder-téle
r. kath. tanitónőképző-intézet,
az Ifj. Vörös-keresztEgyletek Orsz. Szövetsége, a Vasárnapi Iskolák Orsz. Szövetsége, a budapesti
baptísták s a Pesti Izr. Hitközség nevelő-intézetei
s intézményei, a Wechselmann-féle izr. siketnémák intézete, a Gyógyped. Szanatórium
és a gyermektanulmányi alapon müködő Uj Iskola. A .magyar pép díszitő készségének
csodás bizonyítékait
mutatták be a kunágotai áll. nép iskolai tariulók szines' térvező rajzai.
,
A kiállítástsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gyer mekvédelmi főcsoportjában
bemutatott tárgyak elhagyátott magyar gyermekek anyagi és erkölcsi megoltalmazására
létesített
intéztájékoztatták
anagyközönséget.
E csoport
rnényekröl és ezek működéséről
szervezői s rendezői voltak Neugebauer Vilmos, az Orsz. Gyermekvédő
Liga
igazgatója, elnök és Lévai Tibor dr. m. kir. kormány tanácsos a kiállitást reqdező társaság főtitkára s az ,egész kiállitásnak is az igazgatója.
Kiegészitője volt a három 'főcsoportnak
az ipa r i és ker eskedelmi cégek
kíállitása, amely .a gyermekegészségügy,
a nevelés-oktatás
és a gyermekvédelem .keretében értékesithető
tárgyakat
foglalta
magában.
Tanszergyárosok,
könyvkiadók, orvosi rnüszerék
gyártói,
vegyészeti
gyárak,' tejüzemek sfb.
pazar berendezésü
pavillonokban
helyezték el gyüjteményeiket.
A kiállitással kapcsolatban
népszerü magyarázó előadások
is tartattak,
a nagyközönség
részére a gyermekegészségügy
és a gyermekvédelem
köréből
s a tanügyi csoport' anyagának
ismertetésére.
Ugyancsak kiegészitői
voltak a kiállitásnak a 'naponkint
bemutatásra
került müvészi bábjáték-elöadások;
miket Blattner Géza festőrnüvész rendezett
saját magaalkotta szinpadon és bábokkal.
,
, Az egész kiállitás ügyvitele s gazdasági
részének
intézése a kiállítást
rendező társaság
társelnökére.
Wilezek
Frigyes grófra és a társaság- nagy
munkabirásu
titkárára, Lukáts Elemérre háramlott.
Az 1. Orsz. Gyermekügyi
Kiállitás kétségtelenül
fontos
és nagyjelentőségü eredménye volt a hazai kulturális törekvéseknek.
Előbbrevitte.a
tudományt általában, mert "alkalmul
szolgált a gyermek
ügyeivel foglalkozóknak
az összes problenjáknak
átgondolására
s rendszerezésére, amelyek
gyermek testi, lelki, anyagi és erkölcsi életével vonatkozásban
tudományt
is előbbrevitte
a kiállitás azzal, hogy
vannak..A gyermekről szóló
feltárta a' gyermek egészsége? és beteges testi fejlődésének egyes mozzanatait,
ugyszint~n a sikeres gyermeknevelés
föltételeire s lehetőségeiré
is világosságot
deritett s. végül feltárta az elhagyatott . gyermekek
anyagiés
erkölcsi érdekei
megvédésének legjobb'rnódjait.
Gyakorlati szempontból legnagyobb jelentősége
a kiállitásnak az, hogya
legszélesebb
körökben is érdeklődést
vés megértést
keltett a' gyermekek ügyei vel szemben.
A. tarritőképzés szempontjaból
az-volt a kiállítás jelentősége,
hogyegyrészt igazolta a gyermek tesjí, értelmi, érzelmi "és akarati
nevelésében
alkal-
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mazott gyakorlati eljárásmódok
s szülőknek
a nevetés-oktatási
való okulásra.

helyességet, másrészt alkalmat adott a tanitóknak
eredmények
összehasonlitására
s ilyen uton
~.
,

Legértékesebb
mindenekfelett
mégis az az' eredménye
akiállitásnak,
hogy megérlelte a gyermekügy egységes megszervezésének
gondolatát .s nyilvánvalóvá tette egy. olyantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
or szá gos gyer mekügyi intézet létesítésének
szükségességét, amely állandóan szolgálná az egyetemes gyermekügyet s tájékoztatná
az érdeklődőket
a gyermeket illető összes elméleti és gyakorlati vonatkozásu
kérdésekben.
Répa y Dá niel. ZYXW

A gyógyp ed agógu sok

országos

értekezléte.
,

A Magyar Gyógypedagógiai
Társaság
1923. évi október hó 14. és 15-én
tartotta 1. Országos Értekezletet. _Az értekezlet tárgyá:
a testi, értelmi és erkölcsi fogyatékosságok
megelőzése. Az értekezlet méreteiben rnessze íelülm ulta
sikerült
valamely
kisebb társaság
nagygyűléseinek _ arányait
A társaságnak
problémáit országos jelentőségü kérdésekként
elibénk állítani s igy ügye iránt
: országos
érdeklödést kelteni. Miután fogyatékosságok
rnegelőzéséről
volt szó,
éreztük,
hogy tulajdonképen
az egyetemes
pedagógia
és gyógypedagógia
érintkező területe a vizsgálódás
tárgya, amely igy természetszerüleg
a nevelés
minden tényezőjének
és a nemzet életében .íolyó több funkció érdeklődésére
számot tarthat Elsősorban
a tanitó feladatai közé tartozik a fogyatékosságok
megelőzése, amely körülmény arra késztet, hogya
lefolyt nagygyülés egy-két
felvetett eszméjét ismertessem
és hozzájok néhány szót füzzek.
Dr. Imre Sándor
elnöki megnyitójából
kiemelem
azt az eléggé nem
hangoztatható
gondolatot, hogy mindenki a maga helyén legyen egész ember.
Továbbá felhivta a figyelmet
a gyógypedagógiának
az orvostudománnyal,
a
közigazgatással,
az igazságszolgáltatással,
a szociálpolitikával
stb.-vel
való
kapcsolatára.
Dr. Imre József orvostanár
előadásából
jól esett megállapitanom,
hogy
a közegészségügy
függvénye a kultura altalános elterjedésének.
amennyiben
kulturált
lény inkább fogadja el az orvos tanácsát. Ebből következik, hogy ha
jó közegészségügyi
állapotokat akarunk teremteni,
akkor kezdjük munkánkat
az iskolában, gondoskodjunk
megfelelő számu jó tanitóról. Dr. Krepuska Géza
kivánja, hogyanagyothallók
részére külön intézetek létesittessenek.
Ez pedagógiai szempontból
nagyon kivánatos volna, azonban anyagi eszközökön
bizonyára hajótörést fog szenvedni, Dr. Horváth Mihály a nyornorékság
megelőzése
tekintetében
Három nagy nehézséget lát: a tudatlanságot,'
a közörnbösséget
és
a tév-hitet : ezek ellen felvilágosítással,
érdeklődéskeltéssel
és meggyőzéssel
kell dolgoznunk: Dr. Szondi L. többek között Bezzola svájci orvos ama vizsgálatait ismertette, amelyek arra irányultak,
hogy' milyenkedvezőtlen
körűlrnények észlelhetők a gyengeelméjüek nemzé se idejében - 8000 'gyenge~elméjüre
terjesztette ki i1yenszerü vizsgálatait és kutatása arra az eredményre vezetett,
. hogy a tulnyomo többség olyan időben fogamzott, amikor szokás szerint sokat
isinak az ernberek (farsangkor, májusban
és szüretkor). _ juliirs és augusztus
hónapban, a józanság
idejében kevés gyengeelméjü
fogamzott. Lelki okok is
müködhetnek
közre az utódok gyengeelméjüségének
előidézésében,
igy Párís
ostroma alatt nemzett 92 gyermek közül 21 volt gyengeelméjü. Dr. Ranschburg .
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Pál nagy megütközését
fejezte ki azon; hogy még intelligens
szülők is alkohollal erősítik gyermeküket,
holott az orvosi tudomány
kétségtelenül
behizonyitotta, hogy az alkohol feltétlenül
rombolást visz végbe a gyermek és ifju
szervezetében.
S ha valaki korhatárt kérdez e tekintetben,
annak azt mondja,
hogy az ifjuZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
le g a lá b b
18 éves korig egyáltalában
ne kapjon alkoholt.
, Éltes Mátyás többek között a szellemileg fogyatékosokat összehasonlítja
a normális gyermekekkel : a képezhetetlen
hülyék a 3 éves gyermek
értelmi
nivójárt varinak (tarsadalom-kivüiiek),
az ímbecillisek
általában a 6-8
éves
gyermekek értelmi fokát mutatják (ezeknél sokszor erkölcsi hibák is fordulnak
elő, azért sokszor
társadalorn-elleriesek),
a gyengetehetségüek
a 8 - ll éves
gyermekek értelmi szinvonalán vannak, ezek járnak a kisegítö iskolába .
. Az értekezlet behatóan foglalkozott az erkölcsi
fogyatékosság
megelőzésének kérdésével is. Igy vizsgálat tárgyává tették az erkölcsi fogyatékosság
belső okait és orvosi megelözését,
továbbá az erkölcsi fogyatékosság
társadalmi okait és jogi megelőzését.
Az összes fogyatékosságok
okai között az alkoholori kivül erősen hanga meg nem felelő szórakozást
(mozi),
sulyozták a vérbajt. a vérrokonságot,
kényeztetést,
züllött környezet, ponyvairoc\alom stb., 'továbbá
a lakás, táplálkozás, ruházat stb. hiányosságát.

Ámbár a M. Gy. T. értekezletén
pedagógusokon
kivül nagy számban
pedagógiai
voltak orvosok, birák, adminisztrativférfiak
stb.,· mégis különb
légkör volt észlelhető, rnint sokszor tisztán tanárokból álld nagygyülésen. Ennek
okát abban látom, hogy ezen az értekezleten
az embert igazán mint egységeslényt - tehát mind testi, mind lelki vonatkozásban
- tárgyaltak, viszont
ilyenszerü
fogyatkozásokról
nem lévén szó, az egyoldalu
másutt általában
tudományoskodás
közben elveszitjük
az egységes
emberi s annak csak egy
kicsiny fiókját: az értelmi életét látjuk. Vajjon evvel a sokszor
egyoldalu
értelmi kultusszal
nem vagyunk-e okai bizonyos erkölcsi fogyatékosság keletkezésének?
Próbáljuk
a magunk munkáját és tanitványaink.
szellemi életét
ebből a szempontból
tüzetes vizsgálatnak
alávetni.
D r . F r a n k A n t a l. ZYXWVUTSRQ

A V I lI . e g y e t e m e s
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A magyar tanitóságnak
ezt a nyolcadik nagy összejövetelét
és tanácskozásait a Magyarországi
Tanitóegyesületek
Országos Szövetsége készitette elő
és rendezte. A rendezés nagy munkát adott, mert a megjelentek száma ezrekre
ment s két nap alatt nagy programmo!
kellett lebonyolitaní.
Az eligazodást
elősegitette a kiosztott kalauz, mely nemcsak az előadásokról. és ünnepségekről, hanem a gyüléssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról' is felvilágositott.
Az
egyetemes gyűlés előértekezlete
1923. juI. 4-én a Tanitók
Házában
folyt le.
Itt választották
meg az egyetemes gyülés tisztikarat. Elllök Rákos István lett,
aki aztán az együttes nagygyülést, majd a zárógyülést
gyakorlottsággal
párovezette. Az együttes nagygyülés juI. 5-én délelőtt a fö:"
sult rátermettséggel
városi Vigadó nagytermében
zajlott le, melyet ez alkalommal az összesereglett
tagok a szó szoros értelmében zsúfolásig megtöltöttek.
Kiemelkedő mozzanat
volt gróf Klebelsberg Kunó közoktaíásügyi
miniszter
megjelenése,
ki nagy
beszédet mondott. Örömet
és lelkesedést
váltott ki az a kijelentése, hogy
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Magyarországon
nincsen fölösleges tanító s a 20 százalékos
Iétszámapasztás
a kisdedóvónői
és a néptanítói áJlásokra kiterjedni nem fog. Hasonlóképen
a
tanitóság megbecsülése
jutott kifejezésre Huszár Károlynak,
il nemzetgyülés
alelnökének megjelenésében
és felszólalásában,
ki az ország
törvényhozó
testületének
nagyrabecsülését
tolmácsolta. A német birodalom
tanitóságának
bajtársi üdvözletét Rőhl Gottfried fejezte k],
'
Ugy az együttes nagygyülésen,
mint a szakosztályi üléseken az előadói
tisztet legnagyobbrészt
a tanitóság maga látta el. A legfontosabbkérdések
a
nagygyülésen
kerültek elő, igy: a státusrendezés,
a nyugdij, a .szolgálati pragmatika, a tanitóképzés,
a népoktatás
organikus
kiépítése.
Őszinte
rokonérzéssel kisérjük azt a küzdelmet, melyet a tanítóság
jobb megélhetéseért
viv.
Meggyőződésünk,
hogy a jó tanitót az áJlam s a társadalom
nem is tudja
eléggé megfizetni. S különösen jogosultak az anyagiakért való küzdelmek ma,
amikor a pedagógiai pálya még a többi köztisztviselői
pályákhoz
mérten is
veszitett fényéből és javadalmaiból.
Oe bennünket a tárgyalt
kérdések
közül
kettő érint közelebbről:
a tanitóképzés
és a népoktatás
kiterjesztése.
A VIlI. egyetemes tanitógyülés az egyetemen történő tanitóképzés
mellett foglalt állást. Eszerint tanitóvá csak az lehetne, aki érettségi
vizsga után
az egyetemen szerezne tanítói
oklevelet. Nem kell bővebben fejtegetni, hogye
ha tározatával a VIlI. egyetemes tanitógyülés
és a tanítóság
utópiákat
kerget.
Ahol a tanítóképzést
az egyetemre átteni megpróbálták,
mint a legközelebbi
multban Németországban,
ott ez a kiséri et kudarccai végződött. És ez természetes. Aki csak némileg ismeri az egyetem történeti
kifejlődését, szervezetét
és célját, az előtt tisztán áll; hogy az egyetem hasznára lehet ugyan a tanítóképzés ügyének, de magát a tanítóképzést
nem végezheti.
A tud. egyetemet
évszázados tradiciók és eszmények a tudománymüvelésre
kötelezik. A tudósképzés célja és iránya pedig annyira más, hogy az egyetem
a tanárképzést
sem tudja kielégitően elvégezni.
Ezért
ujabban
mind
erőteljesebb
hangok
hallatszanak,
melyek a tanárképzést
az: egyetemről kivonni s külön intézményre
bizni kívánják.
Időszerütlen
és celtévesztett dolog tehát
ma azért
harcolni,
hogy a tanitóképzés
az egyetemen történjék. A tanitógyülés
óta különben a
tanitóság vezetői .is ráeszméltek
hogy utópisztikus törekvéseket inditottak meg.
Legalább erre vaJl a szövetségtanács
mult év dec. 28-iki üléséri
elfogadott
javaslat, mely kimondja, hogy "a jövő tanitóképzést
a tanitóság
a középisk.
érettségi bizonyitványra
alapitott 3 éves főiskolai képzésben kivánja".*) A tanítóképzésnek
ilyetén megoldása 'már sokkal közelebb esik ahhoz a megoldáshoz, amelyért a tanitóképzői tanárság küzd. A nagygyülés másik, bennünket
érdeklő tárgya a népoktatás kiépítése volt. A tanitógyülés a 8. osztá!yu népiskola mellett nyilatkozott. E törekvésben
benne van a népoktatás
kíterjesztésének gondolata. A iegnagyobb rokonérzéssel
kísérjük a tanítóság
ily irányu
törekvéseit. A néprnüveltség
emelését
minden
kulturpolítikusnak
s minden
fajtáját szeretö embernek kivánnia kell., Egyelőre azonban meg volnánk
elégedve, ha a jelenlegi népoktatási
törvényt keJlően végrehajtva s a továbbképző
tanfolyamokkal
megtoldott nép iskolát mindenütt kiépitve látnók.
Az együttes nagygyülést másnap a szakosztályi
lyek a fővárosi Pedagógiai Szeminárium
helyiségeiben
") Ta nítók
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szakosztályban
folyt a munka. Tanitóképzői
tanárok szerepeltek
a társadalmi
szakosztályban,
hol Balázs Béla jászberényi igazgatótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
A- tá r sa da lmi szervezkedés: munká ja és a ta nitósá g, a kisdednevelési
szakosztályban,
hol Kenyeres
Elemér óvónöképzöi
tanár Refor mtör ekvések a kísdedóvá sba n címen
tartottak
a tanitóképzői szakosztályban,
melyet a tanitógyülés
előadást és természetesen
rendező-bizottságának
felkérésére Wagner János egyesületi elnökünk
szervezett meg. Az elnöki tisztet is 6, majd Maurer Mihály cinkotai kartársunk látta
el,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m íg" a jegyzőkönyvet Schön István vezette. A szakosztályban
két előadás
hangzott el. Wagner János kir. főigazgató -A többter melés és a ta nitóképzés
cimen mély tudásának gazdag tárházából meritett érdekes adatok sokaságával
támogatott,
lebilincselő előadást tartott. A másik előadó e sorok irója volt s
előadásának
cime: A pedológia helye a ta nitói sza kmiiveltségben.
A tanítóülésén az előadókon
és a tanitóságon
kivül. egyesületünkképzői szakosztály
nek mindössze 8 tagja volt jelen. Általában a VIlI. egyetemes
tanitógyülésen
a tanitóképzői tanárság nem nagy számmal, vett részt, felszólaló
is kevés
akadt. Való, hogy nem mutattunk elég érdeklődést
a tanitóság munkája iránt.
Pedig az előbbi egyetemes gy üléseken
valósággal
vezető
szerepet
vittünk.
Idők jele.
Hasonlóképen
jellemző, hogya
sokezer tagot számláló
tanitóság
nem
képes az egyetemes gyülésen előadottakat
nyomtatásban
megörökiteni;'
nem
képes' 1000 előfizetőt gyűjteni s eziel _ a Napló kinyornatásához
szükséges
ös~zeget előteremteni.
Molná r Oszká r . ZYXWVUTSRQ

A P a e d a g o g iu m

5 0 é v e s j u b ile u m a - o

Az 1923. évi jubiláris ünnepségek
díszes sorozatának
kiemelkedő momentuma volt a polgáriskolai tanárképző főiskola, m indnyájunk lelkében Paedagogium néven élő kedves Alma Materünk 1923. évi november hó 4-én lezajlott
50 éves jubileuma. A nagy halhatatlanok
centenáriumai
mellett ez ünnepély
Eötvös, Trefort eszméinek diadal ünnepe volt, kegyeletes visszaemlékezés
azokra,
szerencséskezü
munkásai voltak s hálatelt
kik ezen eszmék megvalósításának
hódolat míndazok előtt, kiknek szárnyai alól indult utjára a hazai polgáriskolai
és tanitóképzői
tanárság
diszes csapata.
Csonka hazánk minden tájáról, a
megszállt
területekről
is tömegesen zarándokol!
föl a tanárság
mindenkoru
generációja
az ősi 'falak közé, hogy egyrészt
megfürössze
lelkét a boldog
diákkor kedves emlékeztet6iben,
de legfőképen azért, hogy tényleges szernlélője
lehessen
annak az elismerésnek,
amellyel az ország összes egyetemei és
főiskolái,
a hazai tudományosság
valamennyi
egyesülete
köszönti
[ubílálö
testvérét és munkatársát.
Ugy gondolom, hogy ebbeli vágyakozása teljes kielégülést nyert, mert régi küzdelrnek sikeres teljesüléseképen
az intézet főiskolai
rangjának elismerését a hazai élet összes faktorai
ártal szankcionálva
látta.
E méltóságteljes
hangulatban
zajlottak le a kétnapos
[ubilárís ünnepségek. Isteni tiszteletekkel
kezdődtek és pedig a katholikusok
isteni tiszteletét
templomában,
a Mészáros János dr. érseki helynök celebrálta a várplébánia
főiskola aulájában
pedig Ravasz László dr. református
püspök
és Varsányi
Mátyás dr. ágo hitv. ev. lelkész tartott isteni tiszteletet a protestáns
felekezetüek részére.
A hivatalos
ünnepély d. e. 10 órakor kezdődött
a főiskola aulájában,
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amelyet zsufolásig megtöltött
a nagy számban.
megjelent
előkelő közönség.
Megjelentek;, a kultuszminiszter
képviseletében
Schwőder Ervin dr. h. államtitkár és Dulovits Árpád miniszteri tanácsos,
Imre Sándor dr. és Tóth Lajos
államtitkárak,
Nagy Zsigmond dr. miniszteri osztály tanácsos, Zilahi Kiss Jenő
alpolgármester
a székesfőváros
képviseletében,
Platthy György dr. nemzetés Finánczy
, gyülési' képviselő az egységes .párt, Szinnyéi József' dr. rektor
Ernő dr. egyetemi tanárok
il budapesti
tudomltiyegyetem,
Buday László dr.
a József-műegyetem,
Schmidt 'Henrik 'dr. a szegedi egyetem, Weszely Ödön dr,
a pécsi egyetem, A lföldy. András dr. a debreceni
egyetem, Dengl János dr. a
közgazdasági
egyetem; Ztrnmermann . Ágost dr. az állatorvosi főiskola, S chönecker Ferenc ezredes a Ludovika Akadémia, Vargha-Damján
dr. a S zent- István
Akadémia
képviseletében.'
Barkáts
Mári~ az Erzsébet-nőiskolát
képviselte.
.
'\.
Egyesülefünk
részéről Wagner 'J?n,ös elnökünk,
a tanitóképző-int.
Rir. főigazgatóság képviseletében
pedig Scherer Sándor ki)'. föigazgató
'jelent meg. Képviselve volt ezenkivül
az ország valamennyi
polgáriskolája,
tanitóképzője,
a
különböző tanáregyesületek,
a pannonhalmi
Szt. Benedek-rend
és a magyarországi .piarista-rend.
.
"
•
Az ünnepélyt
a Szózat
eléneklése után Gyulai Ágost dr., a főiskola
jelenlegi igazgatója
m agasszárnyalásu
beköszöntőjével
nyitotta meg. Utána
KovÚs János dr .. a tanárképző reaktivált nesztóra ismertette a főiskola 50 éves
történetét G yertyánffy István, Kiss Aron, Vangel Jenő; Imre Sándor is Gyulai
Ágost korával. \ Őtőle megszokott
kedves közvetlenséggel,
néha el-elcsukló
hangdn foglalta össze az' 50 év történetét
s ,ebben a Jegdíszesebben
megörökítve a jelenleg is élő 90 éves első igazgatójának : Gyertyánffy Istvánnak.
nagy érdemeit.
érkezett" üdvözlő iratokat, távDr. Gyulai Ágost ezután a főiskolához
iratokat olvasta. föl, melyekkel részint egyesek, részint a különböző
'hatóságok,
főiskolák, egyesületek köszöntötték
a jubiláló főiskolát. Áhitatos csend köze-o
,'pette olvastcr föl elsősorban
Gyertyánffy István levelét, ki az ünnepségekkel
járó esetleges izgalmakkal mentette ki az ünnepélyen való személyes meg nem
jelenését. Az öreg ur csodalatos-elevenséggel,
üdeséggel
emlékezik' vissza 'az
az ő régi tervei szerint nem látja
elmult, 50 évre s bár a jelenlegi kifejlődést
megvalósítva, az öreg kor megértésével távolból is ünnepel az iskolával, aminek maradandó
jeléü! tekintélyes
összegü alapitványt tesz, meíynek kamataiból
egyetemi . ~ egyéb" f6iskolaihaIlgató
fiai'
a Paedagogium
volt tanítványainak
segélyeztessenek.
A levél gyönyörű hangjával nagy meghatottságot
váltélt ' ki
s bizony könnyek is jöttek a nagy jnester volt tanítványai, tisztelői, ismerősei

szeméből.

A íeíolvasásokaf
a különböző
küldöttségek
felköszöntői
követték.
, Schwőder Ervjn h. államtitkár a közoktatásügyi
miniszter
üdvözletér
tolrnácsolta. Zilahi Kiss Jenő al polgármester
a székesfőváros
háláját fejezte ki azért
a nemzeti munkáért, melyet a főváros 53polgáriskolája
számára
képzett ta- nárokkal végzett, Buday László müegyetemi professzor
apolgáriskola gyakoralapján,
lati jelentőségét
fejtegette s a három év óta keletkezett uj kapcsolat
mely a müegyetern közgazdasági
fakultása és a főiskola között fönnáll, mint
igazi testvérintézetet
köszönti a főiskolát. Schmidt Henrik és Weszely
Ödön :
professzorok
a Kolozsvárról
és Pozsony ból menekült egyetemek
háláját tolmácsolták a főiskola iránt, amely, elsőnek sietet! hajlékot
adni a száműzött
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egyetemeknek.
Barkáts Mária kedves szavakkal a testv'"ér Erzsébet-nőistiola.
üdvözlerét
hozta. Sajó Sándor a Középiskolai
Tanárok
Nemzeti
Szövetsége
a nevelőjét,
mely a
nevében köszöntötte
a főiskolát, vmint annak a gardának
tanárképzés
egyéb ágaivalrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
összehasonlítva
a 'tanítás
m üvészetében
leginkább
megközelíti az ideális fokot. Wagner János elnökünk
megdöbbenéssel
utalt
azokra a hihetetlenül hangzó hirekre, hogy e főiskolát,
Eötvös, Trefort
reErős meggyőződése,
ha ez a főiskola nem
mekét megszüntetní.szándékoznak.
volna meg, nyomban föl kellene állitani. Mezey Lajos az Orsz. Polgáriskolai
Tanáregyesület
tagjainak, tehát a volt tanitványok hálás szeretetét tolmácsolta.
Az ünnepély hangulatát rendkivül emelte Havas István polgáriskolai
igazgatónak, a Petőfi-társaság
tagjának erre az alkalomra irt ünnepi ódája, továbbá
Némethy Ferenc
polgáriskolai
igazgatónak
.rnüvészi
hegedüjátéka,
melyet
Aritony Károly tanár, zongoramüvész
játéka kisért. Az 'ünnepélyt
a Hymnus
I
akkordjai fejezték be.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Este a főiskola étkező helyiségeiben
társasvacsorára
gyűltek össze az
ünneplők. Kedves melegségben ölelkeztek a régi' évfolyamtársak,
a deresedő.
tanitványok ősz professzoraikkal.
Az első íelköszöntőt
a .Kormányzó ur Ö Főméltóságara
Gyulai Ágost clr. igazgató mondotta. Székely György dr. a kormányra emelte poharát. Közkivánságra
végül szólásra emelkedett Imre Sándor
dr. államtitkár, ki nagy koncepcióju beszédben
fejtette ki e főiskola szellem ét
s nevelő munkájának igazi tartaImát. Megemlékezett 'mindenkiről:
a régi vezetőkről, az egykori és mcstaní tanárokról,
tanitványokról,
még a főiskola
derék altisztjeiről
sem feledkezvén meg, szóval mindazokról,
akiknek ez iskola
sajátos levegőjét köszönheti.
Az ünnepségek
november. 5-én folytatócttak a jelenlégi főiskolai hallgatóság rnüsoros matinéjával.
.
~
A két nap emlékei, erős ~ hitem, elevenen élnek mindnyájunk lelkében,
Ezekhez 'füződő
érzelmek hatása alatt e helyen is üdvözöljük
a főiskolát
r:

~Üdv neked, Alma Materünk, Hozsánna,
ki emlőd szivta, sok fiad 1"tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Köszönt,

Semeta na józsef.ZYXWVUTSRQ
S z ü n id e i

t a n f o ly a m o k .

Az elmult év nyarán a bpesti 1. 'ker. állami tanítóképző-intézet
két
tanfolyamon látta. falai közt összeseregleni
a továbbképzésre
Xágyó tanárokat

és tanítókat,
1. Az első tanfolyamot a közoktatásügyi
miniszter azon tanítóképző-int.
tanárnők számára rendezte, akik a testgyakorlást
tanitják vagy iránta érdeklődnek. E testnevelési tOVá bbképző ta nfolya m
felölelte mindazon testnevelési
ismereteket .és készségeket,
amelyek ma a korszerü
testnevelést
alkotják. A
taníolyarn előadói voltak; Quint József igazgató, a tanfolyam vezetője,· aki az
élettan! adta elő, joloveczky Péter, aki egészségtant.
Krnetykó János és Pogány
Iduna, akik a népisk. testgyakorlást
s végül Bábel Rezső, ki a népiskolai játékokat ismertette.
volt .a munka, mert minden szavuk megAz előadóknak gyönyörűség
értésre és buzgó. követésre
talált. Ilyen őszinte lelkesedéssel csak oly emberek
tornázhatnak,
akiknek szelleme magasan lebeg minden anyagi fölött. (#
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Az első női tornatanári
tanfolyamot
elvégezte:
Ambrus Mária Alfréda
(Kalocsa), Bende Mária -:Julia (Kecskemét), Csemez Mária Gonzága
(Kősieg),.
Csorda Róza Romana (Bpest), Darnaszlovszky
Mihályné '(Győr), Doley Ida
(Bp est), Emmert Paula Klotild (Bp est), Fazekas
Mária Blondina
(Kiskunfélegyfiáza), Gál Amália (Cinkota), Gelencsér Mária Gabriella
(Pécs), Gryneus
Ida (Bpest), Hiller Claudia Annuntiata (Bpest), Horváth
Augusztina (Sopronj.:
dr. Inczéné Méray Irén (Hrnvásárhely), jellencz Margit (Bpest),
Kiss Aranka
(Debrecen), Kiss Mária Sylvia (Kalocsa), Kondor Erzsébet
(Debrecen),
Kondorossy Izabella (Cinkota), Korneft Mária Riza (Debrecen),
Lacher Erzsébet
(Kecskemét), dr. Lajos Mária (Bp est), Lapping Mária Vera (Debrecen), Magyar
Ilona (Kecskemét), Major Mária Franciska (Pécs), Nagy Mária Leona (Sopron),
Nedb~1 Mária Eltrida (Szeged), Patyiné Láng Mária (Bpest), Parsché Györgyi
(Sopron),Pesút
Mária Szigfrida (Sopron),
Pintér. Mária Eugratia (Sopron)!
Poór Alexandra (Sopron), Schindele
Mária Rernigia (Kőszeg),
Stefkó Mária
Concesse (Kiskunfélegyháza),
Szlávik julianna
(Kisvárda),
Szontágh
Katalin
.(Bpest), Szőke Mária jozefina (Szeged), Tolnay
Mária juventia
(Baja), Tórh
Mária Eugénia (Sopron), Ugry Mária Ilona (Kalocsa), Vital Szaniszia (Kisvárda).
A miniszter képviselője, dr. Nagy Zsigmond
min. osztály tanácsos azzal
a tudattal zárhatta be a tanfolyamot, hogy amit kartársnőink
itt elsajátitottak,
azt tanitványaik révén társadalmunk
legszélesebb
rétegeiben el fogják terjesz-,
teni, Lelkesedésükkel
a testnevelést
azzá teszik, ami: nemzeti üggyé.
2. Mintha az intézet falai is magukba
sziv tak .volna valamit a nekik
teljességgel
uj lakók lelkesedésé~öl.·
Alig fogadták
ugyanis maguk közé a
julius hó 16-án felsereglett tanitókat, akik atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
szűnidei tová bbképző ta nfolya mr a
siettek, azokon is észrevehetők
lettek a lelkesedés
tünetei. E fogékonyság
különösen örvendetes volt, mert a taníolyamra
csak olyan tanitókat vettek fel,
"akik oklevelüket
az 1914/15. iskolai év után nyerték s tanítóképző-intézeti
tanulmányaik
során egy vagy több osztályt rövidebb
ideig tartott (katonai)
tanfolyamon végeztek".
,
Erre való tekintettel állíttattak össze a tanfolyam tárgyai a következöképen ;
1. NeveMstani alapfogalmak
mélyitése - Quint józsef.
2. Ujabb törvények és rendeletek ismertetése - Váradi J.ózsef.
3. Egészségtani
alapismeretek
- jaloveczky Péter.
4. Népiskolai módszertan
és gyakorlatok:
a ) irás, olvasás és magyar nyelv (Drozdy Gyula);
b) mennyiségtan
(Drozdy Gyula);
-c) földrajz (dr. Kogutowicz Károly);
.
• d) természettudományi
tárgyak (jaloveczky Péter);
e) testgyakorlás
(Krnetykó jános); .•.
f) éneklés (Kishonti Barna).
5. Kirándulások
és tanulmányi szemléletek.
hogy
A hallgatók
(24 volt) iskolai munkájuk
közben megérezhették,
igazirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m esterekké
csak ugy válhatnak,
ha a tanitandó
anyagon uralkodnak s
azt a szükséghez képest korlátozni
tudják. Ennek azonban
az alapos tudás
a feltétele. Csak igy képesek
a legkisebb részletet
is az egész tárgy és a
nevelés eszméjének világosságánál
tanitani.
E szükségérzet
magyarázza azt az odaadást, amellyel az előadásokon
és gyakorlatokon
résztvettek. MInden szót iparkodtak
lejegyezni.
A hőség
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bágyasztó volt, a többségben
azonban akkora volt a telki erő, hogy' még a
déli pihenés óráit is a hallottak beernlékelésére . forditotta. Szemmelláthatólag
elvezték az egység védelmezését
a nevelői munka s a tantárgyak sokféleségében. Buzditólag hatott reájuk az iskolai adminisztráció
pontos elvégzés ének
nagy kulturpolitikai
jelentősége.
'
Egyrészt az előadások, másrészt az előadókkal való közvetlen érintkezés
erősitette bennük a tanitói hivatás érzését.
Megtelítétt lélekkel távoztak a
tanfolyamról.
Hisszük, hogy önbizalommal,
önrnűvelésre
kényszerítő
hivatásszeretettel és a nép lelkét mozgásba
hozó lelkesitő erővel folytatják otthon
munkájukat.
.
.-'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Vá r a di józsef.

ÉLE T.
E G Y E S Ü L E T 1 LKJIHGFEDCBA
Egyesületünk munkássága.
(1923 szeptember

-

1924 [anuár.)

A nyári szünet után, az uj tanévben, Egyesületünk,·tisztikara
azzal kezdette meg müködését, hogy a rendes havi választmányi
gyülést megelőzőleg
szeptember
hó'L2-én programmkészitő
ülést tartott,
melyen tervbe vette a
következőket
: 1. anyagi ügyeinek rendezésének,
sérelmeink orvoslásának kérelmezését;
2. Egyesületünk alapszabályainak
módositását;
3. az uj tanterv egyes
részeinek alapos megvitatását ; 4. a német nyelvnek Novy Ferenc által felvetett
módszerének
megbeszéléset ; 5. az uj képesitővizsgálati
szamodern tanítási
bályzat alapelveinek
megállapitását ; 6. a tanitóképzői pedagógia kídolgozását :
7. egyes ujabb, napjainkban' felszinen
levő kérdéseknek : a többtermelésnek,
~z iskolán kivül oktatásnak,
a tanyai beiskolázásnak
stb. tárgyalását; 8. ujabb
pedagógiai .könyvek ismertetését.
Végül pedig az egyesületi
hazai és külíöldi
élet bensőségessé
tételére, az egyesületi
tagok összefüizésére,
összetartására
társas kirándulások
rendezését tűzte ki célul.
Még a hüvösebb napok beállta előtt, szeptember
30-án egyesületünk 50
kirá n d u lt
tagja Wagner János kir. főigazgató,
egyesületi
elnök vezetésével
Esztergomba,
ahol megtekintettük
a bazilikát,
kincstárt,
képtárt,
könyvtárt.
Őemínenciájánál,
aki
Délben tisztelegtünk
dr. Cser~och
János hercegprímás
szives, közvetlen fogadtatásávalmindnyájunk
rokonszenvét
megnyerte.
ülés Mesterfiázy
Jenő
"
Az okjóber 12-iki első rendes havi választmányi
előadása kapcsán anyagi ügyeinkkel,
rangsorolási
és egyéb sérelmeinkkel
foglalkozott. Még két ülésnek voltak ezek az' ügyek tárgyai. Kéréseinket mernorandumokba
foglaltuk, melyeket 1924. év január 21-én nyilt alkalmunk Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi
miniszter' urnak átadni.
Ekkor
ur
az egyesület dr. Czettler Jenő képviselő ur vezetése
mellett ll. miniszter
elé járult. Wagner
János, egyesületunk
elnöke üdvözölte a közoktatásügyi
rniniszter
urat 10 évi miniszteriumi
rnüködésének
évfordulója
alkalfnából.
Egyben a tanárság
köszönetét
fejezte, ki a tanítóképzésnek 5 évre való
kiépitéséért.
Végül az egyesület 3 kérelmét terjesztette elő, ezek: 1. a statusrendezés, 2. a tanári .különmunkáknak
méltányosabb
s a középiskolai
tanárokéval egyenlő dijazása, 3. alapsegélynek
. a viszonyokhoz
mért felemelése. A
miniszter ur köszönetét fejezte ki az üdvözlésért,
kérelmeinket
pedig megér-
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Egyesületi

élet

téssel fogadta s azok teljesitését igérte. Tísztelgett az egyesület dr: Schrőder
Ervin államtitkár urnál is, akirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'<t középiskolák tanáraival való paritás további
fenntartását- nemcsak méItányosnak, hanem természetesnek
is találta. Dr. Czettler
s a tanítóképző
intézeti tanárság
Jenő képviselő urnak szives íáradozásáért
iránt tanusitott kegyes jóindulatáért
e helyen is. hálás köszönetünket fejezzük ki.
Memorandumot
szerkesztett
az egyesület
Keszler Károly .ügyében is,
kinek a kinevezések alkalmával történt mellőzése nemcsak egyéni, de egyesületi sérelem is, mert hiszen érdemes'arelnökünkettiszteljük benne, kit önzetlen,
buzgó, kiváló niunkásságáért
emelt a tanárság bizalma e kitüntető
tisztségre.
A nov. 9-i választmányi ülésen Molnár 'Oszkár nA tanitóképzői pedagógia
körvonalai"
cirnü dolgozatát
m utatta be, melyet lapunk
más helyén közlünk.
szabályzat elveit vitalta meg.
A dec. 14-i gyülés az Uj képesitövízsgálatí
és osztályképesitő-yizsgálat
Egyeznek
a vélemények
abban,. hogy osztályfölösleges s csak a befejező képesitővizsgálat
tartandó meg. Ennek miként jére
a nézetek. A vita még több gyülésen
át folyik:
nézve egyelőre éltérők
Az egyesület tagjainak
sorába vétettek fel: Buri Alajos tanítóképzőintézeti igazgató (Kísvárda)
rendes, Vargyas Mária tanárjelölt
(Czelldömölk)
pedig rendkivüli tagul.
Az egyre növekvő drágaság
s egyesületünk
szükös anyagi helyzete
szükségessé tette. folyóiratunknak
fentartása
s legszükségesebb
kiadásainknak
módon
fedezhetése
céljából a tagdíjaknak 1923. év szept. I-töt a következő
való' felemelését :
XI-IX.
fiz. oszt. évi
4000 K
Vlll.

6000 "
8000 "
"
10000
V."
12000 "
Az igy felemelt tagdijak ~ békebe'i
tagdijaknak
alig hatodát
teszik.
Folyóiratunk
kiadásának
nagy költségeít csak ugy fogják némileg fedezni, ha
a legsürgősebben
pénztárunkba
befolynak. Felkérjük ezért az egy'es intézetek
igazgatóit,
rnéltóztassanak
e tagdijakat
lehetőleg
azonnal begyüjteni
s egy
'összegben kimutatás csatolása mellett az egyesület pénztárosának"
megküldeni.
Megjegyzendő,
e tagdij 1923 szeptember
elsejétől visszamenőleg
fizetendő.
Lehet havi részletekben
is fizetni, de ne feledjük, hogy most valóban igaz a
mondás: kétszer ad, ki jókor ad! Intézetek, iskolák évi előfizetési dija 10000 K.
tsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Dr . La jos Má r ict'
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ZYXWVUTSRQP

IR O D A L O M .
S a r u d y O t t ó : Ma gya r nyelvta n. Pápa. Nyomatott
a főiskolai
könyvnyomdában,
1921. 99 1. Ára 70 K.
. Sarudy Ottonak mint tankönyvirónak
a neve, előzetesen
megjelent
ki_váló tankönyvei nyomán, ismeretes. Közkézen forgó munkáinak
tanulmányozása közben már megszoktuk,
hogy mondanivalóját
eredetien, tömör, világos,
tehát a növendékek által is könnyen érthető módon, magyaros és szép formában tárja elénk. Legujabb könnyve is tükrözteti az iró minden jó tulajdonságát. Véleményern szerint e nyelvtant a legelső hely illeti meg azok közt a
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között, melyek ily cimen tanitóképzők
szamara
iródtak. Hathatós
eszközt látok benne egy széltében elterjedt iskolai Iogyatékosságunk : a nyelvtani, közelebbről a helyesirásbeli járatlam!ág megszüntetésére,
.
Első érdekes, a megszokottól eltérő meghatározásával - a magán- / é;
mássalhangzók fogalmának "megállapitásáné! találkozunk. A régibb tankönyvek
ezirányu meghatározásai logikai és tartalmi szempontból
valóban hibásak,
Szerző a ha-ngok vizsgálasában tudományos alapra helyezkedik és igy jut uj
meghatározásokhoz.
Azt nézi, hogya hang képződésekor a tüdőből, kiáramló
levegő ütközik-e a szájüregben akadályba vagy nem? A hangok ily szempontu meghatározásának
és felosztásának helyességet támogatja az is, hogy
ez a felfogás 'áll a legközelebb
a nagy fonetikusok. felfogásahoz. Különös
figyelmet érdemel a szótaní részből még a 7.' §., mely a szók alakjáról szól,
Meghal'ározv-án itt a szó alakjának vagy testének a fogaI mát, igen ügyesen
ebből vezeti le a magánhangzóilleszkedést,
de ugyancsak ezzel tünteti el az ~
eddigi nyelvtanoknak a szehangok változása címen tárgyalt veszedelmes részét.
Veszedelmesnek azért mondorn, rnerf egyetlenegy tétel sem okozott annyi fejtörést tanulóriak, tanárnak egyaránt, mint ez, mert a tanulok ezt a részi a
maga valóságában vagy igen ritkán vagy egyáltalán nem értették. Nem értették
pedig azért, mert a métaforikus kifejezést szószerint értelmezték s az igy keletkezett ·.fogalomzavar sokszor éreztette káros hatását a helyesirásbeli készség
kialakulásában is .. Szerző könyvében a mássalhangzók egymásra való hatásának kqvetkezményekép 'nenj<;:sak határozottan rámutat a hasonulás, pótlónyujtás \
és az összeolvadás törvényeire, hanem a 46. §-ban, ahol a szók leírásának
aJapelveivel ismertet meg - a szóelernző irás eseteiriek tárgyalásában
ujból
visszatér reá és teljesen kiaknázza a tanultakat a helyesirás szempontjából is.
a
Szabatos és pontos meghatározásai
közül .különösen . megérdemli
figyelmet a 13. §., melyben a főnév fogalmáról és fajairól ; a 27~ §., hol a
határozónévről
és az 51, §., hol a mondat fogalmáról és fajifiról szól. A főnév
fogalmának meghatározásával
különösen sok baj volt' eddigelé. Nem is hinnők,
ha a tapasztalatok nem bizonyitanák, hogy milyen furcsaságok sűltek ki ezek- .
ből a meghatározásokból.
Hogy csak érintsein a dolgot, pl. az egyik közkézen
forgó könyv a fogalmi meghatározásbantsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
él6 v.élettelen· tá r gyr el szól; ismét
szám os más a dolgok neve 'alatt foglalja össze az öntudatos lények en kivül eső összes
élőket. Ezek, a fogalmat sehogyan sem, v. csak rosszul fedő, ütes szók tették nehézkessé a Ianitóí munkát s nehézzé a nyelvtan tanulását a növendéknek. Szerző, igen
helyesen, élő lény; tárgy, önállónak képzelt cselekvés és őnállónak képzelt tulajdonság elemeiből rakja össze a fogalmat. A főnév fajai nak megállapitásábah
, is dilemmába ütközött a tankönyvíró.
'rud va]evő, hogya fŐnév lehet érzéki v.
, t-apasztalati (nofnen concret um) és elvont _v. gondolati (nomen abstractum l)
,
Az' előbbinek természetes és észszerű meghatározása : va lódi léttel : bir ó élö-'
lények és tá rgya k: nevei, amelyeket tehát
érzékszervelnkkel
vehetünk
észre.
Menjünk azonban tovább: Konkrét főnév kétféle van: -tula jdbnnévZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
és
köznév:
Tulajdonnév - mondja: a régibb feifogás - valamely élő -'lénynek v. élettelen
tárgynak (van -éJŐtárgy is?) 'a külön neve, pl. Attila, Budapestr stb. Hát Isten.,
Argirus, Jupiter, Hüvelyk Matyi, Gábor (angyal) nem tulajdonnevek ? Ha ige,n",
akkor baj van a ·konkrét. 'főnév meghatározásában
hogy - a tulajdonnévről
'/
mondottak megállhassanak, ki kell .azt kissé bővíteni .. Tegyük tehát - oda az
főnév valóban
meglevő v. csak képzelt 'élő /
előbbihez, hogy ~ magánvaló
könyvek

.
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lénynek v. tárgynak a neve. Ez esetben 'azután már belefér a Jupiter, Hüvelyk
Matyi stb. neve is a tulajdon név keretébe. Azonban egy másik
baj támadt
ezzel, t. i. rögtön az a kérdés ötlik fel az elmében;
hogyan
lehet csupán
képzeleti az érzéki, a tapasztalati,
a konkrét?
Hiszen az elvont íőnévről állitottuk, hogy ezek olyan élő lények, tárgyak, melyeknek csak gondolatunkban,
képzeletünkben
van. v. lehet léte (természetesen
ide tartoznak még az önállóezt
nak gondolt cselekvések és tulajdonságok
is). Szerző az ellenmondásnak
a szövevényét
igen egyszerüen és 'igen logikusan oldja meg annak a tételnek
a kimondásával,
hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
mind a z ér zéki, 'mind a gondola ti főnevek lehetnek ismét
kétfélék : tulajdonés köznevek. Szerenesés ötlete volt az is, hogy a tapaszmeghatározásu
egyedi
talati főnév további felosztásából
elhagyja a nehézkes
(némelyek szerint faj-) nevet, ami ugyis felesleges és az a nya g- és gyüjtő
néven kivülieket a közönséges köznév fogalma alá sorozza.
Ép oly tökéletes, könnyen érthető a határozónév
fogalmának
megállapitása is, rnely- igy szól : az a szófaj, amely anélkül
is lehet határozó
rnondatrész, hogy ragot vagy névutót kellene hozzátennünk.
Nem szándékozöm
hosszura nyujtani e kis ismertetést,
azért még csak
két meghatározásra
hivom fel az olvasó figyelmél. Az egyik a mondat, a másik
a főmondat fogalma. Az eddig szokásos meghatározásba
rendszerint
bele volt
foglalva a mondatfajokra
való utalás is, ':pl. a monda t a beszédnek olya n' sza ka sza , mellyel va la mit kijelentünk, kivá nunk, kér dezünk. (Szinnyei.) Könyvünk
meghatározásából
elmarad
a fajtákra
való utalás s a mondat
fogalma
az
alábbi; A monda t a beszédnek a z a legkisebb egysége, mely önma gá ba n is
va la mi ismer etet, ér zelmet v, a ka r a tot fejez ki. S csak azután osztja fel jelentésükrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'V. tartalmuk
alapján jelentő, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f e l k i á l t á . óha jtó, felszólító
és kér dő mondatokra. A főmondat fogalmának
meghatározásában
már azután teljesen előr etör a gyakorlati ember. Szerző elmellőzi u. i. a sokszor kétes értékü régibb
meghatározásokat
s helyettük egyszerüen arra utal, hogy a z a lá r endelt viszonyba n levő monda tok közi)l a z ,a főmonda t, a melyikben a muta tó jelentésü kö.
tőszó va n. Erre különben reátér már a vonatkozó
névmás meghatározásában
és tárgyalásában
is. (L. 25. §.) Kétségtelen. hogy ennek a gyakorlatias
irányu
meghatározásnak
az alapján
azután a legnagyobb
biztossággal
ismeri fel a
fő- és mellékmondatot
a növendék még az esetben is, ha a mutató jelentésü
kötőszó nincs is kitéve, mert oda gondol ható.
Máskülönben
~ ugylátszik - szerzönek
határozottan
kiíüzött célja a
nyelvtan szokásos anyagát a lehető legrövidebbre
fogni. Erre enged következtetni, hogyahatározó
mondatrészek
közül csak a legszükségesebbekre
kiszoritkozik;
ugyanezt teszi megelőzőleg a képzökkel is. Végűl különösen
emelendőnek
tartom, hogyahelyesirás
szabályainak
tárgyalásában
nem kö. veti az elődök által kitaposott könnyebb utat, mert in erőben' uj beosztással
tárgyalja azl. Ezt a tételt u. i. a legtöbb munka 1\ hangtani 'részben ismerteti,
'míg szerzö könyve három részre tagoltan szól róla, A hangok leirásáról t. \ i.
idegen szók
a hangtani, a szók leirásának
alapelveiről
(összeírás; kűlönirás,
irása, a nagy kezdőbetű használata
és a szók niegszakitása) 'pedig ott, ahova
.valójában tartoznak is ; a szótanban,
mig végül az irásjelekről
ugyancsak
a
maguk helyén, a mondattanban
esik szó. S ha még 'felernlitem,
hogy példái,
s mint ilyenek
melyek .jórészt jeles, iróinkból vett idézetek és közmondások
nemcsak kiválóan sikerültek,
hanem ott, ahol lehetséges volt, a gondos ki.
'
,
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szemelésen

kivül még annak a módszertani
elvnek a megvalósitására
is törekedett a szerző, hogy lehetőleg egy gondolatkörből
származzanak,
mert, hogy
el ne felejtsem megemlíteni,
Sarudynak egyik, müveiben észlelhető kiválósága
épen az, hogy nem csupán
ismeretet
közöl bennük,
hanem egyszersmind
módszert is.,
'
Ez az u] munka külőnben
méltÓ elődefhez a stilus szempontjaból
is.
A kristályosan tiszta és - ismételten kiemelem - gyakorlatias gondolkodásu
embernek szabatos, tudatosan helyes magyarságu,
közmondásszerüen
tömör
stilusa teszi csak lehetővé, hogy aránylag
szük keretekben
mozogva,
mégis
minden lényegeset felölel müvében s ez az, ami könyvét (tekintve az uj tan- '
tervI. osztálybeli anyagát) nélkülözhetetlen
segédkönyvéve
teszi rövidesen a
tanítóképzök
magyar nyelvtanitásának.
Sőt, ...reméljük, oda is eljut, ahollegszi•
vesebben látnók, tanitóink iróasztalára.
Különben - a megszokottói
ebben is
elté'rően - egyszerü, kék köntösben
megjelenő
könyvét szerző elhalt Zoltán
fia, Olga leánya és feledhetetlen
édesanyja
drága emlékének
szenteli. Nekik
szebb, méltóbb
emléket, a szakembernek
kedvesebb
ajándékot
bizonyára
nem adhatott volna.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sá ghy Ta má s .. rqponmlkjihgfedcb

Fínáczy
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E., Gerlóczy Zs., Kemény F., Schneller
L és Sebestyénné
Stetina 1.: A szülők hibá i ii nevelésben. (A Magyar Paedagogiai
Társaság
Könyvtára. 4. köt.) Budapest,
1923. Lampel R. r.-t. könyvkiadóvállalata.
Ha nyitott szemmel nézzük a nevelés kérdését, be kell látnunk, hogy e
téren mutatkozó eredménytelenség
forrása
igen nagy részben
a I családban
keresendő. Ha a szülők eljárását csak némileg is tudnók jobbá tenni, ez jelentékeny előmenetelt
jelentene
az egész nevelésügy
terén. A szülők
eikövette
nevelési hibákra
és káros következményeik re akarta a Magyar Paedagogiai
Társaság népszerü előadássorozat
rendezésével
a családok fejeinek figyelmét
felhivni. Most pedig ezen előadások
kiadásával
szélesebb
rétegek számára
akarja a felvetett gondolatokat
hozzáférhetővé
tenni. Ez az előttünk fekvő
könyv öt előadást tartalmaz.
Az első előadás
(A szülői há z fela da ta i), Fínáczy
Ernőtől, a M. P. T.
elnökétől való. A szerző rámutat azon magyarázatok
tarthatatlanságára,
amelyekkel a szülók:a családi nevelés balsikerét oleadatolják. A nevelésnek vannak
gátló tényezői s ezek között található maga, a szülő is. A szülői hibákíőokát
a tudatlanságban
keresi; sok esetben nem ismerik sem az eszményt, sem a
elsősorban
gyermekük igazi megismecélhoz vezető eszközöket. A szülőktől
rését kivánja. nE részben' a szülői ház hasonlíthatatlanul
kedvezőbb helyzetben
van, mint az iskola:" (6. 1.) Szeretné
a szülők figyelmét felhivni a szektatás
lélektani alapjára, a példa szuggesztiv
erejére, a pedagógiai jutalmazásra
és
és vallásos érzület meggyökereztetésére,
stb-re.
A
büntetésre, . a hazafias
továbbiakban
az egész előádássorozat
programmjáról
tájékoztat. Különösen
annak kiemelésére
törekszik, »hogy férfiaknak
és nőknek, inielőtt házasságra
lépnek, legalább valamelyes pedagógiai belátásra szert kellene tenniök". (10. 1.)
szervezését tartami szükségesnek.
E cél szolgálatában
pedagógiai
tanfolyam
A második előadás (A szülők hibá i a testi nevelésben) Gerlóczy Zsigmondtói való. A helyes testi nevelés fundamenturnát
a test tisztán tartásában
és a napsugár
kérdése
csatlakozik. Különös
látja, amelyhez a tiszta levegő
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gond forditandó a gyermek ruházatára.
a test szép formájának megőrzésére,
érzékszervek
épségére! a száj ápolására, a helyes táplálkozásra.
Ép testben
ép lélek jelszó vezesse a szülőket gyermekük nevelésében.
,
A harmadik előadásttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
(A szülők hibá i a z ér telmi nevelés kör ül) Kemény
Ferenc tartotta. Előadása fonalán három állomást különböztet
meg: L a hibák
m egállapitását
; 2. okaik kideritését;
3. elháritásuk
módját. Nagyon helyesen
s az iskolának közös hibája, hogy egyoldaluah
állapitja meg, 'hogy "a szülőknek
ismereteket hajszolnak, ... a mai iskola a fiatal agyvelőket-még sok felesleges
, dologgal (nevek, évszámok "stb.) terheli meg, ... " (27. 1.) Szeretnérn, ha minél
többen megértenék, hogy ~A bajoknak főforrása az értelmi nevelésnek tulbecsüaz élénk 'társadalmi
életet élő, a tulhangos
lése, tulhajtása. " (27. 1.) Különösen
• családok fejei' megszivlelhetnék
a, szerző következő szavait: "A gyermek tanul:
.ez az egyszerű mondat legyen a szülök
előtt épp oly szent, mint. ezek: a
gyermek imádkozik,' a gyermek alszik. \' (39. 1.) A szerzőnek igaza van abban,
hogy a nevelőnek törekednie
kell a gyermek fejével gondolkodni,
az ő szivével
érezni, stb.; 'de fiozzáteszem, ennek célja az, hogy ezen az alapon a nevelő
részéről jobban látott eszményhez közelebb vigyük a növendéket. Tehát nekünk
le kell ereszkednünk
a gyermekhez,
de csak azért, hogy magunkhoz
fel. emelhessük. )
, '
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A negyedik előadást fA szülők hibá i a z er kölcsi nevelés ter én) Schneller
Megszivlelendő
itUöbbek
között az a megállapítás, hogy" .. , a •
társadalom
utján válik az egyéniség személyiséggé
... A társadalom
minősége
pedig függ a társadalom
ős-sejtjétől : a családtól. (42. 1.). , . a családi házból
nő .ki organikusan
a haza, a családi
nyelvből a haza, az állam nyelve, a.
családi valfásból az egyház, illetőleg a felekezetek vallása; a családi' tradicióból.
a haza története, a családi szokásból
- a haza törvénye." (51. 1.) Megkapók
azok a részletek,
amelyekben
egész életünknek a család
körében
szereplö
nevekkel (atya, anya" leány) való átszövődését
mutatják
be. Szeretném, ha
.' minél többen magukévá termék a szerzől'iyk azon meggyőződését,
hogya gyermek százada ne jelentse az egyéniségnek
olyan kultuszát, amint azt Rousseaunál.. Nietzsche-nél
és Ellen Key-nél látjuk. Az egyéniség
ilyen kultusza csak
a boldogulás é'l-dekét néki, az' eszményt pedig eleiti.
.
-,
'~Az ötödik előadást (Hibá k a leá ny nevelésben) SebestyénnéStetina Ilona
tartottá. Ha a női eszinény szempontjából
vizsgáljuk a 'mai leánynevelésünket,
rendkivül sok és végzetes hibára akadunk.
A, szerzőnek. szerenesés
kézzel
sikerült több ilyen hibára rámutatni. Leányaink I1dgy részére helyesen .állapitja
"meg, .hogy "idegerÍné vált előtte az a sok-sok apró, kedves kötelesség, melyek
teljesitéseÖt
azelőtt. a női erények gyakorlásába
bevezette ... " (61. 1.) Bizoa: szerzővel abban, hogy leányaink rnindenekelőtt tanuljanak
nyára; együttérzünk
mennünk, hogy az
~leg dolgozni. Ugy látom; nem kell lámpással házról-házra
előadóval együtt a leánynevelés legfőbb bajait. ai 'elkényeztetésben,
. a -.,szórakozás terén uralkodó 'tobzódásban
ismerjük .J,ej~ E sorok írója is "ugy érzi,
hogy "az iskolák 'fejlődésével tényleg nem tartott lépést a lelkek művelődése
és az erkölcsi ~evelés íejlődése", (00. 'I) , _/

István tartotta.

- Ha e nehanysoros
ismertetés után az előadások rnérlegét akarjuk megazok. n<\gy -értéké! érezhetőbbé 'tenni.
'allapitani, l1gy egy hasonlattaí szerétném
-Ha a növény sorsát figyelemmel kisérjük,'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z t látjuk" hogy
először a földben /
rögzíti meg magát, elöször a gyökerei
erősödnek- 'meg
és, csak. azután lesz
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lehetövé a föld felett váló növekedés is. Igy vagyunk a nevelésügy
terén is;
ha itt valóban egészséges
fejlődést akarunk,
ugy mindenekelőtt
a családi
nevelésre kell fol~ozottabb gondot forditani. Kivánorn, hogy az igaz lelkesedéssel irt kötet rendkivüli szolgálatot tehessen a családok erejéből táplálkozó,
de egyelőre inég ezer sebtől vérző nemzetünknek.
/
\'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Dr . F r a nk Anta l. rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
'"

Gockler
Lajos:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A je lle m n e v e lé s
m ó d ja
é s e s z k ö z e i.
Utmutató a családi
és, az iskolai nevelés, valamine az önképzés számára.
Budapest. M. kir. tudományegyetemi nyomda, 1921. 122 1. Ára a megjelenéskor : fi8 K.
A Magyar Neveléstudományi
Társulat
kiadványainak
első köteteként
jelent meg szerzőnek
e könyve, rnely a neveléstan középponti
.problemájával, a jellemneveléssel
foglalkozik. A könyv rövid bevezetésre
és három fejezetre oszlik. A bevezetésben
szó esik arról, mily nagyfontosságu
dolog a nevelés egy nemzet életében és megmentésében.
Az első fejezetben
tisztázza a
szerzö a jellem fogai mát ; a másodikban
szól a szoktatásról,
a társitásról
és a
belátásról, mint a jellernképzés eszközeiről ; a harmadik s legterjedelmesebb
fejezetben pedig azt tárgyalja, mily módon
lehet a jellemet fejleszteni a csecsernő-, a kisded-,
a tanköteles
korban, a serdülőknél,
az ifjukorban és a

felnötteknél.
A tartalom e futólagos vázolásából
két dolog tüník ki. Egyik, hogy
Gockler e könyve az emberi élet összes
szakain
végighaladva
tárgyalja
a
jellemnevelés problernáját., Esz-empontból
előnyösen
különbözik
az irodalmunkban eddig megjelent hasonlótárgyu
munkáktóI. Különösen a csecsemőés
kisdedkorra
vonatkozó részében valósággal hézagpótló. - Másik, hogy szerzö
szigoru logikai felépitéssel igyekszik megoldani feladatát. A jól iskolázott elme
könnyedségévei
halad fogalomról fogalomra
és e hézagtalan fogalmi sorból
szervesen
alakítja ki aproblemát.
E pontos logikai berendezéssel
biztositja
rnunkájának könnyü áttekinthetőségét.
Ezt szolgálják
az itt-ott közbeigtatott
táblázatok is. A részletekben
pedig mindenképen
azon van, hogy fejteget'ései
nagyképüsködéstől
mentesek, könnyen érthetők legyenek. Ezért, amint jó gyakorlati pedagógushoz
illik, mindig példákból indul ki s elvont tételeit konkrét
esetekkel világit ja meg.
Ez alaki kellékek mellett megvannak
szerzöben a szükséges tárgyi feltételek is. Van alapos szaktudása.
Széleskörü tájékozottsága
s nagy olvasolsága lépten-nyomon
kitünik,
Biztos kézzel vezet a problem a nehéz fordulataiban. Á.Ilandóan érezzük megállapodotlságát,
kiforrt gondolkozását.
Megbizunk
benne. A jellemneveJés
kérdésének
minden legapróbb
részleténél
lemegy
annak pszichológiai
gyökeréig s gondos lélektani fejtegetésekre
épiti neveléstani elméletét. Lélektani) alapvetését
mégis fogyatékosnak
kell mondanunk,
mert csupán a Herbart-féle
iskola képviselői
által elfogadott pszichológiára
támaszkodik,
melyet itt-ott némi biológiai és fiziológiai-pszichológiai
utalással
egészit ki. A kisérleti
lélektani és gyermektanulmányi
irodalomból
azonban,
mely pedig már használható
eredményekkel
szolgál, alig merit. Nemcsak a
csecsemö- és kisdedkor rajzánál, de az iskolásgyermek
ismertetésénél
is élénken érezzük ezt a hiányt.
Van azután a könyvben nehány olyan mondat is a 12. és 86. oldalon,
Egy kis disszonanciát
visznek
melyekben a szerző kiönti lelke keserüségét.
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ezek bele az elejétől végig szép, objektiv fejtegetésbe. Némi önmegtagadással
talán ki lehetne ezeket hagyni a második kiadásban.
Stilus szempontjából
Gockler munkája
kifogástalan.
Nyelvezete
folyamatos, gördülékeny, néhol emelkedett s lelkesedéstől
áthatott.
Élvezetesen s
vonzóan ir. Néhol a humor is megcsillan soraiban.
Szakemberek
és laikusok
egyaránt élvezettel és okulással fogják olvasni könyvét, mely legjobb
meggyőződésem szerint nyeresége ped. irodalmunknak.
A tanitóképzői
pedagógiai
oktatás is hasznát
fogja látni, mert amit a IV. évfolyamon
a neveléstan ból
csak röviden tárgyal hat a tankönyv, azt itt részletesen,
gondosan
kifejtve,
kellően elmélyitve és pszichológiailag
megvilágitva kapja az érdeklődő növendék.
Kivánatos, hogy a jeles szerzőnek e könyvében
jelzett többi munkája
is mielőbb napvilágot lásson.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o ln á r
O s z k á r . zyxwvuts
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D r . B a v in c k H e r m a n :
A k e r e s z t y é n p e d a g ó g ia
a la p e lv e i.
Holland ból
forditotta M a r t o n J á n o s . Budapest, 1923.
Őszinte örömmel üdvözöljük Bavinck rnunkáját. Nemcsak megszabja az
I
'
utat, amelyen a nevelőnek haladnia kell, de lépteinket is Irányítja. S teszi ezt
oly rnédón, hogy az olvasó helyesel, a gyakorlat embere pedig bizvást követheti. Mert távolról sem, ment fel a magunk lábán való járás alól. Tudatában van annak, hogy a nevelés egészen
egyéni,
tudatos,
elvi alapu;
erkölcsi tevékenység.
E munkánál minden a céltól függ, amelyet
magunk elé tüzünk.
Ezért
helyez nagy súlyt ennek tisztázására.
Séles
kritikai szelleme, amelyet már a
bevezetésben
élvezünk, remek el a nevelés céljának rneghatározásánál.
A probléma történeti
alakulásának
szabatos
vázolásával
felcsigázza
érdeklődésünket
a jelen iránt. Nem is csalatkozunk.
Sor kerül a reformpedagógusokra
ís. Először bemutatja
őket. A moderneket.
Még pedig elfogultság nélkül. Tárgyilagosan.
Azután száll velük a vita harcába.
Tulajdon
érveikkel sebzi őket s az igy támadt réseken át kimutatja, hogy nem számolnak
•
az emberi természettel.
"Aki elvilágiasitja
a nevelést,
sannak
kapcsat
az
örökkévalósággal
elmetszi, erőszakot tesz az emberi
természeten
és megsérti
annak lényeget."
A modern nevelés is, - jóllehet az embert teszi a nevelés
középpontjává,
mértékévé és céljává, főleg maga az ember ellen vétkezik.
Megfeledkezik
arról, hogy "anima naturaliter
Christiana."
A kereszténység
olyannak ismerteti meg az embert,
amilyen az való-'
jában. Emellett elénk tüz egy magas és szentséges
eszményt
és mutat]a az
utat is ennek elérésére. Az evangeliumban
ki\vetkezöleg nemcsak biztos alapot
nyer a nevelés,' hanem egy mindenen uralkodó elvet is. Ezen az alapon meg
férnek a nevelés alanyi és tárgyi elemei ~s a keresztény
világnézettel,
mint
szervező elvvel, egyensulyba
hozhatók
és meg is tarthatók abban.'
A nevelés eszménye "igazi istenfélelem alapos tudással és valódi m üveltséggel. - A kegyességnek
és tudománynak
formáló erővé kell lenni bennünk,
azt el kell -sajátitani,
hogy lelkünkbe
behatolva,
megváltson
és átalakitsen
minket. Vagyis: Az ember formáltassék
Isten képmásává, aki minden jócselekedetre teljesen fel készitett.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
u
Nyilvánvaló, hogy e cél elérése nemcsak az egyes érdeke, hanem társadalmi (nemzeti) szükséglet és feltétele az emberi nem fejlödésének.
Hiszen
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"ha "a valJás és kultura kathohcitása;

irja az amsterdamí
kálvinista egyetem
hazaszetanára, - ellensulyt már nem alkot, az a veszély fenyeget, hogy
retet sovíhizrnussá
és fajgyülöletté i fajul s a kis) népeket
áldozataivá te~zi."
rEmagas
szempontból
vizsgálja "a nevelés kiinduló pontját" is. Tudományos alapossággal
taglalja a gyermek egyéniségének
kutatása kÖ,zgen előállott feltevéseket. A tapasztalati
lélektant nem látja alkalmas a(apnak a nevelés
számára
és tul~'(;tthak I ítéli az ."uj tudományok"
iránti várakozásunkat.ZYXWVUTSRQPONMLKJI
HA
keresztény nevelés eszménye
magasabb,
mint a ;,magasabb embertipus"
és
mint a szociálisták mennyországa,
amely felé sok pedagógus
forró pillantása
eseng. lÉS ez megíoghátóbb,
reális abb és közelfekvőbb, ' mint minden régi és'
uj utópia. Ez lesz, mivel valósággal van és lennie is kell, mert volt."
Amily hátarozottsággal
, fejtegeti a nevelés alapját és célját, épp olyan
biztos a nevelés
módszerének
taglalásában.
Könyvének
felét a didaktikai
problémáknak
szenteli.( Sok hasznositható gondolatot merithetünk
belőle; annál
is inkább, mert
holland szellemből falsadnak.
!
A 'holland nép az óceánhoz
szorult.
Kulturáját
mégsem
horgonyozta
hatalmas
szárazföldi'
szomszédjáéba.
Önmagába'
mélyedt. Igy lelte meg az
eleven kapcsolatot a végtelennel. Ez tartja az élet srinén
évszázadok óta. Ez
teszi szinpompás
kertté hazáját, megelégedetté
polgárait
és nemcsak lelkileg,
gazdaságilag js, oly gazdaggá,
hogy tőle távol eső idegen népet is segíteni
I
képes: gyámolitja a magyar gyermekeket. .
Megkapó bizojlyságé\ ez a keresztény vallás és kultura. erejének,
mely
öntudatra emeli a népeket s ugyanakkor faji önzésüket emberszeretette
szélesiti.
E tény maga megszívlelésre
méltóvá teszi Bavinck könyvét.
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O y e r t y á r if f y I .s t v á n ; Az Or szá gos
Ta nszfr múzeum(ó;
és P eda gógia i
Könyvtá r r ól. Ez intézmények mult jának és jelenének ismertetése, nézetek azok
jövő kialakulásának
lehetőségéről. Bpest, 1923. Révai Testvérek Irod. Intézet
r.-Í; 74 1.

,\ A magyar pedagógusok fáradhatatlan nesztora ujabb munkával gazdagitotta 'irodalmunkat.
Mindenekelőtt
vázolja azokat a motivumokat,
melyek e
ősztökélték.: A minisztériurn tudvalevőleg
a r szóban
levő
'rnunka megirására
két intézményt elválasztja egymástól, egyiket likvidálja, a másikat (a könyvtárt)
másutt helyezi el. A szerző felvonultat ja előttünk ez intézrnényak keletkezését,
azakat ,a nehézségeket,
amelyek elhárítása után juthattak) csa), abba a helyzetbe, hogy igazi rendeltetésüket
szolgálhassák.
Látjuk ez inté~mények utját a
Köztelekrő\ a Pedagógi um ba, óni)ap a Tanitók Házába, ,majd
az Országos
Képzőművészéti
Társulat
palotájába.
A munkában
kiváló kuIturmunkások
Gyertyánííy
szolgálta
képe elevenedik fel, akik között vezetöi minőségben
leghosszabb
ideig az ügyet, egyuttal az ő nevége~ fűződik
az intézménye~
~
A szerző saját
egyikének: az Országos Pedagógiai
Könyvtárnak létesítése.
könyvtárát
is ennek ajándékozta.
"
'
I
,
A tanszermúzeum.Ielkes
hivei sorában találjuk
többek
között Trefort
volt mihisztert is, aki közgazdasági
érdekből
látta ennek szükségességét.
Tréfort eme eszméjének helyességétigazolni
látszik a közelmult
(1917-18)
közoktatásügyi
kormányának, az a törekvése, amely az összeomlás elí5tt a tanszerrnúzeummal
kapcsolatbán
tanszergyárat
akart létesíteni. (Erről
a tervrŐl
<
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)
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,

~

•
I

I

,

132

IrodalomZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csak nagyon kevesen szerezhettek
tudomást:
e sorok irója a gyár kíszernelt
igazgatójától
értesült a tervről.)
A szerzőnek a tanszermúzeum
jövőjébe vetett fanatikus
hitét többek
között az is igazolja, hogy most a likvidálás idején beszél ez intézmény olyan
jövőjéről, amelyben az országos központnak
országrészenként
,!idéki fiókjai
lesznek (Szeged, Pécs, Debrecen,
Miskolc v. Sárospatak).
E fiókok rendeltetéséről többek közt ezeket mondja:
"A fiókoknak gyüjtési
munkája valódi
mentőmunka
leend. Ez pedig annál nagyobb
jelentőségüvé
válik azáltal, ha
tekintetbe vesszük, hogy azok az illető országrész
földrajzi
elhelyezkedése
szerint a megszállott területek magyarságának
nemcsak a szorosabb értelemben
vett pedagógiai és tanszermúzeumi
tárgyaira, hanem ugyanannak
a hi.stóriai,
régiségi, néprajzi, irodalmi s különösen népköJtészeti,
népzene és éneklési és
müipari szempontból
értékes és tanulságos és esetleg talán valódi muzeális
értékkel biró anyagának a felkutatására
és ci lehető megszerzésére
is feltétlenül kiterjesztendőnek
kell lennie." (68. Iap.)
Ha valaki meg akarja tanulni, hogyan kell egy intézményért
önzetlenül
dolgozni; ha példát akar látni, hogy hogyan kell egy intézményért
akadályok
ellenére is munkálkodni,
akkor olvassa 'el ezt a nagy lelkesedéssel
megirt
munkát. Ámbár sok kicsiny mozzanat is van, benne, sok a személyes
vonatkozás, azonban minden megnyilatkozásának
van nevelő értéke. Oyertyánffy
igazi katonája hazájának. Amikor látta, hogy alkotásai veszedelemben
forognak,
tollat ragadott, feltárta a multat s megcsillogtatta
a jövőt. Vajha szavai meghallgatásra találnának!
.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Dr , F r a nk Anta l. rqponmlkjih

K ÜLFÖ LDI LAPSZEM LE.
A le lk i s z e r k e z e t problémája. E nehéz témáról érdekes cikket ir ]. Wagner.
Cikkében rámutat arra, hogy Spranger : Lebensfor men cimen megjelent kellemes
könyvével a pedagógiai lélektannak
uj irányt szab. Az utolsó 50 év alatt a
lélektani kutatások főleg a lelki elemek kisérleti
megismerésére
irányultak. A
természettudományi
módszerek
igen értékes, a pedagógiában
is alkalmazható
eredményekre
vezetlek. S bár Wundt iskolája már hirdette, hogya
lélek nem
rakható össze elemekből, hogya
lélek több a lelki elemek összességénél
s
csak az alkotó
szisztérissel
közelithető
meg, az elemeket
tanulrnányozó
atomisztikus
lélektan sok hive a lélek mechanisztikus
felfogásába, materialisznemcsak
a lélek
tikus egyoldaluságba
tévedt. Minthogy -a pedagógiában
mérhető és racionalizálható
elemei
természettudományi
alapon, kisérletekkel
ontosak, hanem éppen a természettudományi
vizsgálatokkal
eddig meg nem
közelithető irracionális elemek a leglényegesebbek,
minthogy az intellektualismus
egyoldalu tultellgése után a pedagógiában
kezdik megint belátni az érzelem
és az akarat irrationális elemeinek nagy jelentőségét és végül rnivel éppen az
egyéniséget, a személyiséget
állitják ma a nevelés előterébe, ennek legjellegzetesebb jegyei pedig a lélek irracionális
részében
rejlenek,
a pedagógiai
lélektan módszerének
nem az elemeket,
hanem a lélek egységét kell a szellemi tudományok
módszerével
megvízsgálni.
A lélek egységét, szervezetét
vizsgálva Spranger hat tipust állitott fel:
az elméleti, a gazdasági,
az esztetikus, a szocialis,
a politikus és a vallási

,
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tipust. Ehhez hasonlóan egyfelől az egyes tanító és a tanuló lelke mint egész
tovább analizál ható és vizsgálható,
másfelől tömegek
és a kollektiv
lélek
is jellemezhető.
.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S zerző példákon
kimutatja
a természettudományi
lélektan és a lélek
egységét vizsgáló szellemtudományi
lélektan különbségét
és egymásra utaltságát és befejezésül rámutat a lelki szerkezet vizsgálatának pedagógiai jelen- •
tőségére. A nevelésben fontos a tanuló és a tanitó lelkének, valamint a rnüvelődési anyag belső szerkezetének
ismerete.
Ez nem biztositható
az elemek
vizsgálatával, mert emberek és helyzetek felismerése, müvészi, erkölcsi, vallási
elmélyedés nem. érhető el az elemek összeadásával,
hanem az egésznek
egységes felfogásával.
(Zeitschrift
für pad. Psychologie
u. exp. Padagogik.
1923. évf. 7-8. füzet.)

*
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n e v e lé s e r k ö lc s i a la p j a i. Fischer A., ismert müncheni
pedagógus»
aki a lélektani <vizsgálatokat / az érzelmek
területére
is kiterjesztette. s az
egyetemi lélektani intézetben már több értékes tanulmányt vé&e~tetett, a ne'velés
erkölcsi alapjairól s a mai társadalomban
rejlő akadályai ról ir. Azt rnondja :
, a nevelés általános emberi kötelesség,
mégis éI?pen a fejlettebb Iskolaszerkezettel biró államokban a társadalom
nem érzi azt a felelősséget, mellyel a
jövő nemzedéknek
tartozik. Ugy gondolják, hogy a nevelés a hívatásos nevelők
feladata, pedig a társadalom
még korántsem
teljesitette
kötelességét,
ha
nevelők képzéséről gondoskodik
és kijelöli azok munkakörét. Nevelő közösség \
csak ugy lesz a társadalom,
ha mindenki a maga helyén munkájával
és életmódjával példát szolgáltat az ifjuságnak.
Azért a nevelés ujjászervezése
csak
a felnőttek ön nevelésévei indulhat meg. Hiába való rninden törvényes
intézkedés és hatósági rendelkezés,
még a hivatásos nevelők buzgólkodása
is, ha
a felnőttek társadalma
nem változik meg. Az erkölcsi
zür-zavarba
határozott
irányt, az anyagi inségre
orvoslást, a politikai
gyengeségbe
erőt kell' 'vinni
megint, hogy az egyes emberek ne a gazdasági hatalmak játékszerei legyenek.
Meg kell szüntetni a minden áron való reformál ni akarást. Árnyalati eltérések
és tökéletesitések
beleférnek a szerves fejlődésbe, ezért még nem kell rninden
régit felforgatni. A valóban uj gondolatok
és régi tanitások
között nem az
ellentéteket, hanem a hasonlóságokat
kell keresni. Ily formán a mai reformtörekvéseket
három főirány;
a nemzeti, a szeeialis és a realisztikus
nevelés
köré lehet csoportositani.
Németországban
a nemzeti
nevelés Fichte óta a
nevelés lényeges része s noha egyes politikai pártok küzdenek is a nacionalizmus
ellen, mely szerintüktönkre
tette Európa .kulturáját,
öngyilkosság
volna a
nemzeti szellem elhanyagolása.
A szeeialis
törekvések főleg abban
nyilvánulnak, hogy a társadalom
régi tagozódása - müveltség szempontjából latinul
tudók és latinul nem tudók, franciáúl beszélők és nemzeti nyelven beszélők helyébe szellemi kimüvelés
szerint való tagozódás
lépjen. Itt azonban
a
szellemi alatt nemcsak értelmi kimüvelést
gondolunk
s a nevelők mellett a
nagy tömegek
müvelödésére
törekszünk.
A realizmust,
mely kezdetben a
müvelödési anyag kiszemelésében,
tantervekben,
később a feldolgozás
1hódszerében, majd az emberek
gondolkozás módjában
nyilvánult
meg, mint a
müvelődés egy kiegészítő részét szivesen üdvözöljük, de meg kell akadályeznunk, hogy az ember! gazdasági alannyá zsugoritsa és materialisztikussá
tegye.
(Zeitschrift für pad. Psychologie u. exp. Padagogik.
1923. évf. 1-2 füzet.)
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Az érzelmi
nevelés.
Erről a nagyjelentőségű
kérdésről
ugyancsak
Fi~cher értekezik .. Megállapitja,
hogy -a~ értelmi nevelés elrtélete
nagyon
fejlett, mert a didaktika
ezzel már') régen foglalkozik, mert az értelmi folyamatok könnyen rendszerezhetők,
szabályozhatók,
módszerekbe
és órarendekbe
rögzithetők. Ezzel szemben azcérzelmi nevelés még fejletlen. Némelyek szerint
"csak alkalomszerü
eszköz, mellyel az iskola csak mellékesen.
foglalkozhatik.
"Iskoláinkat az intellektualizmus
jellemzi.' Ez ellen egyelsek küzdenek.
Azonban a küzdelem nem elegendő.
Meg kell győzni a nevelőket s a müvelt
elemek,
melyek nem
embereket, általában,
hogy éppen
azok a müvelődési
}ationalizálhatók
és nem foglalhatók tudományos
rendszerbe, a legfontosabbak
az élet szempontjábó],
Nem elég tehát csak a tudományokat
tanitani,
hanem
gondoskodnunk
kell az érzelmek fejlesztéséről,
különösen az erkölcsi, vallási
I rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és mUvészi 'nevelésröl is. Ez nem uj gondolat, már Herbart megalkotja
a
nevelő-oktatás
fogalmát . és ujabban a munkaiskola
s a közvetlen élményekre
építő pedagógia jobban ragadja meg az egész
embert,
mint az intelleldualis
pedagógia, mely a tanítást, a nevelés egyik eszközét, tette céllá.
Az érzelmi nevelés legfontosabb
eszköze a költészet.
A költészet népiskoláinkban
csak lassan kapott teret. Kezdetben .a rim és ritmus kedvéért az
összes tanulnivalókat
még a / 'Számtant és nyelvtant
is versbe
szedték, ez
természetesen
nem volt költészet. Később már felvettek a könyvekbe
értékes
költeményeket,
de azokat 'nyelvi, költészettani
és széptani íejtegetésekre
használták fel, agyontárgyaJták
és az érzelem nevelésére
pedig nem használták
fel. A költészetnek
nagy 'vonzó ereje van az ifjuságra,
melynem
csak a
természetből
és saját' tapasztalatai ból, hanem mások
érzelmeiből és mások
sorsából akar tanulni, tökéletesedni .: Az egész kicsiny gyermekben
még nem
de
különüIt el az esztétikai vágy.. mely a költészet felé vonja az érdeklődést,
saját életének apró eseményei felhasználhatók
irodalmi érdeklődésének
felkeltésére.
Nagyon korán kezdődik a rnese korszaka és 9-10 éves korában a
'gyermek már kezd érdeklődni a valódi ember és a való élet iránt. A gyermek
ebben a korban· már megkívánja,
hogy hősei 'kornoly
feladatok
elé állíttassanak.
Igy lépLKJIHGFEDCBA
II éves korában
a hősköltészet,
nemzeti monda,
az epika,
ballada, a lovagi élet, a rablótörténetek,
az indiánus
történetek,
utazások,
felfedezések,
.feltalálók, hadvezérek
irodalmi
feldolgozásának
területére.,
A
serdülés korában az egyéniség lép előtérbe, ezentul már nem korosztályok,
hanem egyéniségek szerint kell az ifjuság olvasmányait kíválogatni.
A jól megválasztott
költeményeket
csak müvész-lelkü
tanitó tudja igazán
helyesen feldolgo,zni. ~armadík feltétel a helyes rnódszer.
A müvészi nevelés
érdekében összehivott ankétek kirnondták, hogyakölteményeket
sem moralízá, 'Iásra, sem kizárólag
az értlelern fejlesztésére
felhasználni
nem szabad.
A
müvészi irány idővel ~zintén' egyoldalu ,esztetikai íejtegetésekre vezetet~. Mind
a három iránynak közös hibája, hogya
módszert
a költészet
fölé' akarja
különemelni, egységes
sablont akar nyujtani a küÍönböző
költeményeknek,
böző koru tanulóknak a tanitására, holott a költemények
helyes kihasználása
csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-c i személyiség, a költő és az ifjuság szernélyíségének
közvetlen egymásra
hatásával lehetséges.
)
. .
Kisérletek igazolják, hogy ha egy uj költeményt
először
magunkban
olvasunk el, inkább az érzelmekre hat, ha .ellenben más valaki helyes hangsulyozással felolvassa,
vagy értelmesen elmondja, - az értelemre.
Különféle
t
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a költemény hatása
a megelőző lelki állapot
szerint is. MegáUapitották
azt
is, hogy a költemények első appercepciója
egyoldalu,
vagy csak egy képet
idéz fel, vagy gondolat-, illetőleg érzelemfolyamatot
indit meg, vagy bizonyos
támogat, Ez az első hatás többszörös,
elmélyedő
olvasással
világszemléletet
kiegészül, tökéletesedik.
A gyermeknek
első hallásra
a legtöbb
költemény
nehéz, azt elő kell késziteni. Erre nem. elég a szokásos magyarázat,
tartalom
elmondása, vagy hangulatkeltés.
Az előkészitést
egész nevelői eljárásunkkal
és minden tárgy tanitásával kell biztositanunk.
Történelmi tárgyu költeményt
történelem-tanitásunkkal,
a természetről
szóló dalt, vagy vallási
éneket
természeti
képek szemléletéveI,
illetőleg az ünnepek
megszentelésével
s a
Mindebből
vallásos érzelern nevelésévei éveken át, lassan kell előkésziténünk.
a következő
menet. állapitható
meg:
1. a tanitó előadja a költeményt, 2. a
gyermek csendben elolvassa (esetleg többször is, régebbi
emlékek felidézésével), 3. a gyermek
hangosan,
tisztán,
helyes hangsulyozással
olvassa
a
költeményt, 4. a tam.tiló szépen elmondja
a
költeményt.
--rqponmlkjihg
.
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A költeményeket
ne csak tartalom,
szerkezet,
gondolatmenet,
szóval
intellektuális
szernpontokból,
hanem a (bennök kifejezett egész élmény szempontjaból is össze kell hasonlitani. Igy alkalom kinálkozik
nemcsak a költeis nevelni az ifjuságo!. Érettebb tanulóknál
mény, hanem a költő egyéniségével
értékes pId. ugyanazon nép különböző
korszakaiból
való költészetét,
vagy
különböző
népeknek
egy élményre
vonatkozó
költészetét
összehasonlitani,
amikor a népszellem nevelő hatása is megnyilvánul.
Költeményeket
tisztán az emlékezés gyakorlásának
céljából nem szabad
kincséből
minél
tanitani, azonban kivánatos,
hogy a nemzet költészetének
több váljék a tanulók vérévé. (Zeitschrift für pad. Psychologie u. exp. Padagogik. 1923. évf. 7-8 füzet.)
Quint józsef.
, tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanítóképzés.
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birodalmi
törvény rendelkezése
alapján
eddig Szászország
és Thüringia valósitotta
meg Németországban
a főiskolai
tanítóképzést
Hamburgban
pedig készülnek megvalósitani.
A thiir ingia i tanítóképzés szervezeti szabályzatát
a »Hamburger Lehrerzeitung"
f. évi január 5-iki
számában olvassuk. Eszerint a thüringiai kormánya
jénai egyetem bölcsészeti
karán belül szervezett a tanítóképzés
céljából
egy külön
neveléstudományi
»osztályt" (»Erziehnungswissenschaftliche
Abteilung"), melynek feladata, hogy
és tanitsa ; diszciplinái: filozófia
a pedagógiát és segédtudományait
müvelje
és szociológía, tekintettel a nevelésre, rendszeres pe'dagógia, -az egyes tantárgyak es iskolafajok módszertana,
felnőttek képzése,
a nevelésés müvelődésügy története, általános és alkalmazott (különösen pedagógiai) psychologia,
gyermektanulmány,
beleértve a veszélyeztetett
és rendellenes
gyermekekről
szóló részt, gyermekvédelem.
Az osztály tagjai, Illetőleg
előadói az egyetem
tanárai. A pedagógiai gyakorlattal való kapcsolat ápolása céljából
azonban a
neveléstudományi
osztályaközok!.
miniszteri um engedélyével
az egyetem
tanári karán kivül álló tanítással
és neveléssel
foglalkozó' férfiakat és nőket
is hivhat meg tanácskozási
joggal. A pedagógiai
osztály tagjai az illetékes
iskolai felügyelő-hatósággal
való előzetes
megállapodás
alapján hallgatóikkal
thüringiai nevelőintézeteket
és iskolákat,
részt
vehetnek
a
látogathatnak
tanitásokon, végezhetnek
és végeztethetnek
tudományos
vizsgálatokat
A neveF ő is k o la i
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léstudományi
osztály filozófiai doktorátust
ad ; neveléstudományi
promotio
ezt a
bevezetését egyelőre még "fenntartja"
a szabályzat.
A taríitóképzésnek
rendszerét, amint néhány német pedagógiai
lap kritikájából
olvassuk, nem
egy kornoly pedagógus fogadja aggodalmasan
s egyetemi körökben 'is tulnyemólag konzervativ idegenkedéssel
néáik
az ujszerü éil kivülálló
elemeket is
Á tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
/za mbur gi Iöiskolai
vtanitóképzés
törvénybevonó "Abteilung" létesítését.
tervezetét a "Hamburger
Lehrerzeitung"
t é. január
,19-iki száma közli.
Ennek rendelkezései
a következők:
A nyilvános
népiskoláknál
alkalmazandó
, tanitók és tanitónők
előképzettsége
a felső tanulmányokra
jogosító
érettségi
bizonyítvány.
A tanitói hivatásra való készül et legalább
három évi főiskolai
tanulmány
és gyakorlati pedagógiai képzés. A főiskolai tanulmány vizsgálattal
végződik, amely a neveléstudományokra
éa ezek segédtudományaira
terjed ki.
Ezenkivül igazolni kell valamely a népiskola szempontjából
figyelembevehető
tudományos,
vagy, müvészi/techníkaí
munkaterületen
való sikeres
tevékenységet és a .nevelés gyakorlatában
való képességet,ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
A .vizsgálat
népiskolai
segédtanítói
állás betöltésére
képesit.
A végleges,' rendes
alkalmazás
egy
" további vizsgálattóI függ. A tanítóképzés
menetére,
a vizsgálatokra,
valamint'
magyarázó,
és kiegészítő
rendela rövid törvény végrehajtásáravonatkozó
I

kezéseket

az iskolai

főhatóság

adja ki, (Neue Bahnen.)
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T a n fo lya fn a
kézimunka
tanitására.
Lipcsében a kézimunka
van egy "Seminar íür Werkunterricht",
melyre felvehetők "bármely
A .tanfolyam
célja, hogyalapos
elméleti
és
tanitói és tanítónői.
kiképzést adjon ebben az irányban s időtartama
egy teljes iskolai
az intézet egy-egy hónapra terjedő tanfclyamokat
is, hogy alkalmat
egyes
technikákban
való továbbképzésre.
(Hasonló
intézmény
Magyarországon
is érezzük.)
K e s z le r

I
,

I

tílllitására'
iskolafaj
gyakorlati
év, Rendez
adjo~ az
szükségét
Ká r oly.
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Lanunk uj száma,
Lapunk 'e számával
bezártuk
a 3.7. évfolyamot
Miután folyóiratunk csak nagy időközökben s csekély terjedelemben jelenhetett
meg, helyesebbnek
találtuk,
ha t ö b b évet foglalunk
össze egy, évfolyam ba.
Hogy folyóiratunk végre iSr:Jét megjelenhetett,
azt nel!l az előfizetők, egyesületi
tagok pontosságának
és bőkezüségének
köszönhetni. Ambár akadtak tiszteletre~mé1tó kivételek, nemeslelkü adakozók, .rnégis a Ma gya r Ta nitóképzö megje- _
lenését gróf K le b e ls b e r g
Kunó közokt. miniszter
urnak köszönhetjük,
aki
megértéssel
sietett' a tanitóképzői
tanarság
kulturális
~s egyesületi
törekvéseinek i.s;ápo:ására ~s folyóiratunk
megjelenését több milliós segély kíutalá-

, sával tette lehetővé.

"
1
1
A korrnányzó ur Oíőméltósága
a közokt. miniszter
tánítóképző-intézeti
előterjesztésére
Hegedüs János volt ~kassai
kir, 'kath,
igazgató részére nyugalomba
vonulása alkalmából ~ tanitóképz'ő-intézeti
kir.
tanárnak sok
főigazgatói, Hor va y Ede; bp esti 1. ker. áll. ) tanitóképzö-intézetí
é~i eredményes
müködése elismeréseül
a tanítóképző-intézeti
igazgatói cim~t
adományozta.
,
Kinevezések.
A kormányzó
ur Őfőméltósága
a közokt.
rniniszter
előterjesztésére
S a r u d y Ottó
pápai áll. tanítóképző-intézeti
iga,zgatót az V.

Címadományozás.
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fizetési osztályba tanítóképző-intézeti
kir. főigazgatóvá
kinevezte.
E kinevezésseI a tanitóképzés
ügyének alap os ismerője
került méltó helyre. Azok az
évek, melyeket mint a magyar nyelv és irodalom tanára töltött el, a. módszer
szakavatott elméleti ismerőjévé
és kitünő gyakorlati
megvalósitójává
avatták.
Ezen ismereteit kiváló tankönyvek alakjában bocsátotta a tanítóképzés
rendelakkor tett tanukezésére. Tetterejérők és vezetői' állásra való hivatottságáról
ságot, mikor a dévai áll. tanitóképző élérerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
.került, Legszebb
sikereit azonban
Kolozsvárt aratta, ahol igazgatása alatt épült a tanítóképző
uj otthona, mely
ujszerü tagozásában,
páratlan
berendezésében,
felszerelésében
az ő alkotó
erejének bizonysága. Kinevezését örömmel fogadtuk, bizalommal
tekintünk uj
munkakörében
kifejtendő
munkássága
elé. - S tátusunkban
bekövetkezett
másik kiemelkedő esemény volt, hogy a kormányzó ur Öfőméltósaga a közokt.
miniszter előterjesztéséretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ba rká ts Mária cimz. tanítóképző-intézeti
főigazgatót,
igazgatót az Erzsébet-Nőiskola
áll. polgári iskolai
áll. tanitónöképzö-intézeti
tanárnőképző
főiskola :igazgatójává
az V. fiz. osztályba
kinevezte. - Folyókinevezések
iratunk előbbi számának
megjelenése
óta még a következő
történtek:
A korrnányzó ur Őfőméltósága
a közokt,
miniszter
előterjesztésére
dr. Ma nddla Aladár és Bocska y István a szegedi róm. kath. tanitóképző-intézelhez
beosztott, dr. Gerencsérné Szá nthó Jolán a budapesti áll. óvónőképző-intézetben
szolgálatot teljesitő áll. tanitóképző-intézeti
tanárt, Gerbery Sándor volt eperjesi
igazgatót áll. tanítóképző-intézeti
rendes tanárrá
gör. kath. tanítóképző-Intézeti
a VI. fizetési osztályba
kinevezte. - A vall. és közokt. miniszter
kinevezte
Bor székyné Na gy Julia bpesti VIIl. ker., Zoltá n Géza győ ri, Tscheik Ernő
bpesti 1. ker. áll. tanitó-, illetőleg tanitónőképzö-int.
tanárokat
és dr.ZYXWVUTSRQPON
Radák
Olga bpesti II. ker. áll. tanitónőképző-int.
tanárt az Erzsébet-Nöiskolához
a
VII. fiz. osztályba,
P a pp György bpesti 1. ker., dr. La jos Mária és Kostyá l
Ilona bpesti II. ker., lr tzingh Ferenc győri áll. tanító-, illetőleg tanitónőképzőintézeti tanárokat a Vili. fiz. osztályba,
végül Ra dos, Gyula okI. középisk.
tanárt az orsz. izr. tanitóképzö-intézethez
helyettes tanarra. a X. fiz. osztályba.
~egbizások.
A közokt. miniszter P á lma i Lenke
éirnz, tanitóképzö-ínt
kir. főigazgatót a Horthy Miklós-kollégium
igazgatásával,
Róna i Sándor váczi
volt tanítóképző-int.
igazgatót
a kiskunfélegyházai
áll. tanitóképző-intézet
Dezső sárospataki
áll. tanitóképzői
tanárt a
igazgatásával,
végül K o v á c s
igazgatói teendőinek ellátásával bizta meg.
sárospataki
áll. tanítóképző
Köszönetnyilvánítás.
A közoktatásügyi
miniszter
Klá r Sándor földtanítóképző
növendékeit
.mult tanévi tanulbirtokosnak. ki a nyiregyházai
mányi kírándulásuk
alkalmával
ellátta és egy ily 'kirándulás
költségeinek
részben való fedezésére
az intézetnek 2 q -buzát adományozott,
köszönetét
nyilvánította.
Létszámcsökkentés.
A 20 %~os létszámcsökkentés
'státu~unkat
érzékéséültségü
munkása,
kenyen sujtotta.
A tanitóképzésnek
nem egy kitünő
köztük egyesületünknek
egyik alelnöke is, B listára került. A létszámapasztás
különösen a VII. fiz. osztályban tett nagy pusztitást, mert az ezen fiz. osztályba
besorozott kartársak negyedrésze
vonatot! végelbánás alá.
.
kir. főigazgaA főígazgatói
hivatal uj helyiségei.
A tanítóképzök
tósága elköltözött
Damjanich-utcai
helyiségeiből
s a közokt. minisztériurn
épületében kapott helyet. Bejárat a Hold-u, felől a jobboldali lépcsőn; a 4. emeleten három egymásba nyiló szobában történik a tanítóképzök
tanulmányi irányitása.
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Polgári
iskolai tanárok
gyűlése.
Az' Orsz. Polgári
Iskolai Tanáregyesület mult év nov. 3-án rendkivüli közgyülést tartott. A közgyülés csaknem
kívétel nélkül a tanárságot ért sérelmekkel
foglalkozott.
E sérelmeket
bátor
és önérzetes
elnöki megnyitójaban
Mezey József,rqponmlkjihgfedcbaZ
il Tanáregyesület
elnöke
foglalta össze. Ezek: a 40 éves szolgálati idő; a polgáriskolai
felügyeletnek
más iskolafaj hatóságához
való áttevése;
a polgáriskola)
tanárságnak
azokból
mezögazdasági) iskolafajokból való kizáratása,
amiket a
az uj (kereskedelmi,
polg. iskola kitermelt;
a statusrendezés
késedelrnezése
(a polg. isk. tanárság
43 %-a a X. és IX. fiz. osztályokban
szorong); az ötödéves korpótlék elvétele.
E sérelmek közül a felügyelettel
és a státusrendezéssel
a közgyülésen
külön
előadók részletesen foglalkoztak. A közgyülés
kiemelkedő mozzanata volt dr.
Czettler Jenő egyet. tanár, nemzetgyülési
képviselő előadása. Szemeink előtt
folyik le - ugymond - a lateiner-osztály
pusztulása.
E~ osztály főtermelői a
gimnáziumok
és főiskolák.
Ez osztály tagjai ezekben
szerzik diplomáikat.
E diplomákkal
ma éhen lehet halni. k. V. fiz. osztály jövedelme alig éri fel
egy öregbéres jövedelmét. Ezzel szemben a kisgazda- és iparososztály sulyban,
vagyonban :gazdagodik.
A tisztességes
kiskereskedő-osztály
is .gyarapodik.
E társadalmi osztályok emelkedőben
vannak s készek a haldokló középosztály
helyét elfoglalni, emelkedésük
azonban kultura nélkül történik.
Nincs iskola,
amely őket a szükséges
müvel1séggel
ellássa. A kisgazda,
iparos kénytelen
volt fiát egy más társadalmi
osztálynak
átadni (gimnáziumba
küldeni), ha
kulturával
akarta teliteni. A nagy ürf alateiner
és a fizikai munkából
élő
osztály közt a polgári iskola van hivatva áthidaIni.
Ebben látja az illusztris
előadó a polgári iskola jövő helyét és szerepét a közgazdasági
életben.
Az Erzsébet-Nőiskola
jubileuma.
Fényes ünnepségekkel
ülte meg az
Erzsébet-Nőiskola
félszázados
fennállásának
örömünnepét.
A hatóságok, a
ped. pálya kiválóságai, az intézetek és egyesületek,
régi és jelenlegi tanítványok mind felkeresték az alma matert, hogy üdvözöljék
és emeljék ünnepségének fényét. Egyesületünk
nevében Keszler Károly alelnök mondott üdvözlő
beszédet,
a kir. főigazgatóság
jókivánságaitScherer
Sándor
főigazgató
tolmácsolta.
'
\
A középiskolai
tanárok
létszáma.'
Tizenkét évi szünetelés után ismét
megjelent atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Középiskola i Ta ná r ok Névkönyve. Egyéb érdekes
adatok rnellett
tartalmazza az 1923. márc. 31-iki állapotnak megfelelő rangsort
Eszerint az
főigazgatóinak
száma 10. Igazgatók az V. fiz. osztályban:
7,
áll. középiskolák
a VI.-ikban 55, s a VII.-ikben 2. Tanárok száma a VI. fiz. osztályban 75, a
VII.-ben 246, a VIII.-ban 280, s a IX.-ben 252. A tornatanitók
közül 5 la
VII.-ben, 9 a VIII.-ban,
13 a IX.-ben és 21 a X. fiz. osztályban
van. A kir.
kath. gimnáziumok oktató személyzetének
megoszlása a következő : az igazgatók közül laz VI, 5 a VI. és 1 a VII. fiz. osztályba van sórozva. I A tanárokból 4 a VI. fizetési osztályban van, 18 a VII.-ben, 39 a VIII.-ban s 52 a
IX.-ben. Külön
van rangsorozva
az áll.. leányközépiskolák
tanszemélyzete.
A 13 igazgató. mind a VI. fiz. osztál~ban foglal helyet, a tanárok megoszlása
pedig a következő : .VI. fiz. osztályban van 2, a VII.-ikben 29, a VIII.-ikban
57, a IX.-ikbeh 73 és ji Xi-ikben 13.'
Uj szépirodalmi
folyóirat.
A Magyar
Tanitóegyesületek
Országos
Szövetsége
kebelében
alakult Gárdonyi
Géza Irodalmi
Társaság
Ma gya r
Csa lá d címen szépirodalmi
és társadalmi folyóiratot inditott Körösi Henrik és
,
.

\
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Simon Lajos szerkesztésében.
A folyóiratban elsősorban a fenti társaság tagjainak
irásai fognak megjelenni. Elbeszélések,
versek, regények s egyéb szépirodalmi
cikkek mellett a nevelés, irodalom és szinház köréből
vett dolgozatok teszik
az első számot változatossá.
IgazrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
szívvel kivánjuk,
hogy a tanitóság e vállalkozását siker kisérje és elegendő számu előfizetők
biztositsák
derék folyóiratuk további fejlödését.
Meghivó.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyesületiink j. évi jun. 7-én (szomba ton) a z á ll. óvónőképzőintézet disztermében
(VII. ker . Szegényhá z-tér
7.) közgyülést ta r t, melyr e a
ta gok ez uton meghiva tna k. Tá r gy: 1. Elnöki megnyitó; 2. F őtilká r i, pénztá r osi
és szer kesztői jelentések; 3. A ta nitóképzés tör vény ter vezete, előa dó. ZYXWVUTSRQPON
K e s z le r
Ká r oly; 4. Tisztujitá s. - Az elszá llá solá s ügyében a z egyesület elnökségéhez
kell for dulni (V. Hold-utca 16., IV. 54.)LKJIHGFEDCBA
Rövid h íre k. Az Orsz. Testnevelési Tanácsot, tekintettel a közel jövőben
reá váró nagy feladatokra, a közoktatási miniszter ujból szervezte.
A tanítóképző tanárság
köréböl,
mint rendes tag helyet foglal a tanácsban
Quint
józsef tanitóképzői
igazgat~. - F r a nk Antal a bpes!ti 1. ker. áll. tanítóképző
tanára a bpesti tud. egyetemen
a filozófiából . doktorátust
tett. - Kenyer es
Elemér, bpesti óvónőképző-int.
tanárt a Kísdednevelők
Orsz, Egyesülete főtitkárul választolta
s K is d e d n e v e lé s c . folyóirata
szerkesztésével
is megbízta. tanár aszékesfővárosi
Molná r Oszkár bpesti VUI. ker. áll. tanitónöképzö-int,
Pedagógiai
Szemináriumban
a második félévben
Binet Alfrédről
tart előadásokat. - Vá r a di józsef a bp esti 1. ker. áll. tanítóképző
tanára
a népfőiskolai rnozgalorn egyik legszorgalmasabb
rnunkása
és gyakorlatí
megvalósitója. A Jelen isk. évben VII. ker. Dohány-u. 32. szám alatt a második .
népfőiskolai tanfolyamot állitotta fel, az első a Ill. kerületben dolgozik. Mindkét
népfőiskolán főkép tanítóképzői
tanárok tanitanak.
.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
H a lá lo z á s .
Ismét több kartársunkat
ragadta el a könyörtelen
halál.
Ka sztner J a nka az Erzsébet1923. május
19-én meghalt Lá zá r Gyulá né
Nöiskola nyug. igazgatója. Temetése május 22-én a farkasréti temető halottásházából történt, ahol a tanitóképző társaság
nevében
Borszékyné Nagy Julia
bucsuzott el megható
szavakban
a tanítványaitól
szeretettel
övezett janka
nénitől. - Augusztus 13-án reggel 4 órakor 56 éves korában hirtelen'
hunyt
el Ba logh Kálmán. A csobaji sirkertben helyezték örök nyugalomra augusztus
14-én. Akik az elhunytat ismerték, vagy vele együtt szolgáltak, azokat mélyen
lesujtotta a fájdalmas hir. Balogh Kálmán egyike volt az ország
legkitűnőbb
tanitóinak. A tanitás logikai fölépitésében
utolérhetetlen
müvész volt. Előbb a
sárospataki
áll. "tanitóképzö
gyakorló
iskoláját
vezette, majd a kolozsvári
tanítóképző
gyakorlo iskoláját tette városszerte
ismertté.
Mint tankönyviró is
kitünő nevet szerzett. ~A komolyan
dolgozó
ember tipusa volt. Teljesen és
osztatlanul hivatásának és családjának
élt. Mikor az idegen csapatok
Kolozsvárt megszállták,
ő is türhetetlennek
találta a helyzetet,
kényelmes családi
házát eladta s Debreczenbe
költözött, hol mint szabad oktatási titkár teljesitett
szolgálatot. Itt oltotta ki váratlanul java munkaerejében
életét a halál. Barátai,
fogják [ápolni a nagy
ismerősei és .anítvanyaí mindenkor hálával, szeretettel
tanitómester
emlékét. - Ugyancsak
élte virágjában
hunyt el Teszá r Irén.
Temetése rnult év nov. 24-én történt a farkasréti temető halotlas házából, hol
a bpesti áll. óvónőképző-intézet
rk. hittanára
megható
szavakkal
bucsuzott
el akitünő
tanártol és jólelkü kollegától. Teszár Irén évekig a kolozsvári áll. .
.tanitónőképzőben
tanította- a kézimunkát. Mikor Kolozsvárról távoznia kellett,
és az óvónőképzőben
hasonló rninőségben a bpesti
U. ker. tanitónőképzőben
kapott beosztást. Kedves, lebilincselö egyénisége, vidám kedélye, munkaszeretete, tapintata révén élni fog tovább is tanártársait
és taniványai szivében. Hegedüs János c. föigazgató, a kassai rk. tanitóképzö-intézet
ny. igazgatója

,
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tevékeny életének 64. évében márc,
8-án meghalt.
Hü!t tetemeit a kerepesi
temető földje fedi; emléke megmarad,
irásaiból
okulást fog meriteni a jövő
nemzedék. - Tragikus körülrnények
közt halt meg márc. 20-án ifju kartársunk, egyesületűnk
vagyonának hüséges sáfárjatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Szmeta na József. Nagy részvét
kisérte utolsó utján a farkasréti temetőbe. Egyesületünk nevében Wagner János
elnök rnondott m egható
bucsubeszédet
a jóbarát,
az előzékeny
kartárs és
derüs lelkű ember koporsójánál.
Előfizetések,
reklamációk P ócza József (kir. főigazgatóság, V., Hold-utca
16. , IV. em. 54. sz.) kartársunk
cimére küldendők l
.
\
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