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3. A pénztáros és a számvizsgáló-bizottság jelentése.

4. Státusügyek : a ) a tanitóképzöi tanárság anyagi helyzete,

előadó dr. Novy Ferenc;
b ) a gyakorló iskolai tanítók anyagi helyzete, előadó

Ma ur e t Mi)lály.
5. A közgyülés előtt az elnökséghez irásban benyujtott indit-

ványok tárgyalása. (L. az alapszabályok 21. §. e . pontját)
6. Tisztujitás. (A szavazás titkos és csak a jelenlevő tagok

szavazhatnak. Alapszab. 22. §.)

*
A közgylilést megelőző napon, május 22-én (szombaton) d. u. 5 órakor

ugyancsak a V.11. ker. áll. tanitónőképző-intézetben (Baross-u. 13.) e lö é r le k e z le f.

Az előértekez letet közvacsora, a közgyülést közebéd követi. Az ezeken való
részvétel máj. 15-éig a Magyar Tanítóképző szerkcsztöségén (1. Avar-ú. 15.
Ill. 7.) bejelentcndő. Vidéki kartársaink elszállásolásáról a lehetöséghez képest
gondoskodunk. jelenlkczés az egyesülelielnökségnél (V. Hold-ll. 16. IV. 54).

Az elnökség.

--- -- - - - ---~~--_.-



18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kenyeres ElemérIHGFEDCBA

P E D A G Ó G IA .
Vonások a népiskolába lépő gyermek testi és szellemi képéből.

- Második és befejező közlernény. -

Az elemi iskola első és második osztályában még folytatni kellene azt

a verstanitási módot, melyet a kisdedóvó követ. Ha az első és második osz-

tály ábécés és olvasókönyveiben található verseket vizsgáljuk, nagyon sokról

könnyü megállapitanunk, hogy csak későbbi korokba illeszthelők be s csak

az idősebb gyermekekkel dolgozhatók fel ugy, hogy elérjük azt a célt, melyet

kiválasztásukkor kitüztünk. Felfogásom szerint az első és második osztály

könyveiben nem szerepelhet oly sok hazafias vers, rnint amennyi lenni szokott,

mert ebben a korban még nem érett a gyermek ilyenféle gondolatok befoga-
dására és ő az esetek túlnyomó részében csak üres szavakat hangoztat és

pattogtat. Ezekben a versekben kifejezett érzések a gyermek ilyen irányu

fejletlensége következtében nem találnak visszhangra; hiányzik a gyermekből

a rezonáló alap. Csak az erősen szuggesztiv eljárás szarnithat itt némi sikerre.

Érdekes volna megvizsgálni, hogy rnikor és mily körülmények közt

támadnak a gyermekben a család körét felüimuló, a családnal nagyobb szo-

ciális egységekre, tehát a hazára vonatkozó érzésele Talán minden előzetes

vizsgálat nélkül is ki lehet rnondani, hogy a határszéleken lakó gyermekekben
hamarább, mint a centrumban lakókában s nyilván va Ó, hogya hazafias köl-

tészetnek a végek en és az idegenben sokkal nagyobb az érzésekbe markoló

ereje már gyermekeknél is, rnint egyebütt. Valószinü, hogy ugyanazon körül-

mények közt a harcijátékokat nagyobb hévvel játszó fiuknál hamarább találnak

megfelelő talajra, mint a lányoknál.

A ritmusen kivül a dallamot is kedveli a gyermek és a dal nagy sze-

repet játszik életében. A gyermeknek egyik legkedvesebb szórakozása, ha
ritrnikus mozgásokat végezhet és dalol hat. Hangterjedelme, ugy látszik, hamar

kibontakozik olyan mértékben, amilyen mértékben aztán hosszu időn át meg-

marad. Ez a kibontakozás még az óvodás kerban 3-4 éves korig megtör-

ténik. A hangterjedelem egyénenként változó, de egészen nyugodtan rnond-

hatjuk, hogya 6 éves gyermekek tulnynmó többsége, tehát azok, akiknek van
hallásuk, tudnak énekelni egy nyolcad terjedelemben (d-d-ig) mege ölterés

nélkül. Szerinlem tulzottan aggodalmas az uj tanterv, mikor az első osztályo-

soknak felvehető dalok hangterjedelmét csak 6 hangban állapitja meg. Ter-

mészetesen szükséges, hogy a tanító kipuhatolja az év elején a gyermekek

zenei hallását és hangterjedelmét.

A tanterv nem biztosít olyan triértékben helyet a dalnak az első osz-

tályban, mint amilyen mértékben helyet kellene adnia annak a szerepnek

megfelelően, melyet a dal a gyermek életében betölt, amikor csak heti egy

órát, illetve a részben osztott iskolának csak fél-fél órát ad énekre. Mennyi-
vel dalcsabbak az óvodák!

A gyermek érzelmi világával, azonkivül szókincsévei kapcsotatban kell
mégernlékeznünk arról az alapról, melyet a gyermek a hittanórára visz. Ez az

alap bizony gyenge alap, de mégis erősebb, mint az, amely a hazafias érzel-

meknek lesz az alapja. A gyermek már otthon imádkozik, hall vallási sze-

mélyekről, Istenről, Jézusról, Szűz Máriáról, az angyalokról; lát vallásos
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tárgyakat, részt vesz vallásos szokásokban, fenyegetik Istennel és az ördöggel.

Legmélyebben ragadja meg érdeklődését és érzelmeit a korban hozzá hasonló,

karácsonyfát és ajándékot küldő Jézuska, kiről mindig szivesen hall. Főképpen

Jézus születéséhez fűződnek mindazok a szavak és kifejezések, amelyeket a

vallas köreből ismer. Az iskolai hitfanban előforduló szavak tulnyomó része

teljesen idegen előtte, azért ahittan tanitójának a legnagyobb óvatosságra és

nagy tapintatra van szüksége, hogy feladatának némileg megfelelhessen.

A hittan megfelelő kézben kedves és vonzó, hozzá nem értőben teljesen hatás-

talan, sőt nehéz és gyötrő is. A bibliai történetek közül a derüseket hallgatja

a legszívesebben a hatéves gyermek, mert egész lelki alkata még olyan, hogy

csak meleg és élénk szinekre és derüs képekre vágyik. Mindattól, ami sötét

és fenyegető, elfordul. A természet bölcsen rendezte el, hogya még sok ve-

szélynek kitett gyermekben az életet igenlő, az életérzést és erőt fokozó

mclcgség, derü iránti fogékonyságot tette mindenekfölött uralkodóvá. A nor-

mális és egészséges gyermek a szomoruságot nem ismeri, de nem is akarja,

es egészséges ösztönével rnenekül minden elől, ami az életet sötét és fájdal-

mas oldaláról mutatja be. A lehangoltság nála rövid ideig tartó akut jelenség,

az öröm hosszantartó krónikus jelenség. Az egyik szemével sir, de amasikkal

már kész a nevetésre. Elhibázott dolog tehát poklot és szenvedéseket festeni

el~je, mikor egész lénye a derüt és a kacagast szomjazza.

Helga Eng* a 10-12 éves gyermekeknek az érzelmekkel együttjáró

vasoruotarius es respirator.us jelenségeit vizsgálva, rnegállapitja, hogya spon-

tan fájdalomérzelmek ritkábbak a gyermeknél, mint a felnőtteknél s legtöbb-

nyire érzéki benyomásokkal, vagy ezek képzeteivel vannak összefüggésben

A gyermek fájdalomérzelmei rövid tartalmuak és rendesen gyengébbek, mint

a felnőttéi, ezzel szemben spontán gyönyörérzelmei számosabbak és hosszabh

tartarnuak, Általában a gyermekben erősebb hajlam van a gyönyört nyujtó

lelki tevékenységre.

Annak a transzcendens világnak a fölfogását, melyet a hittan a gyermek

elé tar, előkésziti a való világon tul vezető mesevilág. De mig amesevilágban

a gyermek képzelete tetszés szerint csaponghat, addig a vallás világában meg

kell kölnünk azt, mert különben a gyermek nagyon furcsa képeket alkot ma-

gának. Nagyon könnyen félreérti a beszédet és igen bizarr dolgokat képzel.

Nag),on fontosnak tartom, hogya h.ttanórán rnindazt, amit csak lehet, gyer-

meknek való, de lehe.ően mégis miivészi képek reprodukcióival szeniléltesse-
nek, legalább is az első és második osztályban.

Hátra van még, hogy legalább egészen röviden beszéljünk arról is,

hogy mit hoz magával a 6 éves gyermek a számok elvont világából az iskc-

lába. A számok tudatos használata egyik legkésőbbi jelensége a kis gyermek

életének. Először a "kettő" név jelenik meg beszédében és pedig már a két
Éves kor előtt. Feltűnik a dolgok kettősege. amely azonban még nem igazi

számfogalom. Kettővel jelzi a gyermek a hármat, sőt a többet is, de inkább

csak a kettőt é~ a könnyebhen áttekinthető mennyiséget. Későbben fogja fel

az egyet, rnint mennyiséget. Hamarább v~lik képessé soralkotásra és szám-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* E x p e r im e n te lle U n te rs u c h u n g e n iib e r d a s G e fú h ls ie b e n d e s K in d e s im V e rg le ic hjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn it

d e n ! d c s E rw a c h s e n e n . Beihefte zur Zeitschrift für angewandte Psychologie, Beihcft 30. 1. A.

Barth, Leipzig. 1922. 125-27. 1.
H A. Descceudrcs id. llJ. I lO . és 282. 1.
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lálásra, mint müveletek végzésére. Descoeudres szerint ** a [órnódu SVa]Cl

családok gyermekeinek 500/0-a két éves kerban 3-ig, 3 éves korban 9-ig, 4 éves

korban 18-ig, 5 éves korban 2 l -ig, 6 éves korban pedig 30-ig tudja a szám-

sort, addig a gyermekek 750/0-a az egyet és a kettőt 3 éves korban, a 3-at

4 éves korban, a 4-et 5 éves korban sajátította el teljesen. Beckrnann * és

FiIbig ** nérnet gyermekeket vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy mikor

sajátitják el az egyes mennyiségeket és Descoeudres eredményei hez hasonló

eredményekre jutottak. Mindkettő szerint a négyet 5-51/2 éves kerban dol-

gozzák fei a gyermekek. Persze ez csak azt jelenti, hogy ekkor tudják bizto-

san, hogy mennyi is a négy, de nem jelenti e mennyiségeken belül az alap-

müveletre való képességüket. A legkezdetlegesebb mennyiségek összeadása,

pl. kis mennyiségek kavicsból való kirakása, négy éves korban sikerül. Jellemző

még az öt éves, gyakran még a hat éves gyermekre is, hogy pusztán szám-

nevekkel még nem képes operálni. Azok, akik két és három kavicsot kirakva

helyesen összeadnak. még nem tudják, hogy mennyi kettő meg három. Szóval

ebben a kerban a mennyiségek megértése teljesen a szemlelethez van kötve,

Jó ideig kell a gyermekkel gyakorolni a jól elképzelhető, szemléletesen ma-

gunk elé állitható mennyiségekkel való összeadást, mig lassankint képessé

válik csak szám nevekkel végezni müveletet. Egy nehéz abstrakción kell a

gyenneknek átesni, ami egyénenként különböző időbe kerül. Némelyik gyer-

meknél ez nagyon hamar megtörténik. Az ilyeneknek 6 éves korukban elég

számokat mondanunk. A legtöbb esetben azonban ekkor is csak ugy számol

a gyermek, hogya mennyiségeket szemléletes képekben állit ja lelki szemei elé.

Miután a gyermek h0SSZU ideig dolgozott szemléletes meunyiségekkel,

egyszer csak elkövetkezile az az idö, hogy nem szorul szemléletre, sőt később

a szemlélet esetleg még zavarja is a rnüvelet végzésében. A szernléleti alapot

tehát csak akkor hagyja el, mikor már érzi, hogy nélküle is boldogul. Oe már

első osztályban is alkalmat kell adnunk, de nem szabad eröszakolnunk, hogy

a gyermek a szemléleti alapról fölemelkedve, pusztán számokkal dolgozhasson.

Némely gyermeknek ez utóbbi esetleg csak 7 éves kerban sikerül, de nem

baj. Türelemmel kell kivárnunk a normális gyermeknél okvetlenül bekövetkező

elvontabb s azért nehezebb számolásva való képesség kifejlődését.

Szó volt arról, hogy a gyermek a mennyiségeket, illetve ezek nevét nem

a rnathematikai sorrendben sajátítja el, mert a kettő megelőzi az egyet. Ehhez

kell tenni, hogy még későbben fogja fe! a semmit, mínt mennyiséget. Ez

különben egészen természetes. A semmivel ő nem számol és mikor az isko-

lában a semmivel, mínt valamivel számoltatnak. nagyon könnyen kisértésbe

jut, főképpen irásbeli számolásban, hogy a semmit valaminek, tehát egynek' vegye.

Oe hiszen a semmivel vagy a zérussal való operálásra nincs is semmi

szükség, akár az egész első osztályon át sem. Ehhez csak akkor kell fordulni,

mikor a gyermek a jelekkel való számolásban már némi biztosságra tesz

szert. A zérus csak rnint je! szerepelhet a tiz egységből álló mennyiség egy-

szerü jetzésére, vagy még azért, hogyakivonásban jelezzük azt, hogy az

összeg teljes e!véiele után semmi sem marad. A gyakorlati életben sem dal-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

* H. Beckmann : D iejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEn iwicklung d e r Za h lle is tung be i 2-4 ja h r ig e n K in d e ru . Zeit-

schrift fül' angewanöte Psychologie 1923. 22. sz. 1. s. k, lk.

** J. Filbig : U nte r suchungcn űber d ie En twicklung 1 '0 /1 Za h lvo r s te llungen , Zeitschrift

für padagogísche Psychologie, 19?3. 24. sz. 105-119. 1.
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gozunk zérussal és sose fordulnak elő ilyen esetek, hogy 0+3 vagy 3XO stb.
Az elemi számolási művelctck kifejlődését illetőleg csak az összeadás ra

vannak eddig adataink, amelyeket az előbbiekben már meg is ernlitettem. Azt
hiszem, kétség alig fér ahhoz, hogy az összeadás után azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivonás, majd a
szorzás és az osztás következnek nehézs-gi sorrendben. Nagyon kevés alkalma
van a gyermeknek arra, hogy az összeadásen és kivonáson kivül spontán ul
rnüveleteket végezzen. A kivonás is oly ritkán fordul elő, hogy ennek fellé-
pését hiába keressük a 6 éves korig tartó feljegyzésekben. Bizonyos azonban,
hogy az iskola nem halad a fejlődés természetes rendjével akkor, rnikor már
a legkisebb mennyíségek körében is mindjárt mind a négy alaprnüvelettel
dolgozik, mint ezt az: uj tanterv kivánja. A szorzásnak és főként az osztás nak,
mint igen nehéz müveleteknek, csak akkor szabad föl1épniök, mikor már a
gyermek pusztán számokkal egy nagyobb, mondjuk 20-as körben biztosan
tud összeadni és kivonni. A számsor-kialakitás, a számlálás és az összeadás
az elsők a fejlődésben és csak jóval ezután következnek a többi rnüveletek.
Ma már nem tarthatjuk a fejlődéshez alkalmazkodónak, tehát természetesnek
és helyesnek Pestalozzinak azt <oz eljárását, hogy nem haladunk tovább a
számsorban egy számmal sem addig, mig rninden egyes mcnnyiséget a zéru-
son kezdve míndenképpen, az összes müveletck felhasználásával fel nem
dolgoztunk. <;

Mind, amit itt elmondtarn. csak a legáltalánosabb és legfeltűnőbb, min-
den kifejtés nélkül odavetett vonások az iskolába lépő gyermek képéből.

Igen nagy volt a témám és éppen ezért nem gondolhattam arra, hogy az
elmondottakat a gyermek életéből vett egyes esetek kel illusztráljam. ami sok-
kal elevenebbé tette volna e főbb körvonalakból futólag összerótt képet.
Remélem azonban, hogy igy is sikerül! néhány gondolatot ébresztenern és
nehány nyugtalanító kérdést felvetnem. Dr. Kenyeres Elemér.

TANíTÓKÉPZŐI PEDAGÓGIA.
Feljegyzések a tanítóképzök életéből.

------~~~-------
Világítsunk be a magyar tanítóképzés multjába s jelenébe,

szedjunk össze néhány emléket, gyüjtsünk egy pár gondolatot.

1.

Szálljon lelkünk a világháború hihetetlen, borzalmas idejébe,
amikor Apokalypsis mínden rémsége valóra váll. Szálljon a Kárpátok
hegyszakadékaiba, a szerh fekete sziklák közé, az orosz síkságra,
a kopár olasz szirtek tövébe. Kartársainkat. a magyar tanítóképző
tanárokat, ott látjuk golyózáporban, géppuskák pergő tüze, gránátok
süvítése, ágyuk pusztító döreje között a hű kötelességérzet, vasszigor,
az energia tündöklő erényeivel. Ok, akik tanításaikban a jóságot,
az em berszeretetet, a türelmet, a fellobbanó szenvedélyek fékezését
példázták, akik kezeiket mindig csak áldólag emelték fel, most
rombolnak, féktelen szenvedéllyel gyilkolnak, mert a harc azt paran-
csolja. Amilyen lelkesedéssel munkálkodtak, íáradoztak a béke fel-
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vírágzásán, oly önfeláldozó hüséggelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAküzdenck a nemzet leteléért
folyó véres harcokban.

Nagymagyarország 507 férfi tanitóképző-intézeti tanára közül
226-an teljesítettek harctéri szolgálatot. Közülök 17 hősi halált halt,
több mint harminc hadi fogságban sinylődött, a többiek pedig, a
haláltusa végéig, lelki és testi nyugalmuk feláldozásával, otthonaiktól,
boldog családi köreiktől távol, erősen állták a küzdelmet. Hogy minö
pé'dás buzgósággal, bizonyítja az, hogy 42-en részesültek hadi

j<itüntetésben. Egy kitüntetést 28, kettőt l3,.--"flármat 3, négyet 2,
ötöt I kartársunk kapott. E kitüntetések között van' bronz, kis ezüst,

nagy ezüst, arany vitézségi érem, signum laudis, német vaskereszt,FEDCBA
Ill. osztályu vaskorona rend, koronás érdemkereszt.

E pillanatban zarándokoljunk el a szerte emelkedő közös,
nagy sirhalmokhoz ; keressük fel hősi halált halt testvéreinket.
Nincsen elég könnyünk elhullott hőseinkért, nem hinthetünk elég
virágot sírhalmaikra. Lelkünkben a büszkeséggel párosult tisztelet
s nagyrabecsülés lobog fel; a megilletődés mélységes bánatával'
siratjuk őket. Dicsőségük mindnyájunkra szétsugárzik.

Tekintsünk az itt köztünk járó harcos katonákra, kiket a halál
csak félig ölt meg! Itt dolgoznak körünkben megtört egészséggel,
megrongált testi szervezettel. Illik, hogy mi, a magyar hazaszerétet
nevelői, hálásan, hódoló tisztelettel tekintsünk a nemzeti küzdelern
harcosaira. Fájdalom, katonáinkról való megemlékezésünk diadal-
ünnep helyett a gyász ünnepe! Hittük és akartuk a szép magyar
jövendőt, de csalódtunk. Szép álmaink az igazság, erkölcsiség diada-
láróI, a humanizmusról. a szolidaritásról, a nemzetek erkölcsi egyen-
sulyának megingathatlan voltáról, elrepültek. Keserű csalódás lett
sorsunk! Hőseink sirjaira boritott gyászfátyolori át nem ragyognak
át a diadalmas magyar lobogó szivárványszinei.

2.

A trianoni béke kegyetlen és igazságtalan területi diktáturnai
mérhetetlenül sujtották a magyar tanítóképzést. Észak, kelet, dél,
nyugat határvidékein emelt kultúrbástyáink megszálló ellenségeink
prédái lettek. A csehek a pozsonyi, modori, llosonci, ~ stubnya-
fürdői, iglói, eperjesi, a románok a mármarosszigeti, kolozsvári,
sepsiszentgyörgyi, székelykereszturi, dévai, aradi, temesvári, a szerbek
a szabadkai, csáktornyai állami intézeteket rabolták el; martalékul
estek a pozsonyi, nagyszom bati, szepeshelyi, \..kassai szatrnárnémeti,
csiksomlyói, nagyszebeni, nagyváradi, temesván t.:Qm. kath., a nagy-
enyedi, nagyváradi, szatmárnémeti ref., a selmecbányai, a felső-
lövöi ágo hitv, ev. s az összes gör, kath. és görög-keleti taniJ9-=-.és
tanítónöképzö-íntézetek. Nagy veszteségeinket áttekinthetően a követ-
kező részietes számadatok mutatják: •

Nagymagyarországon Trianon előtt volt 104 tanitó-, tanitónő-
és óvónőképző-intézet és pedig 51 tanitó-, 42 tanitónő- és II óvónő-
képző-intézet, E 104 intézetből volt: állami tanítóképző 22, tanitónő-
képző 8, óvónőképző 2, összesen 12; róm. kath. tanítóképző 11,
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tanitónőképző 22, óvónőképző 7, összesen 40; református tanitó-
képző 3, tanitónőképző 6, óvónőképző 1, összesen 10; ágo hitv. ev.
tanítóképző 5, tanitónöképzö 2, óvónőképző 1, összesen 8; izraelita
tanitóképző 1; görög kath. tanitó- 5, tanitónőképzö 3, összesen 8;
görök keleti tanitó- 4, tanitónöképzö 1, összesen 5. A 104 intézet-
bSI megmaradt 48; és pedig állami tanító- 8, tafiitónőképzö 4,

- óvónő képző 2, összesen J4~ róm. katfi. tanitó- 6, tanitónö- 16,
.....óvónőképző 3, összesen 2 ; ref. tanító- 2, tanitónőképző 3, össze-

sen 3; izraelita tanitóképzö 1. Tehát elvesztettünk 18 állami, 15
róm. kath., 5 református, 5 ágo hitv. ev., 8 görög kath., 5 görög
kel., összesen 56 intézetet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElszakítottak tőlünk közel 590 tanár-
testvért, 2200 magyar ajkú ifjút, 22401eánynövendéket. A jelenlegi

"-46 intézetben a folyó iskolaévi növendékek száma 5099, mely szám-
ból állami íanitóképzökre 1033, a tanitónőképzőkre 718, óvónő-
képzökre 131, a róm. kath. intézetekre 653 fiú, 1592 leány, a rer,
intézetekre 280 fiÚ, 323 leány, az ágo hitv. ev. intézetekre 213 fiú,
59 leány, az izr. tanitóképzőre 85, a róm. kath. óvónöképzöre 12
növendék esik. A tanárok szánn 556, ebből állami 176, felekezeti
intézeti tanár 380.*) . - -

Fájdalmas adatok! A csapás pillanatában a fájdalom közös-
ségében egyesültek a tanítóképzés rnunkásai; a lelkiegységnek ez
volt az utolsó lüktetése, mely a megszállt területekre is kihatott.
Végtelenül fáj, hogy évtizedes, céltudatos tervekkel felépitett monu-
meniális épületcink s palotáink, tisztes rnultra, hagyományokra
visszatekintő intézeteink, barbár kezekbe kerültek. .Még jobban fáj
az, hogy szép tantermeinkben, melyeket magyar kezek, magyar
pénzen nagy áldozatokkal épitettek s rendeztek be, a magyar tanító-
növendékeket idegen szóra kényszerítik; a barátságos termek gyűlölt
kinzókarnrák lettek, mert kiűzték belőlük a magyar szellemet, mely
szeretetet és meleget árasztott.

Egy biztos tudat mégis vigasztal bennünket: csak mühelyein-
ket vették el, de kulíúránk itt maradt. A garázdálkodók az elrabolt
palotákban hamis kultúrával, erkölcsökkel balkánlak maradnak, mi
pedig szegényes kunyhóinkban, szetény eszközökkel, gondoktól,
nehéz viszontagságoktóI lelkileg, testileg megviselt, de meg nem
tört tanárok, tovább is lelkesen s a kemény bizakodás hangján
hirdetjük a régi nagy ideálokat s a boldog Nagy Magyarország
feltámadását. <,

3.

Nagymagyarország tanitóképzésével a legszorosabban össze-
forrt a tanitóképzésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH á rma s Könyve , a Tripartitum. Szokatlannak
látszik ez az elnevezés, de már megszoktuk e néven emlegetni az
1911. évi Tanter vet, tantervi Utasitást, e tantervhez sirnuló 19 14 .

• évben kiadott Képesítő-vizsgálati Szabályzatot és az 1914-ben kelt
Rendtartási Szabályzatot. Ezeket nem ok nélkül ruházluk fel a

* Pócza József egyes. pénztáros gyüjtéséből vett adatok.
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Tripartitum tisztes névvel. Werbőczi István itélőrnester Hármas-
könyve az ország jogait, törvényeit, szokásait, rendeleteit foglalta
össze s minden felmerülő jogi esetben biztos tájékozást, irányítást
nyujtott. A tanítóképzők Hármas Könyve, mint a tanítóképzők
szervezeti, tanulmányi, vizsgálati ügyeinek foglalata, több mint egy
évtizeden át éltető forrása volt a magyar tanitóképzésnek. Azt
vézette, irányította, s mintegy varázsütésre megteremtette a tanító-
képzés egységét. E varázsütésre pedig szükség volt. AIlitásunkat
igazolja a következő rövid történeti visszapillantás.

Az 1868. évi népoktatási törvény nyomán a tanitóképzés
terén örvendetes haladás fakadt. A haladás azonban egyenetlen
volt. Az állami tanitóképzöket az állam gondoskodása, áldozat-
készsége gyors menetben vitte előre a fejlődés utján. A nem állami
in tézetek közül azonban több, egyrészt a normális iskolai képzés-
hez való ragaszkodás, másrészt az iskolafenntartó hatóságokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűkös
anyagi viszonyai miatt, az állami intézetekkel nem tarthatott lépést.
Voltak olyan nem állami tanítóképzők, melyek külön épület,
helyiségek, felszerelés, külön tanári testület hiányában, a velök egy
fedél alatt levő iskolák jóvoltából éltek s közös tanári testülettel,
közös helyiségekben és felszereléssel végezték a képzés munkáját,
Sok intézetnek nem volt külön gyakorló iskolája. A tanárok képe-
sitése, alkalmazása, fizetésügye rendezetlen volf. Nagy volt az
óraadó tanárok száma. E gátló körülrnények miatt az állami és nem
állami intézetek inkább egymás mellett, mint együttesen haladtak.
Amig ezek az akadályok el nem hárultak. általános és egyenletes
nem is lehetett a fejlődés.

A tanítóképzés Hármas Könyve a követ .elgördltette ..s meg-
teremtette a szervezet és tanulmányi élet eddig nélkülözött összhangját
és egységét. A benne lefektetett elvek, követelrnények életképes meg-
valósítását sarkalták: a felekezeti tanárok íizetéskiegészitési állarn-
segélyéről, a tanitóképzö-intézeti tanárok képzéséről és képesíté-
séről szóló szabályrendeletek, a normál tanszerfelszerelési jegyzék
kiadása, felszerelési államsegélyek, . az országos szakfelügyelet
szervezése.

E tényezők áldásos hatása alatt új életre pezsdült a tanitó->
képzés. Az iskolafenntartó egyházi főhatóságok minden követel-
ménynek a legnagyobb készséggel tesznek eleget. Az állami s nem
álland intézetek nemes törekvéseikben egymást a morális erők
vonzási törvényeinél fogva magukkal ragadják ; kicsinyes rnellék-
tekintetekföl nem zavartatva, vállvetve, lendületes munkával, ver-
senyezve dolgoznak a tanítóképzés színtájának emelésén. E versenyből
még a rnúltban elhanyagolt, elmarad t gör. kath. és gör. kel. intézetek is
kiveszik részüket.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Siegescu józse ! egyetemi tanár céltüdatos, szak-
avatott irányításával és erélyes felügyelete alatt az állami tanítóképzök
színvonalára törekednek ; a magyar nemzeti tárgyak tanitásához ma-
gyar nyelvű, a többi tantárgyhoz az állami tanítóképzők számára irt tan-
könyvek román nyelvre fordított kiadásait használják; követik a Tan- '
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terv, a Rendtartási Szabályzat sa Tanitóképesitö-vizsgálati Szabályzat
rendelkezéseit.

A tanitóképző-intézetek e kerszakot alkotó fejlődése elválaszt-
hatatlanuljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . Nemenyi Im r e nevéhez fűződik. Dr. Neményi Imre

. mint osztály tanácsos, miniszteri tanácsos, államtitkár, százaink és
ezreink élén állva, 21 évenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAát lelke tüzével, önzetlen buzgalommal
gondozta a tanitoKépzéT-szeIlemi és anyagi Ügyeit. A magyar
tanítóképzés lapjaira le nem törölhető betűkkel írta be a nevét.
A történetíró feladata, hogy soha el nem évülö nagy érdemeit
méltóképen megörökítse. Mi e pillanatban a legmélyebb hálával s
hódoló tisztelettel hajtjuk meg dr. Neményi Imre államtitkár ur
előtt elismeresünk zászlóját azért, hogy céltudatos, határozott,
megalkuvást nem ismerő bölcs irányítása nyomán a tanitéképzés
vérkeringése egészségesebb lett s a tanítóképzök történetében új,
lendületes kerszak nyílott meg. A tanítóképzés renaissance-kora \
volt ez, rnelyben 0, mint állócsillagunk, a példás buzgalom, a fárad- \
hatatlan, lankadatlan erő sugárzó fényével hatott reánk és serkentett
a munkára. Köszönjük, hogy reá tapintott az égő sebekre s bölcs
tanácsaiból fakadó rendelkezésekkel, mély filozófiai és pedagógiai
tudásával, szívós energiájával, nemes, jóságos szivével, rendíthetet-
kn.. ígazságszeretetével gondozta s : meggyógyította a sebeket.

~_Munkássága időben minél inkább távolodik tőlünk, annál inkább
közeledünk hozzá lélekben, mert mindig élesebben,iündöklőbb
féliyben látjuk, mit köszönliet neki a magyar tanuóképzés, Hálás
eltstnerésünk, ragaszkodásunk sajó lsten bőséges áldása legyen
Oméltósága jutalma!

4.

o N apjainkban a tanitók gyülésein, a pedagógiai szaklapokban
állandó következetességgel felmerül a tanítók egyetemi képzésének
gondolata. Ily irányú képzés szükségességének bizonyítására az
érvek sokaságát sorakoztatjak fel.

Most nem feladatunk, hogy e kérdés tárgyában részletes
vitába elegyedjünk. Ez alkalommal csupán csak álláspontunkat
kivánjuk röviden s határozottan leszögezni.

A tanítóságnak abban teljesen igaza van, ha nem elégszik
meg a középfokú képzéssel, ha nincsen megelégedve azzal a tár-
sadalmi helyzettel, melyet neki il jelenlegi képzés biztosít. Ezért
egyedüli megoldásnak azt tartja, ha a jelenlegi képzést teljesen
lerombolja, a képzést az egyetemre helyezi, mert ez simuina a
középiskolai tanár képzéséhez s képesítése szellemi szinvonalát,
tekintélyét s anyagi helyzetét nagy mértékben emelné.

Abban azonban nincsen igaza a tanitóságnak, amikor azt
hiszi, hogy 'a középiskolai oktatás s az egyetemi képzés a tanítói
képességet, a használhatóságot fokozná, a nép oktatás szinvonalát
ernelné. Az ily irány ú képzés határozottan ártalmára volna a nép-
oktatásnak. A tanitót tanítóvá kell nevelni j erre a nevelésre pedig
sem a középiskola, sem az egyetem nincsen berendezve s erre
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egyik sem fog sohasem berendezkedni. A tanitóképzés további
fejlesztésének ott kell végbemenni, ~~I a képzésnek történeti
mult ja és történeti alapja van: a tanitóképző-intézetekben. Abban
ismét egyetértünk, hogya tanitóképzés szinvonalát fejleszteni, a képző-
ket főiskolai rangra kell emelni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIly irányú törekvéseinket bizonyitják
egyesületunk évlapjai, rnelyek a tanítóképzés emelését hangoztató
sorozatos cikkekről, évtizedes küzdelrnekröl, harcokról adnak számot.
Ily irányú törekvéseink eredménye az ötödik évfolyam szervezése,
mely első sikere, törekvéseinknek, mely reményt nyujt arra, hogy
a néptanítók akadémiai kiképzése már nem tündérálom.

5.

Sokat, igen sokat halljuk ezt a jelszót :jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku ltu r fö lény. Ekkor
szó esik a kultúra minden ágazatáról, tényezőjéröl, de a tanító-
képzés nagy értéke, a nemzet egészére kiható mérhetetlen jelentő-
sége egy ajakról sem hangzik el. Csodálatos! Az állam
kultúréletének egyes ágazatai bármennyire fejlettek, ha az állam
nagy épületének alapja, fenntartó eleme, a nép, műveletlen, nem
birja el a modern állam magasratörö épületét, még pedig annál
kevésbbé, minél magasabbra tör. Minden kapavágás. melyet az
alapok megszilárdítására teszünk, minden kődarab, mellyel a
falakat erősitjük, az egész épület megerősítésére szolgál. Az állam
épületének pedig legerősebb alapja a népoktatás. a népoktatás
pedig a tanítóképzés munkáján épül fel. A tanitóképzők nevelik a
nép nevelőit, rajtuk fordul meg, hogy a leendő tanitók kötelessé-
geiknek példásan, eredményesen megfelelhessenek, a nemzet
műveltségét, erősödését, a keresztény s nemzeti erkölcsök tisztaságát
munkálhassák.

Munkánk nemzedékek számára terem nemes gyümölcsöket,
most a jövendő Magyarország sorsa a jövő nemzedék intellig~nc@Wól,
munkaszeretetétől, jellemétől függ. Mindennek a készségnek a
kifejlesztése vagy elhanyagolása pedig a tanitóképzés munkáján
fordul meg. Ezért jól esnék, ha a kulturfölény tényezői sorában a
tanítóképzök emlegetését is hallanók; e méltánylás reá irányítaná
a köz figyelmét a tanitóképzés értékére s annak a nemzet-
műveltség látná fokozott s áldásthozó eredményét. <,

6.

Ma a legaktuálisabb téma a státusrendezés. Ez alkalommal
nem akarjuk gravámeneinket felpanaszolni. Ezt már megtettük
hozzánk s komoly küzdelrneinkhez méltó rnódon. Kértük bajaink
orvoslását azza! a megfontolással, hogy az érvek ereje hajszállal
sem csökken, ha azokat kornoly, meggondolt szavakba öltöztetjük.
Várjuk kérelmcink kielégítő eredményét; nem térünk le a kötelesség-
teljesités, a tiszta, nemes idealizmus utjáról; tovább dolgozunk a
végső összeroppanásig.

Nem tagadhatjuk, hogy tépelődéseink között mindig ez a
kérdés mered elénk: "Mi az oka keserves csalódásainknak?"
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Miniszter Urunk Őnagyméltósága részéről mindenkor meg-
értést és jóakaratot tapasztaltunk. Ez, biztató fénysugar a jövőre.

Nagyérdemű vezetőnk,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ulovits Arpád miniszteri tanácsos úr,
szki !ákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés karibdiszek között a tanitóképzés meleg szeretetével,
f,~radhatatlan buzgósággal vezeti szellemi és anyagi ügyeinket.
Oméltósága nemes jóságáért hálás köszönettel adózunk !

Egyesülelünk szetelve tisztelt elnöke időt, fáradságot nem
kimélve fáradozott jogos kérelmcink megvalósítása érdekében.

Hát hol keressük az okot? Felelet: Az ország nyomorúságos
gazdasági helyzetében. De sajnálatos, keresnünk kell a tanári

- hivatás kellő értékelésének hiányában is. Kevés becsülete van a
tanári munkának!

Azok, akik a végzett munkát a reá forditott idő mennyisége
szerint értékelik, kimondják, hogy a tanár kevesebb munkaórában
dolgozik, mint bármely más tisztviselő, tehát kevesebb fizetést
érdemel.

Azok, akik azokat a szellemi és erkölcsi javakat, melyekeí a
tanári munka termel, az anyagi, a kézzel fogható s közvetlenül
élvezhető javaknál nagyobb értékeknek nem akarják elismerni,
többre becsülik az orvost, a jogászt, bankárt.

Azok, akik a bukott tanuló szemüvegéri nézik a tanárt,
elfelejtik, hogy lelki javaikat, boldogulásukat az iskolának köszönik,
ellenszenvvel, sőt gyülölettel viseltetnek az iskolával s a tanárokkal
szemben.

A tanítóképző tanároknál pedig nem esik latba az, hogy a
tanítóképzés az államnak kamatozó tőkéje, mert a népiskola lelkét
a tanitót s a tanitó munkáján át a népet, a tanítóképző tanárok
nevelik.

Fáj ezeket elmondanunk, de a tények ezt mutatják. E fel-
fogásnak érezzük sujtó csapásait.

Hisszük, hogy a lelkekben meg fog még erősödni az a
gondolat, hogy az ország legerősebb talpkövei, támaszai az iskolák
s akkor a Itársadalom is kellő mértékben fogja viszonozni a
tanárok rnunkájának eléggé fel nem becsülhető jótéteményét.

*
A gyüjtést nem folytatom. Bizonyára rnindenki lelkében

merültek fel hasonló emlékek, kérdések és kétségek. Hiszem, hogy
soraim jóleső visszhangra s megértésreFEDCBAtaláltak! M é sz á r o s Jenő.

A k ö te le z ő p e d a g ó g ia i olvasmányok,

Pedagógiai ismereteket három módon szerezhetünk : a magunk
és mások gyakorlati munkájának megfigyelése, empirikus rnód-
szerekkel végzett kutatás és ped. művek tanulmányozása, vagyís
olvasás utján. E módok rnindenike értékes és elmaradhatatlan.
A tudományok története rnutatja, hogy mindannyiszor a haladás
vallotta kárát, valahányszor egyiket vagy másikat elmellőzték.



28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Oszkár

A középkor például azért volt terméketlen, mert az olvasáson
kivül a tudornányrnüvelésnek egyéb módját nem ismerte. Az egy-
oldalu és kizárólagos olvasás megszülte a középkori könyv-
tudományosságot. Hasonló hiba lenne azonban, ha kizárólagosan
az ernpiriára támaszkodnánk. Ebbe a hibába esett Pestalozzi,
akinek pedagógiaján viszont az látszik, hogy életében majdnem
semmit sem olvasott. Aki tehát a pedagógiában teljes jártasságot
akar szerezni, annak a ped. ismeretszerzés mindhárom módjához
folyamodnia kell. A megfigyelés és a kisérletezés mellett szorgal-
masan olvasgatnia is szükséges, Az olvasás utján való ismeret-
gyüjtés értékéhez nem férhet kétség. Az olvasmány nemcsak
ismeretekkel gazdagitja a lelket, de ötleteket termel és ösztönzéseket
nyujt, nemesiti az izlést és értékes érzelmi hatásokat vált ki.
Bizonyára ettől a meggyőződéstől áthatva kivánja a tantervi
utasitás, hogy a pedagógia szaktanárai állítsák össze és tanár-
testületi ülésen mutassák be a kötelezö olvasmányok jegyzékét.

A kötelező ped. olvasmányok kiszemelése nem könnyü dolog.
Nehézzé teszi többek közt az is, hogyaneveléstudományban még
ma is schelasztikus szellem uralkodik. A ped. irók ma is főképen
egymást idézik és ismétlik. Sőt szokásos a másod-, esetleg harmad-
kézből való rnerités. Ennek sajnálatos következrnénye, hogya
pedagógia terén sok selejtes és felesleges munka jelenik meg.
Aki tehát pedagógiai olvasmányokat akar kijelölni, annak először
se lejteznie, az értékeseket az értéktelenektöl elkülönitenie kell.
Értékeseknek lehet tekinteni az összes pedagógiai klasszikusokat,
a forrástanulmányokon épült tört. müveket, azokat a modern ped.
munkákat, melyek az ujabbart kialakult empirikus rnódszerekkel
végzett kutatás eredményeit dolgozzak fel, azután mindazokat a
munkákat, melyek a neveléstudomány segédtudományait össze-
foglaló s tud. szinvonalon álló módon tárgyalják. Oe az értékes
ped. munkák száma még igy is olyan nagy, hogy a jelenlegi
tanitóképzés szempontjából még további és pedig kis számra
korlátozott kiválogatásra van szükség, A kiválogatás szempontjait
megadja a tantervi utasítás, mikor azt mondja, hogy az olvas-
mányoknak elsősorban a tantervben kijelölt anyagot kell szolgá!-
niok. Eszerint a pedagógiai tárgyakkai szoros kapcsolatban kell
lenniök. Ez a kapcsolat akkor van meg, ha megalapozzák vagy
kiegészitik a ped. tanítás során nyujtott anyagot, esetleg más
vonatkozásaiban tüntetik fel vagy egy egyéni rendszer kereteiben
mutatják be. De ha a tantervben kijelölt anyagot kell szolgálniok,
ez még annyit is jelent, hogya neveléstudománynak tanitó-
képző kben tanított összes részeit és alaptudományait : a pszichológiát,
logikát, a rendszeres pedagógia minden ágát, a nevelés .történetét,
a népoktatás szervezetét, a pedológiát, sőt a gyak. pedagógia
sokféle területeit mind fel kell ölelnlök.

A kiválogatásnak most érintett fontos szempontján kivül a
tantervi utasítás még egy másodiagos szempontot is ad, rnikor
azt mondja, hogy a kötelező olvasmányok az intézetek könyv-
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tárainak anyaga szerint jelölendők ki. E két szemponton kivül
azonban még további kettőt kell szem előtt tartanunk, ha a kötelező
olvasmányok megközelitöen helyes kánonját akarjuk megállapitani.
Az egyik a tanitóképzöi tanulók szellemi nivója, a másik a munka-
birása. A köztapasztalat azt rnutatja, hogya neveléssel foglalkozó
rnunkák a 16-19 éves ifjuság érdeklődésére még csak nagyon
kevéssé számíthatnak. Ezért a könnyebb fajsulyuakat kellene számára
kiválogatni. Az olvasmányok legnagyobb része., a dolog természe-
ténélgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo g v a , a IV. és V. osztályra esik. Amde ezekben az
osztályokban bőséges irodalmi olvasmányok is vannak, a tanulók
teljesitő képessége tehát azt parancsolja, hogy a tanitóképzés
mostani keretei és szervezete melleít a kötelezö ped. olvasmányok
száma csak nagyon korlátolt lehet.

Az itt vázolt kiválogatási szempontok mindenike sem
érvényesülhet a kiválogatásnál egyformán. Itt-ott megalkuvasra
van szükség. Igy pl. ha az első szempontot akarjuk érvényesiteni,
vagyis a tantervben megjelölt anyagot szolgálni, a kötelezö
olvasmányok közé kell soroznunk Comenius N a g y jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO kta tá s ta n -é i.
Amde ez a munka messze esik a 18--19 éves ifju érdeklődési
körétől. Fontos, belső szempontok kiegyenlítésén kivül, még olyan
lényegtelen külsö szempont, mint a milyen az intézet meglevő
könyvá!lománya, sokszor döntően szól bele a kötelező olvasmányok
kiválogatásába. A kiválogatás szempontjainak góndos mérlegelése
alapján a bpesti Vlll. ker. áll. tanitónöképző számára a kötelező
olvasmányok kánonját a következökép állitottarn össze:

A IL osztályban test- és élettannal kapcsolatosan nincs
kötelező olvasmány.

A Ill. osztály kötelezö olvasmányai a lélektan-logikával
kapcsolatosan :

1. Kernis Gyula: A le lk i é le t. I-ill. köt. (részletek).
2. W. James: L é le k ta n i e lő a d á s o k ta n itá k s z á m á ra .

A tvl osztály kötelező olvasmányai a nevelés-tanitástannal
kapcsolatosan :

I. Foerster : Is k o la é s je l/e m .

2. Oockler L. : A je lfe m n e v e lé s m ó d ja i é s e s z k ö z e i.

3. Payot: A z a k a ra t n e v e lé s e . (Gyakorlati rész.)
4 . T a n te rv a z e le m i n é p is k o la s z á m á ra .

5. Vezérkönyvek a beszéd- és értelemgyakorlatok, az irás és
olvasás, a számtan, az ének és testgyakorlatok tanítása körébői.

Az V. osztály kötelezö olvasmányai: a ) a neveléstörténelem-
mel kapcsolatosan :

1. Locke: G o n d o la to k a n e v e lé s rő l (részletek).
2. Rousseau: E m il v . a n e v e lé s rő l (részletek).
3. Fináczy E. : A z ó k o r i n e v e lé s tö r té n e te .

4. Fináczy E.: A k ö z é p k o r i n e v e lé s tö r té n e te .

b ) az iskolaszervezettannal kapcsolatosan :
1. Molnár O. : Szoc iá lis p e d a g ó g ia i in té z m é n y e k .

2 . G ondnoksá g i u ta s itá s .
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e) A pedagógiai gyakorlatokkal kapcso!atosan:
1. MolnárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO,:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeveze tés a gyermekta nu lmá nyba .
2. A. Binet: Az isko lá sgyermek lé lekta na .
3. Sikorsky : A gyermek le lki fe jlődése .

4. Eltes: Rövid u tmu ta tó a Bine t-Simon - fé le in te llig enc ia -
vizsgá la tokhoz.

d ) A tanitási gyakorlatokkal kapcsolatosan :
1 . Ta n te r v a z e lem i nép isko la szá má r a .
2. Vezérkönyvek a népisk. összes tantárgyai köréből.
E jegyzék tehát, nem tekintve a vezérkönyveket, melyeknek

tanulmányozására a gyakorlati szükség kényszeriti a növendékeket,
16 kötelezö olvasmányt tartalmaz. Ha egybevetjük a IV. évfolyamu
tanitóképző TanmenetéveI kiadott jegyzékkel, a kövctkezöket ta-
láljuk, Ott két osztályra elosztva volt 16 a kölelezö olvasmányok
száma, ezen jegyzék szerint a kötelezö olvasmányok aFEDCBAIll. osz-
tállyal kezdődnek, tehát 3 osztály és 5 ped. tárgy közt vannak
elosztva. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogya tanitóképzö-int.
növendékek életkora egy évvel kiíolódott, azt kell mondanunk,
hogya kötelező olvasmányok itt adott sora a növendékek teljesitö-
képességevel jobban számol s kevesebb megterhelést jelent.
A Tanmeneüel kiadott jegyzék a kötelezö olvasmányoken kivül
127 aánlott olvasmányt sorol fe1. E jegyzékból az ajánlott olvas-
mányokat kihagy tam, mert ugy tapasztaltam, hogy ezek ilyen elő-
sorolásának nincs komoly értéke. A papiroson jelen vannak, de
a valóságban nem történik velük semmi sem. Sokkal helyesebb,
ha egy-egy módszeres egység vagy fontosabb fejezet után a tanár
nemcsak elősorolja az azzal foglalkozó rnunkákat, hanem azokat
mindjárt rendelkezésre is bocsátja az esetleg érdeklődő vagy
jelentkező növendékeknek.

Még csak azt kell megjegyeznem, hogya kötelezö olvasmá-
nyok jegyzéke: a dolog természeténel fogva, soha sem lehet
teljesen lezárt és végleges. Amint a ped. irodalom ujabb s meg-
felelőbb rnunkákat termel, előáll il. változtatás és kicserélés szüksége.
Az okvetlenül szükséges alapvető rnunkák sincsenek ma még
mind magyar nyelvre fordítva. Herbart, Ziller, Rein, Meumann és
mások ped. rnunkáiból ma még egy sem olvasható magyarul.
Amint egy jó fordítás megjelenik, mindjárt revizió alá kell venni a köte-
lezö olvasmányok sorozatát. Azután egy ilyen jegyzék összeállitásá-
ban valamelyes szerepet kell engedni a tanár egyéniségének is.

Ezzel a kötelező olvasmányok kérdésének könnyebb részéve 1
végeztünk. Megállapitottuk a kötelező olvasmányok jegyzékét.
Hátra van még a sokkal nehezebb rész: hogya n tö r tén jék a zok
szá monkér ése ? Ezen a téren nem fejlődött még ki semmilyen
egységes gyakorlat. A tanitóképzöi pedagógiai oktatásnak ez egyik
megoldatlan kérdése. A legtöbb tanár nem tud mit kezdeni a
kötelezö ped. olvasmányokkal. Az irodalmi olvasmányokkal való
elbánás már sokkal megállapodottabb, kiforrtabb. Talán ezt lehetne
rníntának tekinteni. Amde a pedagógiai olvasmányok lényegesen
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különböznek az irodalmi olvasmányoktól. Ezek többnyire érdekesek,
rövidek (versek), vagy ha hosszabbak is, sok bennök az esemény-
szerüség. Az ilyen terrnészetü müvekröl aránylag könnyen és rö-
viden számot lehet adni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz u j fö ld esú r tartaimát aránylag kevés
mondattal el lehet intézni s a tanár aránylag hamar meggyőzöd-
hetik, hogy a tanuló a kijelölt regényt, elbeszélést elolvasta-é. Oe
mennyivel nehezebb volna a magyar irodalom tanárának a hely-
zete, ha a növendéknek a maga egészében el kellene olvasnia
Széchenyi H ite lé t, Gregussnak a Ba lla dá r ó l irt munkáját, Riedl
Frigyesnek. Aranyról irt életrajzát stb. Vagy mit csinálna a tör-
ténelem tanára, ha történeti forrásmüveket, kiváló történetírók
monográfiáit és biográfiáit kellene olvastatnia ? Mit tenne a biológus,
ha növendékeinek Darwin, Lamarque, Haeckel stb. müveiről kellene
beszámolniole Ilyen vagy még nehezebb a kötelező olvasmányok
révén a pedagógiai tanárok helyzete. A pedagógiai olvasmányok
tele vannak absztrakciókkal, teóriákkal, melyek 19 éves korban
nem érdekesek s melyekröl nem lehet 10 perc alatt számot adni.
Szeretnék egy olyan kivonatot látni, mely két-három oldalon Locke
G ondo la ta in a k minden fontosabb részét felölelné s amelyből min-
den kételyt kizáró módon meg lehetne győződni, hogy készitője
a munkát tényleg elolvasta. Tovább megyek, merem állitani, hogy
e rnunkákat magára hagyva, egyedül olvasni nem is értékes é:;
gyümölcsöző dolog. Interpretálásra, folytonos magyarázatra van
szükség, ami csak közös olvasási órák felvételével, szeminátium-
szerü berendezkedéssei lehetséges. Erezhettek ezt a tantervi utasitás
készitöi is, rnert megengedik, hogy a pedagógiai gyakorlatokon
könyvtári olvasmányokkal. Iorrásmüvek olvasása alapján megoldott
felolvasásokkal vagy szabadelőadásokkal is foglalkozhatunk. Ugy-
látszik tehát, hogya pedagógia tanárának szabad a pedagógiai
gyakorlatok nehány óráját ped. olvasmányok számbavételére
forditania. Oe ezeknek a gyakorlatoknak lényegesen más céljuk
van s az olvasmányokról való beszámolás akadályozza ennek a más
célnak zavartalan és biztos elérését.

Sajnos, a köte.ezö ped. olvasmányokkal való elbánásra a tan-
tervi utasítás csak homályos és utópisztikus felvilágositást ad. Ki-
jelenti, hogy az olvasmányokról a tanulok szóbeli vagy irásbeli
jelentést készítenek. Az irásbeli jelentéseket a tanár órán kivül,
otthon is átnézheti. Oe mikor történjék a tanulók esetleges szóbeli
jelentése? Már előbb említettem, hogya dolog természetenél fogva
ezek a jelentések csak hosszabb terjedelrnüek lehetnek. Ha meg-
elégszünk néhány mondattal, felületességre, látszatmunkára neveljük
az ifjúságot. Ha meg hosszabb jelentéseket tesznek, nem tudjuk
elvégezni a .kitüzött módszeres egységeket. Mindennek tetejébe a
tantervi utasitás a müvekröl nemcsak tartalmi beszámolast kiván,
hanem ennél még tovább megy. Már a IV. évfolyam számára elő-
irja, hogy időnkint vessen fel a szaktanár problémákat s azokhoz
jelöl jön ki megfelelő olvasmányokat, hogy e problémákat a növen-
dék a következö órán vagy hosszabb idő rnulva élőszóval kifejtse,
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esetlegirásban kidolgozza. Kérdem, mi lesz a tantervben előirt
anyag feldolgozásával? Az V. évfolyamon még utópisztikusabbak a
tantervi utasítás kivánságai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOtt az olvasmányokkal hozzá kell szok-
tatni a tanulókat, hogy maguk is tudjanak anyagót gyüjteni egy
korszak, egy irány, egy nagy pedagógus főbb elveinek, rendszerének
és azok következményeinek s ma is érvényesülő hatásainak össze-
állitásahoz. Aki már ennyire jutott, az bármely egyetemen leteheti
a doktori vizsgálatot!

Amint e futólagos fejtegetésekből látszik, a pedagógiai olvas-
mányok kérdése a jelenlegi tanítóképzés keretében két leküzdhetetlen
nehézségbe ütközile Az egyik ,az, hogya pedagógiai olvasmányok
igen terjedelmesek és nehezek. Erdekessé, tehát hozzáférhetővé azokat
csak az interpretáció teheti. A másik, hogy számbavétélükre nincs
meg a szükséges idő. Az első nehézség kerantsem szünt meg azzal,
hogya ped. irók munkáiból szemelvényeket tartalmazó ped. olvasó-
könyveket készítettek.") Ezek az olvasókönyvek akkor felelnek meg
rendeltelésüknek, ha az egyes irók műveiből oly részleteket tartal-
maznak, rnelyekben rendszerük, lelfogásuk különössége a legjellern-
zőbben jut kifejezésre. Ezek a részletek azonban magát az egész
írót soha sem helyettesithetik. Az irónak ezt a specifikus felfogását
éppenséggel csak az iró egész munkájának gondos áttanulrnányo-
zása teszi érthetővé és világossá. Nem lehet tehát az iró helyett a
ped olvasókönyvet olvastatni. Az ily szemelvényes könyvek szerepe
csak annyi, hogy a jelentéktelenebb, tellát egész terjedelemben olva-
sásra ki nem jelölt irók szellemi mühelyébe betekintést adjanak az
iróra jellemző részletek olvasása által. Sőt én a ped. olvasókönyvet
inkább a tanár kezébe valónak tartom, mint a növendékébe. A jó
olvasókönyv csak szernléltetö eszköz, melyböl a tanár a módszeres
egység kifejtése közben felolvassa azokat a részeket, sokszor csak
jellemző mondatokat, melyek elméleti íejtegetéseinek konkrét alapul
szelgalhatnak.

A ped. olvasmányokkal való elbánás nehézségei tehát teljes
egészükben megvannak. Csak közös olvasási órákkal, szernináriurn-
sz erü berendezkedéssei lehelne a kérdést megoldani. A jelenlegi
viszonyok közt, nézetem szerínt, teljesen meg lehetünk elégedve, ha
növendékcink évenkint minden kategóriabóljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy rnunkát olvasnak el
egész terjedelmében. Ebből következik, hogya kötelezö olvasmányok
fenti jegyzéke nem a mindenkire kötelezö olvasmányokat jelzi, hanem
csak a választhatás kereteit szabja meg. Egészen bizonyos, hogy
többet ér egy munkának teljes elolvasása, mintha 8-1O-ből részle-
teket, szemelvényeket olvasunk. A ped. olvasókönyvek ilyen célzattal
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A tanitásban kitü-
nöen felhasználhatók, de a kornoly tanulásban magukat az irókat
nem pótol hatják. Baconnak igaza van: óvakodjunk a kivonatoktól !
Hozzátehetjük: ped. oktatásunkban az irók rnüvei helyett a szemel-
vényektől! Molnár Oszkár.

';') A mi irodalmunkban Weszely Ödöri szerkesztett jeles ped. olvasó-
könyvet: P eda góg ia i o lva smá nya /c . Lampel R. könyvkiactóvállalata, Bpest, 1917.
.l'vlásodik kiadásban Na gy peda gógusok cimen ugyanott jelent meg 1925-ben.



Poétikai olvasmány tárgyalás 33IHGFEDCBA

P o é tik a i 'olvasmány tárgyalás.

Madách világhirü rnűve,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Ember Tr a géd iá ja kötelezö olvas-
mánya a harmadik osztálynak. Ez a tantervi rendelkezés. Az
Ulaitás pedig többek közt megköveteli, hogya poétikai tanítás
tárjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 fel a művek etikai értékét s növelje a fogékonyságot a művek
minél teljesebb és tudatosabb élvezetére; a költői rnűvek fejtege-
tése során mutasson rá a tanár a költészet nevelő erejére;
világítsa meg a költészetnek az élettel, tudománnyal való szoros
viszonyát.

Az Utasitásnak ezeket a szempontjait dolgozom k i e cikkben
Madách művével kapcsolatban.

Az Ember Tr a géd iá ja nagyobb terjedeIménél fogva házi olvas-
mányul szolgál s ezért nem begfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e z e tő magyarázat előzi meg
olvastatását, hanem a rnű alábbi jellemző vonásait a rnü olvasása
után összefoglalóan megvilágitom.

Igy rendelkezik magánolvasmányokról az Utasítás, de azért
is észszerü ez az eljárás, mert "e remekmű alapeszméje az egész
müből Tevonható következrnényt, tanulságot fejezi ki": "Ember
küzdj és bízva bízzál!" *)

Igaza van Sarudy Ottónak abban is, hogy az alapeszme
ismerete nélkül nem érthetünk egy rnűvet teljesen s az olvasmány-
tárgyalásra való előkészülésnek az alapeszme megállapitása az
egyik célja.

E műben pedig az alapeszme - a végszó, az epilógus. Ezért
a mű olvasása előzze meg a tanár magyarázatát. S e magyarázat
főcélja éppen az alapeszme megértetése. A centermárium alkalmá-
ból egy előkelő irodalmi folyóirat kétségbevonta e drámai költemény
sötét szineinek s az optimisztikus epilógusnak összhangját. Ellen-
mondást lát itt, rnelyet a költő nem tudott kiküszöbölni. Tanitvá-
nyaink lelkében is kétségek merülhetnek fel ez irányban. Meg-
világitom tehát, miért következrnénye, tanulsága az: "Ember küzdj
és bízva bízzál 1" - az egész rnűnek.

A növény sóváran ereszti gyökereit a mélybe, ágait a magasba.
Nem éri be a hellyel, melyet betölt, mig a kö, a nem szerves test,
igen. Az emberi törekvés három dimenziójú. Jogot formál saját
testére., életére, teste fizikai és szellemi erőiré s munkájuk terrné-
keire. Adám a 3-ik szinben : "E tér lesz otthonom és kényszeritern
nékem termeni. " Testén-életén kivül kiki a tárgyak kisebb vagy
nagyobb körére terjeszti ki hatalmát s ezeket sajátjának nevezi.
Adám a 2-ik szinben : "Urnak lenni mindenek felett." A 3. szin-
ben: "Amit kivívok, méltán enyém." Testhez-élethez, vagyonhoz
harmadikul a mások véleménye csatlakozik, tehát a becsület, a
rang, a dicsőség. Mindmegannyi a hiúság és a büszkeség forrásai.

Már az első történelmi szinben a phárao a dicsőségért lel-
kesül s a phalanster tudósát igy jellemzi Lucifer: "All, nem
csalódtam. Megmaradt tellát még benned is, ki a természetet,

*) V. ö. Sarudy Ottó : Sr e r keszlés ta n és Reto r ika 7. 1.

_.--- --- - ------



Dr. Harmos Sándor

embert leszűrted, mint végső salak, a nagy hiúság." És az ember
akarása a vágyódástól az elérésig s az eléréstöl uj vágyódásig
száguld. Minden vágyódás szükségle.eket, szenvedést zár magában.

Ádám: "A kéjt, amit egy ital viz ád, szomjam hevével kell
kiérdemelnem. " Minden elérés, beteljesülés: csalódás, mert az elért
cél nem enged megállapodnunk az üresség, stagnáció, kinem-
elégültség érzelme nélkül. A példák fölöslegesek: ez Madách
művének gondolatmenete. Szükségszerü munka vár tehát ránk az
életben. A növény lassan, fáradságosan magból levéllé, szárrá
növekszik, levélből virággá, virágból gyümölccsé s végzi, ahol
kezdte - a magon. Az ember életének egyharmadát a táplálkozás,
hivatásra való készület, a másik harmadát a fajfentartás, család-
alapitás tölti ki s a harmadikban, megfigyelheti, amint ,utódai
ugyanazt a játékot előlről kezdik. Adám panaszolja az Urnak:
"Mint a malomnak barma holtra fárad s a körből, rnelyben jár,
nem bir kitörni. ': De a szükségszerü munkánál rosszabb a nyuga-
lom unalma. (Adám: "Oh! vissza hát a földre, uj csatára. ")
E két véglet közt ide-oda hányatun k s bölcs az, aki a birásnál
többre becsüli a törekvést, az élvezetnél a fáradságot és munkát.
Ezt rnondja a 90. zsoltár 10. verse, ezt mondja Adám: "A cél
voltakép mi is? Acél megszűnte a dicső csatának, a cél halál,
az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga." Azaz csele-
kedni annyi, rnint egy állapotból az akarat egy aktusa által
átmenni egy másikba s ez csak azért lehetséges, mert a következö
állapot szivesebben akartatik, rnint az előző, tehát az átmenet,. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
küzdés csökkenti a kedvetlenséget és szaporítja a kellernest. Es
amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Amilyen az ember, olyanok a
tettei. Motivumok idézik elő s a motivumok a véletlentől függnek
s akaratunk szökségképen reagál rájuk. A benső jellemből, mely
Iétfentartás, önzés, s a kivülröl közeledő motivumokból szükség-
szerüen keletkezik minden cselekvés. A jellem egoizmus. A rnoti-
vum szenvedés, korlát, fék, akadály. Ez kerget állapotunk meg-
változtatására ; cselekvésre, mely mindig szükségszerüen, azaz e két
adott okból következik be. Három elem: önzés, szenvedés, szük-
ségszerüség az élet cselekedeteinek a megjelenési formái.

Minden akarás nembirást, szükölködést, szenvedést feltételez.
Jellemünk tettekben bontakozik ki, motivumok alapján, de e
rnotivumok a véletlentől függnek s igy egy bizonyos jellem, azaz
életakarás, életigenlés meghatározott foku nevessege békés rendezett
életté alakulhat, máskor meg gonosztevő életpályává. Lucfer :
"Azt hiszed talán, hogy Leonidas meghal a szorosban, ha a
helyett, hogy barna levesévei táplálkozik olyan köztársaságban,
melynek még pénze sincs, Iucullnsi villaban issza édes mámorát
Kelet minden kéjének. Vagy talán Brutus meghal,' ha a szép
Porciához haza siet s a harc izgalmait kiheveri egy jó ebéd után?
Ha nagy Hunyad nem méltó nép körében jö a világra, hogyha
szerecsen sátornak árnya reszket bölcsején, mi lesz első hőséből
a keresztnek? Mi lesz Napoleon, ha büszke utját nem egy nép
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vére egyenlíti ki? Elposhad tán egy büzhödt laktanyában."
Adám: "Ne többet! Mind, amit csak fejtegetsz, oly egyszerünek
látszik, oly valónak l" .

Igen, tér és idő a mi földi létünk korlátozottságát, az okság
reménytelenségét jelenti. Tér, idő, okság lényemet sannak
lehetöségét, hogy gyönyört és fájdalmat érezzen (az akarat
korlátozottságát vagy korlátozatlanságát) énemre korlátozzák s
arra, ami az emberhez tartozó: családornra, vagyonomra, becsüle-
tenne. Adám rnondja Lucifernek a phalansterjelenetben: "Ki a
családért vérét ontaná, barátjáért legfeljebb könnye van." S már
a harmadik szinben szemrehányást tesz Lucifernek: "Te nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mentél ,meg a sulyos bilincstől, mellyel testem por földéhez
csatol. Erzem, bár nem tudom nevét, mi az, mi korlátozza büszke
lelkemet. Nézd, ugranám és testem visszahull, szemem, fülem
lemond szolgálatáról, ha a távolnak kémlern titkait; s ha képzetem
magasb körökbe von, az éhség kényszerít, hunyászkodottan
leszállni ismét a tiprott anyaghoz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu Fájdalom és élvezet tehát
Adám szerint csak annyiban lehetnek a cselekvés motívumai,
amennyiben saját egyéniségünket érintik, tehát minden cselekvés önző.

Oe ez még nemjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Ember Tr a géd iá ja . Nem az, hogy már a
táplálkozással és fajfentartással magát fentartó lét csak más
élőlények elpusztitása árán lehetséges, mint ezt Lucifer Adámnak
felhány ja ; nem az, hogy Kepler ,magasabbrendü feladatok helyett
proíanizálja a tudományt, hogy Évának pénzt adhasson. Bár itt a
természetes és szükséges határokon tul .való fokozás mutatkozik
az élet szükségleteinek rnegszerzésében s ez a fokozás Az Ember

Tr a géd iá já -n a k egy másik szinében dőzsölésre és fajtalanságra vezet.
Az ember tragédiájának oka a következö. Az énben fogla.!-

tatnak a legkedvesebb En, a kedves Te s az ellenséges O.
Szeretteim és ellenségeim. Testünk tért, életünk időt tölt ki, de
korlátolt terjedelemben, melyen tul a nern-én van. Minden
jogtalanság abban áll, hogy saját javunkat az idegen, a nem-
én rovására keressük. Ez a jogtalanság háromféle lehet. A test
ellen (kinzás az egyptomi szinben ; gyilkosság az eszkimók
földjén), a test erői ellen (rabszolgaság, a jutalom elvonása,
kényszerszolgálat a phalanster szinben), a vagyon ellen (rablás,
lopás, csalás). A becsület ellen irányuló (rágalmazás, szidalmazás,
a Miltiades-szin). .

Minden jogtalanság abban van, hogy saját javunkat az idegen
rovására keressük. A saját javunk keresése: önzés, de mások fáj-
dalmát keresve, rosszindulatot tanusitunk, Ha tehát cselekszünk,
az a kivánságunk, hogy vagy jólétet mozditsunk elő, vagy hogy
fájdalmat okozzunk az érmek vagy nem-érmek: magunknak vagy
másoknak. A' sors, a véletlen, a tévedés, a félreértés is okoz szen-
vedést. (A föld kihülése, a járványok Madách müvében.) Oe minden
akarás nembirást, szükölködést, szenvedést feltételez s az embert,
mert más esetleg kevésbbé szenved, rosszindulat, irígység s a más
baján való káröröm tölti el. Ez a Lucifer világa.

------- -- - - --- ~--- ~--~~~-~- -
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Oe nem ez a teljes tartalma Madách alkotásának. Van úgyis,
hogy nem ártunk másnak, még ha, saját jólétünket az ö rovására
előmozdithatnók is. Ezért undorodik Adám az eszkimótóI, aki agyon-
veri a társait, hogy kevesebb legyen az eszkimó, több a fóka.
Igazságosak vagyunk. Vagy ami ennél több: áldozatot hozunk,
hogy más baján segítsünk. Ez már szeretet. Danton ezt teszi az
arisztokrata hölgyért. S ha igy idegen jólétet előmozditunk a sajátat
csökkentve s ha rontó körülmények folytán mások jólétét mégsem
mozdithattuk elő - a marquiset is leszurja a forradalmi csőcselék -
a tett mégis nemes. Ezt érzi Adám s ez az első ellenszegülése
Luciferrel szemben. "Akkor mégis lelkesített, emelt s igy nagy és
szent eszme volt." .

De ha nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnondunk le a jutalom élvezetéről tettünkért, a
tett nem nemes. Adám a felébredése után nem bir lemondani a
jutalomról. "Van-e jutalma a nemes kebelnek, melyet kigunyol vér-
hullásáért a kislelkü tömeg?" Igazságossága tehát önzésből fakad.
Igazságos az iS,aki más ellen jogtalanságot el nem követ, aki nem
tör be más akarat sphaerájába, s kinek-kinek minden tekintetben
meghagyja a magáét, de önzésből teszi (büntetéstöl való félelemből,
szokásból, hiuságból). Részvétböl kell igazságosnak lenni, nehogy
fájdalmat okozzunk, s ne kövessünk el akkor sem jogtalanságot,
ha akit érne, nem szenved általa, nem érzi meg vagy nem tudja
meg a veszteség et.

A szeretet is háromféle e drámában. 1.) A szerelem: ,mintha
saját testünket szeretnők! Adám mond ja a paradicsomban Evának:
"Mi volnék én, ha mint visszhang s virágban benned szebb létre
nem feseIne létem, melyben saját magam szerethetem?" 2.) A baráti,
mely áldozatot hoz és nyer és önző szükségleteken alapszik, közlés,
szórakozás, vigasz, tanács szükségletein. (Londoni szin.) 3.) A hit-
vesi, szülői, baráti szeretetben azonban van részvéten alapuló fele-
baráti szeretet is, mely utóbbi olyan, mint a tűz. Kicsiben alkotó
része a dolgoknak: Mint egész elpusztitja a Lucifer világát. A szerétet
jólétet a maga kárán, árán rnozdit elő, míg az igazságosság csak
épen nem keresi a maga jólétét más költségén. Aki szeret, keresztül-
töri a természet korlátait, kerlátjait saját énjének, hogy másokkal
ugy bánjon, mint saját magával. S az önzetlen tettek naponta
szernünk előtt történnek s ugy hajlanak be a lét sötétségébe, mint
egy jobb, egy más világ fénycsillámai.

Mások java a magunké árán vagy saját fájdalmunk tudatosan
és szándékosan: szivjóság, erkölcsösség, erény, szentség; az egész
önzésre alapított fizikai világrenddel ellenmondásban, rnert lemon-
dás, rezignáció, önmegtagadás van benne, érdekeink megtagadása.
A szenvedés, a saját és az idegen, azaz a megismert. az oka az
akarat elfordulásának az élet javaitól. "Ha lernondani tudtam, szé-
gyen nélkül elhagyhatom helyem" kiált fel Tankred-Adám. "Magasz-
tosabb kegyelettel megóvni a romot, mint üdvözölni a felkelt hatal-
mat" mondja amarquise.

Az önzetlen tett, a jóság a fizikai világot mintegy kiemeli

/
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sarkaiból. Ádám: "Ne szánjatok, miénk ez őrülés, rtn józanság-
tokat nem irigyeljük, hisz mi a világon nagy és nemes volt, mind
ily örülés, melynek higgadt gond korlátot nem íro Szellem beszéd
az, mely nemesb körökből felénk rebeg, mint édes zöngemény,
tanúja, hogy lelkünk vele rokon s megvetjük e földnek hitvány
porát, keresve útat a magasb körökbe." Aggastyán: "Mit hallgat-
juk tovább. Kórházba őket!" Lucifer sem érti az önzetlen, tiszta
lelkiismeretben rejlő erőt, mikor Miltiades-Adám a vérpadon így
szól: "Megnyugvás szállt szivembe. "

S amilyen titok, titokzatos a tömeg előtt az erkölcsös tett,
oly homályos a fogalmazása is Az Ember Tragédiája egy helyén.
Péter apostolnak Adám ugyanis ezt mondja: "Ah, érzem, érzem,
mást is kér a lélek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmínt dagadó párnákon renyhe kéjek. A szív
vérének lassú elfolyása olyan kéj, melynek vajh mi lenne mása?"

Ezt a helyet még nem kommentálták. Ugyanigy fejezte ki ezt
a gyönyörérzést HeinegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD e u ts c h /a n d e in W in fe rm a rc h e n -c ík lu s b a n .

Mikor az emigrációból képzeletben hazai földre lép és először hall
ujra német szót: úgy érezte, mintha szive lassan, nagyon kelle-
mesen elvérezne. A hazaszeretet is lemondást, vezeklést, önsanyar-
gatást jelent, szemben a dőzsöléssei s mégis boldogitó. Mert az
erény útja nem a szenvedés útja. Ha erényesek vagyunk, az idegen,
megismert szenvedés hatott meg, részvét tölt el, mely minden
erény forrása. Ha szenvedünk, s a já t, érzett szenvedésünk a a forrás,
önzésünk, mely elé akadályok tornyosultak.

. ,,I~iztosítva áll nagyság, erény", - mondja az utolsó színben
az Ur Adámnak s az angyalok kara: "Szabadon választhatni bűn
és erény közt l" Azaz szenvedés és erény közt! A tömeg hálátlan
lesz, ne azt tekintse, hanem önbecsét, aki nagyot tesz, azaz önzet-
lenül cselekszik. "Szégyenelve tenni máskép."

Való igaz. Hiszen rni is pirulva ismerjük el sokszor az ön-
zetlenséget másban, melyre mi nem voltunk képesek. Azért nem,
mert ez isteni vonás, az angyalok ajkára adja Madách; nem e
világról való, mely sokszor luciferi, bünös, Oe nem okvetlenül
fogadott szegénységet jelent az önzetlenség. Az aszkézis szónak
nemcsak az az értelme, hogy ne élvezzünk, mig más szűkölködik.
Az Úr nem így szól, hanem ckkép : "Végetlen a tér, rnely rnun-
kára hív. Tettdús életed zajában." Aki tehát önmegtagadó rnunká-
ban feláldozza magát családjáért, vagy aki hivatását odaadással
teljesiti saját jólétére való tekintet nélkül, kötelességtudó . saját
személyiségének feláldozásáig: az érzi a kéjt, mely szívvérének
lassú elfolyása s rnelynek vajjon mi lehetne mása. - -

A tanító aszkézise az ismeretgyüjtés és ismeretközlés.
A költőé? Pe'tőfi: "V.irágoskert a költő szive, de másnak termi a
virágoké.t" Ady: "Oh életem, be eldaloltalak!" Ne tevékeny-
ségünkön változtassunk, hanem az érzületen, melyből ered.
Tartsunk ki bátran az élet küzdelmében, küzdjünk, ne semmittevő
quietismushoz menekedjünk! Azért vár ránk a lét munkája, hogy
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megtisztuljunk az önzéstől. Hogy megtanuljuk, hogy nem
önmagunkkal szemben vannak kötelességeink, hiszen a kötelesség
szerzödés, szerzödés önmagunkkal, az könnyen felbontható. Adám
öngyilkos akar lenni, de mikor kötelesség előtt áll, gyermekével
szemben, mikor a szerzödést önmaga nem tépheti szét, állja a
harcot, bár attól fél, hogy munkájából hiányozni fog a kedv, hogy
öröm nélkül él majd tovább. Madách is igy érezte egykor, nagy
csalódás után, hogy az. életnek még követelései vannak vele
szemben, hogy kötelessége a terheket. magára venni, tovább
viselni, nem nézve azt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmily nehezek. De Adám az életküzdelemben,
vagy mint a költő mondja, az érdekek macskában komoly erkölcsi
parancsot hall, rnelyröl csak gyanitja, hogy teljesítheti. "Légy
erényes, azaz légy jó, a jóért magáért, mert szégyen másnak
lenni !" Ez a feladata a földön, ezt éneklik neki az angyalok.
Es még ezt: Az ember szabad. Felemelkedhetik vagy lesülyedhet.
Életkörülményeit külsöleg nem változtathatja, korát tetszése szerint
nem alakíthatja át, de minden korban teheti azt, ami minden
kerban jó marad: lelkesülhet önzetlen célokért, áldozatokat hozha t
és rnunkálkodhatik. A boldegitás több a boldogságnál, mert ez
az életben kényszeríti küzdelernre, de amaz halálában is meg-
nyugtatja.

Ádám még a fizikai világban van elfoglalva, melynek zaja
tul harsogja a sphaerák zenéjét.

"Gy~nitom és fogom követni, csak az a vég, csak azt tudnám
feledni." Eva ellenben "Ertem a dalt, hala Istenemnek." Miért
érti Éva? Nem, mert nem álmodta a történeti jeleneteket, mint a
kommentárok magyarázzák, hiszen éppen csak nem emlékszik
rájuk, amint felébredéskor rni semgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m lé k s z ü n k mindig álmainkra.

Éva is a fizikai világban éJ, de ez a fizikai világ, a természet,
egyetlen lemondást ismer: az anyai szeretetet. Ezért érti Eva az
angyalok dalát. Anyának érzi magát s megérzi, hogy áldozni,
lemondani nem oly kegy tIen sors. Küzdeni, bizva-bízni ki tudna
szebben, mint anya gyermekéért!

Madách szenvedö szive ideális világnézetét örökítette meg
müvében. A pesszirnizrnusét, nem a materia!izmusét, mely utóbbi
az önzést propagálja. A szép kultuszában is a pesszimizmus,
Schopenhauer filozófiája ihlete. Lucifer az ötödik szin ben a
templom felé fordulva kifakad:

"Csak e mindig megifjuló, örökké szépnek látása ne zavarna
folyvást. Ugy fázom idegenszerü körében, mely a mezetlent is
szemérmetessé, a bünt nemessé és a végzetet magasztossá teszi
rózsáival s az egyszerűség csó os ajkival. - Miért késik oly
soká az én világom, a torzalak, a kétes rémület?" A küzdö,
bízva-hízó emberen, emberiségen áll, hogy Lucifer sóvárgott világa
soha meg ne valósuljon.IHGFEDCBA D r . Hannos Sándor.



Egyesületi élet 39FEDCBA

EGYESÜLETI ÉLET.

Jegyzőkönyv

a Tanitóképzö-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1926. év márc. hó 20-án

d. u. 5 órakor a budapesti II. ker. nl. kir. áll. tanitónőképző-intézetben tartott
rendes havi gyüléséről.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J ún vo lta k: Wagner János elnök, dr. Lajos Mária főtitkár, Molnár

Oszkár szerkesztő, Pócza József pénztáros és azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkövetkező rendes tagok:

Dúzs Mária, Gömöri Sándor, dr. Novy ferenc, Párvy Endre, Szontagh Katalin,

Girtler Mária, Sebestyén Erzsébet, dr. Harmcs Sándor, Répay Dániel, Kiss

József, Drozdy Gyula, Maurer Mihály, Schőn István, Braun Angéla, Strauchné

Entz Jolán, Ibererné Popovics Olga, fehér Aranka, Pfeiffer Ilona, Bagó Mária.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f . E lnökség i e lo te r je sztések : 1. Az elnökség 64. sz. a. kelt felterjeszté-

sében kérelmezte. hogy a neve lők he lyze te az ingyenes ellátás megadásával
javittassek. A minisztérium e kérelrnünket, hivatkozással a 7000/1925. M. E.

sz. rendelet IV. fejezet 25. pontjában foglalt határozmányra, mely szerint az

áll. tisztviselők és egyéb alkalmazottak ingyenes élelmezésben nem részesül-

hetnek, hanem az élelmezésnek önköltségi árát megtéríteni kötelesek, elutasította.

2. Ö. vendetes elintézést nyert fo lyó ir a tunk segé lyezése ügyében beadott
kérvényünk, A nagyrn. vall. és közoktatásügyi Miniszter Ur IO millió koronát

engedélyezett lapsegély címen, ami által lapunkat a jövőben havonta leszünk

képesek megjelentetni.
3. Legutolsó gyülésünk óta a következők kérik egyesü le tünk r endes ta g ja i

so r á ba va ló fe lvé te lüke t: Straub Ferenc, Rozsonday Károly, Bagó Mária,
dr. Zsindely Katalin, Fehér Aranka, Káldy Ilona, dr. Richímann M., dr. Cseh A.,

Rados Gy., Balázs D., Schwartz K. - Választmány mind a II jelentkezőt az
Egyesület rendes tagjai sorába felveszi.

4. Elnök örömmel üdvözli Mesterházy Jenő tagtársunkat a torna szak-
felügyelőjévé történt kinevezése alkalmából.

5. Végül felvilágositásul közli elnök, hogy bármennyire is fájlalja Ste-
pankó Albert tanitóképzö-intézetí tanár elhunytát, temetésén az Egyesület

nem képviseltelte magát, .!:Dert az elhunyt nem volt az egyesület tagja.

II . Na p ir end . A) A közgyü lés he lyének, id e jének és tá r gyso r oza tá na k

megá lla p ítá sa . Elnök a tárgyalás egyszerüsitése végett előterjeszti a tisztikar-
nak követ..e.ö inditványát: A közgyülés helyéül centrális fekvésü intézet
választassék, tehát vagy az óvónőképző-intézet, vagy a VIlI. ker. áll. tanitónő-
képző-intézet. Idejéül a pünkösdi ünnepek felelnének meg leginkább, nem
zavarná meg a tanítás munkáját, pünkösd hétfőjén pedig délig nyitva vannak

az üzletek s igy a vidékről érkezetteknek alkalma nyílna beszerzéseik elinté-
zésére. Az ügyrend a következö lenne:

Előértekezlet május 22-én (szombat) d. u. 5 órakor. Utána társas-

vacsora. Közgyülés máj. 23-án (pünkösd vasárnapja) d. e. 9 órakor a követ-

kező tárgysorotatlal: .~

1. Elnöki megnyitó. ~. ,~\\ t - l~
2. főtitkári jelentés. ~~ _. "'Í/~_\
3. Pénzt~ri .. jele.ntés. ~ ~ f,f!? 0• .~ - ;:-~ .~
4. Anyagi ügyeink : ~ ~ \I!" .. : :- - , ,_ : ::4f ~ ; \

K-\ <{~ ~ L ." - ) ;[:->/
:\ 1, , •.7 "7
\ , ~ « r - - - : .- ~ , •

\... ~ w ,/ /

-, .•..::-.. /':
<:- ',,;-- -. -;-;:;....-"

-- - ---~-~~-~.= - -=---- ~
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a ) a tanitóképző-intézeti tanárok ügye. Előadó: dr. Novy ferenc;

b ) a gyakorló-iskolai tanitók ügye. Előadó: Maurer Mihály.

5. Inditványok. (Előzetes irásbeli bejelentés alapján.)

6. Tisztujitás.

Utána társasebéd. Vidékiek elszállásolásáról előzetes bejelentés alapján

gondoskodunk. Hozzászólottak : Párvy Endre és Kiss József. Párvy Endre
igazgató meleg vendégszeretettel ajánlja fel a Vlll. ker. tanitónőképzö uj otthonát

(VilI. ker.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaross-u, 13. sz.) a közgyülés céljaira. Kiss József a tárgysorozat
kibővítését inditványozza, hogy az egyetemes tanügyi kongresszussal is fog-

lalkozzék. Elnök köszönettel fogadja Párvy Endre ajánlatát; Kiss József indit-

ványára megjegyzi, hogy nem akar az uj tisztikar munkájának elibe vágni,

azért nem vette fel e tárgyat.
Határozat: A közgyülés helye: Bpest VilI. ker. áll. tanitónőképző.

A közgyülés ideje: 1926. év máj. 22. (szombat) d. u. 5 órakor előértekezlet,

utána: társas-vacsora. 1926 máj. 23-án d. e. 9 órakor közgyülés az előbb
jelzett tárgysorozattal.

B) F e ljegyzések a ta n ítóképzők é le tébő l. Előadó: Mészáros Jenő.

Négyféle tárgyra vonatkozók e feljegyzések:
1. A tanítóképzők háborus veszteségei emberanyagban és intézetben.

2. A tanitóképzés Hármaskönyve (Tripartituma): az 1911. évi Tanterv és Uta-
sítás, 1914. évi Képesitövizsgálati Szabályzat, 1914. évi Rendtartási Szabályzat.

Valamennyi dr. Neményi Imre elévülhetetlen érdeme. 3. A tanitók egyetemi

képzésének kérdése. 4. A státusrendezés. (Lásd egész terjedelmében lapunk
jelen számában.)

A figyelmet mindvégig lekötő érdekes előadás a következő Ielszólalá-
sokat váltotta ki :

dr. Novy Ferenc hálásan köszöni a hadviseltekről szó'ó megemlékezést,

ily meleghangu elismerés még nem jutott nekik osztályrészül. Répay Dániel

a tanítók egyetemi képzésének kérdését illetőleg kifejti, hogya tanítóképzés
tökéletesitése csak a tanítóság többségének véleménye alapján történhet.

Inditványozza a tanító-egyesületekkel való szorosabb együttmüködést. Egye-

sületünk képviseltesse magát a tanitógyüléseken, velük egyetértve dolgozzunk,
támogassuk törekvéseiket. Görnöri Sándor inditványa: örökittessék meg a

tanitóképzés történetében ugy a kitüntetett, mint az elesett tanárok és növen-

dékek emléke. A tanitóképzés kérdését illetőleg szintén szorosabb együtt-
müködést kiván a tanító-egyesületekkel, rnert nem lehetetlenség az, amit kiván-
nak, csak távoli; be kell ezt velük láttatni és közelebbi célban megegyezést

keresni. Mesterházy Jenő véleménye szerint a megegyezés előreláthatólag nem

fog sikerül ni, egyesületünket meg sem hivják gyüléseikre, mert tudják, hogy

törekvéseikben, amelyek anyagi érdekre, nem pedig a képzés intenzítására
alapítottak, megalapozott ellenvéleményre akadnának.

Elnök köszönetet mond előadónak, hogy a tanítóképzők háborus sta-

tisztikáját összeállította. 10 0/O ernberanyag-veszteségünk mindenkor fennen

fogja hirdetni, hogya tanítóképzők nemcsak szóra, de tettre is 'nevelnek. -
A tképzés felvirágzásaért nagy hálával tartozik a tanitóképzés dr. Nemenyi Imré-

nek, keresünk is majd alkalmat, hogy neki azt méltóképen kiíejezhessük, mert

sajnos, olyan időben távozott el, amikor nem volt alkalom a tanítóképzés

ügyében kifejtett páratlan buzgalmáért és munkásságáért megfelelő módon
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köszönetet nyilvánitani. - A tanítóképzés kérdését oly nehéz és nagytontos-

: águ kérdésnek tartja, hogy az egyetemes tanügyi kongresszus elé kell vinni.

A tanitóegyesületekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyűlésein Egyesületünk mindaddig nem képviselteti magát,

amig meghivót nem kapunk. Az egyesületek egyesülése a differenciáltság,

eltérő célok és érdekek folytán nincs meg és valószinüleg nem is lesz meg.

Agyülés 71/2 órakor véget ért.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . La jo s Má r ia .

1 R ATT Á IHGFEDCBAR .

A Tanitóképzö - In té z e ti T a n á r o k O r sz á g o s E g y e sü le té n e k

tisztujitási ü g y r e n d je .

1. A közgyülési előértekezlet az elnök javadatára tetszésszerinti létszámu,
dc legfeljebb husztagu jelölő-bizottságot küld ki, mely nyomban t inácskozásra
ül össze.

2. A tisztségek mindegyikére betürendes hármas jelölés ejtendő meg s

erről csupán a jelölés eredményét tartalmazó rövid jegyzőkönyv veendő fel,

melyet a jelölő bizottság elnöke, jegyzője és két hitelesítő tagja ir alá.

3. A jelöltek listáját a jelölő-bizottság jóváhagyás végett (iz előértekez-

leten bemutatja sennek megtörténte után nyomban a kellő példányszámban

sokszorosittatja és a tagok között szétoszt at ja.

4. A tisztujitást a közgyülés korelnöke vezeti.

5. A korelnök hatos szavazatszedő-bizottságot küld ki: egy elnököt, két

jegyzőt és mind a három elnökjelölt részéről általuk, vagy megbizotljuk által
ajánlott egy-egy bizalmi térfiut.

6. Az összehajtott szavazó-lapot a szavazatszedő-bizottság elnöke veszi
át ; rnindkét jegyző külön-külön iven jegyzi a szavazó tag nevét, kinek jogosult-

ságát az elnök kétes esetben hiteles taglista alapján állapítja meg.

7. A szavazás megszünte után a bizottság mindenek előtt megálla pit ja,

hogya beadott szavazó-lapok száma megegyezik-e a szavazók szárnával.

8. A szavazatok megoszlásának megállapitása ugy történik, hogya bizott-

sági elnök minden egyes szavazó-lapot felolvas, a jegyzők egy-egy rovatos

iven a felolvasott név alá mindketten egyidejüleg egy-egy vonással jegyzik a

leadott szavazatokat, a bizalmi férfiak pedig tévedések kikerülése végett figye-

lemmel kisérik az egész választási eljárást.

9. A Jelölő listán nem szereplő névre leadott szavazat érvénytelen. A

jelölő-listán szereplő többi névre leadott szavazat ellenben érvényes, tehát a
szavazó-lap csak akkor mellőzhető teljesen, ha minden név eltérő. Nem semmi-

sithető meg a szavazó-Iap azon a CÍmen sem, hogy egy vagy több tisztségre

nem szavazott a választó.

10. A választás eredményét a szavazatszedő-bizottság együttesen álla-

pitja meg a jegyzők áltak vezetett s a szavazatok megoszlását feltüntető rova!os

ivek alapján. Amennyiben a két iv adatai nem egyeznének, a tévedés a szavazó-

lapok ujabb átvizsgálása alapján igazi!andó helyre.
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ll. Az egyesületi elnök általános, a tisztikar többi tagjai és a választ-
má nyi tagok viszonylagos szótöbbséggel választatnak.

12. A szavazás megszünte után, vagyis a szavazatok megoszlásának és
a választás eredményének megállapitása idejében a szavazatszedő-bizo!tságon
kivül senki sem lehet jelen a szavazásra kijelölt helyiségben.

13. A szavazás számarányáról a bizottság összes tagjai által aláirt
jegyzék készítendő, melyet a bizottság elnöke a többi irattal együtt a közgyülés
korelnökének ad áto A szavazatszedő-bizottság tagjait titoktartás kötelezi.

14. A választás eredményét az előző pontban emlitett jegyzék alapján
a közgyülésen a korelnök hirdeti ld sennek megtörténte után a gyülés további
vezetését az ujonnan megválasztott elnöknek adja át.

15. A jelölésre és szavazásra vonatkozó iratokat (a megsemmisithető
szavazólapok kivételével) a kerelnöktől átveszi az ujonnan megválasz'olt főtitkár,
aki azokat az egyesület irattárában helyezi el és a legközelebbi közgyülésig őrzi.

16. A választmány tagjainak megválasztásánál nincs hármas jelölés. A
jelölő-bizottság annyi tagot jelöl, ahány hely a választmányban betöltendő, A
szavazónak joga van a nevek bármelyikét törölni és mással pótolni. A szám-
felett beirt név azonban a szavazatok számbavételénél érvénytelen.FEDCBA

Körrendelet a tanitóképző tanárság nyári üdülése ügyében.

20.516/1926. szám. Valamennyi állami tanitó-, tániíónő- és óvónőképző-
intézet tekintetes Igazgatóságának. A folyó évben is lehetövé kivánorn tenni,
hogy az iskolaév nehéz munkája után gyógykezelésre vagy levegőváltozásra
utalt tanitó(nő)képző-intézeti tanárok, esetleg legközelebbi családtagjaikkal
együtt, az iskolai szünetnek legalább egy részét foglalkozásuk területén kivül
eső helyen üdülésre használhassák fel s méltányolva a tanitó-(nő)- és óvónő-
képző-intézeti tanári személyzet anyagi helyzetét, ezutfal is megengedem,
hogy az emlitelt tanárok s azon családtagjaik, kik velük egy háztartásban
élnek, folyó évi junius hó 15. napjától kezdődően bezárólag augusztus hó
15.-ig ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbuda pesti 1 . ke r ü le ti, a ba ja i, a kiskun fé legylu iza i és a sá r o spa ta ki

állami tanitóképző-intézetekben, továbbá a buda pesti ll. ker . és a gytJ r i állami
tanitónőképző-intézetekben a rendelkezésre álló helyiségek mértékéhez képest
elszállásolást nyerhessenek. Az üdülés céljából való eme elhelyezés iránt a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett s a gyógykezelésre vagy
levegőváltozásra utaltságot igazoló orvosi bizonyitvánnyal felszerelt s az ille-
tékes igazgatóság általláttamozott kérvények folyó évi május hó l-ig azon
tanitó-, tanitónőképzö-intézet igazgatóságánál nyujtandók be, amely tan inté-
zetben az illető tanár ,elhelyezkedni kiván. Az elhelyezésre kijelölt intézetek
igazgatóságai a beérkezett kérvényeket a határidő letelte után véleményes
jelentés kiséretében azonnal felterjesztik s jelentést tesznek arról, hogy az e
célra átengedhető helyiségekhez képest hányan lennénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelvehetők s egyuttal
megállapítják azt a házirendet, melyhez a telvetteknek ragaszkodniok kell,
mert a kérelmezők elhelyezése azon feltételhez lesz kötve, hogy az intézet
igazgatósága által megállapítandó házirendet magukra s hozzátartozóikra
nézve egész teljességében kötelezőnek ismerik el. - Már itt megjegyzem,.
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hogy az intézet téritmény nélkül csakis szállást és butorzatot adhat; a vilá-
gitás önköltségi áron megtérítendő. Élelmezésról és takarilásról, ágynemüről
az illetők maguk gondoskodnak és pedig az élelrnezésről az intézeten kívül

akként, hogy ezt illetőleg az intézetnek sem konyhája, sem "felszerelése,
semmiféle helyisége s személyzete nem vehető igénybe. - Felhivem az összes
állami tanitó-, tanitónő- és óvónőképző-intézetek igazgatóit, hogy erről a
vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArzctésük alatt álló intézet tanárait sürgősen értesitsék, az elhelyezésre kijelölt
intézetek igazgatói! pedig ezenkivül felkérem, hogy az ügyet kartársi szere-
tettel magukévá téve rnüködjenek közre abban, hogy ez a kisérlet a jövőben
is megvalósitható intézménnyé fejlődhessék s szolgáljon javára a tanitóképző
tanárságnak s általa a tanitóképzésnek. Budapest, 1926. évi március hó 10 én.
A miniszter helyett: Schwőder Ervin s. k. h. államtitkár.IHGFEDCBA

IR O D A L O M .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S a ru d y O ttó , ' Magyar Stilisztika a tanító- és tanitónöképző-intézetek
1. osztálya számára. Bpest, az Athenaeum irod. és nyomdai r. t. kiadása
1925. 167 1.

S a ru d y O tto : Szerkesztéstan és Retorika a tanító- és tanitónöképzö-
intézetek számára. Bpest, 1925. Ugyanott. 2~ l.

A szerzö ezen uj tankönyve! ennek az iskolaévnek kezdetén jelentek,
meg. Használják máris mindenfelé, mert cégjelzésük a tanitóképzői tanárok
felfogásában azonos a jóság jegyével. Nagy szükség volt rájuk, mert bennük
az uj tanterv anyagát megfelelő csoportositásban adja. Legalább az alsó két
osztályban nem kell a tanárnak, tanitványnak könyvtömbökkel dolgoznia.

E két könyvében megtaláljuk ismert jelességeit: aszöveganyagon
felépülő magvas, szabatos elméleti tételeit, a találó összehasonlításokat és az
áttekintő összefoglalásokat. Anyagelrendezése ezekben helyesebb, mint a régi
könyveiben, amelyekben szöveganyagés elméleti anyag váltakozott. Uj könyveíben
világosabb az áttekintés: 1. elméleti anyag, 2. szöveganyag, 3. irók csopor-
to sitása, 4. irásbeli tételek.

Uj jelességei : S t il is z t ik á já b a n a negativumok részletesebb kidolgozása
(magyartalanságok, bonyodalmas mondatszerkezet stb.) ;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReto r ikú já ba n a prózai
müfajok mellett összehasonlitásul egy-egy szépprózai müfaj (Ieirás, elbeszélés}.
mindkét könyvében pedig a tanitóképzés szakszerű szükségletének kielégitése.

Fontos lépés ez a tanítóképzésnek a középiskolai oktatás alól való
függetlenitése felé. Nemcsak ujszerü irásbeli tételeket sorol fel a képzelet
fejlesztésére, hanem a valóságok meglátására és hü kifejezésére is utmutató
témaköröket jelöl meg. Mindmegannyi szükséglet a tanitó számára. Utmutatásl
talál a növendék a tanítói stilusra, a szerkesztésre. Különösen értékes a
leirás fejezetének kimeritő gyakorlati feldolgozása. Kivánatos volna, ha
ugyanezt lehetne rnondani a tanításnak, mint értekezésnek feldolgozásáról is,
mert itt érintkezik a nyelvi formaképzés gyakorlatilag a pedagógiával. Ugyanez
a kivánalom éri a birálatról szóló részt, melynek szerkezeti felépitése szintén
mindennapí gyakorlati szükséglet a tanitóképzés terén.

Nagyon értékes rész a palaeographia körében elhelyezett irás történet

----~~---~
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Viszont joggal bekivánkozik a szónoki beszéd előadásahoz a tanitó élőjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t beszédének párhuzamba állitása, csakugy, rniként bekerült a stilisztikaba a

tanitó stilusa is.

A tanító szükségletei közé tartozik az alkalmi beszéd kidolgozása és

elmondása is. Beőthy Zsolt klasszikus iskolai beszéde nem került a szerzögfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é le s bonckése alá, pedig nagyot lenditelt volna vele a tanár munkáján-

A szakszerüséget szolgálja az a kis utrnutatás is, amely a tanító

feladatául tüz ki a történetirás anyaggyüjtö munkáját, (A F ó ti d a lhoz fűzött

2-ik szárnú jegyzet elmaradhatott volna, mert a másfelfogású tanárt nehéz

helyzetbe hozza .)

A Sarudy-Iéle könyvek minden ujabb kiadása mindjobban mélyiti a

tanitói szakképzést; utat tör a magyar tanitóképzés szükségletének: a

gyakorlaton edződött, világosfejü és magyaros megnyilatkozásu tanító

nevelésének. Dr. Novy Ferenc.

*
D r . G r egu ss P d l: A természet egysége. Budapest. A szerző

kiadása. 1925.

A biológia legnehezebb s legizgatóbb problémája az élet eredetének a

kifürkészése. Ez eddig még senkinek sem sikerült. azonban fáradtságot nem

ismerő, önzetlen kutatók sok megfigyelése mégis bepillantást nyujtott az élet
misztikumába. Számtalan kisérlettel igazolták, hogy az élők világában is csak

azok a törvények érvényesek, melyek az élettelen anyagon uralkodnak.

Az ásványok, a növények, az állatok végeredményben az anyagnak és az
energiának állandó változásai. .

A könyv szerzője - ki a biológiának egyik rajongója - e nehéz

témát dolgozta fel röviden, tömören és érthetően. Foglalkozik az energia
körforgásával, a különböző energiafajok egymásba való átalakulásával; majd

a hidrogén, oxigén, szén, nitrogén, foszfor, kén s végül az élet körforgásával.

Igen szépen kimutatja, hogy minden mozgást, minden jelenséget akár közvetve,

akár közvetlenül a Nap energiájára lehet visszavezetni. "Minden energiának

ősforrása a Nap. A napfény változtatja át az ásványt növénnyé és állattá, ez

teszi "élővé" az anyagot, ez éltet, ezáltal gondolkozunk, ez formálja virágossá

a Föld arculatát, ez az oka az örök változatosságnak, ez rninden szépnek

kutfeje, ez tesz mindent örök széppé, ez hozza létre a virágot, ez az örök

[óság, melynek kegyéből élünk, ez az élet létezhetöségének első feltétele."

Igen értékes s rendkivül élvezhető munka, melynek megértését a szöveg

közé illesz tett 20 érdekes magyarázó rajz is elősegíti.
Jaloveczky Péter.

F a lud i Ivá n : Mi a szinház. Jevrejnov Nikolaj orosz rendező módszere

alapján gyermekek számára. 1926. Ludwig Voggenreíter Verlag, Berlin. 61 1.

A "S!udium" könyvesbolt bizománya, Bpest. Ára 1 P.
E könyvecske szerzője Rá nk-bá n előadásának keretei közt helyezi el

a szin házról való mondanivalóját. Ez kétségtelenül nem rossz ötfet, Kezdi a

jegyváltáson, leirja a nézöteret, röviden vázolja a szinház történetét, ismerteti

a szindarab tagolását, majd felvonásközben elmondja a szindarab fajtáit,

elviszi kis hallgatóit a kulisszák rnögé, ahol megcsodálhatják a szinpad techni-

kai berendezését; beviszi az öltözőkbe, ahol megtudhatják, hogy alakult át
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Földváry ur Tiborccá, "pedig pár perccel előbb még elegáns utcai ruhában
járt, sima sfiatalos volt az arca és trabucos-szivart szitt". A tárgy maga
nagyon érdekes, de gyermekek számára megirni mégis igen nehéz. Ennek a
szerző sem találta el mindenütt a módját. Egyik hibája, hogy untató apró-
lékossággal ir le olyan dolgokat, amik igen természetesek s amiket egyszeri
szinházlátogatás alapján meglát és megismer rninden gyermek. Hogya néző-
tér rninden részén közönség helyezkedik el, hogyafelvonások közt rendesen
szünetet tartanak stb. olyan dolgok, amiket a gyermek tapasztalás utján ismer
meg. Az ügyes kalauznak csak belekapcsolódnia szabad ezekbe a tapaszta-
latokba s azokhoz kell füznie érdekes mondanivalóit. - Másik hibája, hogy
kisebb-nagyobb kitéréseket tesz. Itt-ott belefog a Bank-bán elemzésébe,
hosszabb kitérésben ismerteti a szindarabok fajtáit, ami által egészen tan-
könyvszerüvé válik. A tárgytól való eltérések csökkentik a gyermekek érdek-
lődését. Észreveszik, hogy iskolaszerüen tanitani akarjuk őket.

A könyvecske irójában különben sok ötletesség van. Számos helyen
párbeszédek beiktatásával közvetlenséget visz bele rnunkájába, Stilusa világos
és egyszerü, Szép, tiszta magyar nyelvbe öltözteti tartaimát. Egyet-mást a
nagyok is tanulhatnak tőle.FEDCBA M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H or vá th A. J á no s és Th ir r ing G usztá v: Szeged és környékének rész-

letes kalauza. Bpest, 1925. A "Turistaság és Alpinizmus" Lap-, Könyv- es
térképkiadó r-t. kiadása 44 1.

A Részle tes H e lyi Ka la uzok c. sorozatnak ötödik füzetekép jelent meg
Szeged kalauza. Budapesten kivül eddig Pannonhalmáról, Sopronról és Eger-
ről jelent meg hasonló ismertetés. Nem kell magyarázni, hogy városaink
ilyen ismertetése mennyire szükséges. Hasznát veszi nemcsak az ismereteit
gyarapitani akaró diák, cserkész, de a csak átutazó is, akinek csak nehány
órányi ideje van a város megtekintésére. Berendezése ügyes anyaga köny-
nyen áttekinthető s tartalmazza mindazt, amit az utikalauzok tartalmazni
szoktak. A szőveget 13 kép teszi élvezhetőbbé. A képanyagot még nagyon
gyarapitani lehetne, főképen nem ideálizált képekre, de jó fotográfiákra volna
szükség. A címlap két térkép-mellékletet is említ, mely a hozzánk küldött

példányból, bizonyára csak tévedésből, hiányzik. E kalauz szövegrészét Hor-
váth A. János kartársunk irta gondossággal és hozzáértéssel.

HIR E K.

Kérelem. Miután lapu nk most már rendszeresebben fog megjelenni,
kérjük az összes tanítóképzök igazgatóit és tanártestületeit, hogy intézetükben
történt minden fontosabb eseményről lapunkat értesiteni sziveskedjenek. Ezek
az értesítések közíönyünk hirrovatát változatossá és érdekessé fogják tenni.

Segély.· A közokt. miniszter ur a Ma gya r Ta n itóképző költségeinek
részben való fedezésére egyesüleWnk elnökségéhez intézett rendeletével
10 millió korona segélyt utalványozott. E lényeges segitség kiutalásában
főrésze van D ulovits Árpád miniszt. tanácsos ur őméltóságának, ki törekvé-
seinket mindenkor jóindulattal és megértéssel felkarolta.

- -_-::=- - ------=-- -
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Megbizás. A közokt. miníszter dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABohn Ferenc központí szolgálat-

tételre berendelt testnevelési rendes tanárt és Meste r há zy Jenő bpesti J. ker.

áll. tanitóképző-int. tanárt az áll. tanitó- és tanitónőképző-intézetek testneve-

lési oktatásának szakfelügyeleti teendőivel megbizta. Az uj szakfelügyelők, kik

közül az első középisk. tanár, teendője lesz, hogyaközokt. miniszter által

időről-időre kijelölt intézeteket a testnevelés szempontjaból meglátogassák és
megfigyeljék.

Megbizás, tanári alkalmazás. A közoktatásügyi míniszter özv. dr. G e-

r ena ér né Szá n ihá Jolán tanitónőképzői tanárt a bpesti áll. óvónőképző-

intézetben óradijas helyettes tanárul alkalmazta; dr. Zsinde ly Katalin áll. polg.
isk. tanár, okI. tanitóképzői és középiskolai tanárt, győri áll. tanitóképző- int.

nevelőnőt a történelem-földrajz ellátására a bp esti VIlI. ker. áll. lanitónőképző-

intézethez osztotta be; Ká ldy IlonazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokl, zenetanárt az 1925/26. tanévre óra-
díjas helyettes tanárul ugyancsak a Vlíl, ker. áll. tanitónöképzőnél alkal-

mazta, végül F ehér Aranka tanítóképző-int. okI. tanárt a budapesti VIlI. ker.

áll. tanitónőképzőben nevelőnői teendők ellátásával óradijas minőségben
megbizta.

Kinevezés. A vallas- és közoktatásügyi míniszter D r ozdy Gyulát, a
budapesti 1. ker. áll. tanítóképző- intézet gyakorló-iskolai tanítóját, az O r szá go s

I< .ö zokta tá sügyi Ta ná cs tagjáva nevezte ki.

Tanulmányút Észak-Európába. A Patria Klub lsp á novits Sándor

fővárosi polg. isk. igazgató vezetésével julius elejétől augusztus l-ig tartó
társas-kirándulast rendez Észak-Európába. A kirándulás Lengyel-, Lett-, Finn-
és Nérne.országon visz keresztül a köveíkező utiránnyal: Budapest-Krakkó--

Varsó-Riga-Dorpart--Reval-Helsingfors (körutazás Finnországban: Imatra-

vízesés, Savontinna fürdő, Sairna tórendszer stb.) - Stettin-Berlin-Buda-

pest.' A részvételi dij 61/2 millió kor., mely összeg a várható kedvezményekkel

csökkenni fog. Jelentkezni lehet: Patria Klub, Rákóczi-ut 15. vagy lspánovíts
S. VII!. Homok-ú. 9. sz. a.

Személy! hírek. Ba r a bá s Endre tanitóképző-int. c. főigazgató a Magyar-

Székely Egyesület március ll-iki vitaülésén A r o tn á n kisebb ség i ku ltu r po litika

és a tö r vényhozá s címen előadás! tartott. - Dr. G r egüss Pál áll. tanítóképző-
int. tanár a Teunészeüudományi Társulat március l l-rki rendes havi ülésen

a mogyoró szaporodás-szerveiről szóló tanulmányát mutatta be.

Filmoktatás. A magyar filmoktatás fejlődéséről, tudományos és peda-

gógiai jelentőségéről ad számot az a két füzet, mely G eszti Lajos tanár

szerkesztésében a Ma gya r -H o lla nd Ka ltu r ga zda sá g i R. T. kiadásában meg-
jelent. Az irók, akik e munka keretében, a szernléltető oktatás érdekében

felvonultak, nagy felkészültséggel, módszeresen dolgozták fel az anyagot,

mely alkalmas arra, hogyafilmeknek az iskolákban való alkalmazása álta-
János érdeklődest keltsen. G eszti Lajos a filmoktatás módszeréről és az

iskolai íilmprogranunokról ir! terjedelmes tanulmányokat, Pécsi Albert A film

szer epe a z egyes tudomá nyá ga k ba n c. értekezése a filmek alkalmazásának
lehetőségeiré nézve ad értékes útmutatásokat, Kogu iowicz Károly dr. egye-

temi tanár az előadók feladatait határozza meg, Bcssenyey Boldizsár az

oktatófilm mozgalorn keletkezéséről ir és a jövő évi programról közöl értékes
összeállitast.



Hírek 41IHGFEDCBA

H a lá lo z á s .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStepa nko Albert, nyug. áll.tanitóképző-int. tanár életének
59-ik évében, március í l-én a budapesti uj Szent jános-kótházban szivszél-

hüdés következtében hirtelenül elhunyt. Haláláról a budapesti l. ker. állami
tanítóképző tanártestülete. hol nyugalombavonulása előtt tanított, külön gyász-
jelentést adott ki. Érdemes kartársunk temetése március 14-én a farkasréti
temető halottasházából nagy részvét mellett történt. Az 1. ker. tanítóképző
tanártestülete nevében a sirnál Q uin t józsef igazgató mondott mélyhatásu bucsu-
beszédet, az intézet ifj. énekkara pedig gyászdalokat énekelt. Derék tanár,
jólelkü ember volt; emléket tanítványai és tanártársai hiven meg fogják őrizni. -
G lűnkl Ágoston, a modori állami tanítóképző nyugalmazott tanára, a csehek
által megszállt területen meghalt. Elhunyt kartársunk a háboru kitörésekor már
nyugalomban volt. Mikor a modori állami tanítóképző fiatalabb tanárai hadba
vonultak, önként vállalkozott azokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelyettesítésére.

N y u g tá z á s . 1 . Tagsági dijat fizettek az 1924/25. évre: Haíts E., Csukás
Z., Bertha M., Gerbery S. (1/2), Horváth A. J., Pfejffer 1., BarabásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ., Csiky
J., Ehrlich A_, Ferenczi István, Neubrunn T., Téger B.. Dr. Tóth A., Marcelly
K., Lukács B., Rácz E., VIaszaty F.-né, Damaszlavszky M.-né, Berényi 1.,
Irtzing F., Vaskó L., Zoltán G., Revész Gy., B. Draskóczy V., Dr. j.-n6
Németh J., Grész E., Végh J., Dr. Kenyeres E., Bató L., özv. dr. Gerencsér
J.-né, Klaudy Gy., Legányi J., Kovács Irén, Doby 1., Rojkö A., Párvy E., Dr.
Kosáry J., J.-né Cink ovszky K, Farkasdy Z. (25.000 K), Patyi Istvánné,

Úrhegyi A. (20.000 K), Dr. Novy F. (25.000 K), Dr. S.-né Knapp P. (50.000),
Dr. Radnai O. (25.000), B. Braun A., Dr. Frank A., Kiss S., Levius E., v.
Szomjas Fr., Tömörkényi O., Dr. Bánóczy J., Dr. Harmos S., Dr. Soós E.,
Maurer M.

2. Előfizetett a közlöny 1924/25. évfolyamára : Veszprémi róm. kath.
tanitónőképző-intézet.

Tagsági elijat fizettek az 1925/26. évre: Wagner l, Homor J., Görnör;
S., Barcsai K, Pfeiffer 1., Molnár O. (30.000), Héger L., Schőn J., B. Brauu
A., Bagó M., Dr. Frank A., Ol'. Richtmann M., Dr. Cseh A., Schwartz K.,
Balázs O., Rados Gy.

4. Előfizetett a közlöny 1925 i26 . évíolyamára : Kiskunfélegházai róm.
kath. tanitónőképző, Budapest IV. ker. róm. kath. tnőképző, Györi áll. tanító-

nőképzö, Soproni (OrsolyarencI) róm. kath. tnöképzö.

5. Tagsági dijat fizetett az 1926/27. évre: Héger L.
6 . .A cinkotai áll. tnőképző koszorugyüjtése: 255.000 K.
7. Államsegély az 1925/26. évre: 10,000.0[10 K.

A Ta n itóképzö -in téze ti Ta ná r ok H á za alapjára történt befizetések:
Scherer S. adománya: 170.000 K
Wagner J. adománya: 500.000 "
Görnöri S. adománya: 50.000 "

Kiskunfélegyháza áll. tkpző-ínt adománya: 500_000 "

Budapest 1. ker. áll. tanítóképző-intézet tanuló inak 1925/26. isk.
évi hozzájárulási dijai: 3,550.000 K

Nyiregyházai áll. tanitóképző tanulóinak 1925/26. évi
befizetése: 3,300.000 K
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Budapest áll. óvónőképző 1925/26. évi tanulói befizetések:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

1,675.000 K,
Sárospatak áll. tanítóképző 1925/26. évi tanulói dijak:

3,232.000 K
Budapest II. ker. áll. tanitónőképző 1925/26. évi tanulói díjak:

5,000.000 K

A nyugtázást lezártam 1926. márc. 31-én.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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