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Tanulóversenyek a tanítóképző-int~zete~ben,.
Néhány év óta .a rendes iskolai munka e'lvég,zése utáp. ,il-

II:glgya,r középiskolák ~egj:Q,hhp'pv:en,dé~ei nemes ;versenyr~
gyííJnek egybe, megmutatni ,az or.5"z~g.színe el6,U, mit ,~s P.,Q:o-
~yaJ;l tanultak és hogy ~ sok szorgalmas lés t~h,ets~g~s nÖ;V~~r
c:lékközül we1yi,k ;;:t Iegszorgalmasabb, meJyik a [egtehetsége-
sebb. Piniér Jenő Iőigazgatóé az érdem, h.~gy .e szép lés p'as~
nos "y'€j;élkedés~eJ).e.g:y~e hozza ,M~gya,rqrsz~g le.gkiv~lóbb
t~n:wóit, kiknek é'Vk9,zi S,zQ~gaLw~~~s m~nkak\eq.y~t kétség,
;kjv'ül emeli .[,I.,Z a ,re;r:r:l§:r;ty,,hpg~ ,Q.r:sz~gosversengésben ~s dí,jai
:r;t1erh.e.tl}.~.!És ez a .dlGső&~gnemcsak AZ ,t;gy.es tal,l;1;l.ló~"Q.~
tanár jjé, ~ő,t egész ískolájáé .is, s .ily ért~lewPe~ il rer > engés
az eg')';0ui .torekvés h~?'wtásán ~v:i,il <az iÍSkQlai eg;y,üvétart9,;
zásér;zé~ét is .~~jlesz~~. .

,:N.ero . p~Id~' ,Ilé~üli,ek ,e~e;k .a ,y<er~e,ny.el<:,iskol~i,igyjin~
törté;p.ettWe.n:;,csak egy- két előzményt akarok ell,llí,teni. .Hosz-
szahb időx.ö.zökht;n már .régóta JQlytak tornaversenyek, ,me-
Iyek .alkalmáhól az ;Wrszág sok iskolája 1;W~t.e ~el ta,nw,ó)[t

Budapestre. 19,27-ben az Eötv;ös,Lór~nt, M~iJ~eP.l~ti~~i r~t'
Fizikai Társ\lilat már 3.1.-~ mathematikai té~ ,9.,.j».:',Í·~i)q~i
tanulóversenyét tantottil -m-t;g, .és h9g;y .e x~s(jn~ j nem e~e~:"
-mérrynélkiiliek, tanusítja az,hog~ alig van .neves .mathe-
matikusunk és fizikusunk, ki e ,~e,rs(j~y.tff ,~gy,i~én ki JleW
·Ji~D,t.Kisebb. keretekben mozogtak [atin ,fo~~ítiÍsJiy.e,rsenye,k.is.

Mindezeketr ,a .maguk ;k9:r;ében .íidvos .és sikeres ,k;ezde--
ményezéseket azonban .terjedelem .és hfltltÍs te,k,i,~tetébe~
.messze túlhaladják az ú.jabb .középiskolai versenyek. Szene-
pélnek itt ~gyszólván az .osszes :,ant{Ít;gy~, -' ,Win<\t:;g-y,iJí:
.alkalmat ,\l'd,arra, hqg:y ,:rp.e~.fel.e).őxeJ;~e.:pyf.ekt~tele,kk~l~~tü:n-
.jék a J~gügy;esebb -tanuló. :Kellő kiválasztás.gondoskodik.a ver-
,s~ny~ők s~~mának korlátozásáról, a nagy nyilvánosság pedig
a versenyek komolyságáról és az érdeklődés fenntartásáról.
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, , .~..
" Konnyű ezek után a mi múnkakörünkre a kdvétkeztetést

levonni: rendezzünk tanulóversenyeket a tanítóképző-intéze-
'tek növendékei részére! A tantervek különbözősége folytán
a mi tanítványaink nem vehet nek részt a középiskolai tanuló-
versenyeken, éppen ezért külön versenyek re van szükség.
Más is a célkitűzésünk: nem tudósokat akarunk találni, hanem'
meglelni ,a Iegműveltebb, a legügyesebb, a legképzettebb

. tanító jelölteket.
Ennek megfelelően változnak sok esetben a versenyek

tárgyai és föltételei. Didaktikából talán a legjobb tanítás
inkább érdekelne bennünket, mint a legkitünőbb elméleti
fejtegetés, ámbár "ilyen versenyfeladat is megadható. Míg a
magyar nyelvi és irodalmi, történelmi, földrajzi s mennyiség-
tani versenyek a középiskolaiaktól csak az anyag terjedel-
mében különböznének, addig például a fizikai versenynél
talán inkább tanszerek elkészítése, az éneknél karének beta-
nítása volna kitűzendő. '

De ezek már részletkérdések, fontosabb, hogy az elvi kér-
dést tisztázzuk: rendezzünk-e külön tanulóversenyt tanító- és
tanítónőképző- intézeteink növendéke ,részére? Részemről nem
igen látok fontosabb ellenvetéseket, csak a következőket.
A tanul6k, 1egalábbis egynéhányarr; a rendes tanulás rová-
sára túlsokat" foglalkoznának a versenyre való készülés cél-
jából egyes tantárgyakkal. Ennek veszélye kétségkívül fenn-
forog, de hiszen ugyanez az eset a középiskoláknál is megvan
anélkül, hogy ilyen irányú panaszok felmerültek volna.
A verseny költségeinek Iedezése ugyancsak fontos kérdés.
Nincs tudomásom arról, hogy a közpiskolai versenyek
mekkora tehertételt tesznek "ki, de .nem tartom azokat olyan
jelentékenyeknek. hogy miattuk, esetleg' kisebb keretekben,
egy szép eszme meg ne valósulhasson. Ezenkívül éppen a
tanító- és tanítónőképző-intézeteknél bizonyos' szempontból
ktílonösenkedvező a helyzet, hiszen annaka néhány, vidékről
felutazó növendéknek lakását és ellátását két-három napra
a budapesti intézet~k internátu~ai könnyen vállalhatnák.

Talán szabad remélni, hogy tanítóképző-intézeteink felet-
"tes hatóságaimagukévá teszik ezt a gondolatot s így a jelen
"tanév végén a magyar közönség már a tanítóképző-intézetek
új versenyéi elé is épp p<lyérdeklődéssei fog tekinteni, mint
a milyet a kozépiskolákuak már eddig jól hevált versenyéi
iránt tanusÍt. . DI". SóSonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Ernő.
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A'SRQPONMLKJIHGFEDCBAg y e rm ek gondolkozásának é s v ib íg fe lfo g á sá n a k .fejlőd~e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .

- Első 'közlemény: -

J.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPiegei, a genfi Rousseau-intézet és a neuchiiteli egyetem-
'tanára, többek (főképpen a Rousseau-intézet hallgatóinak) közre-
működésével figyelemre inéltó gyermektanulmányi vizsgálatokat
folytatott abból a célból, hogy megállapítsa a gyermek gondolkozá-
~ának és világfelfogásának fejlődését. Eljárásáról és vizsgálatai
eredményéről négy kötetben számolt be, melyek a következő címek
-alatt jelentek meg: A gyermek beszéde és gondolkozása (1923),
-A gyermek ítélete és kÖDetkeztetése (1924), Milyennek látja 'a
'gyermek' a oilágoi (1936), A fizikai okság a giJermek gorulolleo:
'iásában (1927). E négy kötet eredményeit ismertetem ,itt .- 'úgy
-amint azokat Piaget a második és negyedik, kötet végén össze-
-foglalta - két részben. Az első rész a gyermek gondolkozásának
formai, a második pedig tartalmi fejlődését tárgyalja; Végül szó
lesz Piaget módszere és megállapításai ellen tehető ellenveté-
sekről. . . , . ", ~

Mindenek előtt néhány szót a kiváló szerzőről. Piaget 1897-
'hen szülétett. Nagyon korán feltűnt s valósággal csodagyermeknek
tekintették. 15 éves korában tanulmánya' jelenik meg a fura
neuchateli részének molluszkáiról, majd, a Genfi-tó puhatestű
állatairól. Egyetemi tanulmányai is biológiai természetűek .
.1918-bim doktori -címet szerez. Doktori értekezésében a valais-i
alpok molluszka válfajainak elosztódását fejtegeti. 1920-han~ á
'pszichológia területére lép át és filozófiai kérdésekkel is' foglal-
kozik. Az 1921/22; tanévben,' mint a Rousseau-intézet kisérleti
vizsgálatainak vezetője s az egyetem vmagántanára, földolgozza
-a 'gyermek besz'é'dére es gondolkozására vonatkozó' összegyűjtött
adatait, melyeket.:a belőlük levont megállápftésokkal °és' tanul-
ságokkal együtt első két kötetében közrebocsát.' 1925 tavaszán,
-miután majdnem négy éven o át vezette a' Rousseau-intézetben a
gyakorlati munkálatokat, tanárrá választják a neuchateli egye-
-temen, hol pszichológiát, pedagógiát és szociológiát ad elő. Genf-
'-fől nem vált meg teljesen, 'mert minden második héten, szombat
"délelőtt egy órában előadást tart a Housseau-intézetben.vdélútán
pedig 1~1% óra hosszárg gyermekeket vizsgál' valamelyik genfi
-iskolában. ' o.... , '

o' " Piaget munkái; miként mestere, Clap_afede, megjegyzi, két
szempontból nevezetesek: eredményeik és módszerük szempont-
,Jából:< A 'gyermek gondolkozását kutató eddigi munkák lényegük-
~ben elemzők; leírják ci. jelenségeket s ezeket vagy egváltalán nem
magyarázzák meg, vagy csak igen fogyatékos an. Mért gondolko-
zik a gyermek a felnőHől eltérő módon? Mért fejezi ki magát oly
sajátosan? Mért elégszik meg bármilyen felelettel? Mért hisz a
-valósággal annyira ellentétben álló dolgokat?" Miből magyaráz-
-ható verhalizmusaj' Milyen módon 'közelifi aneg összefüggéstelen
-gondolkozása lassanként a felnőtt 'logikus gondolkodását? Mind-
ezekre a kérdésekre a pszichológusok nem tudtak kielégítő fele-
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Ietet .adni. A -régebbi pszichológu ok . tévedése lőképen az volt;
hogy a kifejlett egyén gondolkodásának sémáin át nézték a gyer-
mek gondolkozását inkább a logista, mint a pszichológus sze-
mével.

.Piaget James, Flournou. Deroeu, Durkheim, Hall .. Gro(A~;'
Binet, Freud elméleteinek .éltető nedvét kivonva, olyan magya;
rázatot ad, mely sok homályos pontját világítja meg a gyermek
gondolkozásának. Mikor megállapítja, hogy a gyermek szellemi
élete egymás fölött elhelyezkedő, sajátos logikát követő síkoken
szövődik s gondolkozása közbülső helyet foglal el az autisztikus.
gondolkozás és a normális felnőtt logikus gondolkozása közt;
ígen megkönnyíti a gyermek sajátos gondolkozás-módjainak meg-
értését. Határozottan rámutat. hogy a gondolkozás fejlődéséhen
nem mennyiségi változásokkal, hanem miuőségi átalakulásokkaI
van dolgunk. A fejlődés nem új tapasztalatok szerzésében s bizo-
nyos .hibák elmar adásában nyilatkozik, hanem a gondolkozás jel-
Jegének megváltozásában. A gyermek gondolkozása gyakran azérs
tűnik fel nekünk oly homályos nak, mert másfajta gondolkozás ..,
mint a mienk; olyan, amit mi régen elhagytunk vagyelvetettünk.

Azt a módszert, mely oly szép eredményekhez juttatta, klini i,

kai módszernek mondja Piaget. Abban áll, hogy kérdéseket teszünk
fel és hagyjuk beszélni a gyermeket, figyelve, hogy milyen útat
követ a gondolkozása. A módszer lehetővé teszi, hogy a gyermek
szabadon előadja spontán gondolatait s közben kipuhatolhatjuk •.
hogy mért adott a gyermek ilyen vagy olyan feleletet. Nem könnyű,
úgy kérdezni, hogy a szuggerálást elkerüljük s a gyermekből fel-
színre hozzuk azt, ami benne rejlik. Tudnunk kell, hogy milyer •.
szavakat használhatunk s hogy a gyermek szavainak mi a tulaj-.
donképpeni jelentése. A klinikai m6dszernél tehát Piaget a szavak
mőgé igyekszik látni. A feleleteket magával a gyermekkel vilé-
gíttatja meg minden oldalról. Az érthetetlen s ellentInondó fele-·
Jeteket sem hagyja figyelmen kívül, ezek hátterét is igyekszik
felfödni.

Piaget nemcsak a biológiában jártas, hanem a filozófia, fő-·
képpen a logika, az ismeretelmélet és a tudomány történet terü-
letén is. Első könyvének előszavában fölsorolja azok nevét. akik-
nek legtöbbet köszön, Azt mondja, hogy Cleperede főképpen
funkcionáló szempontra, Booei pedig az ösztönök szerepére figyel-
meztette. Dr. Simon Binet hagyományaiba vezette be. P. J enei:
pedig a viselkedés pszichológiájával ismertette meg, mely a fej-
lődéstani módszert a klinikai elemzéssel kapcsolja össze. Hatással
volt rá Blondel és Belroin. pszichológiája is. Sok ösztönzést kapott
Lévy-Bruhltől, azután E. MeJje1'8ontől,A. ReJjmondtől, Brunschoicg-
től és Lalandetól.

1.

Első két művében Piaget keresi, hogya gyermek gondol-.
kozása miben különbözik a felnőtt gondolkozásától logikai struk--
-túrájában és funkciójában. Vajjon beszélhetűnk-e sajátos gyer-·
meki logikáról?



, Agyennek gondolkozásának és világfelfogásának fejlődése ')

Vizsgálatában a fejlődési" módszert alkalraazza.

Két alapvető tényező kapcsolatát kell megmagyaráznizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt

gondolkozás . fejlődésében: a hiológiai és a szociális tényező kap-
esolatát, Ha pusztán csak biológiai vagy csak szociológiai szem-
pontból világít juk meg a gondolkozás fejlödését, az igazság fele
mindig homályban marad. A két tényező szoros kapcsolatát
sosem szabad szem elől téveszteni. Piaget a fejlődés magvará-
zatában a szociológia nyelvén szól. A tényeket a szociális pszi-
ehológia szempontjából írja le. Kiindul abbó], ami ebből a szem-
pontból a legjellemzőbb, a gyermek gondolkozásának egocentri-
kus voltából Az egocentrismusra vezethető vissza a gyermeki
logika legtöbb sajátos vonása.
. 1. Miben áll a gondolkozás egocentrizmusa? A szigorúan
vett logikai tevékenység nem meríti ki teljesen az intelligencia'
fogalmát. Lehet valaki értelmes, anélkül hogy logikus volna'. Az:
értelmi tevékenység (intelligencia) két lényeges feladata: a megoldászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kita/Mása és ff megoldás helyességének iguzoiss« (Claparéde) nem
jár szükségképpen együtt. A kitalálásban nagy szerepet játszik
á képzelet. Csak az igazolást mondhatjuk tulajdonképpen logikai
műveletnek. A logikának a feladata a bizonyítás, az igazság
keresése. .

Nagyon későn érezzük szükségét, hogy gondolatainkat iga-
zoljuk. És ez a szükséglet nem is spontánul merül föl bennünk.
.Gondolkozásunk már régóta szolgálja a közvetlen kielégülésíínket;
mikor az igazság keresését tűzi ki céljául, A gondolkozás leg-
spontánabb módon a játékbán és a félig hallucinációs képzeletí
műkődésben nyilatkozik meg, A játék és a képzelet lehetövé
teszi, hogya gyermek vágyait keletkezésük után mindjárt meg-
valósultnak tekintse. Freud szerint az élvezet elve (Lustprínzip]
megelőzi a valóság elvét (Realitatsprinzip) .. A gyermek gondol-
kozását játékos tendenciák hatják át egészen 7-8 éves korig.
E kor előtt nagyon nehéz elválasztani a gondolkozásban a köl-'
tött részt az igaznak tartott résztől, Még akkor is közvetlenül,
azaz igazolás nélkül hisz gondolataiban, mikor már nem a köz-
vetlen kielégülés és a játék, hanem az objektív érdeklődés irá-
nyitja gondolkozását. Tehát nem magunkért igyekszünk iga-
zolni azt, amit mondunk. Egészen feltűnő, hogy mennyire bizo-
nyosak a dolgokban a 7-8 éves kort el nem ért gyermekek.
Mikor a 4-5 éves gyermek kezébe két, kiilőnbőző súlyú dobozt
adunk s kérdezzük, melyik nehezebb, mérés 'nélkül rávágja:
"Ez". "Mért?" kérdésíinkre. pedig csak anuvit moud : "Tudom".
Sokáig ez az egyedüli bizonyítéka. Janet a hivés stádiumának
mondja ezt a kort.' ,

És a tapasztalás sem ábrándítja ki hiedelmükből az ilyen'
gondolkozású embereket. A dolgok lehetnek hamisak, de ők sosem
tévednek. Az esőt varázsló szertartással előidézni próbáló pri-
mitív ember a rossz szellemnek tulajdonítja az eső elmaradását.

A gyermek' a tárgyakkal való játékban tanulja meg II dolgok
ellenállását. A szavakban folyó gondolkozás síkján hisa minden
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gondolatában, 6-7 éves korig pl. azt hiszi, hogy a patakokat, a
tengert; a sziklát. stb, az emberek készítik. Azt a tapasztalatát.
hogy házat építenek, árkot ásnak stb, képzeletben és szóban· ki-,
szélesíti, és eztv.valónak gondolja. A dolgok maguk .tehát nem
elegendők ahhoz, hogy igazolási szükséglet ébredjen föl bennünk;
mert a dolgokat eleinte gondolkozásunk szerint alakítjuk. A
gyermek jó ideig játszik és hisz, de nem keres. Az igazolási szük-
séglet gondolkozásunknak mások gondolkozás ával való surlódá-
sából áll elő.' Egy. csomó helytelen, bizarr gondolat, utópia, misz-,
tikus magyarázat stb. él bennünk; ezek a másokkal való érintke-
zésben megsemmisülnek. Az' a szociális szükséglet, hogy mások
gondolatát osszuk, a magunkét közöljük és másokát meggyőz-
zünk, egyúttal az igazolási szükséglet forrása is. A bizonyíték, az
érv a vitatkozásból származik. A vitatkozás hozza létre az iga-o
zolást. A logikus gondolkozás önmagunkkal való vitatkozás,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Blondel szerint a beteg gondolkozás (pensée morbide) onnan ered.
hogy az ember képtelen magáévá .tenni a gondolkozás szociális
szokásait. Mikor valaki nem tudjaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI beleszorítani gondolatát és
érzelmét a szociális sémába, mikor lemond arról, hogy szociálisan,
gondolkozzék, gondolkodása elveszti logikai strukturáját.A
pszichoanalitikusok megkülönböztetnek szocializált,' közölhető:
logikus gondolkozást, melyet a másokhoz való' alkalmazkodás
szükséglete irányít és autisztikus, közölhetetlen, nem tudatos gon-
dolkozást, mely zavaros, nincs tekintettel az igazságra, tele van
képzeleti jelképes sémákkal.

Piaget kutatta, hogy milyen mértékben közlik a gyermekek
gondolataikat egymással s mennyire tudnak mások gondolleo-
zásához alkalmazkodni s 'ezért megfigyelte a gyermekeknek egy.
mással való szóbeli érintkezését.' Szerinte a gyermek a felnőtte-
ket' maga fölött állónak- gondolja minden tekintetben, s. mikor
velük beszél, azt hiszi,hogy teljesen megértik. Éppen ezért nem'
is törekszik pontos lenni kifejezéseiben.' A felnőttek beszédéből.
mivel ebbe nem bír behatolni, ait tartja meg, amí tetszik neki.
A 'gyermekek egymással való beszélgetéséből az tűnik ki. hogy a
gyermek, gondolközásá .az autisztikus és>'a -szociális. gondolkozás
között van. Ezt il sajátos gondolkozást nevezi Piaget egocentrikus
gondolkodásnak, mellyelazt' akarja jelezni, hogy a gyermek
gondolkodása strukturájában autisztikus ugyan, azonban nem áll
pusztán a szervezetiés a játékos kielégülés szolgálatában, miként'
a' tisztá antizmus, 'hanem értelmi tekintetben is igyekszik alkal-GFEDCBA'II

mazkodni, akárcsak a felnőtt gondolkozása. 'Az 5-':7 éves gver-.
mekek beszélgetése inkább társas monológ, mely alatt mindenki
inkább magának beszél, anélkül, hogy figyelne a másikra' vagy
Jelelne neki. A· beszéd ekkor még a cselekvést kíséri és nem igazi
gondolatcsere. Egy csomó gondolatát ki sem fejezi a gyermek •.
mert nem képes rá .' Nincsenek meg hozzá a megfelelő eszközei.
melyeket csak a közlés szükséglete és mások álláspontjára -való,
helyezkedés képessége juttat birtokába.

LA. beszéd szocializált' részében, 'is' több stádiumon "hálad ráto
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míg igazi gondolatcserévé fejlődik. A vitatkozás csak 7,-8 éves
'k~rbán válik körülbelül olyanná, mint amilyen az a fel~őtt él~~ ,
tében; csak' ekkor mondhatjuk szem pon tok ikicserélésének; csak
ekkor törekszik ,a gyermek megokolni saját felfogását és meg-
érteni a .másik felfogását. Mikor a' gyermekek iegymással beszél-
nek, az hiszik. hogy megértik egymást és sejtélmiik SInCSgondol-
kozásuk egocentrikus jellegéről, Kérdés, hogy nem ez akadá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Íyozza-e meg őket, hogy megértsék egymást,' ,'.mikor egymásnak
magyaráznak? JátéJ-: vagy kézi foglalkozáa-közben megértik egy-
mást, mert ha beszédtik homályos .is, a kísérő taglejtés és mimika,
mely a cselekvés kezdete" nagy Segítségükre van il megértésben.
De.vajjon megértik-e egymást, mikorcselekvés nélkül beszélnek?
Ennek eldöntése fontos; mert a szó síkján fejtik ki a gyermekek
a legnagyobb erőfeszítést, hogy alkalmazkodjanak a felnőtt gon-
dolkozásához ésa szó síkján tanulják meg a logikus gondolko-
zást. Mikor valamely előzően hallott' kis történetet mondanak el
vagy egyszerű szerkezetet (csap, fecskendő) magyaráznak egy~
másnak, az elbeszélés és a magyarázat meglehetősenrosszul sike-
rül, tniként a kísérletek' mutatják. A hallgató rosszul érti, de azt
hiszi, hogy jól 'érti. A Jól értés azérf nein ki:>vetkezik be mert II
m~gy?-rázó. neH?-képes jól magyarázni, a hallgató pedig ~l~ni' tud
eléggé alkalmazkodm hozza.

, Kérdés,' hogy áze'gOcentrizmusból folynak-e a kifejezési
nehézségek és a sajátos gyermeklogikai jelenségek vagy ellen':'
kezőenj' Fejlődési szempontból nyilvánvaló, hogy a gyermek
tevékenységéből kell kiindulnunk, ha gondolkozását akarjuk: meg-
magyarázni, mert a tevékenység korábbi a gondolkozásnál. A
gyermek tevékenysége egocentrikus és önző. A szociális ösztön
csak,későn ölt határozottabb formát. 7-8 éves korba lehet tennr

, a szociális ösztön fejlődés ének első kritikus korszakát.. Ekkor'
tapasztaljuk először, hogy a gyermek kapcsolatot igyekszik léte-
síteni s ekkor teszi az .első erőfeszítést, hogy, a logikai ellen-,
mondást elkerjilje. '

2. Vajjon az .egocentrizmus kedvez az önmegfigyelésnekf"
Vannak' egocentrikusangondolkodó felnőttek. kik maguk és a
valóság kÖze egy képzeleti, titokzatos világot építenek s .mindent,
egyéni szempontjukból magyaráznak.. Úgy látszik, mintha ben-
sőbb életet élnének másoknál. Vajjon ezek jobban ismerik ma-
gukat? -Nem.. Az. ilyen magában élés ugyanis kifejezhetetlen lelki
produktumokat hoz létre; egyéni képekkel és sémákkal gazda-
gítja ugyan az egyént, de viszont esőkkenti az önelemzésre való-
képességet és az öntudatot. Olyan mértékben teszünk szert tuda-
tosságra,amilyen mértékben másokhoz alkalmazkodunk. Mikor
felfedezzük, hogy mások nem értenek meg bennünket és mi sem
értjük meg őKet, igyekszünk beszédünket úgy alakítani, hogy a
megnemértést elkertiljiík. ,
, Annak a megvizsgálására, hogy az egocentrizmus a tuda-
tosság hiányát vonja-emaga után, .Piaget számtani példákat adott
7-9 éves gyermekeknek és a' példák, megoldása után kérdezte
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~ket, milyen uton jutottak a megoldáshoz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyermekek nem tud-
-tak sz&moi adni követett eljárásukról. Csak annyit mondtak, hogy
1Jszárilitották. Mikor Piaget tovább kérdezte Őkef, hogy meg-
állapitsa gondojkozásuk menetét, teljesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj és önkényes szá-
molásí médokat hoztak fel. Nyilvánvaló lett, hogy lÍ~y okos-
~od;tak, miként a felnőtt, mikor valami tapasztalati kérdést gya-
koflatilag próbál megoldani. Tlyenkor' ugyanis nem tartjuk meg'
emlékezetünkben az egymásután megtett lépéseket. Mindegyik
Íépés tudatos a megoldás loiyamán, azonban' a lépések egymás-
Utánját utólag nagyon nehézen tudjuk megadni. A gyermek a
valÓban megtett lépések egymásutánjának leírása helyett egy
önkényesen választott utat jelöli meg az eredményhez vezető ú~
gyanlint. '

, A helyes meghatározásra való képtelenség mutatja, hogy
mennyire nem .válik. tudatossá, vagy csak kis mértékben, II gyer-
mekben gondolkozásának íneríete. Van sok 7-9 éves. gyermek;
aki élőnek gondolja a maguktól mozgó dolgokat: az állatokat, a
napot, a holdat, a szelet, stb. A' gyermek ilvenkor meghatáto-
zása szerint cselekszik spontánul, anélkül, hogy ismerné á meg-
határozást, melyet nem képes szóba ft>g;lalnii A gyermek gon-
dolkozása (következtetése) tehát nem tudatos dednkciók, ltaném
össze nem függő ítéletek so~ozata. Az ítéletek csak külsőleg füg-
genek össze. Olyan kapcsolatban vannak égymással, mint a, tu~a,t-
talari cselekvések s nem pedig olyanban, ríiint a tudatos ítéletek.
! kovetkeztetést a 7-8 éves kor előtt gondolati tapasztalásnak
(Mách) lehetmóndalli. Olyan kézi tevékeirységhez hasorilíthaté,
irielvben a kéznek egyik rnozdulata a másikat vonja maga utári,
anélkül azonban, hogyamozgásokat . véghezvivő tudna azok
egvmásliól következéséről. A niűveletek niég rieín váhlak tuda-
!oS<;lkká,'rn.eghafiÍÍ'ozottságt{k még .nein viili~ logikai tudatossággzi.
Ekkor legfeljebb csak it cselekv~s, Iogikájáeó! bészélheHi,nk, <i
gondolkozás logikájáról még nem lehet szó.

Claparede kimutatta, hogy a hasonlóság t~data mért kelet-
kezik később, mint a külöllbségé.· A gyermek egvformán visel-
l-:edik egy csomó tárggyal szemben, anélkül. hogy tudatában
lenne viselkedése azonosságának, Azt lehet mondani, hogy it

hasoniós.ig szerint cselekszik, anélkül, hogv gOlldolual'á. A ku-
lönböző dolgok nem engedik, hogy azonos módon viselkedjünk
,;elük szemben. A gyermek nem tud hozzájtik alkalmazkodni s
az alkalmazkodás hiánya ad alkalmát a tudatossáválás bekövét-
kez,ésére. iYIemiél inkább élünk valamelv viszonú yal, aímál ke-,
vésbbé válik tudatossá. Másszóval: elvari lnéi-tékhen' válik ben-
niink valami tudatossá, amilyen mérfékoen neni sikerül hoZzá.,
alkalmazkodllUl~k. A tudatossá válás eme törvéJl':re~ilág:ossá teszi.
hogy a gyermek egocentrizmusával rnért járt együtt a logikai
viszonyokról való nem tudás. Míg a gyermek csak magának gon-
dolkozik, addig nincs szüksége arra, hogy tudomást vegyen
ókoskodás.inak mechaÍlliniiisáról. Figyelme teljesen a külsŐ
világra. a cselekvésre irányul s nem á gondolkozásra. Amint
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aiÖIilfán i'gve'ks~i1t mc1sok1l:'ó'zalkalIÍÍ~zkddni, egyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtij vaJ&ságot'
(ere'mfk:6zÜ és'iiíásdkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkÖzt: 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli szavakbitli fólyó goncIoJftodassfk-'
fitt, melyen az'l):k'at it inflvelefeket es ~fszonyokai, rii'elyeketecIdig
csak cselekvésélleÍl vaIdsitoH irf~g', Ítép'zele'tbe:ó', é:g szavakbdrt Js'
létre hozza. Tehát tudatossá testr az addig tirdattalérr mii:~elete~
:két' és viszony<'tkaL

, ké~'(lés, Högyad luegy végbe it: tl'lcfcrtossá '\fMás? A tudcrtöss,a:
~ál<is fe'hteh15 je'lizetf törvéríve fűnkcfoítá.frs' tÖrv€üy, teli&tcsak
:árra mutat r'á, hogy mikor ván'vagy Ílittcs S'züks'é'g'e'áz e'gyénne'k
arra, hogy V'á:lamiú:"e'ktudatára é'bI'é'dJert. :Megaldatfali a struk-
iűr'áIís kéttlés : melyek a tuclatössgvál~s es'zközel és ákad:ál-yai?
E kérdés' megdld~sa: vég'eH, Piaget szer'irrt, egy núiso'dik törvérryt
kél1 fölvetin-i, mefyet ő lithelyezés tö'rv€iryéfte'k (10i: dli décalage]
nevez, Eszerint va}aiIiély iníívele'i tud'atö'ssá' várása: úgy törtériik,
Högy ázt a' csefe'kvés slkfá'tól a beszéd sikj<1ra ieS's-ziik át, v<tg-y'Ís'
:tcépzeletbeli:tijravég'hézvi'sszük, :fiö'gy sZRyák&a öntHessiik '.Á
g<:íllclofköcláSi(k'övc:;'tkeitefési)" inüveÍetek úgy válnak tudafóssé,
Hogy (miként Mach, R ignandés Gobloi mondják) gbl1do'latbai'r
újra megC'siitáljuk azokat il' tapasztalatokat, miket « valóságbaú
véghezvittünk. Mikor agyernlek: valamely v~ghezv;Jtt inftVeldtőJ
beszéi, ugyal1azókkal ~,úehézs€gekke-I taldThatjamagát Szenikozt.
amiket a cselekvés síkján már legyŐzött. A szÓ silján való ÍiUIU-

lás éppen olyali akadiilYOk:baüfklJzhétik, rtiirtt koráhban a: cse-
lekvés síkján való tanulás, A kétféle tanulás kűWúböző időben
Dlegy végbe, rrtmusa azonban tel~Jésen ntegegyezhetik. Mindezek
ismerete nagyon fontos a gverniek goúdolkozésának megéri~se
végett. A gyerlnek pl, nehezen érti meg, hágy a rész vagy töredék
sztikségszertii:!n viszönybéHi Van á,z egésszel. Ha heiU.fa, 'hogy e'gy
S'zÍh sötétel'i& rilint egy másik szín; deügYánakkor világosabb lnhH
égy ha'tÍlladík szfrr; nagyon ríeliezen tud i'él,jön'ni, hogy a lfá tdm
SZÜl között melyijc ti legvjlágosabb. Ez li. nehézség egészen féltlírrő
á szó sfkján a '7 és 11 éves kor között: A kíséT-letek és tapogató-
zások, melyeket ci gyermek ct szó síkján végez, míg a Ilehézs€get

)~g+őij, ugyanazok, triint allielyE'ket a cselekvése síkJán lehdett
tapas'itáln'L néhány ~vvél korábban. Eleillte a c'selek~és sík..Í~n
sem tud li gyciirlek egy egészet két vagy négy részre osztiltti
anélkül, hiJgy az egészet el Ile fele.1tehé, sem nem. képes hátbni
tárgy jellerdzi~ vonásait ö'sszehiisonHtánl anélkül, hogy abba> II

szofizmába ne esnék,IÍÜnt késŐBb gondolatban, '
Az Jinyagi' téren tett ta'pa~ztálásIÍak a verbális sIkra való

áttevődése az áSSZQciácios pszichológia előtt érthetetlen. Ha tuda-
i08 következtetéseink közvetleniil előző' tapasztalatalukhól' sitdi'"
maznának, akkor a cselekvés, síkján "szerzétt tapasztalatainkat
:i:rlindjárt el kelleiie göndolni és képzelni aVerbális síkon is. A
gondolati tapasztalás, mivel megfelelő alkalmazkodás hiányának
4, új szHk~égletelc, fölmerüléséfiek .fulajdonítható, nem. lehet 'a
legutolsó es Iegfej]ettéb~ anyagi tapasztalás+pusztá áthelyezése,
lianem újra tanuláEittMeleifyl. Az' 'értelem (inteHü'~eucia) ferlő~
dése tehat 'hem fólytohos, miként -.á'z 'asszociációs pszichológia
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gondolja, hanem .ritmikus ; visszaeséseket. egymás után következő,
~g;ymást .keresztező, különböző hosszúságú hullámokat mutat. A
gyermeknek újra meg kell tanulnia a, .fejtegető (diszkurzív)
gondolkodás síkján az összes logikai műveleteket;. hogy a társas
érmtkezésben fölhasználhassa őket.

3. Az egocentrizmus egyik következménye, hogya gyermek
mindent osaját egyéni szempontjából ítél. meg. Nagyon nehezen
képes .más szempontból néznis ezért· itélete mindig föltétlen ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f sesem viszonylagos, .mert .az utóbbi egyszerre legalább is két
szempont tudatát .tételezi föl. A föltétlen (predikatív) ítélet, pl.
,:Pálfiú",. csak egy szempontot tételez föl, Pálét vagy az enyémet.
,;Pálaz én-testvérem" viszonyítélet azonban legalább is két. szem--
pont alkalmazását kívánja, az enyémet, inert Pál csak az én test-· ·
vérem, .nem testvére saját magának s .az övét, mert· al; ítélet for-
mája az ő szájában megváltozjk: "Testvére vagyok ... -nek." ..A

. saját egyéni .szempontjából néző gyermek nagy nehézséget érez,.
legalább. is azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.szó síkján, még az olyan egyszerű viszony esetében
is,..mint- milyen a' "testvér""viszony. 10 éves korig agyermek,ek
% . része . riem tudja egymás, után megmondani; hogy hány test-
vÚe 'Van neki és hogy hány testvére van mindegyik testvérének.
A gyermek· pl. helyesen .mondja meg, hogy két testvér van 80:

családban s helyesen felel,. mi kor kérdezik; hány testvére van ;
"Egy, Pál'~. Mikor· azonban tovább kérdezik: "És Pálnak van
testvére?" ;,Nincs" ~ feleli. ;,De te az ő testvére vagy?" "Igen";
"Tehátvan neki testvére?" "Nincs". Még nem tett fel magának
ilyen kérdest és nem gondolkozott a feleleten. Mivel csak saját
szempontjáből néz, nem tud viszonyítéletet alkotni. ötéves kor-
ban a gyermek meg tudjá mutatni jobb és bal kezét, de szemé-
ben a "jobb'~ és "bal" kifejezések még abszolut értelműek. Innen
van-az, hogy B éves korig .nem, tudja. megmutatni egy vele szem-
ben állónak jobb és bal kezét. 8 éves korban már képes a vele
szemben álló helyzetébe helyezkedni, de nem képes a tárgyak
szempontjából nézni. Ha egy ceruzát .és egy kést teszünk eléje •.
meg tudja mondani, hogy a ceruza jobbra' vagy balra van a kés-
~ől, azonban csak 11 éves korban tudja megmondani, hogy három
egy sorba eléje helyezett tárgy közül jobbra "vagy balra van-C"
valamely tárgy, ha kettőt veszünk egyszerre. A fejlődés- tehát
azt mutatja, ·hogy a gyermek először saját szempontjából, majd
mások szempontjából, végre a. tárgyak szempontjából néz, vagvis
csak legutóljára válik képessé viszonyítéletek alkotására ..

Piaget a viszonyítéletek alkotására való képesség késői
jelentkezését a gyermeki' figyelem-mező korlátoltságának -tulaj-
donítja. A viszonyítéletekhez . szélesebb figyelmi mező szükséges,
rnint az egyszerű ítéletekhez. -Mivel ·figyelmének mezeje szűkebb
és kevésbbé 'szintetikus, mint a mienk, a gyermek a tárgyakat
egymás után nézi és nem egyszerre, egy egészben, miáltal a
viszonyítéleteket egy sor egyszerű' ítéletekké alakítja s az össze-
hasonlítást nem a figyelmi' aktus alatt, hanem az után végzi eL

. 'Mért szűkebb a gyermekek .figyelmi köre, mint a mienk]"
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Az egoeentrikus gondolkodás egy-csomó 'olyan -szokással-és sémá-,
val jár, melyet tB, realizmus 'jellemez'. \ AgyerÍnek abszoluinak
veszi saját közvetlen észrevételét .A.7---.8 éves korban. p], azt hiszi;
hogy a-nap és-hold követi és nagy zavarban van, mikor azt. kér-
dezik tőle, hogy a hold kit követ, ha ketten szembe mennek egy-
mással. 8-9 éves .koráig azt monrlja, hogy' a fa,:úszik a vizen"
mert va fa könnyű (abszolut értelemben) snem azért" mert köny-,
nyehb, mínt a: víz. Mikor azonban a fával egyenlő térfogatú víz;
előtt áll, azt mondja, hogy a fa nehezebb, Ez a becsléseSs-v éves
kor után megváltozik. amennyiben ettőlfogva már nem a közvetlen
észrevételt veszi mértéknek. A..z.előző kor. realizmusa abban áll.

,hogya gyermek a dolgokatvmindig az abszolutnak vett pilla-
natnyi, észrevétel hatása alatt nézi. és nem keresi; a köztük- fenn-.
álló' belső kapcsolatokat. A dolgokat, vagy .ősszefogja zavarosan,
(szinkretizmus) vagy külön veszi őket, szintézis nélkül, töredékes
Jn Ódon, Sokitt lát, sok oly részletet .Iog fel, vmely elkerüli a mi
figyelJJ1ünket,de megfigyelését nem organizálja,' egynél többre
képtelen figyelni. Sokra 'kiterjedő figyelme nines arányban átfogó
képességével, 'BlÍként emlékeinek 'szervezettsé'gel1i'ncs arányhau,
émlékezetének gyors befogadó képességével (plaszticitásával). "

4. Mivel 'a' gyermek nem képes szintézisbe foglalni a dolgo-
k'at,," egymás mellé helyezi' őket. A szintézisre való képtelensége
főképpen rajzából tűnik ki. 7-8 éves korban a 'genfi gyermekek,
jól ismerik' a kerékpárszerkezetét.' Máer az' előző korokban is'
tudják, hogy mi minden kell a kerékpárhoz (te~gely: fogaskerék,
lánc, pedál), de nem tudják rriegmondani ci részek érintkezésétés-
egymásba kapcsolódását.t Mikór képesek szóbeli 'oki mag yarázatot,
.adni, a 'kerékpárt is jól le tudják' rajzolni.': Ha magyarázatuk.
töredékes, rajzuk sem mutat tökéletes szintézist,

I( A' szintéZIsre való képtelenség 'sokiiig észl~lhető"a\ gondol-' o"

kozásban. Ez inkább hajlik a logikai osztályok és tMelek. egymás
mellé helyezésére "(juxtapcziciójáre}, külső kapcsolatára,' mint
azok pontos hierarchiájának fölállítására. Adjuk föl a következő
példát a gyermeknek. Ha egy állatnak hosszú, füle van, akkor

"öszvét; vagy: szamár. Ha, vastag, farka- van-.akkonöszvér, vagy ló:
Az állatnak hosszú fülé és vastag farka: van. Micsoda állat.
tehát? Ilyenkor a gyermek ahelyett, hogy megtalálná a 'két osz-'
tály' pontos keresztezését (interferenciáját) és azt mondaná, hogy
az állat öszvér, 10-11 éves korban még egyszerűen összeadja a
föltételeket és az osztályokat inkább egymás mellé helyezi, niint
kizárja a kizárandót. Arra az eredményre' jut tehát, hogy az
álla'tszamár, ló és öszvér lehet. Először a hosszú ftílre gondol s .
azt vonja Ie; hogya s.zóbanforgó állat szamár vagy öszvér. Azután
a' vastag farokra irányítja figyelmét. Ha ez az új föltétel áthúzná
az előzőt, akkor a gyermek nem gondolna szamárra, mert ennek
nincs vastag 'farka. Mivel azonban ezt az új föltételt külön ie-
kinti, az előző, mellé helyezi; anélkül hogy szembesítené vele s
azt következteti, hogy az állat lehet 'ló vagy öszvér. Az ítéleteket
tehát egyszerűen egymás mellé helyezi és nem teremt köztük
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lii~l"archiát. Semmit senr küszöböl ki . .Nem csinál szintézist, rnelj'
-if~lásztást és hierarchiát (alá .• és fölérendeltséget] tételez föl. Az
ilyen gondolközás nem képes' szillogisztikus következtetésre. Hd
azt mondjuk: Saint-Marcel város néhárty lakosa. bteton volt. A
város minden beeton lakosa meghalt a viIághábortíbart. Maradi
lakosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa: várósnakj' A 10~11 éves fiuk jérésze szeí-int nem ma-
radt. Ez egyúttal mutatja azt is, hogy milyen nehezen tudja fel-
lbgnÍ a gyermek az egész és a rész viszonyát A nehézség először
a cselekvés;' aztánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil szemlélet (észrevétel) s végül a gondolkozás
sfkján merű] föl. '7=-8 éves kor előtt li gyermek lerajzolja vala .•
niely tárgy részét, tIe nem tudja megfelelőért kapcsoini az egészhez.
ezt elfelejti. Ha $ vagy 10 gyufászálat kell két egyenlő részre
osztania, felosztás közben elfelejti a Ielosztandó egészet. Az egész
iészeit egyrnástól és az egésztől független daraboknak tekinti.
, Megfelelt> öki kapcsolatok kifejezése helyett megelégszik az
ítéleteknek kapcsolat nélküli vagyegyszerűen "és" kapcsolattal
{ödénő kifejezésével. Magvarázata az elbeszélés (vagy leírás) for~
máját ölt! fel. A kapcsolatot "es azután" kife.jezéssel' jelzi még,
akkor is, mikor mechanikus jelenségeket mag-Y-aráz. Helyesen:
használja a psziclrolégiai kapcsolat jelzésére a "mert" szót ("mert
papa ném akarja"), azonban ff fizikai oki és a logikai kapcsolat
kifejezése úgyszólván teljesen hiányzik spontán beszédéből. A
~~tehát" szót sokáig nem használja; helyette "akkor"-t mond, melv
időben lefolyó egymásutánt fejez kis nem következményt.

Vajjon a gyermek tele van egymással ném kapcsolódó kép-
zetekkel, egymás mellé helyezett ítéletekkel? Más s.zóval: érzi .ó
'ed asösszefüggéstelenséget és kaoszt, amit mi látunk benne kíviíl-
'}!ől? Egyáltalán nem. Az objektív kapcsolatokat ugyanis rend-
:kívül bőségben előforduló szubjektív kapcsolatok helyettesítik
nála. Ezt mutatja a "szinkretizmus", melv a juxtapozició ellen-
iéie és kiegészítője.

A gyermeki felfogás sajátos struktúrája bizonyos kapcsolatot
teremt a belső kapcsolat nélküli egyinás niellé 'helyezés (juxta-
pozíció) és az egybefogás (szinkretizmus) közöft. Mikor a gyer-
meknek nem kell elemeznie a tárgyakat, akkor szinkretikusan
fogja föl őket. Dc miféle kapcsolat tartja őssze az egymás mellé
helyezett elemeket, ha a tárgyakat elemeire bontja? Luquet sze-
rint-a "hozzátartozás" és nem a "magábazárás". A gyermek embert
rajzolva, a törzshöz kart rajzol s ezt úgy fogja fel, mint amely az'
emberrel ;,együtt jár", nem pedig mint az ember ,.,alkotó részét",
Ezt a viszonyt Piaget birtok (tulajdon] viszonynak mondja.

, A genfi gyermekek általában tudják, hogy Genf Svájcban
van, de azért genfieknek és nem svájciaknak mondják magukat;
mert nem tudják felfogni, hogy ők egyszerre' genfiele és svájciak
is. Szemtikben Genf "együtt vmi" Svájccal, de nem látják az
egészet ésa' részt, és nem keresik a kettő pontos térbeli kapcso-
latát. Az' egymás mellé helyezett ítéleteket a kapcsolat érzése
kiséri 'ug'yan, de ez az érzés még nem vezet, az okiság vágy az
egyniásblmfoglaltság {implikáció)tudatál'a. Azdk a gyermekek,
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akáka kerékpár Iáneát« tengely ésa pedál mellé rajzolják, tudt
ják, hogy mindezek együtt jácnak, ~e mikor arról van szó, hogy
ezt.a viszonyt pontosan kifejezzék. .a,k~o,r l11~jdazt ,IMpd~~lf, ho,gy
a tengely forgatja a ·fogasker,eket, maj'.1ILaz . .ellenkezőf,.E két állí!-
tás egymás mellétt van bennük, ami bizonyítja, ,hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'az .oki kliP:"
esclat tudata ekkor még csak mif,ltegyszer:íí,,~,Pcsolat-érzés" él
· ,lelkükbeiJil..:

A juxtapozíció és a szü~tézi~re valé képrelenség nem. jelent
osszefüggéstelenséget, mert a gy.e;rm.e)..beJil ,meg v#n. a kp,pcsola,:i
'Sztatikus (bir-tok viszony) vagy din;amikus(oki viszo;J,l~) érzése.
Erre .az érzésre a szinkretizmus elemzése wei világpt. ;Ez .az érzé~;
tulajdonképpen póto1ja a s~nkretizm.ust, mikor a ,gyermek a
ssinkretizmusával alkotott ~gJrsé.gert szétr.omoolja .és .IUé,g nem
.kiépesJúj, fCJjleHebl-> .egységet teremteni, .

5. Talán .a gyermek azért fogja {el közvetlencül, töredékesea
és objektív viszony nélkül .a táirg~akat s beszédében és 11aj'Záha~~
azért helyezi .őketegyszerűen· egymás -mellé hier.ul\Caiá illéJk,ül,
merit 'u:li@k ,szóibel.i ",agy grafikai fölbontálSuk eléítt ,beJsőleg:ecr&!'
kapcs@Ia:íÖan 'VoLtak, 11agYon .összeol'V'adiak ,egy mUl'Clegy:ikiike.t
m:a:gáha:n1főglaló sélDalni és soklqrl jo:bman 'Qssz:e w.oI;tak {glJ."x'V,a,sem-
:hogy .1J.uM"tetlenül'fellehetne .öket .daeaholni, Acz. ho,gy II dolgQk-
nak az ,er,edeti -szemléletbea megiley:ő ka@iosolaía kis: :wéJ't6kb.eR
tua e.Iienál1ni .a ezóhan \Vagy T.ajjzhan .való ·fe1szahdailáslílca!k., ':1:l.Z

oanan er.ed,h@gy a ~8Jp'csO'laJt túlzott, ;iehát szub~ektlÍY "':~JJ.A:
gondolkozás szinkreiizmasa Jétz:t' jelenti, hogy· ,a ,dolg:ok :l:e:1fOgáSil
glohálü;" 1ISzuQlÍ:ekÍrÍ:vsémákkal tör~en~k, -azaz .ol,y~qlokkiitl, welyek
;!1lm1 Jie'leln,ek ooe:g ~denkitől ,ellelJ"őrizhei:& .és ága."oJható analő-
;g;i:á)knak és ,.Qki ka,p,esela,iomak. .A rgyer:mek go;naolJqldása, )Jlivcel
hiányzik bel01e :li ,VlszC;HlyGk lji)gi'kája .és .~ !3z~tézlSJJ.e -valóJcépes-
-eég, rsúrikretiik;as. ReJl'lle ·mindeI'l ,m:indeJil1e;1 k~sQló,dik, .minden
Jigallioo.hatÓ Nléle,tlen :.kö.llel~eJ és meglepe ttgyQe;~Qglalással. M,i
.nem is <se1,tjük ,eiloo(pesl?latdk gazdagságát, 1ll\e,l71:,aszinkrerizmus
ilemk>özö1hei:ő, ·hiján y;a:n .a kiJejez'Ő ,es,zközö)..Tl,ek. .

A. 'szinkr.eti,zmu,s nemcsak .a ju:xttapozioi6val .és .e lsúnJéz,jslle'
l\7la'l@ íkép.telenséggel Vian szeeos ~a;cpcsa1&ilban, fu.au:em :egy,e:t;Ltls
köv:etkezmén;ye ,a.z -egeoenteiznmsnak is. :Az:egocentrikusgontlolko-
,zas iszüksí3gikép'pen .szirrkeetikus, EgocellirikusanJgondo}kQzni,<t:nnyil
jelent, hogy legyreszt illem :alkalmazkod.tmk másqkhQ~, -mindent
'JJullgtWnkr,a wesetiínk vissza, .másnészt :közvetleN :é.szrev,éitelJÜnket
~'Bzemiéletü,Iiiket, 'képllietiinket) .abszelűínak v_esszük, 'mert,neJn
'V!etiirrk -számot mások ·észl'evéteIé'Viel .. Az :egaaellitrik,us·gond@1k.@zás:
mem tud ,objekiív w,iszony.okroúl, ,önkényes ,sémákka"l ,{oúa fel ra

'001gdkat, .az ,új 1iapas21talartlirkat ,á}:!and:óan ra :Il',é.:gisémakkal .asszi-
'm:ilál~a,szóva;l .a külső vj:lágUlOz xálő alkalmazkofrásit .a ;clolg(i)k-
'Ilak .az ,érrhe.; ""aló .alkalmazásá:v:a:l .(idomitásá\V:&l) ihel;yette:sidii. A
'sziníklretiznms lanllak .a lcifejezese, hagy la:dolglir.kat .a,szubj,ekTtíw,
g,lobális, mem alkalmazkodott sémáklcel Jass<zimilál~uk. A .szinkre-
JtiZlliTISláiihat;ra .a Jgyermek .egész ,gonclQlkózáS'át.Az l_ésZ1teV(ételb_eD
""aló magy .szerepét. ,előszÖl'"Olatpar..eile 'hangs,ú!J:YQz±a.CQus~net



14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kenyeres Elemér

közvetlen analégiának mondja ,azt a' folyamatot,melY"szerint '~
gyermek az új dolgokat, gondolkozás nélkül. mindjárt a régi
-sémákkal azonosítja. Piaget vizsgálata)" 'mutatják, hogy 7-8 éves
ko~ előtt meg van a szemlélet megértésben"'S-12 éves kor között
pedig aszóból valómegértésben és-a szóban folyó gondolkozásbau.
7-8 éves kor előtt a gyermek két, időben' egyszerre észrevett
jelenséget mindjárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt egy sémába foglal, melyre mindannyiszor
hivatkozik, valahányszor az összefogott jelenségek egy részével kap-
csolatban valamely probléma elé :kerül. Innen vim az, hogy mikor
az' 5~6 éves gye~mekhez' azt Ei kérdést intézzük, hogy mért nem
esik le a nap (vagy a hold), 'ő azzal felel, hogy hi vatkozik iamap
'más tulajdonságaira, miket egyszerre' s egyben fogott fel a 'meg-
magyarázandó dolgot is magában foglaló képben. Az együtt szem-
lélt vonások, tulajdonságok egyikét a' többiek fölemlítésével ma-
<gyarázza. "A .nap nein esik le, inert süt. Mert sárga" - mondja
,egy.6 éves gyermek. A 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY. éves gyermek, mikor' kérdezik tőle,
.hogy mért megy föl, a víz' az előtte levő pohárban, ht!- kavicsot
'tesznek bele, azt feleli, "mert a kavics nehéz", mikoripedig fát
tesznek a vízbe, "ez szerinte emelkedik, ,ómert a fa -könnyű". Tehát
két ellentétes okot is hoz fel "ugyanegy jelenség megniagyarázá-
-sára. Mi lehet az oka ennek? Az, hogya gyermek vagy 'nem
törődik a felelettel, vagy pedig az, hogya, leírás' az ő szemében
inkább magyarázat, mint a mienkben; a' nyers' észrevételben
-egviitt jelentkező vonásokat oki kapcsolatokban látja. A közvet-
len kapcsolás alkotja a szinkretizmus lényegét,

Az a könnyűség, mellyel a gyermek mindent mindennel
'kapcsol, vagy helyesebben: az egész 'kép (séma) elemei elszigete-
lésének nehézsége az, észrevételben és a megértésben;' 7-8 éves
kor után fölmerül a' szóban-való gondolkozás síkján is: 7~8 éves
kor 'útá;ll '~'szemléletben nagyobb mértékben ,kéid 'fJllepni' 'áz

elemzés, megjelenik az '~ki magvarázat. s ez magá val vonja it
-szirikretizmuacsökkenését a külső világ felfogásában. Ezzel' szem-
ben a szinkretizmusa verbális síkon nemcsak 'liogy. megmarad; ha-
'nem új formákat is' ölt. Ha 'a gyermeknek egy csomó könnyen ért-
.hető közmondást adunk egy csomó- neki megfelelő 'mondással
-együtt s f~lsZólítjuk, hogy:aZ"utóbbiakat kapcsolja össze az értel-
mükkel megegyező kőzniondásokkal, akkor azt tapasztaljuk, hogy
11-1'2 évesrkorig a gyermeket-a véletlen; vagy az egészenfelületes

'hasonlóság' vezeti az egveztétésben. Nagyon jellemző, hogy amikor
'a gyermek kíválasztja a' közmondással egyértelműnek 'gondo1t '41

vmondást, ezt a "közmondás'sal együtt valamely sémába olvasztja,
Jmely a kettőt magában foglalja iés aZ,egyezést megerősíti. E~ az
eljárás először tisztán a fantázia' művének látszik, az elemzés
-világosságénál 'azonban kiderül, hogy' a gyermek képtelen a
.globálís észrevételét szétbontani s' a -mindent egyszerűsíteni és
.sürfterii hajtó' .tendenciájának gátat vetni. Egy 9 éves gyermek azt
-a francia közmondást, .hogy ,;Súmes zsákból nem jön fehér por"
.ezzel 'a mondással 'nézi .egyenlőnek: "Akik elpazarolják idejüket,
(:rosszul végzik .dőlgukat". Szerinte. azért jelenti e kettő ugyanaz-t,
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.mert a szén fekete és nem leh'e(megtis-ztÚani; azok is,' álók,ideju-
ket elvesztegétik, nem gondozzák gyermekeiket, 'ezek, feketék
lesznek és nem lehet őket tlsztává tenni. '
, 6. Vajjon a gyermek gondolkozása kővetí-e a felnőtt Jogi:'
kájának törvényeit s engedelmeskedik-e az' ellentmondás elvének?
A gyermek gondolkozása 7-8 'éves kor előtt sem nem induktív,
-sem nem deduktív; hanemtranszduktív, azaz egyesről egyesre
halad a logikai szükségszerűség kőzrejátszása nélkül:' AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 éves
gyermek .szerint a nap él, mert 'mozog. Azonban sosem merül -föl
henne az a tétel, hogy az összes mozgó dolgok - élnek és sosem
fordul elő életében, hogy egyetemes ítéletre hivatkoznék. "

A, transzdukció legfőbb jellemző vonása, hogy híján van' 'a
logikai szükségszerűségnek. A vele,' élő gyermek még nem ériia
bizonyítás szükségéi. Itéletei a kapcsolat tudata nélkül fűződnek
egymáshoz. A pszich'ülógusmegtalálhatja a' gyermek ítéleteinek
alapját, a gyermek azonban "nem ,keresi tételeinek " egymásból
.következését. '

A következtetés a föltevés ellenőrzését es bizonyítását -jelen ti.
'Csak.a következtetés: teszi tudatossá az ítéletek egymásból. folyá-
sát. Az értelmi tevékenységben (az intelligencia aktusában) három
lő mozzanatot lehet megkülönböztetni (Claparéde): t a kérdést, a
'Jöltevés kitalálását és ellenőrzését. Következtetés csak aföltevé~
igazolásakor szerepel. Hogyan' megy végbe' az ellen őrzés ? Con'-
-dolatban ' véghezvitt tapasztalással (kísérlettel).: Három határozot-
ian különböző fejlődési típusa van ennek, az elsőt megtaláljuk
'a 7-8 évesntsl.fiatalabb gyermekek életében, a másodikat a 7-8
es 10~12 éves kor között, a harm-adikat pedig a 'felnőtt gondol-
c.kozásában, ' ,

, -
A gondolátban való tapasztalás a valóságban végbement

-.:folyamatók reprodukálása gondolatban; vagy az eséményeknek
!oly módon való elképzelése, ahogy azok a valóságban lefolyná-
'nak. A gondolati tapasztalás ebben a 'formájában nemi ismeri az
'ellentmondás problémáját. 'Egyszerűen tazt', mondja, hdgy ha' egy
hizonxos pontból kiindulunk 'ilyen <eredményre jui,uiik,de sosern
jjelzi, ':hogy két ítélet ellentmond .egymásnak. ÉÍ>~en úgy,:b:efu
"fordítható meg, mintta. valóságban=véghezvitt 'tap,asztálás: Azaz,
:ha a-ból kiindulva b-'hezér, nem jut vissza szükségszerűen a-hoz,
:vagy ha vissza is tér' a-hoz, nem tudja bebizonvítanf;' hogy a-ről
.van szó s nem másról. A, gondolati tap~s'ztalás -e hi'ány'átnieg-
'találjiik a gyermeki- következtetésben .is: ez 'ugYanis megelégszik
'azza], hogy gondolatban reprodukálja a: tapasztalást, azaza külsŐ
"tények egymásután következését.· .' ,~,. ',,' ':,
. A 11-12 éves korban megjelenő logíkai tapasztalás: a gon-
Idolati tapasztalásból fejlődik ki, anyaga is .ugyana~. RendeJ~il
:egyesrŐI egyesre ,ha:la.d, 'a dolgok közt vis~oIiyokat· ko~bin,álv,a,
a szillogizmus segítségével vagy enélkül. AgoIidolati tapasztalást
a logikai tapasztalás teszi teljessé s igazitapa:s~tal&ssá. A log+kai
fapasztalás erőfészítés.vmelyet avégbő] .'teszíírtk, 'hpgy"iudatossá
váljának -bemiünk véghezvitt logikai, művéleteink-Is ne' csak 'i:iék
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eredméave), hogy lii,ssuk:egwII;l.ásb,ÓJ következnek-e, vagy cU~~.nt;-
IDQndanak egymásnak. Míg agWl,do]atbeli t~pasz,talás'.l yalósálf
megalkotása és tudatossá yálása,a logikai tapasztalás a megalko-
tás médjának tudatossá válása, a megalkotás mechauizmnsának.
szabályozása. Ez utóbbinak fontos .kovetkezménye van .a gondolat-
beli ,ta,pasztalásra nézve: eZi;t ,ugyanis megfordithatóvá (reverzi-
bihssé) teszi, vagvis az\egyé~t arra vezeti, hogy csakolyau
;premisszákat állítsononmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAföl, melyek kőlcsönös viszonyban' vannak.
egymással s azonosak maradnak .a gondolati fapasztalás folyamán,
A 'lo.gikai .tapeszraláshan szereplő premisszák, lui:v.el 'clefinició"l,<;,.
föltevések, sth. ,alk;!l~II;lazás,át teszik sziikségessé, fölötte állanak ~
nyers ténynek és az egyszerű megállepításnak. Ez a tapasztalás
l;l, kezdetleges gonllloJa.ti Japaszt,~lá~tóJ éppen ÍÍigy külöubözik, mint
lJ." .fizikus tapasataláea a közonséges )~~gf,gie.léstől. .A gondola.f;i
:W.;pasztaJás eredményének s~ii,ksé,gs~erűsége .téll.{'"szükségszerűség,
.a logikai íap,a.s.zta,l,ás eredményének szííkségszerűsége erkölcsi sziik-
ségszerűség, mely' abból a kötelezettségből folyik, -hogy hí vek
maradjunk .önmaguukhoz,

. A ~ra~lszd~l.k.ciQ oliy:a11g~n~doJati .ta pasz tajás, IJl,eÍye.t uem k,ísér
J.qg.ikai tapasztalás, Az 4téle~ek meg nem {'0rA~th!lj:ó rendszese,
JUeJy nem manad .azones ;b,ár~ely .átformálás után js. Teljesen
helyJe.Ien a ~l;auszdukciók mőgé bi,w.nyifásokaJ, vagy .k;i nem
Iejtett llltigh,atá:I:ozásokat gondolni. .

A g'Y~r,w.ek 'va1illlll;ely ;~~'Íft1á&akéit, A~~f2)sl':W(elkn;té.ttl,s köy,e;~e;z,
~énn1'el járhalt. Ha köv-etke?rte,tést y.~ge~tetü,lí!k vele il<,is ;fjz~~i
:pJ:O'hlélnáko.o {pl megmag yaráztatjuk, ,:w~r~.emelkedik a víz színe
.a pohárba.u, ha kaNiics9:t ~j'Íiii)lk>bele), \aZjÍMt juk, »og;y 6 egyes .ese-
teket vesz minden egyetemesítés nélkül. A 8 éves gyermek pl. ag{{:
.mondja, hogy ra yjz színe .azé,rt száll fö~, mert a:kayjcs nehéz.
s h!ilgy ~ .kavicsnál .lJ.Myob1> .da:r:ab fa ,a,zérít .emeli a ví~ s.zí)1~~,
~l,lCx.t.1ifa l\.agy. Azé,rt .nem tud .általénoeítaui, ,J;I\ed );I,em tud ,b~i
sem a ViS40~1Yok ~Qgi,káj;i\Va,l,se~ az 'Qs.z.tá,l:y:o,klogikájának elemi
műveleteive! (a logikai .Öss?:t!agii,s&~,1és ezorzéssal), me;lyek szintén
.a :.v:iSZ~,l.iyokl,ogikáját!51 ,fü,ggnek. 'Ne)Ú .tudja megtalálni sem is.
v.i~~ony .'kölcsönösségét] ,h~ a kavics f(:\'!;e.me)i a víz s,ZÍl;lé,t, m,e,rt
nehéz, ,akkw' .egy könnyű J<irgynem emeli jöj), .sem .a .két V.~S,~O;Il1'-
Pa.ll levő .kÖz,Ös ,el,ell;lCJ(ha mind a kavics, rnind a Ja föjhajtja
in vize], ~kkQra fölhajtó .kQzös .elem a térfogat). Már .pedig .csak
ílkkpr' je,d~.Ünk fe] ,~ltaJimQs törvényeket, ,ha ,egy és ugyanazon
4t'p~sz:tíilatba;nképes,ek va,.gyu:pk ,a ,v,isz~wy.ok.{lt szorozni vag y '1

megfo,rdítani. ,~ze,gyes vjsz;oJl)\ok kölcsönosségéből eredő szük-
ségszerűség tudata elég az általánosításhoz. A gyermeki ,köve,t-
keztetés ll,legfoJ:dith~ta.tl51:nsá,g~t meg lehet ismerni .még arról is~
hqgiY a gyermek nem .tud valamely premisezát azonos módon
megtartani a gondolati japasatalás folyamán, .mert w,ikoi: a pre-
misszáva] Ú.T.eredménveket Jw~ .Iétre, .nincs módja megtudni, JlOgy
.a .premissza változott-e .~~g:y sc,l,ll. . ,

} •.'f. ,,,élet" fogalmát ,a OZ-8 .éves .koJ;oan k,ét ;Y.MY h;\rOl11 hete-
:a:Qgén ;v,:onás .hatácozza Plttg.' A .giYieIi~el.<:J>J: .aGt mQnd~a, lh~gy j!l
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nap vagy a szél él, mert mozog, de a' patak és a felhő nem él,
mert nem maguktól mozognak, hanem a szél mozgatja őket. Más-SRQPONMLKJIHGFEDCBA
k o r meg azt mondja, hogya felhő él, mert esőt ad, a tó él, mert
folyik, tehát mert mindkettő hasznos az emberre nézve. A "saját
mozgás" és a "hasznos tevékenység" határozza meg szemében
az életet. Azonban ez 'a két vonás nem keresztezi egymást, hanem
egymás mellé helyeződik szintézis nélkül, sőt egymástól elválik
s a gyermek majd azt mondja, hogy a tó él, majd, hogy nem él.

A gyermek az adott premisszákból eljut valamely kővetkez-
ményhez, de visszafelé már nem tudja megtenni az útat anélkül,
hogy el ne tévedne. 7-8 éves korig gondolkozása tele van ellen-
mondásokkal, melyeknek két faját lehet megkülönböztetni. Az
első akkor fordul elő, mikor két, egymásnak ellentmondó véle-
ménye van valamire vonatkozóan s a kettő között ingadozik.
Egyszer az egyiket nyilvánítja, de csakhamar elfelejti, hogy mit
mondott s a másikat mondja. Az ellentmondás második faja sajá-
tosan gyermeki. Sűrítés sel (kondenzációval) keletkező ellenmon-
dásnak lehet nevezni. Mivel a gyermek nem tud választani vala-
mely jelenség két, egymásnak ellentmondó magyarázata közt,
mind a kettőt magáévá teszi, sőt egyiket a másikkal alapozza
meg. Mikor a 7% éves gyermek azt mondja, hogy a hajók azért
úsznak, mert könnyűek, a nagy hajók pedig azért, mert nehezek,
akkor az első esetben a vizet tartja erősnek, mely föntartja a
hajót, a másodikban pedig a hajót gondolja oly erősnek, hogy a
víz színén tudja tartani magát.

Az ellentmondás tudata a gondolkodás műveleteinek -tudatos
alkalmazásából származik s nem a valóság megállapításából. Míg
7-8 éves korig egymásnak ellentmondó ítéletek foglalnak helyet
a gyermek magyarázataiban, 7-8 éves kor után, 11-12' koríg,
alapvető átalakulások mennek végbe gondolkozásában. Lassan-
kint tudatossá válik benne a használt fogalmak meghatározása.
részben képessé válik gondolatbeli tapasztalásának megfigyelé-
sére, kialakul benne ítéletei egymásból következésének (impljká-
ciójának) tudata s ez lehetövé teszi a megfordítható tapasztalást.
mely megsziinteti az ellentmondást vagy legalább is az ellent-
mondásnak sűrítés útján keletkező fajtáját. Az adott és egysze-
rűen fölvett premisszákkal való formális kővetkeztetés csak a
H-12 éves kerban kezd föltünni. A 7-12 éves kor közőtt a szin-
kretizmus, a sűrítés következtében létrejövő ellentmondás, stb .
megtalálható a közvetlen megfigyeléesel nem kapcsolódó, pusztán
szóban folyó gondolkozás síkján és pedig az áthelyezés törvényé-
nek megfelelően. Bár csak 11-12 éves kerban lehet beszélni logikai
tapasztalásról. mindazonáltal a 7-8 éves kor nagy haladást jelent:
ekkor jelennek. meg ugyanis a gondolkozás logikai formái a szem-
lélet fölfogásában. A gyermek a közvetlen megfigyelésben képessé
válik az indukcióra és dedukcióra. Ez a tény kapcsolatban van
az egocentrizmusnak a 7-8 éves korban bekövetkező csőkkenésé-
vel, ami egyrészt a bizonyí ' X~ _ lás szükségletét fejleszti ki,
másrészt a gondolkodás ?fene onyos mértékű tudatossá

Magyar Tanít6kéPZ~ ~ ~i~~~)\Q.
\fl ~ <-?
\v ~~GFEDCBA
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.válását idézi elő, A szociális tényezők tehát nevezetes hatással van-
nak a gondolkozás strukturájára és funkciójára.

7. A valóságnak mely síkjain mozog a gyermek gondolkozása?
A gyermek sokkal könnyebben tud átmenni, rnint a felnőtt; a
-hivés állapotából a képzelet vagy a játék világába. Gondolkozá-
sában egész sorát találjuk a valóság síkjainak, melyek között
talán semmi hierarchia sincs s ezért kedveznek a logikai össze-
függéstelenség (inkoherencia) kifejlődésének.

Az egocentrikus gondolkozásban a játék a legfőbb törvény.
A pszichoanalitikusok kifejtették, hogy az autizmus nem alkal-
mazkodik a' valósághoz, mert számára az élvezet a legfőbb rugó,
Az autisztikus gondolkodás egyedüli feladata az, hogy az én szük-
ségleteit és érdeklődését közvetleniil, ellenőrzés. nélkül kielégítse,
éppen ezért a valóságot deformálja, hogy az énhez alkalmazhassa.
A valóság az én számára a végtelenségig idomítható. Az autizmus
nem tud mindenkire nézve közös valóságról, mely az illuziót szét-
rombolja és igazolásra kényszerít.

Vajjon míg gondolkozását az egocentrjzmushatja át, csak egy
valóságot ismer a gyermek, vagy pedig egocentrizmusa, illetve
'Szociálizált gondolkozása szerint két egyaránt való világot, melyek
közül egyik sem kerülhet a másik helyére? Piaget szerint az utóbbi
föltevés látszik valószínűnek. A gyermeknek, úgy látszik, nem
kellemetlen a valóság kettőssége. Xívülről nézve viselkedése össze"
függéstelennek látszik: egyszer hisz, máskor játszik. Nekünk, fel-
nőtteknek, az összefüggéstelenség, it hivés és a játék hierarchiájá-
nak hiánya elviselhetetlen, mert a belső egység szükségletünk.
Ez a szükséglet, úgy látszik, későn jelentkezik a gyermekben.
Főképpen másokkal szemben vagyunk kénytelenek egységet vinni
hivésiínkbe s különböző síkra helyezni azokat a dolgokat, melyek
nem férnek össze, úgy hogy lassanként kialakul bennünk -a
valóság síkja; a lehetséges síkja. a csak képzeletben lehetséges
'(a fikció) síkja, stb. E síkok hierarchiája tárgyiasságuk (objektí-
'vitásuk) mértéke szerint alakul, a tárgyiasság pedig a szocial izált-
ságtól függ, mivel a tárgyi asságnak nincs más kritériuma, mint az
emberek egyező megállapítása. Ha gondolkozásunkat magunkba
zárjuk s nem tudunk mások á.lláspontjára helyezkedni, akkor a
határ az objektív és szubjektiv világ közt igen bizonytalan, A
gyermek egocentrikus gondolkodásában nincsenek hierarchiában' a
kíílönböző valóságok. Ezt a hiányt azonban a gyermek nem érzi,
mert nincs állandó érintkezésben mások gondolkozásával: az egyik
pillanatban hisz fikciójában és játszik avval, amiben azelőtt hitt;
másik pillanatban pedig elfelejti, hogy miben hitt előbb; főképpen
mikor másokkal érintkezik, és a saját másik valóságához közeledik.
Szóval számára két vagy több valóság van, melyek, egymás után
egyformán valók lehetnek, ahelyett, hogy hierarchiában lennének,
tniként a felnőttek gondolkozásában.

Négy stádiumot Iehetrnegkülönböztetní a gyermek gondolleo-
zásá;nak módosulásában (modalitásában), Az' első a 2-3 éves korig
tart, a második 2-3 éves kortól a 7-8 éves korig terjed, a har-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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madik a 7-8 éves kortól kezdődik és a 11-12' éves kerral zárul,
ti. negyediket 11-12 éves koI'tóí számíthatjuk. Az első stádiumban
"Valóaz, amitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyermek kíván. Az élvez et saját kénye szerint for=
málja il vi1á:g'ot. A második stádiumot két különböző valóság fél-
ttinése jellemzi: a játék és a megfigyelés. A harmadik stádiumban
megkezdődik, a negyedikben pedig bevégződik a hierarchia kiala-
kulása.Utóbbit a formális gondolkozásra való képesség és a logi-'
kai föltevések jelentkezése teszi Iehetővé.

MikéntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStem megjegyzi, 3 éves kor körül feltünnek a "gon-
dolni", "hinni" stb. kifejezések s jelzik, hogy a gyermek kétféle
létet különböztet meg: igazat (valót) és elképzeltet. Ettől kezdve
mirid jobban megkülönbözteti az igazit a nem igazitól. Ebben
azonban nem szabad két, hierarchizált síkot látni. Mikor a gyer-
mek az egyik pólus felé közeledik, hátat fordít a másiknak. 7-tS
éves korig nagyon ritkán tesz kérdést a módosulásra (modalitásra);
nem igyekszik bebizonyítani, hogy fölfagása megfelel-e vagy sein
á valóságnak. Mikor pedig mi kérdezzük a valóságra, kitér a válasz
elől', mert ez még nem érdekli, sőt ellentétben van egész gondol-
kozásmódjával. Azok a: ritka esetek, melyekben spontánul vet föl
ilyen kérdéseket, akkor állanak elő,' mikor gondolkozása mások
gondolkozásával súrlódik. (Egy 6 éves fiú, kinek kérdéseit Piaget
földolgozta, 750 ízben tett föl kérdést egy ideig s kérdései köztÜ
csak 5' volt modalitásra vonatkozó ilyen kérdés: "Létezik olyan?").
A 2-8 éves kor közt a játék és megfigyelés ("Dichtung und Wahr-
heir') egymás mellett van, de nem hierarchiában; s mikor a gyer-
mek egyik világban van, azt tartja egyedül valónak sa másiklft
elfelejti. A játék és az érzéki megfigyelés (valóság) síkja egészen
más neki; mint nekünk. Nála a kettő sokkal kevésbbé különbözik,
níint nálunk. Valószínűleg ezért nem lehet őket hierarchizálni. Két
elem sokkal' inkább tudja egymást kontrakarirozni, még részben-
differenciátlan állapotban, mint mikor a differenciálódás már'
világossá teszi ellentétüket. Az első esetben a differenciátlanságból
folyó ellentmondás antagonizmust (harcot) idéz elő, a második
esetben pedig, az ellentét lehetővé teszi a szin tézist.

A felnőtt szemében a játék alapja fikció. A 3'--'7 éves gyermek
szemében még inkább. Nem elég azt mondani Groos-szal, hogy'
a, játék "szándékos tlluzió", mert ez föltételezi, hogya gyermek
képes ellenállni az illuziónak, illetve képes bizonyos szándékosan
előidézett hi vést szembehelyezni más, szükségszerűen előálló hit::
tél. Azónban a játékot ekkor még nem lehet szembe ájlítani a'
valósággal, mert mind a kettőre vonatkozó hivés önkényes, illetve
hiján van a logikai alapnak. A gyermeknek a játék éppen úgy
valóság, melyben szívesen hisz, miként a valóság játék, melyet
a felnőttel s mindazokka] játszik, akik hisznek benne. A hivés
mindkét esetben lehet erős vagy gyenge.aszerint, hogy pillanatnyi
erőssége vágy tartama szerint jellemezzük, de' egyik esetben' sem
igazolódik belsőleg. A játék tehát autonóm valóságot alkot, vagvis
al' igazi valóság sokkai kevésbbé' ,;igazi" a gyermeknek,' mint
nekünk.

2*
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A gyermek közvetlen, töredékes és személyes szempont jához
szabva látja a világot. Ilyen körülmények között a dolgok közti
kapcsolat nem olyan, amilyet a felnőtt kísérleten alapuló tapasz-
talata megállapít, vagy amilyenre a szempontok összehasonlítása
rávezet, hanem amilyennek a gyermeki logika, különösen pedig
a szinkretizmus mutatja, Ugyanaz az ok, mely megakadályozza.
hogy a gyermek másokhoz alkalmazkodjék, előidézi, hogy ft.

gyermek az érzéki valósághoz is rosszul alkalmazkodik: szenilélete
tartaimát nemhogy nem elemzi, hanem még megterheli rosszul
megemésztett tapasztalatával is. A dolgokat nem a valóságnak
megfelelően látja, hanem amilyennek elgondolná őket szemléletük
előtt, ha valamilyen módon számot tudna adni elgondolásáról.
Rajzolásának első stádiumát nem a látási realizmus, a valóság hű
másolása jellemzi, hanem az értelmi realizmus. Azt rajzolja a
dolgokról, amit tud róluk s egy "belső mintát" követ. Ilyen a való-
.ságra irányuló megfigyelése is. Gyakran csak azt látja, amit tud.
A hegyeket emberi készítményeknek látja, a holdat pedig olyan
dolognak, mely követ bennünket sétánkon. .

Az értelmi realizmus természetes látási módja az egocentrikus
gondolkozásnak; egyrészt mutatja a tárgyias megfigyelésre(a lá-
tási realizmusra) való képtelenséget, másrészt mégis realizmusról
tanuskodik, mert a gyermek sem nem intellektualista (logikai
rendszer iránt egyáltalán nem érdeklődik), sem nem misztikus,
Egocentrizmusa folytonos realista illuziókra vezeti: összekeveri a
szavakat a tárgyakkal, a gondolkozást a tárgyakkal, melyekre
gondol, stb.; szóval egyáltalán nincs tudatában szubjektivitás ának.

7-8 éves kor körül a rendszerezés szükségletének fölébredése
és az ellenmondás kikerülését célzó törekvés tevékenykedése kő-
vetkeztében bizonyos változások történnek az ítélet modalitásá-
ban. Ez a kor a kezdete egyrészt a külső világ pozitiv megfigye-
lésének, másrészt a megfigyeléssei kapcsolatos következtetésekben
előforduló ítéletkapcsolatok (implikációk) tudatossá válásának.
A gyermek elkülöníti az objektív valóságot a verbális valóságtól.
vagyis a közvetlen megfigyelést, az elképzelt, elgondolt, hallott,
de sosem látott dolgok világától. Az értelmi realizmus a megfigye-
lésben, a szemléletben háttérbe szorul. Azonban az áthelyezés
törvényénél fogva mindazok a jelenségek, melyek gátolták a kiílső
világhoz való alkalmazkodást, a verbális síkra helyeződnek s meg-
akadályozzák a gyermekben következtetéseinek tudatossá válását.
Ennek két, egymással szorosan összefüggő következménye van:
a szemlélet megértésében a valóság síkjai hierarchizálódnak, a le-
hetséges és a szükségszerű kategóriái megjelennek s lehetÖvé teszik
megértését annak, hogy bizonyos jelenségek a véletlennek tulaj-
doníthatók (a véletlen gondolata 7-8 éves korban merül föl a gyer-
mekben), mások pedig fizikai s nem erkölcsi szükségszerűségnek.
A szóból való megértésben azonban a gyermek még nem külön-
bözteti meg ezeket a síkokat, azaz nem érti meg egyrészt az egy-o
szerű logikai szükségszerűséget ("ha föltesszük ezt, akkor ez és ez
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kővetkezik"}, másrészt a tiszta föltevés, a logikai föltevés síkját.
("Tegyük fel, hogy .... ").

7-12 éves kor között a gyermek már hisz a valóságban, a
közvetlen megfigvelésben, gondolkozása logikussá válik, de for-
mális következtetésre még képtelen. A formális következtetés föl-
tevéseket kapcsol, azaz olyan tételeket, melyekben nem hiszünk
szükségszerűen, de amelyeket fölteszünk, hogy lássuk, niiféle kö-
vetkezményeket tartalmaznak. 11-12 éves kor körül a gondol-
kozás modalitása körülbelül olyan, mint a mienk, vagy legalább is,
mint a nem mÍívelt felnőtteké. A valóság különböző síkjai: a játék,
a szóbeli valóság, a megfigyelés véglegesen hierarchizálódnak az
egyedüli kritériumhoz, a tapasztaláshoz viszonyítva. A hi er archi-
zálódást a "szükségszerű" és a "lehetséges" fogalmak kialakulása
teszik lehetővé. Ezek a fogalmak most már a szóbeli gondolkozásra
is kiterjednek s fontos változást hoznak létre a gondolkozás struk-
turájában. 11-12 éves kor körül képessé válik a gyermek a for-
mális gondolkozásra, azaz a pusztán lehető vel való következtetésre.
Mert formálisan következtetni annyi, mint a premisszákat pusztán
adottaknak venni, nem vitatva alapjukat. Ezt megelőzően a gyer-
mek dedukciója sosem tiszta. 7-12 éves kor között már tudatá-
ban van a gyermek az ítéletek egymásból folyásának (az impli-
kációnak), ha a következtetés nem Iöltevésekre épül, hanem a
közvetlen megfigyelésre támaszkodik. A dedukciója azonban még
reális, vagyis a gyermek még nem tud olyan premisszákkal ope-
rálni, amelyekben nem hisz. Vagy ha tud is implicite következ-
tetni azokkal.a föltevésekkel, melyéket magának csinál, nem képes
azokkal, melyeket indítványoznak neki.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(B inef e képtelen tesztjét:
ha egyszer kétségbeesésemben megölöm magam, nem pénteken
teszem, mert az szerencsétlen nap - tulajdonképpen csak 11-12
éves korban tudja a gyermekek többsége megoldani. 11~12 éves
kor előtt a gyermek nem képes ilyen föltevésre. Vagy elfogadja
az adott föltevést és nem látja a képtelenségét, vagy elveti mint
képtelenséget, de nem látja az indítványozott következtetés for-
mális lehetetlenségét).

A 11-12 éves korban jelentkező logikai tapasztalás létrejöt-
tének két föltétele van: 1. az olyan gondolati tapasztalás, mely
a tiszta föltevés vagy a puszta lehetőség síkján megy végbe s nem,
miként előzően, a gondolatban reprodukált valóság síkján; 2. a
gondolkozás műveleteinek (pl. a föltevéseknek és a meghatározá-

.' soknak) szabályozása és tudatossá válása. Ez a tudatossá válás
szintén szociális tényezőktől függ; ezzel szemben a formális gon-
dolkozásra való képtelenség az egocentrizmus következménye.
11-12 éves korig a fizikai valóság nem válik kétfelé egy szubjek-
iiv valóságra (a gyermek eddig nincs tudatában nézeteinek. meg-
határozásai, szavai stb. szubjektiv jellegének) és egy logikus való-
ságra, melyben minden elgondolható lehetséges. Eddig csak a fizi-
kai lehetőség síkjáról beszélhetünk, a logikai lehetőségéről nem.
Most még csak a valóság logikus. 11-12 éves korban a gyermek
szociális élete új lendületet nyer. Ennek fontos kővetkezménye
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il kölcsönös megértésre való törekvés megerősödése és a másik
álláspontjára való helyezkedés megszokása. ,

8. A spontán kérdések tanulmányozásáhól az derül ki, hogy
a tulajdonképpeni oki magyarázatnak rendkivül kis mértékben
érzik szükségét a gyermekek a 6-7 éves korban, A megvizsgált
gyermekek egyikének 360 "mért?" kérdéséből csak 5 kívánt logi-
kai igazolást és csak 103 oki magyarázást. Azonban ez utóbbiakból
is csak 13 volt olyan, mely mechanikai magyarázatra célzott, a
többi animisztikus, artificialisztikus és finális érdeklődésből fakadt,
7-8 éves kor előtt a gyermek úgy fogja fel a világot, mint szán-
dékolt, akart, helyes és célszerű cselekvések foglalatát, mely nem
enged helyet a véletlenségnek, amelyben tehát nincs semmi meg-
magyarázhatatlan. Benne minden magyarázható és igazolható,
kivéve egy valakit; ez a valaki azonban nem a véletlen, haneni
egy mindenható, teljesen szabad akarat.

A 7-8 éves kor előtt, mivel a fizikai okság, a pszichológiai
és a logikai motivácjó még nem vált el egymástől, a prekauzalitás
jellemzi a gyermek gondolkozását. Az animizmusba és az artifi-
cializmusban végződő prekauznlizmusnak gyökereit az egocentriz-
mus és az értelmi realizmus alkotja. 7--8 éves korig a gyermek
.a gondolkozást nem tekinti szubjektiv jelenségnek s az ént nem
tudja határozottan elválasztani a külső vliágtól. Értelmi realizmusa
következtében nem érdeklődik sem a térbeli kapcsolatok, sem fl.
mechanikai okság iránt. E korban az okságot a tiszta megfigyelés-
től idegen elemek (minden igazolása és kapcsolása) hatják át.

Ezekben látja Piaget a gyermek gondolkozásának jellemző
vonásait, melyek egy összefüggő egészet, sajátos logikát alkotnak'.
A gyermek gondolkozását persze nem lehet elválasztani a kőrnye-
zet hatásaitól. E hatások azonban nem úgy vésődnek be a lélekbe,
rnint a hangok a fonográflemezbe; a gyermek a hatásokat asszi-
milálja, azaz deformálja és sajátos lényének megfelelően dolgozza
föl, Piaget azt hiszi, hogy a gyermeki gondolkozást valamikor
éppen olyan sajátos gondolkozásnak fogjuk tekinteni a normális
felnőtt gondolkozásával szemben, mint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALéou-Bruhlté) lehi
primi tiv emberi gondolkozást, Freud és tanítványai jellemzésé-
ben adott szimbolikus és autisztikus gondolkodást és végre a
Blandel-féle beteg gondolkozást.

Dr, Kenyeres Elemér ..SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r ta n ító k ép z é s s ta t is z t ik a i -adatai,
- Első közlemén y. ...:...-

Az első Relio kiadása óta 150 év, az 1868. évi XXXVIII. t.-c.
megalkotása óta 60 év telt el. E két dátum, de a tanítóképzés körül
folyó vitatkozások is ama késztettek, hogy. tanítóképzésünk fejlő,.
désének adatait összeállítsam és azok számára, akik az egyes korok
tanítóképzésével még behatóbban akarnak foglalkozni, a vonat"
kozó forrásokat is összeszedjern. Az adatokat hármas csoportosí-
tásban közlöm, ú. m. adatok: 1. az 1868. elötti állapotokról; 2. az;
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az J868-191i3-ig ·terjedő 50 évről és 3. az 1918-1928~ig terjedő
tíz évrő].

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz 1868. éo előtti állapotok. Tanítóképzőintézeteink ki-
fejlődése szoros összefüggésben állott az elemi iskolák számának,
színvonalának emelkedéséveI. Gyökérszálai nem nyúlnak le a
messze multba, Mária Terézia köz.oktatásügyi szervezetében, .a
Ratio Educationisban találjuk meg az első rendszeres intézkedé-
seket. Népiskolák és tanítók azelőtt is voltak,' de a tanítói állás
elnyerése nem v.olt semmi különösebb képesítéshez kötve. Annyi
azonban bizonyos, hogy akik tanítottak, azok legnagyobbrésze a
zárdai és kolostori iskolákban vagy a protestánsok valamelyik
k.ollégiumán megfordultak és mert a lelkészek mellett egyházi
funkciókat is végeztek, az olvasáson, Irásori és számoláson kíviil
még az énekben is képzettek voltak. EO'yébként a_tanítói állásra.

_ rendesen elégnek tartották, ha annyit tudott, mint amennyinek
a tanítására vállalkQz.olt. ..Ezekből az időkből sem a népiskolákról,
sem a tanítókról, sem az iskolába járó gyerekek számáról nin-
dsenek statisztikai adataink. .

Schroercz Gyula -A közoktatásügyi reform mini politikai
szűlcséglet Magyarországon (Pest, 1868.) c. munkájában ugyan
írja (-78.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.), hogy Mária Terézia i770-ben meghagyta a megyék-
nek, adnának évenként számot az iskolák és. a tanítók számáró].
és azokról a községekről, ahol nincsenek iskolák. A beérkezett
válaszokról azonban semmit sem tudunk. Alaküsságnak 1770 előtt
történt községenkénti összeírása, - ezek között leghíresebb az
1715. és 1720-iki összeírás -, az iskolákról. tanítókról nem act
felvilágosítást."
. A magyar tanítóképzés első országos szabályzata, azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1n?

augusztus 22-én kiadott Ratio Educationis. Ez a szabályzat a
Felbiger-féle 1774. évi osztrák iskolai rendelet" szellemében ké-
szült. A népiskolának, mint ismeretes, három faját szervezte: ~gy
tanitós falusi, két tanítós k isvárosi és három tanítós nagyobb-
városi iskolát. Ez utóbbiak egy része, - minden tankerületben
egy - elsőrendű népisküla (nürmális-, minta- vagy példány-
iskola, schüla primaria, -llemz~ isküla, nemzeti főiskola)
4 osztályúvá szerveztetett és ezekkel kapcsolatban történt a taní-

- tók képzése. Céljuk volt, hogy más iskolák berendezésére min-

1 Dr. Békefi Remig: A népoktetés története Magyarországon 1540-ig...
-;-: pl'. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon
1540-i{4. - DI'. Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI:
században. - Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a'
XV JI f. században. - Péterf'y Sándor: A magyar elemi népokteuis.

2 A legelső, többé-kevésbbé megbízható adatokat közlő munka adatai
jóval későbbi időből valók. Schwartner Márton Stntistik des Konigreichs
Un[!,arl1:,n(1. .~us,.gabe. O!en J,?98.) .zerint Magyarürszág?n vült. 3000 r~n~.
kath., -'ts2 gor, kath., L26 gor. kel., 1600 ref., 629 el". es 100 IZ!'. tanító..
Az adatok egy része csak becslésell alapuló, közelítő adat. A protestán-
soknál a fenti számokba a gimnáziumok tanárait is belevette. Erdély
hiányzik, de külön közli a határőr vidékek adatait. ... :. '.

3 Allgemeine Schulordnung fül' die deutschen Normsl-, Heupt- und"
Trioielschulen. Wien 1774. dec. 1. . . .
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tául ,szolgáljanak, a jövendő tanítókat munkálkodásukra elő-
készítsék. A képzés többnyirezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAféléves tanfolyamokon, történt.
Legtöbbször volt téli és nyári. tanfolyam, egy-egy tanfolyam
sokszor csak 3-4 hónapig tartott. A jelöltek első dolga volt el-,
sajátítani mindazt, amit a normális iskola tanított. Azután meg-
figyelték a tanítást, az iskolai élet vezetését, a tanítást maguk is
gyakorolták. Tanultak a normális iskola tantárgyain kívül [hit-
és erkölcstan, anyanyelv, (német, latin) helyesírás, számolásk-
éneket, zenét, főként orgonálást, szépírást, rajzot, méréstant, ter-
mészettudományt, esetleg más rendkivüli tárgyakat is. Akik a
tanítóképző tanfolyamot elvégezték, vizsgálatot tettek és képe-
sítést kaptak a tanítói állásra. A vizsgálat, az akkori idők anya-
könyvi adatai szerint, rendes en 1. a tanítás módjára, 2. a latin
nyelvre, 3. a magyar-, vagy .az anyanyelv re, 4. anémet helyes-
írá~ 5. a IMgyar-, vagyanyanyelven való szépírásra, 6. anémet
szépiI'ásra, 7. a számvetésre és 8. az énekre terjedt ki.

A tanítójelöltek kiképzésének vezetője a minta elemi iskola
igazgatója volt, aki e mellett- gyakran a tankerületinépiskolák
felügyelője és a tankerületi főigazgató helyettese is volt. Köteles-
sége volt gondoskodni,. hogy "az ifjak a tanítandó tárgyakat el-
sajátítsák és ezek tanítási rnódjában, sok gyakorlat által ottho-

~akká váljanak. Taníttassanak továbbá szépírásra, rajzra, épí-
tési szakrajzra, zenére, nevezetesen orgonálásra", (99. §.)

A Ratio a népoktatásra és a tanítóképzésre igen hiányos'
szabályzatot adott. A 85. §. szerint "a Pozsonyban felállított
iskola képére valamennyi iskola átalakítandó"." Az egyöntetű
eljárás végett,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1n8 május havában, Budán, a báró Patachich
Ádám kalocsai érsek elnöklésévei két hétig tartó tanfelügyelői
értekezleten letárgyaltattak az összes kérdések. Ennek eredménye
az úgynevezett .Projectum Budense"? melynek megállapításai,
hál" hivatalosan nem adattak ki, vezérfonalul szolgé ltak .a tanító-
képzés megszervezésére is.

APr o j e c tum szerint a királyi tanfelügyelői székhelye-
ken létesített nemzeti főiskolák mellett külön felállított tan folya-
mokban képeztetnek a tanítójeloltek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 képzés 4~5_ hónapig
tart. A téli félévben (nov. I-től márc. végéig) inkább a hely-
heliek és a közelbenlakók, a nyáriban az idegen vidékekről valók.
képezendők, mert ilyenkor az utazás kevésbbé viszontagságos, s
nem annyira költséges. A tanfolyamon már állásban lévő tanítók
is részt vehetnek. Ezen tanfolyamokon elsajátítják az iskolában
tanitandő ismereteken kívül a német nyelvet,' a szépírást, rajzot,
zenét, de legelsősorban "a most meghonosodott új methodust"."

,- 4 A pozsonyi normális iskola részletes szervezetét lásd Dr. Finácz y
Ernő: A magyarországi kozoktatás története Mária Terézia korébsn.
Budapest 1902. II. kötet. 100-108. 1.

5 A Projectum részletes ismertetését közli: a) Dr. Kiss Áron: A ma-
gyar népiskolai tanítás története. Budapest 1881. 30-31. 1.; b) Dr. Fináczy
Ernő fentebb idézett könyve II. kötet 276-281. 1.

6 Sagani módszer: együttolvasás (osztály tanítás) , betűs, táblázatos és
kérdező módszer,
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A képzés Iősúlya az elméleti előadásra esik s ez az iskola igaz-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< gatojának vagy il normális iskola negyedik osztálytanítójának
.kötelessége. A tanítój elöltek naponként legalább 2 külön taní-
iási órát kapjanak A gyakorlati tanítás elsajátítása céljából

~minden jelölt liLn-apig figyeli valamelyik elemi osztályban a
ianítást, maga pedig 8 napig tanít a vezető tanító jelenlétében,
aki az elkövetett hibákra barátságosan figyelmezteti. A ~akor-
lati tanításokon való részvétel azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1?97j98. évben újólag rneg-
"parancsoltatott. - - -

A hely tartó tanács már 1777. évi június 26-án elrendeli, hogy
a szab. kir. városok kötelesek tanítóikat községi költségen a
főnemzeti iskolákba - az új tanítási módszer elsajátítása céljá-
ból - tanfolyamra küldeni. A tanfolyamosok napidíja 1 rénesi
forintnál több nem lehet. Minthogy azonban' a tanítóképzés
.nagyon lassan haladt előre, - a tanítók berendelése a normális
iskolába szintén sok nehézségbe ütközött -, az, 1779 február'
12-iki királ yi leirat megengedte, hogy a falvak és kisebb városok
"tanítói il: közelükben levő, jól szervezett 3 vagy 4 tanítós nemzeti
Iskolát látogassák és ott a tanításban ügyességre tegyenek szert.

A Ratio nyomán megkezdődött a tanítóképző tanfolyamok
_felállítása. Pozsonyban még 1775-ben FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelbiger és ehrenfellsi Pál

Gáspár, a magyarországi összes népiskolák Pozsonyban székelő
:főfelügyelőjének vezetése alatt, az osztrák Sch II lor d nun g
szellemében és könyveivel, a bécsi normális iskola miutájára, \ f

_.bécsi tanítókkal nyilt meg az első ilyen tanfolyam. Ez volt hazánk
első tanítóképző intézete, melynek első igazgátó]« Felbiger
ajánlatára Róka János lett. Költségeire Mária Terézia 1775 jún. I I
23-án kelt elhatározásával 40.000 Irtnyi tőkét, illetve annak
4% -os kamatait adományozta."

Mária Terézia igyekezett a normális iskolák költségeit más
módon is előteremteni. Meghagyta, hogy az abban az időben
.nagvon divatos álarcos bálok tiszta jövedelme a normális iskoláé
legyen. Zay Péter báró és Bánó Imre pozsonymegyei birtokosok
.kérését, hogy meghalt feleségük nővérét nőül vehessék, csak úgy
ieljesítette, hogya pozsonyi normális iskola javára 1000, illetve
100 aranyat fizettetett velük.

A normális iskolák fenntartásának költségei kiilonben csak
.részben fedeztettek a kincstár által. Nagyrészben a város vag-y.
az egyházinegye fedezte." A !!agy~árolyit a váradi tankerületi
főigazgató, gróf Károlyi Antal tartotta fenn. A temesvárira min-
<len lelkész évenként 2 Irtot fizetett be és végrendeletében köteles
volt a minta iskoláról megemlékezni, továbbá minden táncrnulat-

7 Az intézqt a jezsuiták volt székházában helyeztetett el, egyelőre
csak egy osztálya nyilt meg és fokozatosan fejlesztetett ki.

8 Kassa város az iskola felállítására körülbelül 10.000frtot áldozott,
ezért megengedtetett, hogy iskolája a "királyi" jelzőt használja. Az iskola
pecsétjének körirata: "Sigillum primariae nationalis scholae regiae Casso-
viensis 1778." volt. I-Iegedüs János: A kassai tanítóképző története. Kassa
1904. 10. 1.
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ság, színdarab, mutatványos előadás (kötéltáncolás), a fogyasztott
bor után illeték rovatott kia normális iskola javára. A bitang-
ságban talált jószág elárverezéséből befolyt összeg egy része is.'
erre-a célra fordíttatott.

A Ratio megjelenése után tankeriiletenként legalább egy-
egy tanítóképző tanfolyamot terveztek. Ezeknek a tanfolyamok-
nak a hallgatói igen különböző előképzettségűek és korúak voltak.
A Ratio a zrammatikai iskola a m' szervezet szerint a .imná-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úum né~~ végzését kívánja." Ez azonban nem v~t
keresziülvlfíető s a felvételnél megelégedtek egy gimnáziumi
osztály elvégzésével is (1797/98. évi rendelet). Sőt, idősebbek

~ részére, esetleg egyévi előkészítő tanfolyammal pótolták a gím-
uáziumi végzettséget. Természetesen nem tartoztak ritkaságok
közé a filozófiai tanfolyamot végzett vagy jogi, teológiai pályán
letört ifjak sem, viszont, ha nemis osztjuk, de megemlítjükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Verédu (Paecl. Encyklopedia) kissé pesszirnisztikus megítélését,
hogy a hallgatók között voltak "kiszolgált káplárok, dologkerülő
vagy keresetnélküli mesteremberek, kicsapott diákok és más kétes
egzisztenciák" is.!"

A tanfolyamok nem voltak nagyon népesek. lliha~ c~llk
,2.-,.-6,vagy még kevesebb hallgató volt. Az akkori nagyon csekély,
néha csak 40-60 frtnyi tanítói fizetés nem nagyon csábította a
jelölteket. A tankerület népiskolainak felügyelői sokszor igen
idős, már állásban lévő tanítókat is berendeltek a tanfolyamokra,
ha látták, hogy a tanításban gyengék. Így az anyakönyvi ada-. :
tokat nézve, 60 éves hallgatókat is találunk kőz.tiik.!"

A tanítás nyelvét illetőleg a Ratio úgy intézkedik.P hogya
népiskolában tekintetbe kell venni: L a haza külőuféle nvelvű
lakóit, kik némely helyen vegyesen lakván két, sőt három nyel-
ven is beszélnek; 2. a latin nyelv szükséges voltát; 3. anémet
nyelv hasznát és 4. eren felfétel~khez képest kell a népiskolai
taíiítókat képezni. 5. tanítónak a latin nyelvet is kell tudni, hogy:
ha valamelyik népiskolai tanuló óhajtja, latinul is tanulhasson.
6. A tankönyveket két hasábosan, a tanuló anyanyelvén és német
nyelven ke11szerkeszteni és a-szükséges s~ótárraJ ellátni. ~7, A:
nagyobb városok iskoláiban a két rivelvű tanítást azonnal be kell
hozni. Ezek a rendelkezések ~yÚttal eidöntötték a tanítóképzők
tanítási nyelvét is, mely a vidék nyelvén kívül részben német és
latin is volt, ele a magyar nyelv tanításáról nem történt külön
intézkedés. Hogy mit tanítottak ezekben a normális iskolákban,
erről világos képet ad pl.Pisch György Józsefnek, a budai iskola

9 Előszó: 14. 1.
ro Ez a mcgjeg yzés különben erősen ernlékeztet Nagy Frigyesre, aki

így ír t 763-ban Poroszország ról: "Mesteremberek, legtöbbször szabók
vagy rokkant katonák tanítóskodtak, a helység bírája fogadta fel, mínden.
válogatás nélkül, a jött-ment egyéneket iskola-mesterül." - Memoires
de Frédéric le Grand tOeuores VI. kötet 81. 1.). Berlin 1846.

11 Pl. Karninszk y Géza : Az. ungoéri tenitolcé pezde 100 éoe. Ungvár
1894. 7. lap.

12 Pars lJ. 113-143. lap az eredeti kiadásban.
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akkori igazgatóján ak a kir. inspektorhoz intézett 1786/7. évi
jelentése Ts.!"
. A magyarság szempontjából igen szomorú korszak volt ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.

sőt az elkövetkezendő évek is, mert ezek a rendezések a többé-
kevésbbé titkolt németesítést szolgálták, s csak. a reformkor fel-
ébredt lelke akadályozta meg, hogy a későn ébredő, álmos őseink
kezén magyarságunk is veszendőbe nem ment, .

A tanítóképzők igazgatói érdemes tanítók, lelkészek, gim-
náziumi tanárok lettek. A pozsonyi iskola első igazgatójáról,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Róka Jánosról több adat nem áJJ rendelkezésemre. A tanárok
közül TY eiss Lipót piarista, Oberleitner Ferenc volt jezsuita.
Rössler. János és Walter József tanítók és Schechfer Antal (rajz)
világi emberek voltak. A tq.nítók_ fi~etése lakás és 300 frt volt,
A kassai igazgató Dielenhojfer Károly, tanítói Bálintffy Ferdi-
nánd, Koleczlcu János, Schneider Gábor és Silcur András. A budai
ig.g,gató Tebor Lipót, maj dPisch György József. A .!!cagyvaradi

. inspektor és igazgató Luby Károly, tanára volt II megnyitáskoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Héotu) Miklós, II legkiválóbb magyar nyelvész, a magyal"
ABC írója, aki rajzolást és építéstant tauitott.!" Besztercebánván
Knapp Mátyás lett az igazgató. A temesvári képző igazgatójául,
a 32 évi katonai szolgálatban megrokkant-Spenkusch János Kon-
rád, volt császári századost nevezték ki évi 500 frt fizetés, 100 frt
lakáspénz és 150 frt útiátalány c1íjazással, Tanítók Prerodnig
(vagy Pregotnek) Antal, Mare[< - Frigyes,. Sl aroa Antal és Haag
József. Az igazgató és a három első tanító Bécsben tanulta meg
.az új módszert. A tanítók fizetése évi 300 frt és 75 frt lakáspénz.
Az. ungvári képző elsőiga~gatója Popooics Demeter tanító, a
Iüásodik Kricsfalusy György gimnáziumi tanár.

Az igazgatók javadalmazásukat legtöbbször az országos
tanulmányi alapból kapták, a tanítók leginkább a helyi hatósá-
goktól. Ez a fizetés nem volt egyforma. Így például a kassai
igazgató fizetése/5 de legtöbbször másé is, évi 500 Irt, az ungvári
igazgatóé évi 400 Irt volt. Kassán a rajztanár évi 300 frtot, a
zenetanár szintén 300 frtot, de ehhez mint orgonista még 217
frtot kapott. .Minden osztály tanító és a hitoktató fizetése is évi
2()0 frt volt. A. budai ké zőben az igazgató és a tanítók évi fize-
tésének összege 4200 frt, ezt Buda városa fedezte. A rajz és zene-
tanító 300 és 200 frt fizetését a tanulmányi alapból kapta, Ra.jz-
tanár Walter Ignác, a bécsi rajzakadémia tagja lett, aki, il

királynő pártolása alapján, díjmentesen kapta meg a budai pol-
gárságot." Az intézetnek különben 1786-ban 1 igazgatója, 1 zene~~

1;' Merkur VOll Ungarn L évfolyam - Péterf y Sándor: A magyar
elemi né pokteiés. Budapest, 1896. 97-99. l.

H Csaplár Benedek: Révai Miklós élete. Budapest, 1881-1889. 1. köt.
35J. 1. - A n ughatatlan Révait különben már 1787-ben Győrben talál-
luk. mint a normal-iskola rajztanárát. .

. 15 Hegedüs János: A kassai' tanítóképzö története. - Schwartner
Márton: Sietistik des Königreichs Utigem. '. '.

16 Dr. Fináczy Ernö . A magyarországi közoktatás története Márr~
Terézia kor~ban. ~L k. 293, lap'.
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1 rajz-, 5 rendes és 1 segédtanítója volt, akik mindnyájan visel-
ték a professzori címet, mert a tanítóképzéssel is ők voltak meg-
bízva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Az első statisztikai adat ezekből az évekből azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKooecsich.
Márton György által szerkesztett Merkur oon. Ungarn oder
Liternrzeitung [iir das Königreich Ungarn und dessen Kronliiruler,
Pest, 1786. című irodalmi és szakirányú lapban jelent meg;'" A
lap 1786. évi 1. évfolyamában ugyanis, az egyetem és a kőzép-
iskolák mellett, a 416-466. és 49~498. oldalakon felsorolja a
tanítókat képző intézetek (nemzeti főiskolák) személyzetét és
pedig az előljárót (igazgatót), hitoktatókat, az 1-4 osztály ren-
des tanítóit, rajz és zene oktatóit: kimutatja, hogy ki mit tanít
és hány órában. Közli a legjobb tanulők nevét, minden osztály
két első eminensét, közli és részletezi a tanulők számát, előmenete-
lük szerint 1., II., Ill. rendűekre, továbbá származásuk szerint
nemesi, polgári, közrendi származásúakra osztva. Ezekből meg-
tudjuk, hogy ilYen nemzeti főiskola vol! Budán, Pozsonyban,
Kassán, Nagyváradon, Nagykárolvban, Pécsett, Temesváron,
Zágrábban. Besztercebánya helyett tévesen Körmöcbányát (Krem-

/JIonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO nitz) ír és kihagyja Győrt. Sajnos, Kovacsich ujságja a IL év-
folyammal megszünt. -Ez -annál nagyobb jelentőségű haj, mert
lapjának II. évfolyamában megkezdte Az új iskolai reform tör-
Iénete Magyarországon című cikkének közlését, melyben kerának
népoktatási viszonyairól akart képet adni."

A győri iskola kihagyását meg tudjuk érteni, mert igaz,
-hogy Győrött in8-han megnyilt a normális iskola és a tanító-
képző/9 de a város a fenntartási költségeket sokalta s míg a
város hozzájárulása és az iskola elhelyezése nem rendeztetett,
megtiltotta az általa fizetett tanítóknak az új rendszer szerint
"Való működést." Az azonhan egyelőre nyilt kérdés marad, hogy
hogyan van az, hogy Kooecsich. és utána, a később idézendő sta-
tisztikusok, Schmartner és a -többiek, sőt még Fényes Elek is,
Besztercebánya helyett Körmöcbányát írnak."

A Ratio, hár célja a felekezeteken felül álló. nép iskolák és

'tanítóképzők inegszervezése, csaknem kizárólag a róm. kath. és

Il.gör. kath. iskolákra éreztette hatását. Az állam annyira egy volt
.a róm. kath. egyházzal, hogy tulajdonképen csak annak az iskola-
ügyét szervezte. A nemzeti főiskolák legnagyohhrészt csak a róm.
kath. és gör. katG§....kolák számára képeztek tanítókat, s ha a

- tanfelügyeIők egy-egy református tanítót is herendeltek a tan-
I folyam hallgatására, abban a protestánsok sérelmet láttak és

•GFEDCBA

.,

~ 17 Múzeumi könyvtár. Hung. 410.
18 Kooacsich különben a helytartótanács hivatalnoka volt és egyike

"Volt a legelsőknek, akik még 1?74-ben 200 frt ösztöndíjjal Bécsbe kül-
-dettek az új módszer elsajátítására. Később régi okiratok gyüjtésével,
melyeket a Nemzeti Múzeumnak adományozott, értékes munkát végzett.

19 A győri kir. kath. tanítóképző-intézet 1927/28. évi értesítője. 6-7. L
20 Dr. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária

Terézia korában. II. kötet. 295. 1.
21 Jurkovich Emil: Besztercebánya népoktatása a multban. 1899.
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eJlene felterjesztéssei 'éltek." Ezeknek a felterjesztéseknek ered-
ménye lett, hogy a protestánsok autonómiájukat megtarthatták,
de kiköttetett, "hogy a tanítóságra alkalmazandónak szabály-
szerűen képzett tanítónak kell lenni"." A református és evangé-

- Jikus egyházak, a közben rendeletileg, majd törvényileg 24 meg-
erősített autonomiájukra hivatkozva, nem fogadták el a Ratio
rendelkezéseit, hanem önállóan intézkedtek népiskoláikról és
tanítóikról. A szó valódi értelmében nem volt ugyan tanítókat
képző iskolájuk, Qe mindegyik főiskolán tanították a neveléstant
és pedig ~rospatakon 1796-tól, Debrecenben 1797-től ma xar
nyelven. Hallgatta ezt minden teológus, kik közül a végzettek
kimentek tanítónak úgynevezett rektóriákra és gyakran ott is;
maradtak. Így, különös en nagyobb egyházak tanítói, csaknem
olyan képzettségűek voltak, mint a lelkészek. Másrészük 3-4
év mulva visszatért az alma materbe és folytatta tanulmányát.
Lelkész lett belőle. Ez pedig hasznos volt, mert magának is lévén
gyakorlata, segíthette a tanítókat munkájukban. 1795-ben a tiszári-
túli egyházkerület adta ki azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítók kötelességei-t, 1797-ben a
tiszáninneni egyházkerületben, a sárospataki főiskola nevelés-
oktatási felügyelője, Tóthpápai Mihály írta meg a Gyermek-
nevelésre vezető útmutatás-t. 1801-ben megjelent a dunamelléki
reform. egyházkerület Tanítás módja. Ezek azonban csak a már-
fentemlített régi gyakorlatot törvényesitették.

Ez utóbbi már érzi egy "padagogikai iskola" felállításának
szükségét. De míg az meg történik, azt rendeli, hogy az esperes
a főiskolából kikerült tanítőt vizsgálja meg, s ha nem alkalmas
tanítónak, küldje vissza a főiskolára, a padagogika tanulására.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A már állásban lévő gyengébb tanítókra pedig elrendeli, hogy
azokat a lelkész üres óráiban, délutánonkint, oktassa.

Az ágo evangélikusok tanítóikat szintén a középiskoláikkaf
és lelkészképzésükkel együtt képezték. Azon lutheri elven álltak,
hogy "senki sem lehet lelkész, mielőtt nem volt tanító".

Erdélyben, melyet abban az időben külön kormányoztak,
már 17"74-ben elrendelték, hogy Nagyszebenben és Kolozsvárt
normális iskolák állítandók fel, azzal a céllal is, hogy a más vá-
rosokban felállítandó ilyen iskolák számára tanítókat nevelje-
nek. 1777 júl. 26-án a Lit. Comissio jelentette a főkormányszéknek;
hogy nagyobb normális iskolák vannak Szebenben, Kolozsvárt,
Zalathnán és Nagyágon és felállíttatnak Brassóban, Medgyesen,
Gyulafejérváron, Marosvásárhelyen, Udvarhelyen, Balázsfalván
és Fogarason." . .

Ehhez hozzá kell venni, hogy az úgynevezett katonai határ-
őrvidékeken is teljes erővel megindult az iskolák szervezése, mely

22 Hévész- Imre: Adalékok a prot. iskolák történetéhez. Debrecen,
1870. 28-29. L - Dr. Kiss Áron: A magyar népiskolai tanítás története.
Budapest, 1884. 1. k. 33. L - A sérelem eredeti szövegét lásd még Péterfy
Sándor: A magyar elemi népokteiés. 92. L

23 Vall. és Közokt. Min. 1872. évi jelentése. 8-9. L·
24 1790/91. XXVI. t.-c. 5. §.
25 Népteniták Lapja 1879. 513. lap.
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.a hatá~őrvidékeken teljesen az eluémetesítés szolgálatában állott.
Az ott működő tanítókat legnagyobbrészt ausztriai normális
iskolákban képeztek."

A XVIII. század végén és, a XIX. század elso éveiben a
tanítóképzés szempontjából fontosabb rendelkezések voltak:
1.SRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . József rendelete, a tankötelezettségről: 2. 1785 nov. 28-iki
24.567. számú hely tartó tanácsi rendelet, mely szerint a tanító
fizetése legkevesebb 120 frt ; 5. I I . József rendelete a német nyelv
tanításának kötelezővé tételére és egyúttal, hogy ~en tani~ó
köteles 3 év alatt németül megtanul ni ; 4. 1790/91. országgyűlés
határozata a magyar nyelv kötelező tanítására és 5. 1795 szept
t8-án 18.884. sz. és 1799. évi aug. 2i-én 19.247. sz. hely tartó tanácsi
rendeletek, melyek szerint csak képesített tanítók alkalmazhatók.

A I I . Ratiót megelőző időkb&l ~ár itt-ott maradtak fe~n,
'Számszerű adatok is, részint az egyes tanítóképzőkkel kapcsolat,
ban, részint a magyar közoktatásügyi viszonyokat tárgyaló sta-

t

tisztikusaink munkáiban. Sajnos, -ezek adatai vagy hézagosak, vagy
csak becsléseken alapulnak. Ezek közül legértékesebb Schmartner
Márton munkája: Siniistik des Konigreichs Ungern. 1. Ausgabe,
,Ofeii1.798.27 Szerinte volt 10 róm. kath. normális iskola. Ezek:
Pozsony, Buda, Besztercebánya, 'Kassa, Nagykároly, Nagyvárad,
Temesvár, Pécs, Győr, Zágráb. Ezek az iskolák "a rendes taní-
táson felül a jövéiíc1ő tanítók képzésévei is foglalkoznak (scholae
'praeparanclum)" (503-506. 1.). A protestáns iskolákról az 540-
541. és 554. oldalakon ír, Tudjuk, hogy 1793 óta már fennállott
az ungvári kir. gör. kath. tanítóképző ls, melyről Schwartrier

~ nem SZÓlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 Schwarfuer követői, pl.' TJorváth Mihály: Stetistica
regni Hungariae et pertium eid em ednexerum: Posonii 1802. csak
átveszik Schwartrier adatait. (CLXXVI. fejezet 460-462. 1.)29
, , Utólagosan összeállítva,. ezidőben a következő képzők áll-
tak fenn: Pozsony (megnyilt 1775 jún. 20.), Buda (megnyilt 1777
júl. 14.),' Besztercebánya (1778 dec.), Nagyvárad (1777. nov. 19.).
Nagykároly (1779), Kassa (t777. év őszén nyilt meg, az első tanító-
jelöltek 1778 okt. l-én tettek vizsgát), Pécs (1778 nov. 1.), GyŐr
(1778 - az első jelöltek 1778 júliusban tettek vizsgát), Temesvár
(1775), Ungvár gőr. kath. (1783). Ezenkívül Zágrábban.

Kiss Áron megemlíti még,30 hogy volt Zólyomban, Nagv-
szombatban, Fehértemplomban, Péterváradon. Belevárorr is. De'
hogy az erre vonatkozó adatokat honnan vette, nem Írja. Így nem
fogadhatjuk el, mert máshol sehol sem találjuk nyomát. Bennün-
ket főként a Zólyomban és Nagyszombatban esetleg fennállott
képzök érclekelnének.

A Magyar Statisztikai Közlemények 31. kötete:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mauunr

~6 Péterfy Sándor: A m agyar e lem i népolciatús. 88. 1. ,
27 Egyetemi Könyvtár. Cc. 209. ,
28 Kaminszky Géza: Az ungvári tenitoképezde 100 éve. Ungvár, 1894.
29 Egyetemi Könyvtár. Cc. 229.
30 Dr. Kiss Áron: A magyar népiskola i tsnités története. Budapest,

188J. 1. köt. 31. 1.
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szenl l.ororui 01'szitgi:Ú népoktatlts-ügyének fejlődése (1907/8. évig)
.a 12-2.oldalon közölt statisztikai kimutatásban az 1. Ratio korá-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ból csak ? róm. kath. és 1 gör. kath. tanítóképzőt mutat ki, holott
a fentebb felsorolt 11 képző fennállásáról megvannak a meg-

~í.zható adataink,'
--~ - Az egyes képzőkről fennmaradt számadatok nagyon héza-

gosak és nem ölelik fel az összes ilyen' tanfolyamokat, ezért inkább
esak jellemzőül közlőm Bá,rány Ignácnak az Iskotebnrétbsn. 62
.évve] ezelőtt megjelent adatait a budai elemi tanodában tartott
ilyen tanfolyamokról: "A budai elemi tanoda igazgatója T'ebor
Leopold már 1777-ben tartott tanítókat képző tanfolyamot."
Azon körulménvből, hogyaképesítetteknek túlnyomő része a
latint. is .beszélte, arra lehet következtetni, hogy azok többnyire
iskolázott egyének voltak. E kimutatásban egyébiránt csak a
képesítettek neve és nyelvismerete van kitéve. 1785-ben már
részletesebb kimutatás állíttatott össze, melvben a' tanítójelöltek-
nek nemcsak nyelvisrnereteik, hanem tehetségük, szorgalniuk, elő-
meuetelük, erkolcsiségük, II tanmédban va:tó jártasságuk, szép-
írási, helyesírási és számvetési ' ügyességük is ki' VB;l}mutatva;
Képesíttettek pedig ez évben 50-en. Az 1785·-től i812-ig terjedő
időrő] nincsenek meg az adatok."· .
: .A második Ratio Educationis, mely 1805 aug. 30-áll nyert I
királyi jóváhagyást, 806 nov. 4-éu jelent meg és ettől 'kezelve
szervezetileg ez' rr'áfny'it0tta a tanítóképzést is nrinteg y negyven
-éven át, sőt a Ratiok hatása' felnyúlik egész az 1868. évi' XXXVIII.
iiönényciltkig.
, A második Ratio is a lfgmagasabbfokú Iíépiskolának,' a
három osztálvú, három- tanítos nagyvárosi felső (elsőretrdű) nép"
:elemi" iskoláneik tette' jogáva és feladafává a! tanítóképzést, égy-

-éoe» tanfot,ljamoiJ szervezvén e cé.F]Jólmelléjük. Ezekbeli ug~-
--azt tenulták' a tanítójeitrltek, amit a nagyvárosi 3, osztályú isko-

lákban és' amit majdan nekik is tanítni kellett, csakhogy minden
tárgyai bővebben és ezenkivül általános műveltségiik emelésére

-]{ülöll tanultálc a mértant, géptant, hazai történelmet, rajzolást;
'zenét, szépíuást és el nem líiíagyar ajkúak a' magyal' :uryelvfanf.
-A kép,zés vezetője az .igazgató vagy a hamnadik osztMy; tarritója
volt..- A tarrítójelöl'tek a grammatikai iskola elvégeése után lépl
tek a képzőbe és bizonyos pénzbeli segélyben is részesültek (25. §:)"

Az új Ratiora a reformkor következett, mely a népiskolák-
kal is foglalkozva, ha a: tanítóképzést nem is emelte magas fokrar
de a jó tanítók képzését és képzett tanítók alkalmazását kívána-
tosnak tartotta. Így a hires Schedius-féle ág, ev. Systemi:l rei
Seho l-asti'ce (1809) az iskolák megjavításának első feltételedl
állítja oua>: "a jó tanítóképzés't-t. "Ezérf állíttassék fel tehát min-

31 Dr. Fináczy Ernő: A ma.gyaro 'f'szagi- koeoktetee története Mária
Terézia korébnn. IL 292, lapon írja: A megnyitás J777, júl, 14-én történt
díszes vendégkoszorú előtt. Már nov. 16-án vizsgálatot tesznek az első
tanítóképző tanfolyam növendékei. A vizsgán jelen volt a kalocsai' érsek
IS. - Az intézet az akadémia épületében, a régi pénzügyminisztériumi
épület elnöki 'háza volt ez, kapott öt tautermet.
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den kerületi lyceumban olyanforma tanító-nevelőintézet, mely-
ben legalább is egy tanár legyen, aki csupán ezen intézetet vezesse.
Minden tanítójelölt köteleztessék valamely kerületi lyceumban,
egy úgynevezett paedagogiai tanfolyamot elvégezni és ne legyen
szabad a hitközségnek oly tanítót választani, aki ezen paedagogíaí
tanulmány sikeres bevégeztetéséről bizonyítványt nem tud fel-
mutatni", (Schedius Lajos javaslata 4. pont.) A helytartótanács
is igyekszik az iskolázás nívóját emelni. Rendeleteket ad ki a
tanítói fizetésekről és arról, hogy iskolamesterül ne vétessenek
fel mások, csak akik erről bizonyság-levelet nyertek.

Az akkor megjelent statisztikai munkák közül a tanító-
képzőkről az alábbiak Írnak.

Eresei Dániel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStatisztika. Debrecen, 1814.32 A 181. oldalon
az Os kol á k fejezete alatt 9 normális iskolát említ.

Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidé-
kének legújebb statisztikai és geogrejini leírása. Pest, 1819.33

Lassú István: Az ausztriai birodelomnslcsiedisztiksi, geogra-
phiui és historisi leírása. Buda, 1829.34

.

Bielek László: Einogrephisch-geogrephische Siedietik des
Königreichs Ungarn und dessen Nebenliinder. Wien, 1837.35

Csaplovics János: Gemiilde von Il ngern. Pesth, 1829.36 Ez
utóbbi 10 képzőt sorol fel.

A jobb tanítóképzésre való törekvés folytán ezekben az
években nehány helyen olyan tanítóképzőt állítottak fel, ame-
lyekbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlL jelöltek rendszeres képzése két évig tartott. Ezek

~ mindegyike egy-egy a népnevelés ügyéért lelkesedő, nemeslelkű
főpap nevéhez fűződik. Purker János László, a későbbi nagy-
nevű egri érsek, mint "szepesi püspök, főpásztori látogatásakor
közvetlenül meggyőződve arról, hogya tanítók tanításra és veze-
tésre szorulnak, már 1819-ben a káptalanja és lelkészkedő pap-
sága támogatásával Szepeshelyen iskolát alapított a tanítói pá-
lyára készülők oktatására és nevelésére s amidőn később az egri
érseki székre emelkedett, első gondjai közé sorozta a tanítóképző
megalapítását, amiben oly eredménnyel fáradozott, hogy míg az
országgyűlés F ő s ére 1m e k aki r á 1y hoz című föliratában
1827 június 30-án hiába sürgette, hogy: "oktatómesterek készí-

3ésére megkívántatő intézetek állítandók", addig Pvrker, a Iő-
káptalan és a. megyés papság elismeréssel fogadott lelkes és
áldozatkész közreműködésével, 1828.évi november hó I-én meg-
nyitotta az egri egyházmegyeitanítóképzőintézetet, amelyben
mindama tudnivalókban gyakoroltatott és képesítést nyert az
ifjúság, melyek őket a népiskolák vezetésére alkalmatossá tet-
ték".3' Még Pyrker előtt Szepessy Ignác pécsi püspök Pécsett

32 Egyetemi és múzeumi könyvtár.
33 U. a.
34 U. a.
3, U. a.
36 Egyetemi hönyvtár. Cc. 216.
37 Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek. 1928. évi II. sz. körlevele.
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1810~ben, Pyrker példájárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKopácsU J ózsef veszpremi püspök.
később esztergomi érsek Veszprémben, majd 1842-ben Esztergom-
ban állított fel ilyen képzőt. . , '~- . :

. ' A tanítóképző-intézetek az 1. és II. Ratio idejében jjnálló
_ iskolatipusnak nem minősíthetők, alig egyebek, mint a né:PlSkrná

mellett hosszabb vagy rövidebb ideig tartó tanfolyamok, ahol '?-
jelöltek az általános műveltség elemeinek iliohéjban-- való meg-
szerzése mellett a tanítási gyakorlat némely fogását elsajátították
és.' állami érvényességű tanítói képesítést kaptak. ..

Fényes Elek: Maguarorl?zág steiisztilcé]«. Pest, 1842.38 Az
[, kötet 111. oldalán ír a tanítókról és a példányiskolákról. Sok-
kal részletesebben ír a Ill. kötetben az Oskolákról. A 73. §-ban
felsorolja a példányiskolákat, írván "a népiskolák tanítói és
segédei itt készíttetnek el". Ilyen példányiskolát 12-őt említ, a
már : többször említett 11-en kívül Fiuméről is a;t állítja, hogy
ott. is van tanítóképző. Azonkívül, írja "vannak még tulajdon-
képeni mcsterképző intézetek Pécsen, Veszprémben, Szepesen .és J

Esztergomban". Megjegyzi, hogy "a pécsi praeparan-dia a hol-
dogultSzepessu Ignác pécsi püspöknek, a veszprémi pedig
}{opácsU József esztergomi érseknek köszöni Iételét". Ebben az
időben a hely tartó tanács minden téren, de különösen az iskolákon
.takarékoskodott. "A nagyobb takarékosság végett a példány-
iskolák helybeli igazgatósága is, ahol csak lehetett, a helybeli
gimnáziumok direktoraira, minden további jutalmazás nélkül
átruháztatott.' '

A 7:5. §-ban, az ágo ev. iskolákról írja, hogy "a mestereket
az esperesek nevezik ki a humanitási osztályokig tanult" ifjak
közül. Már most tehát a falusi tanítók is lassanként a tanultak
közé fognak tartozni', s a mesteremberekből lettek mindig rit-
kábbak lesznek". "Náluk nem divatos a reformátusok, azon 'szo-
kása, hogy a végzett diákok rektóriákra mennek."

A 76. §-ban a reformátusokról szól. "A tanítók leginkább
olyan deákokból választatnak, akik 2-3 esztendőre a kollégium-
ból küldettek ki, akik a teologiai pályát elvégezték, s míg az
oskolai rektorságot viszik, a kollégium tagjai maradnak."

A n. §. a gör. kath.-ról és a gör. keletiekről szól. Az elsők-
nek "os~olatanítókat képzőintézetüle egy van, Ungváron, 1839-ben
1 professzorral és 19 növendékkel". Cör. keletieknek ugyanakkor
2 tanítóképzőjük van: "egy 6-Aradon az oláhok, a másik Zom-,,-
------

38 Egyetemi könyvtár. Cc.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW 11. - Fényes Elek állította össze az első
többé-kevésbbé megbízható statisztikai kimutatást Magyarország népisko-
láiról. Szerinte 1842-ben volt: .

Lélekszám El. tanító EL iskola El. tanuló

róm. kath, . 5,917.491 5.953 4.694 420.877
ref. 1,408.705 2.301 1.508 114.441
ev. 674.977 1.000 893 68.158
gör. kath. 755.657 476 478 10.000"
gör. keL -, 1,540.155 909 890 34.300
zsídö ". . 240.728 410 400· 24.000

W,537.713 9.049 8.863 671.776.

Magyar Tanítóképző 3
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horban a rácok számára. Mindegyik intézetnek van 1 igazgatója,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 catechetája, 3' professzora, akik közül egy a magyar nyelvet
is tanítja".

A 78. §. címezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOskolák a zsidóknál. ,,1836 óta a pesti 4 taní-
tós, teljes példányoskola." A további felsorolás szerint ilyen pél-
dányiskola még az ,ó-budai, aradi, nagykanizsai és a pozsonyi. 39

A Fényes Elek által felsoroltakon kívíil, mint már láttuk,
fennállott az egri róm. kath., továbbá anagyszebeni gör. keL

\ 1780 óta/o anagyszebeni és segesvari ágo ev. képzök közül az első
állítólag 1775, a második 1823 óta. Az erdélyi képzőkről abból
az időből nem sokat tudunk. Meg kell. még jegyezni, hogy. a
fiumei képző fennállásának semmi nyoma sincs és valami félre-
értésen alapult a különben meglehetős gonddal összeállított ada-
tok közé való felvétele."

A már említett, A magyar szerit korone országei népoktatás-
ügyének [ejládése'? című kötet szerint a II. Ratio korában 8 róm.
kath., 1 gör. kath., 3gör. kel.. ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1837j38.· évben is ugyanezen
'képzők álltak fenn. Ezzel szemben természetesen- a mi adataink
az igazolhatók.

---- Ebből az időből is vannak szérványos számszerű adataink.
Például az 1819-ben alapított szepesi férfi tanítóképezdében,
melyben a tanfolyam két évig tartott, 1820j21-ben ,7, 1821j22-ben
8, 1822j23-ban 5, 1823j24-ben 4, 1824j25-ben 4, 1825j26-ban 4.
1826j27 -ben 6, 1827j28-ban 11, '1828j29-ben 9 és 1840-ig összesen
128 tanító kapott tanítóképesítő bizonyítványt, ide nem értve
azokat, akik már hosszabb idő óta képesítés nélkül állasban voI-
-tak és a tanítóképesítő bizonyítvány elnyerése végett· appro-
batoríumi vizsgának vetették alá magukat.

Az egri róm. kath. tanítóképzőben, 1828-ban tőrtént alapí-
tásától évenként volt:

1828j29-bell
1829j30-ban
1830j31-ben
1831j32-ben
1832j33-ban
1833j34-ben
1834j35-ben
1835j36-ban
1836j37-ben
1837j38- ban
1838j39-ben

1. éves növendék II. éves uovendék

7
9

16
17
15
'8

7
.7
13
11
12

6
2'

7
7

10
3
4
1
t
1

39 Lásd még: Mandl: A magyarországi izraelita iskolák Il. József
alatt, továbbá ugyanattól. A magyarországi izraelita iskolák a XIX. szá-
zadban.

40 A gör. keletiek iskolaügyét az 17?6. november 2-án kiad ott csá-
szári patens rendezte., '

41 Eiume és a Magyar Tengerpart (Magyarország városai és vár-
megyéi). - A Consiglio Municipale hivatalos értesítése .

• 2 Hinsielos Statisztikai' Közlemények. Budapest, 1913. 31. köt. 122. L
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Az 1.828-1869-ig terjedő időben összesen 715 I. éves, 467
.II éves növendék volt. Ez utóbbiak tanítóképesítő vizsgálatot
tettek. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy az egri tanító-
képzőben is kétéves volt a tanítóképző tanfolyam. Feltűnik az
1. és-GFEDCBAII. évesek száma közötti nagy különbség, .aminek az oka
'abban keresendő, hogy az első osztály elvégzése után sokan mint
segéd-, sőt önálló tanítók, nyertek alkalmazást, mások pedig
mielőtt a II. osztályt elvégezték volna, már állásba mentek. Hogy
aztán ezek később tettek-e képesítő vizsgálatot, azt nem lehet

• megállapítani.

Ehhez hasonló adatok állanak rendelkezésünkre. Például az
:aradi gör. kel. oláh t<l:~!!ókél?e~déről is, mely 1812-ben alapítta-
tott és kétéves tanfolyamból állt. A képezdéből évenként kilépett
növendékek száma 1814-ben 127, 1815-ben 71, 1816-ban 41,
1817-ben 25, aztán évenként átlagban 25-30, 1848-ig bezárólag
1082 és 1850-től 1867-ig pedig 9~8. Ez aránylag nagy szám, mert
'voltak évek, amikor évenként 80, sőt 90~nél többen nyertek
tanítói oklevelet. Hasonlóképen ismeretesek a Szentendrén 1812- ~
''ben alapított és négy év mulva ZombQIba ~thelyezett szerb
tanítóképző évenkénti statisztikai adatai, mely intézet 1814-
'1850-ig 476, 1850-1867-ig 218 tanítót képesített. Ebben a képző-
:ben is kétéves volt a tanfolyam 1831-től kezdve. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Antal
:által vezetett budai tanítóképző intézetben 1822-1844-:ig, tehát
'23 év alatt, 100 tanítójelölt hallgatta a tanításokat. Megvannak

-'a győri tanítóképző adatai is 1I78-tól kezdve. - ,
~ Ezek az adatok sem teljesek és nem alkalmasak egy átte-

'ldnthető, biztos, számszerű kimutatás készítésére a tanítóképzőt
i-végzettekrő1. 43

Kiss József.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

G o n d o la to k a ta n y a i ta n ító k k ép z é s é r ő l .

Egy probléma. jelentőségét mindig az adja meg, hogy annak
tárgya minő vonatkozásban áll az egyén, a nemzet vagy az embe-
'riség felsőbbrendű érdekeivel. Amikor tehát mérlegelni akarjuk
a tanyai tanítók képzésének, nevelésének 'fontosságát, világosan
:kell látnunk, mennyit ér magyarságunk kincsesházában a nemzet
'azon rétege, amelynek számára tanítót akarunk nevelni. Talán

••' nem tulzok, amikor azt mondom, hogy történelmünk során elju-
tottunk ahhoz az időhöz, amikor minden attól függ, hogy a

..nemzet életfájának gyökere elég erős; egészséges-e arra, hogy
felfrissítő, újjáteremtő életerőt szállítson a sok vihartól, támadás-
tól, belső kórtóI megviselt törzsbe és koronába. A szántóvető
'falusi, tanyai nép ez a gyökér, amely konzervatívizmusával a
,földhöz, az. évezredes . röghöz és it tisztább erkölcsök talajához
köti a magyart. Gyökér, amely elszigeteltségében megőrzője, hor-

; ,43 A közöl! részletes adatok Schwarcz 'Gyula: Magyarország tanító-
-,képezdéinek statisztikája, Pest, 1867,című műve alapján,

3*

\
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'dozója nemcsak az ősi hibáknak, deazősi erényeknek is, s amely
'kiválóan alkalmas arra, hogy tisztább fajiságának erejével a nenr-
zeti lelket gyönyörűséges virágzásba hajtsa, amint' pl. Arany,
Tompa és másokköltészetében és a művészetek egyéb területein
is látjuk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEzt az értéket becsülik meg a szántóvető magyarban
a nemzet szellemi életének hivatalos irányítói akkor, amidőn nagy
szegénységünkben is elsőrendű szíikségletnek ítélték' a tanyai
iskolák beállítását.
, Az iskolák javában épülnek. Fehér falaikkal, piros tetőikkel
oly sokat igérő en néznek a búzaföldekrel Vajjon mit várjunk
tőlük? Megelégszünk avval, hogy egy-két évtized kemény mun-
kája után statisztikáink : diadalmasan hirdetik beiskolázásunk
javulását és hogy a nemzetek analfabéta létráján sikerült egy-két
fokkal feljebb hágni? Ha csak ennyit adnak azok a biztatóan
.tekintgető iskolák, keveset adnak! Mit várjunk, mit követeljünk
hát tőlük? Azt, hogy ezekben az iskolákban ébredjen fel a búza-
mezők népe nemzeti öntudatra, igyék a nemzeti műveltség forrá-
saiból és kapcsolódjék be nemcsak test, hanem lélek szerint .is
- a tanító lelkén keresztül - a nemzet életébe. -Áni. ezt a .lélek;..
kapcsoló munkát végzi minden magyar néptanító, akit nem -csu-
pán a létfenntartás ösztöne, hanem a lelke köt ehhez a pályához.

Miért vetődik fel tehát mégis a tanyai tanítók nevelésének
problémája? Egyszerűen azért, mert az idők forgása a tanyai
tanító lelkébe js, munkája elé is olyan akadályokat vetett, me;-
lyekkel az ifjú tanító-nemzedék a mostani átlagos lelki felkészült-
séggel győzelmesen megküzdeni még nem igen tud. .

Mi a tanyai iskola általában még ma a fiatal tanító előtt?
- A számüzetés helye, amely megfosztja őt attól, ami eddig
lelki szükséglete volt: szórakozás, gondolatok kicserélése, egye-
sületi élet, stb. Érzi a tudását, a szellemi fölényét és talán önérzet
dagaszt ja lelkét, hogy nagy munkával, keményakarással fel-
vergődött a kultúremberek sorába. Oly értékesnek tartja magát
és oly igazságtalannak az életet, hogy nagy áldozatának teljes
átérzésével lépi át a tanyai iskola. küszöbét. Néhány hétig, hó-
napig még csak eltengődik diákkori idealizmus ának morzsalékai-
ból, meg hát - adjuk meg, - akad egy kis öröme a gyerekek
között is, de amikor rászakad a télnek nagy csöndje, hava, amely
testestől-lelkestől elvágja őt a külvilágtól, amikor az egész emberi
társadalmat számára az a 60-70 gyerek képezi, akkor elkezdi
fojtogatui torkát a keserűség.

Láttam tanyai iskolát, amely fiatal tanítóját karácsony után
hiába várta vissza. Polg. iskolai tanár akar lenni, hogy ne jut-
hasson még egyszer ily sorsra] Láttam a tantermet. az iskola-
szekrényt, az asztal fiókját. Láttam a tanmeneteit, vezérkönyve-
ket, gyerekek irkáit, amelyeket a' [im-Iomból, kályhasarokbó]
mentett vissza a használatnak az .utódja, egyik tanítványom.
6h menyi tennivaló, mennyi munka, mennyi léleköröm mellett
mehetett el ez a szegényember, vakon, közönyösen, keserűen [
A tanyavilág megmaradt számára sivatagnak, a tanyai gyerek -
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k::;jlyö~riek,aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnép pedig, az istenáldott mgyar nép megmaradt -
parasztnak. Pedig az iskolaépület a legmodernebb típusú,' való-
ságos kis nyaraló volt. De az is csak épület maradt és semmi
más! Nem volt lélek, amely azt betöltse és a népnevelés templo-
mává avassa.

Mi még a tanyai iskola sokak előtt?

Az az első talpalatnyi föld, ahol megveti az egyik lábát
addig is, amíg a másikkal kedvezőbb talajra léphet. Ahol sátort'
ver, de csak könnyen .felszedhető sár-tort, addig is, amíg végleges,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t fundamentumos házat tud magának szerezni. Dolgozik is becsü-'
léttel, hogy üresedéskor kiérdemelje a községbe vagy városba való
szőlítást, Az ilyet a lelke, mint a költöző madarat az ösztöne,
viszi, húzza arra, amerre jobb sorsot remél. Megértjük mi ezeket'
a vándormadarakat és nem ítéljük el őket. Nőnek a gyerekek, a
'tanítói fizetés kevés ahhoz, hogy kettőt-hármat a városban, inter-
nátusban neveltessen és iskoláztasson, Megértjük,amikor azt"
rnondják: "Folytassa a fiatalabbja, ahol abbahagytam!" De ez a
folytatás mindig új kezelést jelent és így lesz a tanyai iskola a
kezdők próbálgatásainak színtere, ahol sok idő, sok energia megy
veszendőbe, amíg a kezdők megtalálják a tanításban, nevelésben,
emberekkel való bánásmódban a leghelyesebb utat, - hogy ami-
kor már-mái megtalálták. a kedvezőbb kilátások őket is útnak
indítsák. A nép pedig, amely egy darabig várja-várja, hogy lesz-e
már tanító, aki az övé akar maradni is, amikor megunja a várást,'
egyszer csak elidegenedik az iskolától is, meg annak mindenkori
gazdájától is. A tanító pedig panaszkodik, hogy a községi elől-
járóság nem hajtja elég szigorúan végre a mulasztó gyermekek
szüleinek megbírságelását ...

Nézzünk egy harmadik típust! Vannak tanítók, akiknek
otthonuk lett a tanyai iskola. Virágzó kis gazdaságuk hirdeti"
hogy anyagiakban kárpótolták magukat a kultúra előnyeiért.
Ha ez a tanító nem elég lélek ahhoz, hogy szemét a nemzetnevelő
eszményére függessze, nagyon könnyen megesik, hogy prima, jó
gazda lesz elsősorban és csak azután iskolamester, aki otthono-
sabb a mezőgazdasági vagy borászati kérdésekben, mint a didak-
tikaiakban; aki nagyobb figyelemmel kíséri az árutőzsde árainak
hnllámzását, mint a gyermekek lelkében végbemenő változásokat.

.: Beszéljek-e . azokról a fiatal nőtanítókról, akik a népet
valami egészségtelen szentimentalizmus szemüvegén keresztül
nézték s amikor először mered velük szembe az élet 'a maga ke-
mény realizmus ával, lelkesedésüket, munkakedvüket vesztve ván-
szorognak tovább képzelt idealizmusuk roncs ain.

Vagy végre, hányan áldozták fel tanítói, tanító női tekin-
télyüket a rosszul értelmezett népszerűségnek, saját kárukori
tanulva meg azt, hogya nép a tanítóját csak addig becsüli meg,
amig benne szellemi és erkölcsi vezérét is látja.

Nem folytatom tovább! Az igazságnak teszek eleget, amikor
azt mondom, hogy" mindenkor voltak és ma is vannak a tanyák-
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nak igazi munkásai is. E szomorú filmnek a Ieperegtetése csak"
arra való, hogy belássuk, hogyatanítóképzés folyamán igenis
szükség van olyan lelki kvalitások fokozottabb, kifejlesztésére"
amelyeket a nép tanító munkájának ez a legnehezebb, leg-
speciálisabb területe megkövetel.

Melyek ezek a lelki kvalitások? Hogy erre megfelelhessek.
újra megszólaltatom az életet és folytatom annak a bizonyos el-
árvult iskolának torténetér.

Új gazdára volt tehát szükség. Intézetünkhöz fordultak-
helyettes ért. Hivásomra azonnal jelentkezett egyik volt nöyeu-,
dékünk Pest környékéről, aki friss diplomájával nem tudott még
elhelyezkedni. Azok közül való, akik tanítványkorukban csakúgy:
itták a tanár szavát. Nem szépítgettemelőtte semmit: "Egy tauí-
tós iskola! Tizenkét km.-nyire a várostól. Az elődje csak félévig
bírta ki. Nehéz sora lesz. Maga városi lány ... Mer-e vállalkozni?",
"Merek." "És csak így? - néztem végig kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkis kosarán, - hát
a többi?" Mosolygott. "Majd csak lesz valahogy!" Megfogadtat-
tam, hogy kitart évvégéig. Megigértettem. hogy tájékoztat min-
denről, s megigértem, hogy egyszer felkerekedünk és megláto-
gatjuk. És most beszéljen Magda az ő leveleiben. Tisztelt,
olvasóim pedig bocsássák meg, hogy egy kis tanítónő privát"
aprólékos kis dolgait Önök elé hoztam ahelyett, hogy valamelyik
ifjúsági lap szerkesztőjének kűldtem volna be, de hiszem" hogy e
leveleken át meglátjuk a jövő tanyai tanítójának egypár vonását •.
Naplószerű feljegyzések, időrendben, alakítás nélkül közlöm őket.

Február 25.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tisztelendő Igazgatónő!

Annyi sok mondanivalóm van! Azt sem tudom, hol kezdjein. Tegnap
óra után elmentem, hogy majd kocsi után nézek, Elmentem vagy három
helyre" úgy, két-három km. messzeségbe. Este lett, mire visszajöttem. '
Reggel %8~kor mái' Majsán voltam. '12 km.-nyire lakom ám l Elszalad'tam
a "Hangyába". Ott átadták a félhónapra járó 50 Pvt. Vettem egy rész-
vényt. Majd a Csábi úr, a Hangya vezetője, egyúttal az iskolaszék gond-
noka, vett pártfogásba. Beszereztem mindent, amire gondoltam. szüksé-
gem lesz. Senuni fölöslegest nem vettem. De azért van a szidoltól kezdve
minden. A vett dolgok 38 P 90 fillérbe kerültek. Azt hiszem, nem nyuj-
tózkodtam tovább, mint ameddig a' takaróm ér. A .Hangyából" az igaz-,
gató úrhoz rohantam, ,aki nagyou kedves, figyelmes. A jövő héten, kijön.
Úgy hallom, hogy most már ő is nőtanítót akar, eddig férfi-pár-ti volt.
Az igazgató úrtól a plébániára futottam. A nagyságos urat megkértem,
hogy lehessen imaházat tartani. Nagyon örült. útbaigazítást adott, hogy
és .mint vezessem s kaptam egy nagy könyvet. Boffini könyvét. Tegnap
este 6 órakor volt az első összejövetel. Sokan voltak, nagyon hallgattak
reám. Fölolvastam a szt.. Evangéliumot, a péntekit, utána a magyará-
zatot, majd a fájdalmas olvasót imádkoztuk. Én voltam az előimádkozó.
Utána egy ének volt. Nagyon örültek. Mind hálálkodott' és azt mondták:'
"Isten fizesse meg". Mikor mindenki kiment, egy szülővel beszélteni s'
akkor behoztak egy széket, meg egy mosogató tálat: Tudják, 'hogy kevés'
portekám van s bár én nem kérek, mégis segítenek. Kaptam egy asztalt
s . két széket. Ma hoztak konyhába való vvizes padot.. Nem is vártam.
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"

De örültem, mert jó szívükről győződtem meg. A portáru már tiszta.
Rendezgetek. Kevés holmicskám lesz, de megtöltöm a lelkem tartalmával,
Iűtöm a szobáim szénnel, meg a szívem melegéveI.

Március 12.'
Hála Istennek, már itthon vagyok Majsáról.,Reggel fél hatkor indul-'

tam gyalog, de bizony csak féltizre értem ki, pedig nem pihentern. Azt
hiszem, nevettek volna, ha látnak, hogy bandukoltam, jobban mondva,
hogy bukdácsoltam az úton. Egyszer én is hangosan felkacagtam saját
magamon .. Csomagom is volt, nem is egy, nem is kettő, hanem három.
Kettőt összekötve a vállarrira tettem, egyik elől lógott, a másik hátul, a
harmadikat a kezemben vittern. , .

Egyszer egy homokárokba legurult egy csomag a vállam ról. Utána
másztam. A kutyák is megugatták az útszéli vándort, de nem bántották..
Szóval igen érdekes volt az én utazásom. Természetesen hideg szoba várt
s nagyon éhes lettem. Vagy negyedórát pihentem, :v.iO·kor kezdtem a
tanítást. Bizony. most is dermesztő hideg a szobám, pedig két órája,
hogy be van fűtve, de az összes szén fél vödör. Fa ugyan vall, de még-
friss, csak füstölög. Szenet sem lehet. szerezni, mert a kihozatala bajos ..
A.mai nap sZQ\"aÍ: fuccs l • .. , .

.Volt itt egy férfi a városból, utánanézni, hogy a kéményscprök jór
végezték-e a dolgukat. Kérdezte, hogy egyedül lakom itt bent? Mesélte.,
hogy Ő semmi pénzért ebbe a homoksivatagba inern jönne lakni, pedig.
Argentinában farmokon is élt, de állítása szerint ez vadabb vidék. Én nem'
tartom annak, csak mosolyogtam magamban. Dehogy vagyok egyedül,
mert azt én se nagyon bírnám ki. S ha úgy akarja az Úr, itt maradok
az életem végéig is. Úgy. érzem, nincs nagyobb nyugalom és boldogság,
mint az a tudat, hogy van fölöttünk Isten, akinek akarata nélkül egy
hajunk széla sem görbül meg.

Március 14.·
Bizony anagy öröm". ho~nT levelet kaptam, érezteti még liatását.

,Nagy önmegtagadásomba kerül, ha eszembe jut óra alatt, hogy ,ne gon-
deljak rá. Csak úgy birom, ha ana. gondolok, hogy így nem teljesíthet em
úgy a kötelességem, mint kellene s akkor nem is érdemlern meg .

. ' 1',., ,

.Az .órám a napkeléshez igazítom. Egy cédula .van kifüggesztve a.
szobámban s.. arra van két hóra előre feljegyezve, mikor kel és mikor
nyugszik a nap. De ma például egész nap borús volt s így nem tudtam
az időt.. Találomra. Igazttottam be az órát s aszerint tanított,aln.

Fogalmazásjavítás is volt. S oly, boldog vagyok, .hogy kezdenek a
gyermekeim eleven részt "enni benne. S úgy szeretik a, javítási órát!
Eleinte nehezen ment s mindenkinek hosszú lett az orra. Most azonban
látjuk, hogy' mennyit tanulnak belőle. Ha eljönnek Tisztelendő Igazgató-
nőék, akkor is tartunk egy fogalmazásjavítási órát. Holnap lesz i5·e.
Sajnos; a mi ünnepségünk nagyon szerény lesz. Egy kis szavalat, mondok
egy kis beszédkét agyerekeknek s elénekeljük a Himnuszt. Ezt bírtam'
mégcsak megtanítani -s ez sem megy még fényesen. Na meg imádkozunk
a hazánkért. Ezután pénteken nem megyek be Majsára. Úgy gondoltam,
pénteken délelőtt egy óraeskára elhívom a gyöngébb gyermekeimet, ne-
hogy az órán ,kelljen számukra másoktól az időt elrabolni.

Március 19. . .
Ma az első este, hogy egyedül vagyok. A juliska, ki eddig átjárt,

nem jöhet. többé. Kell otthon is a suba s nincs szegényeknek szalma-
zsákjuk. Mást nincs kedvem hívni, mert legtöbbnek nincs megfelelő
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ágyneműjc. Megszokom lllfljdezt is. Sha megijesztene valaki, akkor Ís!
majd lesz valahogy: Hála a jó Istennek, hogy jó fantáziát adott s elkép-:
zelem, hogy kik vannak velem. Jól van ez így.

A napokban kaptam levelet N.-től. Azt is írja, hogy ültessek virá-
got. Fogok is, de azt hiszem, ha látná ezt a földet, nem mondaná.. Meg'
csináljak szép vizsgát. 6h Istenem, én megteszek mindent, amennyit az,
erőmböl megtehetek, nem ugyan a szép vizsgáért, de azért, hogy köte-,
lességern teljesítsem, a jó Istenért és a gyermekeimért, de azt az egyet,
tudom, hogy nem lesz fényes vizsga, de hiszen nem is ez a fő ...
: Ma közös fogalmazási óránk volt.' Oly meglcpó ,dolgokat mondanak

a gyerekek, hogy sokszor bámulok. Csak a számtan! Különösen az V-VI.
osztáll yal nem tudom, mit kezdjek. Még a ~II-IV. osztály anyagát sem
tudják. Mit csináljak? Alig .várom már, hogy az igazgató úr kijőjjön

még mióta itt vagyok, nem volt - s lássa. hogy mit hogyan, tudnák,
s, ne ?l,<:oljanak túlságosan. Tudom, hogy 'kezdő vagyok s nincs gyakor-'
Iatom, de azért a gyerekek se sokat tudnak, ,-
:, Azért oly sok az örömöm, mikor az iparkodásukat látom. A legkel:,

Icmcsehben akkor érzem magam, mikor reggel az iskolába lépek. 7 óra-
kor már mindenki itt van, legfeljebb egy-kettő hiányzik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAit gondoltam,'
hogya késések, hiányzásole napi renden lesznek 5 kellemesen, csalódtam.'
Nem riterek még ennek túlságosan ö rülni., Tartok tőle, hogy lassanként
Qtth.on fogják, őket állatot őrízni. Otthoni leckét sem igen merek már
~dm~ - :Jár eddig mi~ldig, elvégezték, -;-' de tudom, hogy dolguk vall,
szegénykéknek ,otthon IS..• ' ' , ' '

Március 20.
. Hála a jó Istennek, .az 'első, éjszaka sikerült. Este csak Iábújjhegyen

mertem járni, hogy a nagy csendet ne zavarjam ..Igaz, többször felébred-,
tem, de azért nem nagyon féltem s mindössze csak kétszer -hallottam,
hogy az előszoba ajtaját akarják kinyitni, Ez lesz az idegeim tűzpróbája,
Azon csodálkozom, hogy az elődöm mért nem mert itt aludni. Mindenki'
azt mondja, hogy sohase aludt itt, hanem hol az egyik háznál, hol a,
másiknál.

Igaz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmár buzgón kotyvasztok. Tegnap főztem valami négy, napra'
elegendő krumplilevest. A' másik tál, étel friss Iesz. Az' egyik nap 'sült
tojás, a másik nap tojássült. Ez már óriási haladás.' J aj, pedig úgy nincs
kedvem fŐZIÚ. Ha volna valaki, akinek kedvéért érdemes lenne, de ma-

ganmakf , ' ,
_ Tisztelendő Igazgatónő! Tessék képzelni, mit fedeztem fel az egyik

~ye{'ekell1 irkájában. Szóról-szóra kiirom : "Kedves félegyházi kisasszony.
Nagyon szeretném, ha meglátogatnának minket. Hogy mi mit tudunk.
Nemcsak a városiak tudnak, mi is tudunk valamit. Kigyós, 1928.GFEDCBAH L
15-én." Aznap 'nem is volt' tanítás. Mit tetszik hozzá szólni? -Egyszer,
mondtam nekik, lehet, hogy Félegyházáról jönnek kisasszonyok meg-
nézni, hogy mit tudna le a kigyó si tanyai gyerekek. Ilyen fölfedezéseket',
teszek! Egy Ill. osztályos füzete ez, Csóti Ilonkáé. Alig látszik ki a föld-
hő]. Ugy-e helyes? Leírta anélkül, hogy mondtam volna, a szíve vág yát..

Március 21.
Ma' megismertem egy' hallliscsaláclot.Pedig ott laktam 10 napig.

Még mindig nem hiszem, hogy "alaki ilyen legyen. Igaz, sokan mondták,
hogy ilyenek .a. Nyergesek. É,n nem hittem. Ma már azonban kezdelll;
hinni. J aj, csak soha ne rismertem volna meg, őket. ,Azé~·t, még mindig
hiszem s tudom; hogy núnden cmberbcn Vari=vate.mi jó, 'csak, 'f?l, kell'
azt fedezni. ' . , .' .,', "
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Április 11.

(Miután leírja a Kigyósra-j utás lchetöségét, így folytatja):

_ A -leányok, azt hiszem, nem .f'ognak egy kis sétától megijedni; hisz
I\ek~kis ei 'ke~f készülniök ilyesmirc. Azt.hiszem;oo jó lenne nekik, ha,
látnák, .hogv itt is szép. az élet s itt is vannak .örömök, amiket a 'n~gy.
világhan oly kevesen találnak meg, Nen; akarorn .rábeszélui Tisztelendő
IgaZgatóllőt, tudom, nincs is reá szükség, 'mertcliD',is kijönnének, ha'
lehetne. . . , ,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ .
Április 12. ,'l"

Este: 6' óra van. Most jöttem az iskolámb61. Egy kicsit fáradt is
vag yok, Úgy történt, hogy mikor délután a gyermekeket haza akartam
engedni, vihar lett, majd esni kezdett. Csúnya idő volt. Mit csináljak?'
:F;nekeltünk, majd mes.iltem s elmeséltern rajzolvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz árva Ketica törté-
netét, A gyermekek tátott szájjal figyeltek. Nagyon örülnek, ha: rajzolok
s sokszor kérik is. Boldog vagyok ~ örülök a krétának. Nem tudom, meg-
köszöntem-c már? Közben jöttek a gyermekekért.Mindig kevesebben let-
tek. Várt egy kis lányom, Pannika, csupa iész és elevenség. Már szolgál.:
Libapásztor. ő a legbátrabb, 'legbiztosabb mindenben. Kérdem tőle: ;,Mit
gondolsz, eljönnek-e érted?" ,;Nem jönnek!" "Hát miért?" Rám néz mo-
solygó' arccal, de könnyes szemmel: "Azért, mert én szolgálok !" Persze,
persze! Szolgálóval nem sokat-törödnek! Úgy fájt a szívem ! Alig látszik
ki a földből s már maga keresi a kenyerét. Sokszor elnézem, amint jóc

ízúén majszolja, amit, a gazdaasszonyától kap.

:'. 'j.1i~denkiooazt kérdezi: nem unalmas atanvánf Rá is érek unatkozni!
Ha minderrtúgy végezriék, ahogy szeretném, a~ éjjelt is' nappallá kellene
tennem."Azonban úgy csinálok most, amint Tisztelendő Igazgatónő írta,'
a jó Istennek is, hagyok munkát. .' .. ' '.

Ma, elmentem a [uszti néniékhez. Rég nem voltam náluk, pedig
annyit kérnek, hogy jőjjek. Nagyon jó asszony és bácsi, ökIcüldtek asz-
talt, mikor idejöttem. Három- gyermekük jár az iskolába. Beszélgettünk ..
Közben .elmondottam, hogy szerétném már a földem dolg4t, elintézni .s
mivel tudom, hogy ők úgy sem veszik ki, mert van nekik bőven, elmond--
tam, hogy és mint ésjnenrryiért akarom kiadni s kértem, adjanak taná-~
csot, Aztán még beszélgettünk, én meg jöttem s máshová is benéztenL
Egyszer csak látom ám, hogy jön juszti néni, meg ,a Lajos bácsi. Hová
iparkodnak? Hát hozzám. Eljöttek, megnézték, a Iöldemet.X'sodálkoztam,
mert tudtam, hogy nem szándékoznak kivenni, hisz a -magukét sem győ:
zik megrnűvelni. Végül kibujt a szög azsákból. Keveselték, amit én gon-.
doltam, hogy kérek s kioktattak, hogy és rnint csináljam. Azt mondták,
nem akarják, hogy rosszul járjak. Gondomat viseli az én drága népem l,
Nem engedik, hogy rosszul járjak. Azt sem tudom elfelejtenivhog y juszti
nénianegnézte a konyhám .. Nagyon tetszett neki, de azt mondja, nincse-'
nek a szögek. jól a falba verve, bizony azok hadilábon állnak s én is
rnindig reszketek, hogy leszakad;a polcom. Azt. möndta, hogy eljön és
jOl beveri. Ezek az én drága emberelm. Úgy sajnálont őket. Annyit kér-,
nek, maradjak' itt. .Én persze nem mondom se azt, hogy maradok, se azt,
hogy megvék. Hej, Kigyós-puszta! Sokat köszönhetek neked s nagyon
szeretlek téged. Nem felejtlek el I -. '.... '

, . Igen' Tisztelendő Igazgatón(), most még jobban ki akarom nyitni a
szemeul.' hogy még több szépet vegyen észre' az 'én drága-népernben. Mégf

jobbarrkt akarom tágítani a -szívem, hogy. még többet fogadjon be s hogy
még jobban szcresse őket. 't·
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Május 1. .

(Amiko!'" meglátogattuk az iskolúját.)

Ma beszélgettom a gyerekekkel a tegnapi napról. Egész odáig van-
nak. Az V. és 'VI. oszálv le is írta a tegnapi napot. Szünetben kinéztem
az ablakon. ök kinn v~ltak. Odajöttek az"ablak alá és elénekélték azt
a helyes kis nótát, amit tegnap tanultak. Egész jól tudják. Én is csak'
most fogtam fel, hogy milyen szép. Ugyan ki gyártotta? Öraután tüzet
gyujtottunk, megmelegítettem a paprikást és megvendégeltem őket, -de
megmondtam, hogy a Tisztelendő Nővérek és a tanítónénik küldik s ők "
főzték. A lépcsőre ültek össze-vissza. Az ölükbe fogták a tányért s úgy
ettek. Pazar fényképet lehetett volna róluk csinálni. A fehér kenyér is
ízlett s azt üzenik, hogy nagyon. köszönik a Tisztelendő N övéreknek és
tanítónéniknek. Mindenki elmosta a maga tányérját. Roppant helyesek,
egyszerűek voltak. ,,' ,

Délután az elsősöktől kérdeztcm, tudják-é, ,kik voltak tegnap itt?
Az egyik azt mondta: a nővér-urak.

Van egy fiam, illetve kettő, testvérek. A napokban hallottam, hogy,
nem rég halt meg az édesanyjuk, Azt is .hallottam, hogya kisebbik sokat
sír utána. Ez az én II. osztályos Lojzi fiam. .Nem tudtarn soha, hogy miért,
sír olyan semmiségek iniatt. Most. márvtudom.v Lám, erre jó, hogy,ehne-
gyek ide-oda, Náluk ugyan még .nern- voltam, de .hamarosan elmegyek..
Ma megint elbúsuIta magát a kis Lojzi. Valahogy úgy,fájt ,s csordultig
volt nekem is a szívem. Magamhoz öleltem. A gyereknek felragyogtak a
szemei, piros lett, ragyogó szernckkel .nézett körül,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil gyerekek is; mind
mosolyogtak. Nekem ipedig ,c~~yjóleső öröm szállt ~ szívemhe. Boldoggá
tettem egy .kis árvát..Most valahogy úgy ézem, ho,gy az örömök között
nincs tisztább, szebböröm, miní mást boldoggá tenni. .A tanítónőnek ma
- úgy gondoltam, - napsugárnak kell lennie! Mások népnevelőnek. nem-
zet napszámosának mondják a tanítót. ÉÍl ezután arra törekszem, hogy
parányi napsugár legyek, hogy' il lelkekbe tudj'amszürni a, fényt és mele-
get. .Ezután "arra törekszeni,' hogv mindig moscl yogjak az iskolában.' Ne
kelljen' a gyerekeknek azt kérdillli, 'ha kérdő mondatot mondanak:
"A tanítónéni rmiért "olyan 'szomorú maonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt' Már gyülnek az i~llaházba,
illetve a májusi ájtatosságra. 'Tele rakják '5l jó öre~ nénikék az' aszralornat
virággal.lBeszélgetünk. Épp most" mondják .' "A kisasszony rnindenre jó,
mint li szalonna-zsír." Ez kÖzmondás.' Vége hna 'litániának. Nálunk
egy kicsit hosszabb az, il yesmi. Utána 'hál:'om' nénivel beszélgetrem. Morid-
ták, mért nem ta~tok tyúkokat. kutyát stb: Valahogy kipattant, hogy nem
maradok itt. Elkeidtek mindháünan'sLl:ni.Én is velük együtt bömböltem.
Hogy aztán mit mO,ndtak,ncIÍl akarom leírni. 'Juszti néni m'esélte,' hogy'
a napokban a kíslánya (I."oszt.) azt mondjaineki 'otthon: '"Édes anyám,
van ám nékem egy másik édesanyám is." Kérdi tőle juszti néni, hogy 'hol?
"Az iskolában, a: tanítónéni. Ne haragudjon édesanyám;' de én ait a
másik édesanyámat is úgy szeretern, mint magát.". Drága csöppségeim!

V<lll itt' a közelben egy szomszédom. Nem rég ismereni őket, mert
nincs gyerekük az iskolánál. Kezdő emberek.' Fiatal'ok. Az asszony olyan
20-21 éves, a férfi 2~~25. Egy hathónapos gyermekük van. Szegények,'
mint minden kezdő ember. Áthivattam. tegnap őket. Este, éppen feküdni
akartam, mikor jöttek. Nem tudták, iniért hivatt am. Odaadtam a földe-
met. .Megmondtam : nem kívánok semmit se ..érte -. örült~k" mert , akármi-
lyen silány, mégis föld., Én is örülteru., Hálát adok a jó Istennek, hogy.
szegénységem mellett- is megengedte, hogy segíthetek máson.. Az. én sor-
som meg majd Ö bírja.
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Május 13.

A vizsgától már nem -izgulok olyan borzasztóan. Köszönöm, hogy,
megtetszett nyugtatni. Gondolkoztam, tényleg mitől és kitől izgulok?
Valamennyire rájöttem. Attól féltem, hogy nem jó kérdéseket fogok fel-
adni, vagy belesülök s az bizony bántotta volna a hiuságomat. De most..
úgy érzem, nem az emberek tetszéséért és kedvéért dolgoztam, mert a jó
Istenen kívül senki se volt tanuja. Tehát már nem bántana. ha nem vol-
nának az emberek megelégedve. Lesz minden úgy, ahogy it jó Isten
akarja. Az én igazgatóm, taufelügyelöm és legfőbb ellenőrző-hatóságorn :
a lelkiismeretem, az pedig nagyon szigorú előljáróm volt, sohasem hagyott
békén, ha valami mást szerettem volna az iskolai munka elé tolni.

Május 21.

A vizsgám elég jól folyt le. Az igazgató úr sokat könnyített rajtam.;
Az első osztályosokat ő szólította fel s az asztalnál olvastatta, még pedig
össze-vissza a könyvből.. Svégül az elnök is, meg az igazgató is kijelen-'
tették, hogy még ott sem tudnak a gyerekek úgy olvasni, ahol egész év-
ben volt' tanítás. A il. osztály olvasásától meg egyenesen el voltak
ragadtatva. Legyen nyugodt Tisztelendő .Igazgatónő, ha az éjt kell nap-
pallá tennem, akkor is 'rendbe hozok mindent, Egy tollvonás .írnivaló
sem fog utánam maradni. Így határoztams ehhez ragaszkodom.

Tessék képzelni, ha1lom a plébánián, hogy a kigyósiak azt kí ván-
ják, jöjjön ide is ki pap' misézni. Azt kérdik, mit csináltam a néppel?
Istenem, semmit" csak szerettem l \ '

Magda hódítása nem egyedül, álló,. Amit szerénysége elhall-:
gattat vele, azt az, igazgatójától s anépművelési titkártól halljuk,

, Mikor az első népművelési előadást akarta megtartani, tízen
ültek előtte, másodszor 20-an, harmadszor 60-an s azután ..hóna-:
pokon keresztül 120-150 embernek beszélt, akiketnem ,a kényszer"
hajtott, hanem 'annak a ,fiatal lánynak lelke vonzott oda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,f., befe-:
jező vizsgálatot négyszer kellett megtartania, .mert 'a' nép művelés '
hudapestiTrányítói, egyik a másik után, a saját itapasztalatukbó]
akartak meggyőződést szerezni arról, amit a másik regélt arról
a 15Qemberről, meg a tanítójáról. És az a -150 ember, - embere,
asszonya, legénye,. leánya" - ,negyedszer is ugyanazzal a buzga-
lommal ülte, dolgozta és örülte végig a vizsgát, mínt .Iegelőször,
mert a kisasszony úgy akarta., ' ' ", ' " '

Berendelték .a nyáron a cinkotai népművelődési tanfolyamra,
Kérték, beszéljen a tanfolyam hallgatói előtt ,a módszeréről., Nyil-
vános előadásra nem volt kapható, de -privátim .úgy J~r,ták hozzá
akollégái, mintha búcsújárás lett volna. Itthon nekem azt mondta:
"Nincs en nekein módszerem, ~ meg' is mondtam nekik: É'n 'csak
szerettem őket, az én'népemet. Minden kérges kező fé:dib~n az
édesapámat, minden asszonyban az éd~sanyámat, minden legény-
ben, leányban a testvé~emetbecsültem. Ismerem az eszük járását.
Tudom, hogy mikor a, legény hallgat, aJ.ll1ak' úem ,a' dac" nem ' is,
mindig a tudatlanság az oka, hanem az önérzete. Fél, hogy paj-
tásai kinevetik,a tanítója leszamarazza. Ali.nak bátorítás, mégbe-
csülés kell és unegoldódik a nyelve. Ákkor 'lesz majd' .mondani-
valója is, kérdezni~alójáis,Fegyelme~n~,m .ritkán: kellett, Látoga-
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tóim néha a kulcsl yukon figyelték, hogy vajjon ki tart 'köitük:"
csendet, rendet, amikor nem vagyok benn. Senki. Mindenki nyu-
godtan beszélget a szomszédjával. Én is mindig nyugodt, csendes-
hangon beszélek velük. A legkisebb szelgálatot is megköszönöm-
nekik. De' minden .kérésemet parancsnak veszik. " Végül hozzá'
teszi: "Tudom, hogy más helyen, más 'vidéken énis ügyetlenül,
állnék velük szemben, de itt közülük való vagyok. Könnyű azzal
az anyaggal dolgozni, amelyet ismerünk. Akinek nehéz, azért ne-'
lréz, mert nem ismeri őket., De az ne is menjen közéjük. Többet:.
ront, mint használ." .

El tudom hinni, hogy vannak a férfitanítók közt is, akik
ilyen lelkülettel dolgoznak. És ezek a jövő várva-várt tanyai taní-
tój, akik úgy üÍdhlnak Kigyósra, Bugacra, Majsajakab-, Fülöp-
jakab-, Szabadjakabszállás pusztái ra, ahogy a hithirdetés' aposto-
18.'ia pogány missziókba. Három évelőtt mint a csonkaszárnyú ;
fecske, úgy néztem egy vonat után, amely tíz testvéremet a Déli~'
vasúttól Kína felé indította. Ma már. tudom, hogy ennek az árva
országnak is van Kínája, amely. apostoli Ielkületű munkásokat
kíván. Olyan tanítókat, akik krisztusi szeretetet hordanak a szi-'
viikben és hirdetnek tetteikben; akik önzetlenül, számítás nélkül
tudják kincseiket odaszórni azok közé, akiket szegén'yebbeknek
látnak; akik nem azt Iatolgatják, hogy mennyire kötelesek, hanem
akik szeretnék megsokszorozni erőiket másokért; akik azt hirdetik
tetteikben, hogy "az én igazgatóm, tanfelügyelőm, legfőbb ható-
ságom a lelkiismeretem!"; akik előtt a tanyai gyerek is ugyanaz;
mint a városi: a inagyarságnak kifejlésre váró bimbója, egy szebb
jövőnek nagy igérete; akik napsugarak mernek lenni, hogya ta-:
riyai gyerek lelkébe is beleszőjjék a világosságot és meleget, az
igazságot és szeretetet, amelyektől a szirmok, a lélek erői kipat-
tannak; végül akiknek szeme szeretettel tudja végigsimogatni 'a
Kispál Mihályokat, Juszti néniket, a kemény kötésű Andrásokat, :
a tisztalelkűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjulcsákat és azt tudják róluk érezni: "az én népem,
az én drága népem!" Röviden: tanítókat vár a tanyavilág, akik-
ben az Isten szeretete a magyar föld, a magyar nép szerétetével
párosu lva diadalt ül. . .

Most már az a további kérdés; hogyan termelődik ki ez a
tanítói tipus? A kisebbik részük isten adta 'őserő, amelyelőtör
különösebb külső hatások nélkül is, a nagyobb részüket nekünk
kell a hivatásra ránevelnünk, az ötévi képzés tartama alatt.. .

E feladat teljesítésére alkalmas minden tanítóképző, ahol nem
csupán tudományt akarnak osztogatni, hanem vállalják a lélek-
képzés munkáját is. Különösebben kell erre gondolnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAott, ahol ~.
végzett növendékek elhelyezkedésének statisztikája ezt sürgeti is.,
A mi tanítványaink fele helybeli, kiskunfélegyházai, a másik felét
is. az ,AJföldről kapjuk.. Ezeknek 75% -a, 9- tanyákon kezdi meg.
rnunkáját. Nagyon természetes követelménynek tartjuk tehát, hogy,
tanáraink lelke, tanítása szorosabb vonatkozásban álljon az. Alföld
népével. Az irodalom tanárai' például megkülönböztető Figyelem-
mel és szeretette] foglalkoznak azokkal' az írókkal, akiknek írásaÍ-

Y
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bÓl a nép lelke árad felénk. A régieken kivül Gárdonyinak, Tö,-
mőrkénvnek, Mórának egy pár könyvére rá lehetne írni:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVezér.~
kön'yIJ a magyar,földnek és népének sz~reteféhez.' Földrajzi, bio:'
Iógiei kirándulásaink elé etnográfiai célokat is tűzünk. Mindmeg-
annyi alkalom, hogy tanár és tanítvány érintkezésbe Jusson a nép-.
pel. Az énektamir a népdalokon, a rajz- 'és kézimunka tanára a
népművészet darabjain keresztül 'törekszik megismertetni és meg-
szerettetui a nép lelkét. .

-Kitünő nevelő eszköznek hizonyultak azok a pedagógiai -ki-
rándulások, amelyeket V. éves jelöltjeink számára három év óta.
rendszeresítettűnk a tanyai iskolákhoz. Természetesen csak oda :
megyiink, ahol szívesen látnak. Rend,esen volt növendékcink isko-
Iájába. Célunk korántsem a tanító munkájának megbírál ása, hisz.
mindig kész programmal megyünk és rendesen egész idő alatt nu
.foglalkozunk a gyermekekkel, hanem inkább, hogy az érdeklődést
és szerétetet ébresztgessiik a kilátásban lévő munkatér iránt es
hogy növendékcink idealizmusát reális alapokon.Eejlesszük. Hogy
'mit csinálunk ily látogatások alkalmával? Legelőször beszélgetünk.
Az iskola tanítójának a szeméri át nézünk mindent s aztán a ma-
gUllkén. összehasonlítunk felfogásokat; nézeteket, tapasztalatokat.

Korrigál~nk va~y ~egl~YU~S:Ul:~. ,.Lelkesed~nk vagy le~kesí~ü~~~onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj.
, Amikor tanítványaimelőször ültek 'a pétermonostori tamtolloL"'(1' p"

szo ácskájában a buboskemence körül és elcsendesedve nézeget-
ték. a mestergerendát, megszólítottanr őket: ki tudna szívből
pétermonostori tanító lenni? 18 közül csak kettőnek csillogott 'a
.szeme, Később, a gyermekekkel való foglalkozás közben mindig
többnek és többnek. Megállapítják, hogy a tanyai gyerek ész dol-
gában nem á mögötte a városinak, csak a képzet- és szókincse
más, a -lélek ugyanaz. Megtelt valamivel az iskola is, meg a szívünk
is, amitől jól éreztük magunkat. A tanya vesztett valamit a rideg-
ségéből. Megtettük az első szerető lépést a tanyák világa felé. Így
van ez máskor is. Hazajövet új munkához látunk. Feldolgozzuk
a gyüjtött tapasztalatokat. Jut téma a magyar dolgozatokhoz,
pedagógiai szemináriumi órákra, tanítási gyakorlatokhoz, önkép-
'zőköri gyűlésekre is. Minden 'ilyen út után mintha hatalmas élet-
áram frissítené fel pedagógiai munkánkat. .

Egy másik eszköz. Évek óta szokásban van nálunk, .hogy V_
es IV. éves jelöltjeink számára háromnapos szociális tanfolyamot
szerveziink, amelyen a Kath.' Nőszövetség vagy, a Szociális
'Misszió- Társulat vagy a Szociális Testvérek Társaságának vala-
'melyik tagja készíti elő növendékeinket az Iskolán kíviili szociális
munkálkodásra, Mindig nagy. támogatásunkra voltak, de mindig-
éreztem a különbséget 'a nagy városok proletárjainak és a mi né-
pünk anyagi, szellemi és erkölcsi szükségletei között. Az idén végre
felfedeztem "azokat, akik nekünk valótaclhatnak. Ezek a tisza-
újfalusi vagy tiszaugi bencés obláták, akiknek ,társasága csak nem-
rég támadt fel százados poraiból. Lelkes tanyai tanítónőkből és
'hitoktatónőkből toborzódtak, akik hivatásul nem az iskolai taní-
tást, hanem a tanyai nép hitéletének gondozását tűzték ki maguk
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'elé, de épen ezért, mint a tanyák .népének ismerői, barátai, a
'3 napos tanfolyamokon kitünő munkatársaknak bizonyultak.

Ime, így próbálgat juk a vidéken növendékeink lelkét prepa-
rálgatni. Ha volna még kivánnivalónk, úgy az lenne, hogy növén-
-dékeink a IV. és V. évfolyamban rendszeresített hitoktatónői ki-
.képzésben is részesüljenek, hogya vallásoktatás terén is nyugod-
iabban, biztosabban dolgozhassanak.

Említettem külső akadályokat is. Ezek főképen anyagi ter-
mészetűek. Ezeknek elhárítása már kivül esik a tanítóképzők
hatáskörén. Ha a tanítónak nem kell' már rettegnie gyermekei
iskolázás a miatt; ha a 'középiskolák internátusainak kedvezményes
helyeit elsősorban az ő gyermekei számára tartják fenn; ha nem
esik meg soha többé az, ami az idén iskolanyitáskor, hogy egy
tanyai tanító az utolsó percekben könyörög egy kath. képző ajta-
jánál leánya felvételéért, "mer't tiszta jeles bizonyítványa ellenére
is már második éve marad ki az állami intézetek kedvezményes
helyeiről: akkor talán hamarabb találkozunk olyan tanítókkal,
'akik 15-20-25 éves tanyai működésük alatt össze tudnak forrni
lélekben is népükkel.

Végezetül még valamit. Tudom, hogy más képzőknél is van-
'Jlak a mieinkhez hasonló törekvések. Talán más formában. más
-eszközökkel. Cseréljük ki az árúinkat! Hozza a női lélek, a~it ő
szépnek, jónak, célravezetőnek látott, de hozza a férfi-tanár is,
amit ő talált és adjuk őssze kincseinket a magyar népnevelés
javára. Amikor ezt tesszük, tűnjék el közöttünk minden különbségzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-és legalább mi, a leendő népnevelők nevelői mutassuk meg, hogy
tudunk találkozni ésegyek lenni a magyar földnek és magyar nép-
nek a szeretetében!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bali Mária Ildelonss.

ASRQPONMLKJIHGFEDCBAp ed a g ó g ia ta n á r a in a k képzése.'
1.

A polg. isk. tanárképzés UJ rendje a tképzői tanárképzést
~J helyzet elé állította. Egyesületünk az új helyzetnek meg-
felelően revízió alá vette a tképzői tanárképzés eddigi módját,
.megjelölte új kereteit, határozati javaslatba foglalta azokat s
az így elkészített javaslatát a Ill. Egyetemes Tanügyi Kongresszus
tanítóképzői szakosztályával is elfogadtatta. A tanítóképző
tanárképzést illetőleg tehát Egyesületünknek megvan már az
,-egyetemlegesen elfogadott programmja. E szerint a tanárképzés
:a_budapesti tudományegyetemen, illetőleg a megfelelő főiskola-
" on történnék. A jelölt 4 félévi tanulmány után Ietenné az alap-
,vizsgát, további 4. félévi tanulmány után a szakvizsgát. Miután
_ily módon a' szakmájához szükséges, kiképzést elnyerte, meg-
.kezdődnék elméleti és gyakorlati pedagógiai kiképzése, éspedig
.<olymódon, hogy 2 féléven át a tudományegyetemen a filozófia

1 A dec, 3-iki választmányi Ülésen tartott előadások.
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'és a pedagógia köréből, a gyakorl6 tarrítóképzőben> pedig> a
fanítóképzői pedagógia korébő] előadásokat' hallgatna, szemi-
"náriumi rnunkát végezne, továbbá ezekkel 'a tanulmányokkal
'párhuzamosan agyakorló tanítóképzőben .hospitálna, tanítana
's mindenképen résztvenne a gyakorló tanítóképző minden élet-
'tevékerrységében. Tanulmányainak betetőzésekép pedig a tizedik
félév végén' pedagógiai és gyakorlati vizsgálatot tenne. Íme, a
"taní'tóképzői tanárrá-Ievésnek az útja. 'Ezen az úton akarunk
:egy Iépéssel előbbre jutni most, amikor H, '.tanítóképző tanár-
.képzés ' szakcsoportjait 'meghatározni törekszünk.

A szakcsoportok kijelölésében segítségünkre lehet az eddigi
:.gyakórlat s az a .mód, 'ahogy e kérdés a' középiskolai tanárkép-
'zésben megoldást nyert A tanítóképző tanárképzés szakcsopor-
'iosítása'a' középisk. tanárképzés szakcsoportosításának analó-
giájára azonban csak annyiban tőrténhetik, amennyiben e két
iskolatípusban azonos tantárgyak fordulnak elő,' Az eltérő tan-
iárgyak viszont sziikségképen eltéréseket idéznek elő a szak-
csoportosftásban, Így áll elő a tanítóképzői tanárképzésben az
ének-zene szak,' Ei rajz; továbbá a kézimunka .saakcsoport, További
-eltéréseket fog okozni a nyolcosztályú népiskola tervezett reformja.
Eszerint 'ugyanis a népiskola felső tagozatában mezőgazdasági,
ipari és-kereskedelmi ismeretek is tanítandók. A tanítóképzőnek
iehát ezek tanítására is elő kell készftenie :a leendő tanítókat
-vagyís 'a tanítóképzői tanárképzésbe ' az', eddigi szakcsopontok
mellé továbbiúj,' a kőzépiskolai tanári szakmáktóI eltérő szak-
'csoportokat kell felvenni. Végül itt van a pedagógiai tanszék,
-mint a. tanítóképzői tanárképzés különleges szakcsoportja. Jelen-
'leg épen az' a feladatunk,hogy azt állapítsuk'meg" miképen tör-
ténjék, a' pedagógia-szakos tanárok kiképzése..

'Nézetem szerint· a:' pedagógia-szakos tanárok .. kiképzésének
'módját két "körühnénv szabja meg:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyik 'a ' pedMógiánakmint
tudománynak a természete; másik a kéttág'ozatú tanítóképző
-érdeke. A, kőrűlményeknek ezen megjelöléséből látszik, hogy
.nem a jelenlegi helyzet szemszőgéből, hanem' az Egyesületünk
.által kontemplált főiskolai fokú tariítóképző szemszögéből veszem
"vizsgálat' alá a kérdést.' ,

, 'Ha ~# nézzük, hogy, 'aZ ú. n. ,:nágy pedagógusok" Ii~gyan
)ettek, apedagQgia' kla~szikusai vá,' egy - sajátságos megálla pí tás-
hoz jutunk. Azt látjuk ugyanis, hogy az iskolákban más pá-
lyakra,teológÍa, jogi, esetleg.' orvősi pályára készültek" vagvis
más tudományokori keresztül jutottak' el' apedagÓgiához.
Moitieigne " jogi pályára, készült, 'Cornenitú; 'teológiát tanult,
Locke rryelvésiéttel és orvostudoinánnyal foglalkozott, Rousseau
;,autodidaxis' ú1:j~ri mindentfanult, cshk pedagógiát' nem, Basedom
papi pályára' készült; Herbéjtrt természettudományt és' matem'a-
'tikát tanult stb: 'E példákat könnyen 'lehetne szaporitani úgy
afuúlt időkm!velési írói kőréből, mint a félen' pedagógiát tudo-
mányosan művelő egyetemi tanárai köréből. Az, -esetek vala-
mennyiében azt látjuk, hogy a pedag.ógiával való foglalkozást

P'
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.más tudományokban való elmélyedés előzte meg. Ugylátszik, "a
pedagógia természetéhez tartozik, hogy művelése felteszi' atudó-
.mányokban, téklntettel az emberi .elme korlátolt befogadó képes-
ségére, egy-két tudományban való teljes otthonosságot, E kövezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L

_

telmény a tanárképzés szempontjáhól azt jelenti, hogy a peda-
gógia-szakos Jelöltnek előzőleg éveken keresztül egy-két tudo-
mány egész körét kell birtokba vennie, anyaga felett áttekintést
szereznie, e tudományokon keresztül megismerkednie a tudomá-
nyos kutatással s tudományos módszerekkel, és csak ha mindennek
birtokába jutott, láthat a' siker reményével e pedagógia tanulma-
nyozásához. E szempontból 'a pedagógia hasonlít a filozófiához.
Csak pedagogizálni épen úgy nem lehet, amint nem lehet csak
filozofálni. Minél több tudományba tartozó tárgy ismeret birtok ..
lása, s 'az elmének az a kiműveltsége, amelye tárgvismeret- meg-
szerzésének szükségképeni következménye, alkotják azt a
szilárd, konkrét, bázist, amely nélkül a pedagogizálás laza ho-
mokra van' építve. , '

A 'pedagógia tanárainak eddigi kiképzése e' nehézséget
'könnven. leküzdette. A, jelölt a polg. isk. tanárképző főiskolán
előzőleg szakismereteket, megfelelő szakműveltséget szerzett.
Hiszen előbb a nvelvtörténettudománvból, földrajz-természet-
rajzból (biológia, kémia) vagy mathematikából-fizikából polg.
isk. 'tanári vizsgála tot kellett tennie és csak akkor mehetett az
egyetemre két "évig pedagógiát és filozófiát tanulni. Egyesüle-
tünk tanárképzési új programmja szerint a tanárjelölt a tanító-
képző főiskola jeles .tanítói oklevele alapján kerül az egyetemre
s így nem rendelkezik többé a pedagógiával- való foglalkozás-
hoz azzal a tudományos alappal, amivel eddig a Paedagogium
ellátta. 'Mikor ezt .mondom, nem jelenti ez a, tervezet kéttagozatú
tanítóképző főiskola nívójának lekicsinylését, amint ezzel a
kérdés előadója az előadói javaslatot követő .hozzászólásokrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tett megjegyzéseiben megvádolt." Mindaddig, amíg a népiskolá-
ban osztályrendszer uralkodik,. minden tanítóképzőnek vagy
tanítóképző főiskolának az összes kdzismereti," művészeti vagy
ügyességi tárgyakból általános .műveltséget kell nyujtania,
'viszont a pedagógiának a tanárképzés .kereteiben .való tanul~
mányozása ezen általános kiművelődést követő, két-három tudo-
mánvra kiterjedő szakműveltséget feltételez. Tehát végezze bár
a tanítóképző főiskola a maga feladatát' a Iegideálisabban, még
sem fog soha áPedagóg':ia tanulmányozására olyan értelemben
előkészíthetni, amint azt fentebb jeleztern. Közműveltségi részé-
ben elegendő" alapot ad ahhoz, hogy' felső tagozatában a jelölt
pedagógiával népoktatási vonatkozásban' foglalkozhassék, de
nem adhatja meg azt a szakműveltségi alapot, amely szükséges
ahhoz, hogy valaki a: pedagógia szakemberévé lehessen. .

.Hog y a pedagógia tanárainak kiképzése nem olyan könnyen
megoldható kérdés, mint a többi szakosoké,. azt mindenki, aki ,~

2 Mesterházy Jenő: Megjegyzések a hozzászólásokhoz. Magyal'
Tanítóképző. 1928. 92.
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polg. isk. tanárképzéstől elkülönült tanítóképzőr tanárképzéssel
foglalkozik, kénytelen megállapítani. Akik ezt a részletkérdést
érintették. így a tanárképzés reformjának előadója, a pedagógia-
szakos tanárok kiképzését úgy képzelik, hogy az 'ilyen tanár-
jelöltek köteleztessenek, hogy a pedagógia és filozófia mellé tet-
szésük szerint egy humán- vagy reáltárgyat is tanulmányozzanak
és belőle alap- és szakvizsgát tegyenek." Ennek a megoldásnak
kétségtelen szervi hibája az, hogy a pedagógiával párhuzamosan
szerezteti meg azt a, ebben az esetben kis körre terjedő, tárgyi
bázist, amelynek pedig a pedagógia és a filozófia tanulmányo-
zásának kezdetén már meg kell lennie; Nem szorul magyarázatra,
hogy mennyire más az, ha szimultán végzünk olyan tanulmá-
nyokat, amelyeket pedig adolog természete szerint meghatározott
egymásutánban kellene végeznünk. Erre az ellenvetésre előadó a
nozzászólásokra adott válaszában egyszerű szervezeti kérdésnek
mondotta, hogy a pedagógia-szakos tanárjelölt a választott tár-
gyat az első négy félévben végezze el s hogy aztán a kővet-
kező négy félév minden idejét, a filozófiának és pedagógiának
szentelhesse.' Ez a megoldás nem látszik megvalósíthatónak
Formai Iiehézségekbe is ütközik. Hogy fogja a jelölt a válasz-
tott tárgyból két év alatt az alap- és szakvizsgát is letenni? Ha
csak alapvizsgát tesz. nincs vele elérve a cél, mert az alapvizs-
gálati anyaggal még nem nyert a tárgy felett olyan tartalmi
uralmat és áttekintést, me ly elegendő alapul szolgálhat a filozófia
és pedagógia műveléséhez. ,

Amint az eddigiekhől látszik, a pedagógia .tanárainak egy
más szaktárggyal kapcsolatos képzése egyik változatában sem
felel meg a pedagógia tudományelméleti természetének. Meg-
győződésem szerint nincs tehát más megoldás, mint a pedagógia
tanárainak kiképzését az iskolaszerű képzésen túl eső időre bízni.
Ebben az esetben a tanítóképző főiskola felső tagozata úgy kapná
tanárait, mint ahogy kapják más főiskolák. A pedagógia iskola-
szerű anyagát minden tanítóképző-intézeti tanár a tanárképzés
ötödik esztendejében és azt megelőzőleg elsajátítaná az egyete-
men, ezentúl a pedagógia tanárait nem termelni kell, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azoknak ki kell termelődniök. Nincs tehát szükség külön filozófia-
pedagógiai szakcsoportra. Minden tanítóképző-intézeti tanár (és
csakis az l) lehessen a felső tagozaton a pedagógia tanára, akinek
a filozófiával és pedagógiával való foglalkozáshoz kedve éskülö-
nös hajlandósága van s aki ennélfogva éveket töltött ebben a
tanulmányban és sikeres tanulmányait akár irodalmi tevé-.
kenységével bizonyította be, akár azzal, hogy e tudományokból
az egyetemen magasabb tudományos kvalifikációt (doktorátust,
magántanári fokot) szerzett.

Ez a megoldás úgy a kéttagozatú főiskola, mint a tanári
haladás és ambició szempontjaból egyaránt helyes. A tanítóképző

3 Mesterház y Jenő:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fanítóképzői fanárképzés reform ja, Magyar,
Tanítóképző. 1927. évf. 110. l.

• Id. cikk. M. T. 1928. évf. 92. l.

Magyar Tanítóképző
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főiskola különböző tárgyakat tanító szaktanárai a pedagógiából
és filozófiából az ötödik' évben' egyforma iskolaszerű képzésben
részesülnének. Pedagógiai tudásukban és a pedagógiát illető érté-
kelésükben bizonyos homogénitás alakulna ki. A nevelési és taní-'
tási problémákat megközelítően azonos szemszögből tekintenék.
Ily módon olyan pedagógiai nriliő alakulna ki, amely kedvezően
ütné rá szakiskolai bélyegét a tanítóképző főiskolára. Ami pedig
a tanárok haladását illeti, ha a pedagógiai 'tanszékek betöltését a
szabad fejlődéstől tesszük függővé, nem lesznek a tanítóképző
felső tagozatára predestinált tanárok. Az út szabad lesz. A felső
tagozatra kerülni, mindenkinek egyformán lesz kilátása. Minden
az egyesek buzgalmától, a pedagógiával való 'foglalkozásuk mély-
ségétől és eredményességétől függne.' Egy intézmény virágzása'
és fejlődése pedig nem' csekély mértékben függ az érte dolgozók
lelkesedésétől és becsvágyától.· .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Molnár Oszkár.

2.

Minden tanárképzést azzal az emberrel kell kezdenünk, akit
ta'nárfá akarunk képezni. Az eszmények felé' törekvő tanárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz
eszmények felé törekvő emberrel kezdődik. A tudományos és
szakszerű képzés csak akkor lehet értékes, ha egészséges erkölcsi
aranyra olt juk ezeket az értékeket. Csakis mintaember lehet
minta-tanárrá. Ha tanárképzésről beszélünk,' akkor legelőször az
itt hangoztatott előfeltételt kell biztosítanunk. Azaz azt kell néz-
nünk, hogy a jelentkező jelölt lelki élete olyan egészséges-e,
amelyből a kívánt egészséges gyümölcs fakadhat. Ezt az előfelté-
telt jellemlapoes: kifejezésre jutó felvételi feltétel megállapítása
révén kell ·biztosítanunk. Ezen az alapon csak olyan ifjú lehet
tanítóképzőintézeti tanárjelölt, akinek tanítóképzőintézete részé':
ről kiállított jellemlapja minden tekintetben teljesen megbízható:
Ez ugyan minden tanárjelöltre vonatkozik, de az egészséges lelki-
világot olyan nagyjelentőségűnek tartom, 'hogy e feltételnek új-
ból való hangsúlyozását szükségesnek tartom. E .jellembeli fel-
tétel érintése után azzal a nézettel térek át speciális tárgyamra,
hogy sziikség van sajátos pedagógus tanárképzésre. amely fel-
fogásom szerint a következő szervezetet kaphatná. .

Az eddig elfogadott tervezet szerint a -tanítóképzőintézeti
tanárjelöltek képzése az egyetemen; az Apponyi kollégiumban és
a gyakorlati kiképzést' végző tanítóképzőintézetben folyik. A
pedagógus tanárjelöltekképzése ise három intézményben bo-
nvolódnék le. Ehhez .képest külön kell tárgvalnom a pedagógus
tanárjelölt tanulmányait az egyetemen, elfoglaltságát az' Apponyi-
kollégiumban és végül gyakorlati . kiképzését a' tanítóképző-
intézetben. Először felolvasome tanulmányoknak táblázatba fog-
lalt javaslatát (1. a táblázatot), azután törékszem - a szükséghez
képest - a javaslatot indokol ni.



I, az egyetemen.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKozműnelieégi
gyak. egyike 4
éven át.
a) lle~DQészetrajz em-

bertannal.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) 'Magyar )rodalom.
c) Történelem műve-

lődés történettel,

2. Filozófia: a) az első
4 félévben: lélek-
tan, logika, etika,
esztétika.

b) az 5. félévtől kezd-
ve: a filozófia el-
mélete és törté-
pete. Vallásbölcse-
let.

3.. Pedagógia az 5. fél-
évtől kezdve: nevelés-
tan, tanítástan, mód-
szertan, szervezettan,
neveléstö rténet.

4. Fiiggelék : 'általános
embertan, szociológia,
kriminológia, patholó-
gia. .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . a z A p p o n y i k o llé g iu m b a n .

szemiruirium. mind a 10 féléven keresztül:

A családi nevelés kérdéseinek tárgyalása.

{

A népiskolás gyermek és a tanítónövendék testi és lelki vilá-
3. és 4. félév. gának vizsgálata és megfelelő gondozásának tárgyalása.

A magyar ember sajátos jellemvonásainak kutatása és az
azokhoz alkalmazkodó nevelés megbeszélése.

{
Az iskolánkívüli népművelés kérdéseinek megbeszélése.
A leventék helyes vezetésének módja.
A gyermekbírósági tárgyalásokon való részvétel és az azok-

{
ból eredő feladatok megbeszélése..- Javító-intézetek és Tanítás:

gyógypedagógiai intézetek látogatása és mődszerük tár- 2.
gyalasa. . a) tanítóképző-intézet-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit.

A lélektan, a logika, a neveléstan, a tanítástan, a nevelés- ben, ~,

{
történelem és szervezettan tanításának módja (Tanterv és b) gyakorló elemi is. pi

7. és 8. félév. utasítás). A külföldi népoktatás és tanítóképzés ismer- k 1'b S'
tetése. o a an. po

:>;"
J Pedagógiai klasszikusokból szemelvények olvasása és meg-o
1 beszélése. 3. A gyakorló iskola oe- ~

{
A pedagógia legújabb műveiből szemelvények olvasása és zetöjének egy félévell ]

megbeszélése. '. át való állandó segí- !ll'
tése és helyettesítése. ('D

Minden félévben szerepel: kötelezö olvasmányok kijelölése és .
az olvasottakról való beszámolás- ,továbbá pedagógiai folyó-
iratok olvasása és a cikkek felett eszmecsere folytatása.

2. Népiskolai szeminárium az 5. félévtől: a népiskolai tananyag feldolgo-
zása az illetékes szaktanárokkal: a népiskolai módszer megbeszélése a
gyakorlóiskola vezetőjével. .

3. Közös szeminárium az összes tanárjelöltek részére: Utasítás általános
része, rendtartás, adminisztráció; a különböző tárgyakon keresztül a
tanítói személviség szolgálása. "

A p ed a g ó g ia ta n á r a in a k k ik ép z é s e .
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aj A pedagógus tnruu-jeloli tanulmánya az egyetemen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
pedagógus tanárjelölt egyetemi tanulmánya lényegesen külon-
bözik a többi tanárjelölt egyetemi tanulmányaitól. Amíg a többi
tanárjelölt két főszak mellett hallgat ~ később meghatározandó
mértékben és módon ~ pedagógiai és filozófiai kollégiumokat is.
addig a pedagógus tanárjelölt kezdettől fogva a pedagógiát és a
filozófiát tekintse főszakjának, úgy azonban, hogy ezek mellett
még olyan tárgycsoportot tanuljon, amely pedagógiai munkájá-
ban segítségére lehet. Ilyeneknek tekinthetők azok a tantárgvak.
amelyek egyrészt az ember természeti életére (természetrajz-
embertannal) másrészt az ember szellemi világára (irodalom, tör-
ténelem) vetnek fényt. Akik pedagógiát tanítanak, ismételten
tapasztalhatják, hogy munkájuk sikeres voltának sokszor az a
feltétele, hogy járatosak legyenek a természet három világában
és az ember testi életének ismeretében;' máskor pedig szükségük
van arra, hogy ismerjék az emberi léleknek a történelemben és
az irodalomban való megnyilatkozásait. Ehhez képest a filozófia
és a pedagógia mellett választható főtárgy a következő háro~
tantárgy egyike lehetne: aj természetrajz embertannal;onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb] magyal'
irodalom; ej történelem művelődéstörténettel. Eközműveltségű
tárgy tanulása az alapvizsga követelményeinek megfelelő mér-
tékben kötelező. A jelölt ebből is tartozik félévenként kollokválni,
a' negyedik félév végén pedig alapvizsgálatot tenni. Az alapvizs-
gálat után a jelölt tetszésétől függ, hogy folytatja-e e· tárgy
tanulását, vagy sem. Több vizsgálatot ebből nem tartozik tenni.
A 'felszabaduló időt a következőkben vázolt nagyméretű peda-
gógiai elfoglaltság fogja igénybe venni.

Általánosan elfogadott elvnek tekintjíik azt, hogy minden
szakképzést azokhoz a speciális feladatokhoz kell szabni, amelyet
az illető pálya megkíván. Ehhez az érvényes elvhez alkalmaz-
kodunk akkor, amikor a pedagógus tanár jel ölt tanulmányaiba -
a jelzett mértékig - csak olyan diszciplinákat iktatunk. amelyek
a leendő tanárt sajátos hivatásában lényegesen támogathatják.
Ennek az elvnek a sérelmét látnám abban, ha a pedagógus tanár-
jelölteket olyan módon képeznők, mint a többieket, s csak később.
választhatnák a pedagógiát szaktárgyuknak. Több szemponttal:
igazolható, hogy ez az eljárás a tanítóképzés kárára volna;
1. Nyilvánvaló, hogy az ember kultúrtartalmak befogadására
való képessége véges természetű; amennyit pl. a differenciál és.
integrál-számítás köréből befogad szellemi életébe, ugyanannyi-
val kevesebbet fog a pedagógia köréből magába szívni. Ez a,
megállapítás nem vonatkozik a tanárjelölt szükséges alapművelt-
ségére. Az egyetemen ugyanis nem alapműveltség adásáról van
szó, hanem valamely szakban való mélyebb kiképzésről. Ha a
pedagógus tanár jelölt általános műveltsége nem elegendő, akkor'
e hiány pótlásáról más módon kell gondoskodnunk. 2. Az eddigi
tapasztalataink is igazolják azt, hogy voltak olyan tanítványaink,
akik azzal a gondolattal tanultak tovább, hogyunajdan tanító--
képzőintézetekben pedagógiát tanítsanak. Nem tartom a peda--
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gógus tanár lelki élete egészséges Iejlődése szempontjából helyes-
nek, hogy az' ilyen fiatalember csak kerülő úton (két főtárgy
összes nehézségeinek legyűrése árán) jusson csak kedvenc tan-
tárgyához, 3. A ránevelés gondolata nemcsak a tanítóképző-
intézetekben, hanem a tanárképzésben is érvényes. A jelölt peda-
gógiai érzéke jelentékeny mértékben erősíthető és irányítható, ha
kezdettől fogva a pedagógiát és filozófiát tekintheti főtárgyának.
4. A tapasztalat azt is igazolja, hogy az egyetemi tanulmányok
alatt különböző szaktárgyakkal való beható foglalkozás inkább
eltávolítja a' jelölteket a pedagógiai gondolattól, minthogy ahhoz
közelebb vinné. A fiatal óriások több példát szolgáltatnak arra,
hogy a maguk specialis tárgyának mélyebb ismeretében kicsi-
nyesnek látják a pedagógia apró szükségleteit. 5. Kérdésünk meg-
ítélésénél nem lehet irányadó az a tény, hogya középiskolai
tanárképzésben nincsen külön pedagógus-tanárképzés. Hiszen
nyilvánvaló, hogy itt a tanítóképzőintézetek egyik speciális szük-
ségletéről .van szó. Az a speciális szükséglet beszél 'itt, amelynek
általános kifejezője az, hogy szükségét érezzük a külön tanító-
képzőintézeti pedagógiának. •

A filozófiai és pedagógiai tárgyakból való mértéket a dok-
torátusi mérték szabja meg. A vizsgálatok rendjét és anyagát az
arra hivatott bizottság fogja majdan megállapítani. Csak azt
akarjuk hangsúlyozni, hogy tanári oklevelet csak az a jelölt kap-
hat, aki az Apponyi-kollégiumban való tanulmányait sikeresen
elvégezte. A jelöltek főtárgyaikon kívül tartozzanak az egyete-
men általános embertant, szociológiát, kriminológiát és patológiát
is hallgatni és azokból kollokválni, miután ezek a nevelés kérdé-
seinek megoldását több vonatkozásban támogathatják.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A pedagógus lani:lrjelölt tanulmánya az Ap ponui-kollé-
giumben. .. A pedagógus tanárjelöltnek az Apponyi-kollégiumban
való elfoglaltsága hármas irányú.

1. P e.d a góg i a isz e min á rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi um. Ennek ismertetett tar-
tal mát a következőkkel okadatelom. A pedagógusok mindjobban
ráeszmélnek arra az igazságra, hogy az iskolai munka sikerének
feltétele jelentékeny. százalékban a jó családi neveléstől függ.
Sokat lendíthetünk e tekintetben az Apporryi-kollégiumban, ha
a jövő .tanítók pedagógiai. tanáraival megszerettetjiík a családi
nevelés kérdéseit, ha ismertetjük a jellegzetes közös hibákat és
rámutatunk a javítás móc1.jára.Kívánatos volna ezt - az eddigi
tanulmányainkban többé-kevésbbé elhanyagolt - kérdést a jövő-
hen tervszerűen felkarolnunk. A pedagógia területén minderő-
sebben jelentkezik az a kívánság, .hogy az iskolai munka közép-
pontjáha a gyermek, illetőleg a növendék állíttassék. Ennek az
egészséges kívánalomnak is akarunk eleget tenni, amikor az
Apponyi-kollégi'umpedagógiai szemináriumában vizsgálat tár-
gyává tesszük a népiskolás gyermek és tanítónövendék testi és
lelki világát, és keressük azt a módot, amellyel az ifjúság saját-
Íagos világa gondozható. Ezzel kapcsolatban megbeszélhetjük a
tanárjelölteknek tanítójelölt korukból való élményeit is. Azonban
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mi nemcsak a gyermeket és ifjút akarjuk.a kutatásvtárgyává
tenni, hanem a magyar gyermeket, a magyar ifjút és vele együtt
a magyar ember lelki világát is. Keressük a módokat a kedvező
magyar jellernvonások erősítésére észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil kedvezőtlenek levezeté-
sére, hogy ezzel az ismerettel hozzájárulhassunk a sajátosan ma";
gyar nevelés kiépítéséhez. Így adhatunk mélyebb tartalmat a
nemzetnevelés . kifejezésének. Szükség van arra, hogy a pedagó-
gus tanárjelöltek rendszeresen bevezettessenek az iskolán-kívüli
nép művelés kérdéseibe és a Ieventék helyes vezetésének módjába.
A tanító leendő társadalmi környezetét is tanulmány tárgyává
kell tennünk. Gyakoroltatnunk kell a tanárjelöltet abban, hogy
az élet legkülönbözőbb megnyilatkozásainak (gyár, egyesületek,
szövetkezetek, az utca élete, társadalmi 'érintkezések, stb.) nevelői
mozzanatait tudja meglátni. Az elhagyatott és úgynevezett' rossz
gyermekek felkarolása szempontjából gyermekbírósági tárgyalá-
sokon is részt kell vennünk és' az azokbólleszűrhető tanulságokat
megbeszélnünk. Ezt a tanulmányt kiegészíti a javítóintézetek
látogatása és módszerük megbeszélése. Ilyen eljárással kisebbít-
hetjuk esetleg a javítóintézetekbe ker.ülők számát, amennyiben a
javítóintézetek nevelői szellemében rejlő erővel sok bajt. meg-
előzhetünk. Miután a sziíkség ott fejleszti ki a legerősebb peda-
gógiai érzéket, ahol a gyermekben legtöbb a fogyatékosság, azért
fontos a gyógypedagógiai intézetek látogatása, módszerük meg-
beszélése és keresése annak, hogy a tanító ezekből mit alkalmaz-
hat. Különösebb jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy
a pedagógus tanárjelölttel a pedagógiai tárgyak médszerét meg-
beszéljük. A hospitálással és a néhány tanítással ezt a kérdést
nem tekinthetjük elintézettnek. A jelölt alacsonyabb fokon min-
den tárgy tanításának módszeréről már hallott valamit;. azonban
il ,pedagógiai tárgyak módszeréről --'- ezek. természetének meg-
felelően - eddig még nem tanulhatott semmit sem. És ha ehhez
hozzávesszük még e tárgyak tanításainak nehézségeit, , fenyegető
veszedelmeit (pl. a léleknélküli lélektan tanítását), köunyen be-
látjuk" hogy az eddigivtapasztalatok rendszeres, átadása. nagy-
jelentőségű. Sőt éppen a tapasztalható nehézségek" teszik indo-
kolttá . azt, -hogy e tárgyak .tanításánakmódját .közelebbről is
tegyük tanulmány tárgyává. Hordjuk össze mindazt, ami .e .tár-
gyak tanítását gyümölcsözőbbé teheti. Fontos feladata a peda-
gógiai szemináriumnak, hogy kijelölje és számonkérje azokat a
könyveket, amelyeket a jelöltnek el kell olvasnia. Ebben szem
előtt tartja azt, hogy a jelölt az egyetemi tanulmányaival kap .•
csólathan mit olvas. Ennek kiegészítő része más pedagógiai mű-
vekből való szemelvények és folyóiratok olvasása, s az olvasot-
tak felett való eszmecsere folytatása: A pedagógus -tanárjelölt-
nek az Apponyi-kollégiumban nincsen szüksége külön filozófiai'
órákra; ebből elegendő az, amelyet az egész tanulmányi idő alatt
az egyetemen kap.

2. Nép i sk o la isz e m i n á r ium. A pedagógus tanár-
nak; járatosnak kell lennie a népiskola minden tantárgyának
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módszerében. Ennek egyik előfeltétele, az, hogy biztosan tudja, a
népiskola anyagát. Ha magunkba tekintünk, s nem akarjuk sem
magunkat, sem másokat ámít ani, akkor azt kell megállapítanunk,
hogyanépiskolás mértékben sem tudjuk a tantárgyakat, ha
azokat az ismereteket- fel nem elevenítjük. Azért szükség van
arra, hogy a pedagógus tanárjelölt az alapvizsga letétele után
az .Apponvi-koljégium. különböző szakos vezető tanárai~al át-
vegye a közműveltségi tárgyakat az anyag ismerete szernpontjá-
ból. Ez a kővetkező Apponyi-kollégiumi elfoglaltságot kívánja.
Az ötödik félévben heti két óra a magyar nyelv és .irodalom
köréből; a 6. félévben két óra a történelem, .alkotmány tan . és
földrajz köréből; a 7. félévben két óra a természettudományok
köréből; a 8. félévben két óra a művészeti és gyakorlati tárgyak
köréből (rajz, kézimunka, ének, testgyakorlás) és a 9. félévben
két óra a gyakorlóiskolában, amely időben a gyakorlóiskola
vezetője bevezeti a népiskolai nevelés és tanítás.' főbb prob-
lémáiba. " "

3. Köz ö s sze min á r ium. A pedagógus tanárjelölt részt'-
vesz a tanárjelöltek összességének 'szervezett közös pedagógi al
elfoglaltságon is. Ennek azelfoglaltságJlak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil célja, hog y a
leendő tanítóképzőintézeti tanárok szaktárgyaik falai fölé emel-
kedve - lássák az egységes célt:' a .tanítót. Ennek a tartalma az,
hogy a tanítói' személviség legjellegzetesebb jellemvonásait álla-
pítsák meg, s azután kutassák, hogyatanítóképzőintézet kiilön-
hözőtantárgyai' hogyan járulhatnak hozzá : ennek' a közös cél-
nak az eléréséhez. Tehát itt. kell megbeszélni a különböző tan-
tárgyak nevelői vonatkozásait, továbbá a tantárgy tól függet-
Ienül , adódó névelői problémákat,SRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t kell meggyökereztetni azt
a szellemet, hogy' a tanár a növendékben a leendő tanítót lássa.
ne' pedig á historikust, geografust, 'matematikust, fizikust, zen észt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
stb. Itt kell rámutatni arra a sajnálatos+tényre, hogy a tanárok
sokszor egymás jó hatását lerontják. Ebbe a keretbe tartozik a
tanítóképzőintézeti utasítás általános részének, továbbá egyes,
rendtartási kérdéseknek, az adminisztráció lényegének stb. meg-
beszélése.

ej A 'pedagógus ianúrielölt didaktikai gyakorlatai is mó-
dosulnak. A tanítóképzőintézetekben való hospitálások és taní-
tások során arról is kell gondoskodnunk, hogy a pedagógus tanár-
jelölt a gyakorlati kiképzésre, annak vezetésére is kapjon meg-
felelő útmutatást. Ennek egyik módja az, hogy a jelölt egyik
félévben a gyakorlóiskola vezetőjének iállandó segítője, és helyet-
tese Iegyen. '.'" r

A pedagógus tanárjelölt 'számára kijelölt elfoglaltság nagy
volta és sajátos természete is mutatja, hogy szükségünk vim sajá-
tos 'pedagőgus uariárképzésre. .Amít nem ismerünk, azután nem
vágyódunk. Ha a tanárjelöltet nem ismertet,jük, meg ezekkel a
kérdésekkel, és pedig beható módon, nem is érzi majd szükségét
annak, hogy ezekkel foglalkozzék. Ha nem mutatjuk meg rend-
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szeres munka során ezeknek a kérdéseknek a nevelés szempont-
jából való nagy jelentőségét, nem kelthet majdan a leendő taní-
tókban ezek iránt érzéket, S ha valaki azt mondaná, hogy maj-
dan maga 'fedezi fel ezeket, akkor arra az volna a feleletünk,
hogv '~zzel a tervszerű nevelés egész szervezetét zsákutcába jut-
'tatjuk. Egészen bizonyos; hogy nem fog mindent felfedezni. S ha
'Van is' felfedező ereje, ez a nemzet szempontjából akkor érté-
kesebb, ha nem ismert dolgokat talál fef,hanem erejét ismert
szempontok továbbépítésére - használja fel. Miért engedjük a
tanárjelöltet botorkáini ott, ahol már bizonyos irányban hatá-
rozottan megmutatható lépések tétettek? E lépések megmutatá-
sára pedig idő kell. Hiba, ha nem vezetjük be az utódokat rend-
szeres - azaz hosszabb időt kívánó - tanulmány során abba a
szellemi légkörbe, amelyet az elődök meg teremtettek. A mi utó-
-daink csak sajátos pedagógus tanárképzés útján szerezhetnek
Tudomást mindarról, ami a pedagógia tanárának sajátos hiva-
tásához hozzátartozik. Csak hosszú időn át tartó rendszeres tanul-
mány alapján fejlődhetik ki az a rendszeres nevelői gondolkodás,
amelyeknek egyik továbbterjesztője tartozik a pedagógia tanára
lenni. Általános tapaszatalat, hogy csak az a tanulmány alap os
és gyümölcsöző, amelynél nem kell rövid idő alatt sokat össze-
halmozni, hanem huzamosabb időn keresztül átengedhetjuk ma-
gunkat az illető studiumnak, hosszabb időn át érlelhetjük ma-
gunkbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil problémákat. A gyorsított érés torz gyümölcsöket hoz.
Az Apponyi-kollégiumban a pedagógus szakvezető tanárnak
kötelessége ősszegyiijteni mindazokat az értékes gondolatokat,
kezdeményezéseket, amelyeket a pedagógus tanárok és mások a
nevelői gondolkozás sikeresebb é tétele szempontjából kitermeltek.
-és azokat - az egyetemi tanulmányok kiegészítéseként - a
továbbfejlesztés' gondolatával és érzésével tartozik átadni a .jövi
ped agógus tanárnemzed éknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Frank Antal.

EGY E SÜL E T 1GFEDCBAÉLE T .

, 'WagnerSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s .

Wagner János tanítóképző-intézeti kir. főigazgató nyuga-
lomba vonult.

A nyugalomba vonulás mindnyájunk hivatalos pályafutásá-
nak befejező akkordja. Várjuk, sokszor siirgetjiik s ha elérkezik.
'valamerre mindig örömet hoz. Vagy a távozónak vagy az utód-
nak vagy a környezetnek..

Wagner János nyugalomba von ulása rendkívü li eset. örömöt
neIilkelt semerre, sajnálkozást annál többet. Aki, - mint Wagner
J ános - teljes testi egészségben, szellemi frisseségben és munka- '
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kedvének még erőteljes lendületei közben nyugalomba kényszerül,
az a pihenésnek . nem látni, hiányt
nem örül. De tá- 'jelent számunk-
vozásávar' áIiÍ'isa ra. Hiáuyozni fog
is ' megsziinvén, nagy tanultsá-
az utód öröme ga, tapasztalt-
sem ujjonghat S sága, lebilincse-
végül mi, pálya- lően szeretetre-
társai, akik is- méltó modora,
mertük, tisztel- kivételt nem is-
'tiik, sőt szeret- merő baráti jó-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tük, a nehezen akarata és nem
pótolható vesz- az emberi gyar-
teség szomorúsá- lóságra vadászó.
gával tekintünk hanem a jószán-
a megüresedett clékot elismerő
helyre, ahol jól finom tapiritata.
esett őt tudnunk Megtaláltuk ben-
s ahol őt ezentúl ne a szaktudós-
.nak hatalmas ismerettömeget kormányzó éles judiciumát, bámu-
latos memoriáját, mind ig új ösvényeken haladó erecletiségét; cso-
dáltuk fiJozófikus észjárásának szellemes 'kapcsolatait és élveztük
mindig derűs világlátásának kőnnved, vidám humorát

,Ennek a gazdag lelki tartalomnak csengő harrnorriája pre-
desztinálta a - tanítói pályára.

Lehetett volna világhírű botanikus, egyetemi tanár, akadé-
mikus, aki tudomárryosságának sokkal nagyobb kamatait, sokkal
tovább szedhette volna, - hiszen a tudása, tekintélye meg volt
hozzá. De abban a magasságban mennyi érték veszett volna el,
amit ott nem keresnek, de ami :;5 éven át a hazai tanítóképzésre
sugározta éltető melegét.· ,

Hogy tudósnak született. mutatja Iglón, 1900-ban megjelent
első dolgozata:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATuróc vármegye edényes nooérujei, Az ifjúkori fel-
készülés ebben érik tudományos törekvései első gyümölcsévé. Ebben
mintegy- önmaga győződik meg tudós hivatottságáról. Érzi, hogy
több a műkedvelőnél, mert gyüjtőszenvedélyével alkotó erő, rend-
szerező képesség párosul. Már első dolgozatában, ha kisebb körben
is, ele új csapáson halad és célhoz ér. . .

És most, mint a csúcsot ért turista, magasabbra vágyik. A
megye területét már szűknek érzi; az ország területér akarja egy
eddig még rendszerbe nem foglalt botanikai tételben felölelni.
ÉsmegírJa 1902-ben MagyaúlrszÉlg oiráeos nooéruiei 'című tekin-
télyes kőtetet alkotó művét, 1200-nál több növénvleírást tartal-
maz, amelyek közűl 446 most kerül először bemutatásra .

. Ime, az orószlánkörmökhö~ megnőtt már a sörény is. Wagner
a magyar botanikai tndománynak elsőrangú reprezentánsaként
mutatkozik be.'

.A bá~láti Wagner. Herezeg Ferenc .II.lócl.jak.ént: német szívére
magyar .hazáját völelte Tudós : érdeklődéasel bújja a Balkán



58 Egyesületi élet

hegyeit; de szíve horgonvat már beleeresztette a magyar haza föld~
jébes ha nagyot akar, ezentúl már csak abba veti bele' tudása
magvait. így készül el 1908-banzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyarország gyomnöoényei
című művé. Itt látjuk, hogy--nemcsákalaposságra törekvő tudós-
nak, hanem lelkes magyar embernek is érzi magát és nem annyira
a tudomány nemzetközi sikereiré pályázik, mint hazája erkölcsi
és anyagi javára törekszik. A frid"6s lélekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll' magyar anyafölddel,
az idegen származás a magyar nép lelkével telik' el.' Mintha
Wagner, agrárállamunk sorsát ol;y közelről érdeklő tételét, nem
annyira az eszéből, mint a szívéből merítette volna.' A magyar
-néphez irítézett előszó valóságos szózat, ahol az érzés melegsége
tör utat a gondolat erejének. Nemcsak, újat mond, de hasznosat,
Fundamentális megállapításai botanikailag felfedezések, gazda-
ságilag alaptételek.: 1\. tudós és gazda, az elmélet és gyakorlat, a
siker' és haszon ölelkezik benuq ,U; ,A nagY akóshordót csapra is
verték s amit Wagner bél-eszüretelt, 'a földmívelésügyi miniszté-
rium "kimérte és sok népszerű kiadásban vált közkinccsé CI;

nemes ital. , )
Mostmár az Akadémia is megtalálja Wagnert és 191O-ben a

Magyar centáureak--ról írt vaskos kötetét megkoszorúzza.
Wagner ezzel tudományos pályafutásának zenit jére érkezett.

Az egyszerű aradi képzői tanár a magyar bótanikának legelőkelőbb
művelőinek sorába: Fazekas Mihály, Borbés Vínce, Végen Árpád
mellé került.

A tudós Wagnert a magyar anyaföld még egyszer rabul ejti
és megírja A délibláti kincstéri homokpuszta nöoényoilágá-t.

Ezzel Wagnerben a tudomány lázas .szerelme veszít hevéből s
SZOl'OS .barátsággá alakul, .mert Wagner és tudománya közé befura-
kodik - a gyermek, az iskola.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

A tudományt ugyanis, ha csak foliánsok.- őnzik, megpenészé-
sedik. Az elmélet csak akkor érték, ha életerövé válik. Hol válik
a tudás legközvetlenebbül életté? Az iskolában" a gyermekben .

.. 'Wagner János nem Göethe félszeg Wagnerje, akit kielégít-
hetetlen tudományszomja kétségbe ejt.' Wagner :János tudomá-
nyossága nem a laboratóriumok dohos levegőjében fogant. Herba-
riumának .több mint 80.000 virághullájából az- illatot magába
szítta, azok benne tovább éjnek s 'pezsgő életkedvvel hirdeti
Mephisto szavait.

Grau teurer Freund ist alle Theorie
I 'l " Und grün des Lepens goldner Baum.

Wagner J ános 'tudományos pálvafutásán.először maga tanulja
meg a tudás fegyverforgatását, aztán vkivívja vele tekintélyét s
amikor elérte magaslatát, átadta eredményeit, sikereit a tudomá .•
nyos világnak, a föld népének, hazájának. Maga pedig engedve
a hivásnak, ,pallósát sarokba rakja, rétnek, erdőnek, mezőnek
búcsút int, leül az íróasztalhoz s mint vezér - igazgató, szakfel-
ügyelő, főigazgató, - terveket készít, seregszemlét tart.

-'így ragadja :ki Wagnert a tudománya karjából az iskola. S ő
megy örömmel, vígan. Ifjúságában folyton tanult, -hogy tudóssá
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legyen, de azért lett tudós, hogy tanító lehessen. A két leghatal-
masabb pedagógiai tényező állt rendelkezésére: tudása és kedélye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úgy érezte, hogy a maga tárgya az; amin keresztül legegyene-
sebbre nő az emberpalántából a sudár törzs. Maga köré gyüjti
hát mesekedvelő hallgatóságát s a tudományból mesét sző.

Ez a vérbeli pedagógus, aki nem azon töri a fejét, mint le-
hetne tudós nagyképűsködéssel a kétszerkettővel differenciál szá-,
mítást mimelni, akit nem foglal el a hiúsággondja, mint növeszt-
hetné meg önmagát - közismert dolgoknak terjengős' elméletté
Iúvásával, - hanem odaáll és megmutatja, hogyan kell még a
legkomolyabb tudományt is gyermekek számára élvezetesen nép-
szerűsíteni. A nyomdafestéket sohasem használja személye rekla-
mirozására, hanem a tudománya őszinte szelgálatára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kis tudósok, A kis kertész észre sem veszi, hogy amikor
szórakoztatják voltaképen tanítják s amikor gyönyörködik, nem
káprázik, hanem valóságot, a felséges természet gyönyörködtető
valóságait látja. Így mesél Wagner Házi állatai nk-ról is és így
nevel kis Növény- és rovargyűjtő-t.

S a mesét befejezve, katedrára ül, honnan: az elemi-, polgári-,
középiskolák és tanítóképzők számára szinte ontja a természet-
tudományi kézikönyveket, szemléltető képeket. Lelke egész rajon-
gásával valósággal Fanatizálni igyekszik .az ifjúságot, hogy ismer-
jék meg a, természetet, mert az nem csák hasznos, de szépségéve]
felemel, okos és jó emberré nevel. Beutazza Svéd- és Német-
országot s tapasztalatairól A természetrajz tanításának mod.jsi és.
eszközei círnű tanulmányában számol he. Hadd tudják; meg itthon.
hogy folyik a leülföldön az ifjúság természetrajzi oktatása, gyiij-
tésre szoktatással, kirándulásokkal, .szemléltetéssel, megfelelő tari-
könvvekkel és iskolai kertek létesítésével.

De bármennvire rajong-visja természettudománvokért, ,nem
süpped egyoldalú anyagiságba. Szereti az irodalmat is és nagyra-
becsüli a nyelvtudást, hiszen maga is nem egy tudományos, dolgo-
zatát idegen nyelven írta.

A reáliák humuszából sarjadnak ki benne a költészet virágai.
amikor Gruss an meine H eimui című, német dialektusban írt, ver-
sesköretében kifejezi; hogy az embert igazán boldoggá, minden
tudása mellett, csak a, kedély finomabb érzelmi, rezgései teszik;

A jellernnek erejét csak az értelem és kedély egyensúlyában
látja biztosítottnak.. Ez az emberi ideálja. Ezt formálják a tanítók.
Ezt követeli az iskolától. Ezért kívánta, hogy ilyenné neveljék a
tanítókat is. Ez vezette főigazgatói tevékenységében. Nem tudós'
iskolamestereket akar képezni, hanem a mesterségiikei ,értőí
megbiztudo jellemű., jó magyar embereket és boldog embereket;
Munkatársait is 'erre serkentette. Nem okvetetlenkedő ellenőrzési
sel, nem is fagvos -felsőbbséggel, ,hanem' szelíd, természetének kőz-
vetlen jóindulatával és tapasataltságénak meggyőző erejével tudta:
céljait megérttetni, eszközeit 'elfogadtatni. Megjegyzései sohasem
bántottak. kívánságai senkit sem terheltek. Tudta, hogy mit akar
és mindenki belátta, hogy jót akar. Emelni" előre vinni akarta a

•
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magyar kulturát; de anélkírl, hogy a tanárt kedvetlenné; lj. nőven-
dékettönkre tegye. Nem' kereste a "méltóságot", de amikor, reá-
őltötték, egyénisége méltóságával viselte. És mi tisztelttik benne
.a méltóságot és .méltóságában szerettük az embert. Mert sohasern
merevedett a csalhatatlanság bálványává, hanem megmaradt me-
leg szívű embernek. Nem szégvelte, nem rejtette el, nem félt, hogy
tekintélyének árthatna vele. Munkatársaihoz azért állt oly közel,
Ezzel nyerte meg a bizalmukat, mikor megválasztották a Tanító-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
képzőintézeti Tanárok Országos Egvesülete elnökének. A legnehe-
zebb időben, 1922-ben vette magára a súlyos keresztet, a testület

~\ ~inde;l hivata os es rengeteg egy~~i bajá;al terhelten. M.inő á~á.z
kitartással ostromolta az audenciás szobakat, hogy az,' itthoniak
nyomorúságos, a menekültek kétségbeesett helyzetére orvoslást
eszközöljön. S míg páratlan agilitással kifelé anyagi segítségért
küzd, az egyesületen belül, fáradhatatlan lelkesedéssel előadáso-
kat tart, kirándulásokat rendez, buzdít, lelkesít, csakhogy az em-
bereket egy táborba gyüjtse s a táborban egy célnak, az öt évre
kiépült tanítóképzőnek gyújtson tüzet.

Ut évig bírta ezt az iramot. S ha sikereit külső akadályok
nehezítették. nem vesztette el bizalmát. türelmét, kedvét", csak ami-
kor saját fegyvertársaival került ellentétbe ,tört meg küzdő ereje.
Harmincöt évig élt a tanítóképzésnek. Szent meggyőződése volt,
hogy ez helyes mederben folyt. Sok derék tanító, tanár, sőt egye-
temi tanár került ki kezei alól. A tanítóképzésnek türelmetlenül
és szenvedélyes hangon követelődző reformjaban ítéletet hajlott
egész multja felett. Ezt nem tűrte. A tanítóképző sorsát szivügyé-
nek érezte. A tanítóképző multja becsületéhez nőtt. Védte hát,
küzdött érte s mikor érezte, hogy az idők áramlatávalnem bír,
a tanítóképzés régi ideálját sebzett szívébe zárva - félreállott.
Megalkudni nem tudott, Vezetőhelyen, meggyő.ződése árán, nem
kívánt maradni. A gy...Qlll.nöyényeJ--Jcapaszkodótermészetét jól is-
merte, de nem tanuIfa el. A napraforgó fénytlcereső arculatát soha-
sem utánozta. Lelke a mimóza szerény zárkózottságába merül.
Nem ágaskodott soha, hogy babérágat tép.jen, csak felvette, ha
eléje szórták.· '.

Először a képezdei .tanárság szűkebb köréből vált ki, míg
most az egesz tanítóképzés területéről tiinik le. S mégis,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíg más,
amikor nyugalomba vonul, egy nagy körből kis körbe jut, addig
Wagner egy testületet, egy intézményt, - egy világgal, kedvenc
.biológiájának világával, cseréli fel.

Ézért szállunk perbe búcsúszavaival. Nincs igaza, mikor azt
mondjarhogy nyugalomba vonulás ával hivatása véget ért s ezen-
túl csak elfoglaltsága: lesz. Az ő elfoglaltságának színvonala a
hivatás magaslatán vonul. Sorsa két irányba jelölte hivatását: 'a
tudomány s az iskola távlatába. Nála egyik a másikból fakadt.
S ha a golyó kiröpült a puskábó], a puska azért fegyver marad.
Wagner tudása fegyverére is még szüksége lesz a magyar botanÍkai
tudománynak. ..

. A .hárs fák százai lelkesen bólogatnak feléje, akiket herbariu-

•
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m~ban elhagyott' s akik türelmetlenül várták' visszatértét, hogy
elkészítse monografiájukat. üdvözlésére tizenhét virágféle siet;
akik tőle nyertél nevüket. Ismerősei ezerszámra sereglenek kö-
réje, -hogy elmondják neki azt, amit csak ő ért meg, mert 'csak ő
tud a nyelvükön. S ő lehajol hozzájuk, ismerkedik, barátkozik és
kihallgatja őket. S amit megtud tőlük, elmondja majd nekÜnk,,-
ő, a virágok bizalmasa. Boldog együttélésüket csalódás, félreértés
nem zavarjá meg. A virágok barátja boldog lesz, mint boldog volt,
míg közöttünk élt. Mert, aki önmagában keresi a boldogságot, meg'!
találja azt. Wagner pedig mindig önmagában kereste: munkájá-
Mi, családi életéből, tudásából és kedélyéből merítve boldog
elégedettségét.

35 évi becsületes munkásságának dicsősége az övé, emléke a
mienk. S a dicséret, mely manapság oly sokszor érdemetlent is
talál, váljék azzal hozzá méltóvá, hogy olyan toll fonta homloka
kőré, mely nem tanulta meg a hiuságnak hizelgő mesterséget.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Radnai Oszkár.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

U rh eg y i A la jo s b e fe je z te ta n ító i m u n k á já t .

Visszavonulása szokatlanul lelkes
vallomástétel volt a székesfővárosi taní:
tóság részéről az ünneplést szenvedő
tanítómester számára, valamint örven-
detes okulás a szülők és a pedagógusok
egyéb nagy tömegeire nézve.

A székes főváros VII. kerületének
tanítósága, amelynek a tanítómester
szakfelügyelője volt, a legtisztább har-

"mónia ,zengzetességével hirdette örök
emlékezetül "mirrdazokriak, akiket illet,
hogya magyar tanítóság tud lelkesedni
céhbeli eszméiért, rajongani ezeknek az
eszméknek képviselőjeért. tud érdek-
mentesen, igaz lélekkel, tehát büszkén

hódolva áldozni a fenkölt léleknek, akiben önmagát találta meg
s akinek szakmabeli tökéletessége s emberséges' habitusa iskolát
alapított "a magyar népoktatás előretörésében. .

A tanítómester bebizonyítva láthatta azon a Mikulás-napi
estén,hogy érdemes magasztosabb célkitűzéssel .egész életet a
nemzeti ügy szolgálatának szentelní.

. A szülők és a főváros közönsége meggyőződhetett arról,
hogya' kultúra szerény letéteményesei azokban az iskolákban
nemcsak:' abecét oktatnak, hanem eszméket ápolnak, hagyományt
képviselnek.

A magyar pedagógusok többi, egyéb ágazatokban dolgoz 6
tömegei pedig ebből a nagyszerű felkiáltásból kiérezhetik, hogy
a tanítói léleknek valamikép másmilyennek .kell lennie, mint
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amilyen a' többi' küzködő magyar -honfi társ é, .akík ma még - úgy
.Iátszik ~ nem éi-tik meg eléggé az oktatói hivatást.

- Urhegyi. Alajosban a fővárosi tanítóság éppen ennek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
oktetoi hivatásnak teljes kivirágzását ünnepelte most,' hogy pá-
lyája lezárultával teljes 'egészében látni lehetett ennek a tanítói
'egyéniségnek' klasszikus jellegét,

. Nem. első megállapítása ez a fővárosi tanítóságnak. A
Mikulás-napi csak a VII. kerületi tanítóságnak volt háladatos és
féltékeny', megnyilatkozása, tniként ezt a .felajánlott emléktárgy-
nak 'művészi megoldása is igazolja, A mester ezüstbc öntött,
:dOlúbórművű arcképét á VII. kerület iskoláinak.' tízenhét szim-
holikus pajzsa - szorosan egymáshoz simulva -' veszi körül
koszorú alakban, mint. a .Safurnus gyűrűje az erőt sugárzó boly-
gót: mindegyik pajzsban a testületi tagok nevei. Szántó Gáspár
.szobrásznak ez a, szép műve a Műcsarnok téli tárlatában is be-
mutatja a mestert, az oktatói hivatásnak ezt az előkelőségét, akit
pályatársai szivük szerint is azzá avattak.

Második megnyilatkozásnak sem lehet venni a Nyár-utca
elemi iskolájának ezt az ünnepségét, mert alig egy esztendővel
ezelőtt avatta Urhegyi Alajost a maga tanítómesterének a fővárosi
iskolák legtekintélyesebbike: a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium
.gyakorlóiskolájának tanítói kara. Akkor helyezték el ugyanis az
·ő bronzplakettjét márványlapra a .mester" cím adományozásával
.a tanítói klasszikusok pantheonjába,

Harmadik 'és leglüktetőbb mesterré avatása volt; ez a tanítói
tömeglélek részéről - egyetemes, átfogó erővel teljes. Az 'élsőt
- a legszerényebb keretek között - még 1920-ban rendezte a
VII. kerületi,. akkor még Szentkirályi-utcai állami tanítóképző-
intézet Farkas Sándor kir. Iőigazgató vezetésével. Urhegyi akkor
cserélte 'fel a' gyakorlóiskolai kathedrát a székesfőváros VII. kerü-
letének szakfelügyelői teendőivel. Akkori munkatársai megértet-
ték 'azt a természetes vágyát, hogy huszonháröm évi tanítókép-
zési tevékenység után, amelyből tizenegyet 'az aradi fiúképzőben
iöltött, megfigyelhesse azt a kiforrott munkát is, amely a jelen-
legi tanítóképzés irárryitásából kibontakozik. _ 'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ .

Gvakorlóiskolai működésének majdnem negyedszázados kor-
:szakában keresett s talált formát forrongó észméinek. Az ő pá-
lyájának kezdetén az ország oktatói rétege meg a milleniumi évek
szülte nemzeti önelégültség varázslatos hangulatából táplálkozott.
A háladatos kegyelet napjai voltak azok a mult iránt, Akkor
rnutatta meg a magyar nemzet Európa népeinek, hogy' amint a
multban vére hullásával teljesítette nemzeti) hivatását a keresz-
iény kultúra százados védelmében, akként kíván és tud' is részt-
'Venni ennek a kultúrának további előretörésében. A milleniumi
kiállítás kincsei reámutattak a magyar nemzetnek praktikus érté-
keire a munka századának előestéjén. Lehetetlen volt meg nem
látnia, hogy 'a magyar tanítói munkának is bele kellékelődnie
ennek a .századnak gondolatvilágába: világosan meglátni a dolgok
rendjét és ügyes 'hozzáértéssel a kínálkozó lehetőségeketea maga
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javá~a fordítani.
Hozzá kellett fogni
.a konzervatívma:-
.gyar jellernnek az
aktivitás jegyében
"Valótöbboldalú ki-
dolgozásához; Vö-'
rösmarty ama gon-
dolatának kiépíté-
séhez: legyen' min-
den magyar, utód
különb ember, rnint
apja volt. Urbegvi
a gyermekionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdnteD f-

Ieerojség el vébe fog-
lalta össze mindazt,
amit a' g.yakorlatl ,
élet kővetelt a nép .gyermekétől; amit a pedagógiai elmélet ehh;ez
az elvhez' fűzött. Em;lek az elvnek részletes kidolgozására fordí-
totta erejének jobbik Ielét.. Ez volt székfoglalójának tárgya a
Magyar Paedagogiai Társaságban. (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ~ I • i ,

Természetes kiegészítőnek 1 kínálkozott ama, másodi]; fSflro-;,
kalatcs elve; .amely a hangulati. elemnek juttatott' a t~nít~i?l:grn
jelentékeny szerepet, A magyar néptanttónak - felfogása szerinf
-'-- aprólékosnak tetsző munkája ,kőzepette sem szabad sohasem ••
megfeledkeznie arról., hogy a haza jövendő sorsának elökészitésé-
ben néki is van csekélyke 'része. Ezért tehát nemcsak tudnia, 'dc
sejtelemszerűen éreznie is kell, hogy azoknak a gondolatoknak és
ismereteknek, amelyeknek nincs meg a gyermekkori érzelmi meg-
alapozóttságuk, nincs virulenciájuk, s ezért a nemzeti életre nézve
meddőek. .Az érzelmi világnak nemes irányú 'kiindulása az egyén
későbbi erőfeszítéseit is táplálja s nemzeti vonatkozásait ki-
mélyiti.

Különös' gondja volt .tehát a vázolt -felfogás szerint a szo-
ciális érzelmek alaptónusát elhinteni ezeken belül elsősorban. a:
magvar faji érzést olyan történelmi személyek gyujtópontjába
helyezni, akik' héroszi nagyvonalúságukkal, eszméhyiségükkel
könnyen' inkarnálódnak a gyermek képzeletvilágába II ezzel egw-
bell szinezetet is adnak a' kedélyi alaphangulatnak.

'Ez azoka, hogy országos bemutató körútjában is ezeket 'a
.. ~é),llel~ek sz~rin~.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAünr;eJ]i, {~:lÍtásoka!, állította a p~dag6~~~i

kozvelemeny ele követendő peldak gyanánt, bemutatván veluk,
hogy a nagyok tisztelete - a fentvázolt elgondolás értelmében -
nagyobbstílű műódszi megoldási kíván. A birtokos személyrag li

egyéb. hasznos' ismeret elenyészhet a magyar -tömeg lelkében
nagyobb kihatás nélkül, ellenben nagy baj volna, ha a Hunyadiak
ft Rákócziak, a honvédek ragyogó fensége elveszelődnék a tanítói
hivatás egvoldalú felfogása miátt .. Ehhez' nem'· elég '·a; tények
mindenható kul tuszát Eirdetni, hanem alkalmassá kell válni arra;
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higy a: tanítás:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.q.'tja'n is' biztosíthassúktáz érzelemskála stílusos
kiépítését. Ehhez hozzá kell segíteni a tanítót már ifjú korában.

Tanítói lényének ez a két alapelve jutott kifejezésre gya-,
korlóiskolai működésében: a gyermekek öntevékenységének meg-'
ind.ít~sa és a nemzeii érzelemközösségbe v'aló bekapcsolása:

A magyar tanítóképzés elmult negyedszázadának gyakor-
latiassága részben az .ő szellemére vall. Még:' e korszak elején
került a gyakorlati kiképzés, mint új célkitűzés, a tanítóképzés
változatos anyagának fokuszába. Az előkészítő' munkálatokban
nagy része volt.; Az ő', határozott állásfoglalása érlelte meg az
illetékes tényezőkben azt a döntést, hogy a gyakorlati kiképzés-
ben a különböző szaktanárok is vegyék ki az őket megjllető
részüket a' pedagógiai gyakorlat és elmélet képviselője mellett.

Ezzel a szervezeti kérdéssel kellő hangsúlyozást nyert a
tanítási anyag fontossága, mint olyan jelentős tényező, amelyből
a módszer részletkérdései adódnak. Nem lehet ugyanis az ő ki-
finomult gyakorlati érzékéről feltételezni, (hisz maga is maga-
sabb szakképesítésnek volt birtokában), hogy ezzel bonyolultabbé
akarta volna tenni a kiképzés rendjét, nehezebbé' a jelölt eli ga-
zodását. Ellenkezőleg, a szaktanár elsősorban a haladó tudo-
mányosság álláspontjának képviseletében vesz részt tevékenven
a gyakorlati kiképzésben. Ez annyival is inkább indokolt állás-
pont,' mert hiszen a gyakorló iskola tanára nem követheti állan':'
dóan részleteiben is a halado tudományosság megállapításait

- már csak dimenzióinak nagy terjedelme miatt sem; .pedig a
gyakorlőiskola a legtökéletesebb et óhajtja adni tanító növendé-
keinek. Másrészt szüksége van magának a szak tanárnak is a
gyakorlóiskolai tanításnak ismeretére, tanulmányára, különben
honnan szedi azokat a gyakorlati szempontokat. amelyek nélkül
nem igen dolgozhat ja fel szaktárgya körében a népiskolai anya-
got. Ennek u. i. kristálytiszta egyszerűségre, a tanítónak pedig
a helyes anyagválogatás lehetőségére van szüksége, amelyet
állandó kutatással a szak tanárnak is szorgalmazni a kell, ha teljes
lelkével rajta van a tanífóképzés tökéletesítésén, miként Urhegyi
mjta volt.

Ezzel az állásfoglalásával Udlegyi is hozzájárult a tanító-
képzői tanár különleges helyzetének kijelöléséhez az elemi nép-
oktatás és a középfokú oktatás viszonyában. A tanítóképzői szak-
tanár rendeltetése nem lehet az, hogy elszigetelődjék szaktudo-
mányának elvont légkörébe, tisztán a szaktudomány érdekében.
Ez a feladat közelebb van a középiskolai tanár rendeltetéséhez.
Atanítóképzői tanár szempontjából fontosabb a módszer kérdé-
sének kutatása az elemi fokon csakúgy, mint a középfokon, az
elméletben csakúgy, mint a gyakorlatban. Különben eltávolodik
a tanítóképzés céljától, didaktikai abszolutizmusba esik a maga
szakjának imádatában, s ami ezzel együtt jár, érzéketlenné válik
a tanítási munka kompromisszumos, alakító természete iránt,
amely a gyermek ismeretének, a tanítási anyag ismeretének és a
módszer ismeretének tudatos alakításából szövődik.
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A gyakorlóiskolai
kathedrán töltött har-
madfél évtized sok olyan
egyéni értéket fejlesz-
tett ki benne, amelyek-
nek emberismereti vo-
natkozásaiban nagy hasz-

nát vehette nemcsak
maga, hanem a főváros
tanítósága is, melynek
felügyelői karába került
többedmagával az államizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATélionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá j. Urhegyi Alajos FestmónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAye.
tanítóképzői tanárság
közül.

Ennek a szekatlan jelenségnek - átmeneti jellege mellett is
- bizonyos regenerálási célzata volt az összeomlás után. A lelkek
akkoriban ismét tiszta, nemes eszmék utánsóvárogtak, ' meg-
újhodni vágytak a célok kitűzésében s a becsületes munka szere-
tetében.

Urhegyi megértette, a tanítók lelkét, amikor mint szak-
felügyelő ment közéjük. Tudta, hogya felügyeletért ritkán szok-
tak - különösen előlegben -' rajongani az emberek, legkevésbbé
a fővárosi tanítóság az állami ellenőrző felügyeletért. Tudta azt
is, 'hogy a helytelenül' beirányított felügyelet némelyekben szer-
vil is mellékhajtásokat, másokban jogtalan aspirációkat avagy
szükségtelen elzárkózást 'termelhet ki, holott a legtöbb hivatásos
tanítói lélek természetszerűen a gyermekéhez válik hasonlóvá:
nyilttá, egyszerűvé, közvetlenné, jóvá, igazzá és széppé.

A tanítói niunka felügyeleti irányítás a nem azonos másféle
felügyelet mennyiségi problémájával (aktaszám}, mert maga a
tanítás is alapjában inkább minőségi probléma a tökéletesedés
állandó együtthatójával és így a felügyelet ható ereje is lénye-
gében a személyíségben rejlő értékek kisugároztatásából adódik.

A tanítással foglalkozó egyén u. i. idővel körülvértezi ön-
tudatát bizonyos tökéleteseégi meggyőződéssel, ami a művészettel
foglalkozó ambiciózus egyéneknél nem ritka dolog. Ez a jelen-
ség a tanítónál könnyen érthető is abból .a különbségből, amely
az oktató és a tanuló között tudásban, tapasztalatban fennálL
Saját munkájára nézve tehát több-kevesebb elfogultságbanél a
tanító. Érzékennyé válik s ezt az érzékenységét jogosultnak
tartja, ha a felügyeleti beavatkozás előbb rombolja le bírálatával
a tanító kitermelte értékeket, semhogy újakat állított volna min-
tául, olyanokat, amelyek természetességükkel magukért beszél-
nek s minden más helytelen felfogást lassú belátás ra kényszerí-
tenek s végül teljesen kiirtanak.

A tanítók ünnepi beszédének alapzöngéje Urhegyi szak-
felügyelői taktikajának ebből, a felépítés éből csendült ki: azért
becsüljük és szeretjük Urhegyit, mert ő maga is bemutatta azt,

Magyar Tanítóképző 5
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amit a:' tanitásba,ii' krV'&nt.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'·Xzt 'Í?edig meggyőzően, szépen mu-
tatta be.
, A felügyeletben rejlő magaslati ponton érvényesítenie kel-
left egyéniségének mindazokat az értékeit, amelyeket hosszú gya-
korlatában kifejlesztett önmagából. Életbölcsességéhez hangolt
gyors ítélőképessége az objektív~:':rnegállapítások középút ja felé
hajolt. Elengedhetetlen emberismeréti elemnek tartotta a kifino-
mult tapintatot a gyermeki és ' tanítói mimóza-lelkek iránt. Kiéle-
zett egyoldalúságot az ő gyakorlata nem ismert; mert a felügyelői
munkát mindig az összhatások eredményének tekintette. Fel-
ismerte' a -sokfelé divergáló.: olykor csak igen gyengén alátamasz-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tott ötletek közül az életrevaló értékeket. Ezeket kiemelte, hang-
súlyozottan támogatta kifejlődésüket azért, hogy ezzel kiszorítsa
a hangsúlytalanokat, az értékteleneket. Ezzel az elszigetelési el-
járással senkit sem riasztott vissza; sőt olyan táborát toborozta a
lelkes híveknek, amely még sokáig fogja szellemét ápolni s nem-
zedékekre hagyományozni.

Ebben az iskola-alapításban van az ő legnagyobb érdeme, s
ezzel válik a tanítás mesterévé, a magyar tanítás-művészet klasz-
szikusává.

Hatásának egyik lényeges erőforrása' a dolgoknak művészi
meglátásából s következőleg minden munkájának művészi alaki-
tásából táplálkozik.

Mínt jó tájképfestő állandóan ·kompoziciókkal. dolgozik.
Képzelete mindig alakít, válogat, előtérbe állít részleteket, máso-
kat távlatnak hagy meg. Foglalkozik alakok, színek hatásával.
erős s tompa' fénybeállításokkal, hangulatkeltési eszközökkel.
Életet visz be minden csekélynek, észszerűnek látszó tanításba,
életet, érdekességet szakfelügyelői látogatásaiba.

Egyénisége magával viszi be a tanterembe a legnyugodtabb
hangulatot; maga is ügyel .hangulatának természetes fényére.
Ahol szükség van dermedt lelkek felegyengetésére, maga idézi elő
rövid idő alatt a derfisebb meglátásokat. A bajokat tudatosan
lefokozza, értékelésükben; bölcselkedik jóban-rosszban, Éppen
ezért vigyázni is tud idegzete épségére. Maga is szüntelen a töké-
letesedés felé tör erőinek tudatos felhasználásával, de sohasem
más értékeknek háttérbe szorításával avagy megsemmisítéséveI.
A szerény megelégedettség tudatos ápolásából, emelkedett tanító-
apostoli világnézetéből fakadt kedélyének ez a harmóniája,
heteropathikus kiszíneződése. Innen sympathikus beékelődése a
tanítóegvesületi élesszeműség fokuszába, amely csakhamar meg-
teremtette a megértés nélkülözhetetlen érzelmi légkörét.

Nagyban hozzájárult ehhez a művészien sugárzó természe-
téhez melegen áramló lágy hangja, élvezetes egyszerűséggel szí-
nezett hanghordozása és nyugodt menetű gondolatkifejezése,
nemkülöben keresetlen, természetes, arckifejezése, s mindig jó-
szándékú tekintete. Mindez az erős egyéniséggé kiformálódó sok
vonás végeredményben tanításai igaz voltának hatásaként ter-
melődött ki benne. Éppen ezért természetes ez a tanítómesteri
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egyéniség, 'egyszerű, amilyen' maga a muvesz, maga a gyermek
s ennek jószándékú 'nevelője: a homo sapiens.

Urh egyi Alajos ezután a férfias munka után festői világába
vonul megnyugodni, tovább szemlélődni a hangtalan természet
.beszédes formáin és színkép ein. Vajjon gondol-e arra, hogy azzal
a szép ünnepi búcsútanításával elnémulhatott ugyan' a nyilvános-
ság számára a hangja, amely még 'ekkor is Aradvértanuinak
sírja felé rezgett, de nem eshetett ki' kezéből a toll ..

Meg kell még írnia a tartalomjegyzéketéletének fejezeteihez.
Meg kell még írnia az utókor számára annak a korszaknak
célkitűzéseit, vívódásait és eredményeit; azt, hogy milyen volt egy
.negvedszázaddal azelőtt, a tanító s milyen ma, Mi a magyar
tanító sorsa s rendeltetése?

Meg kell írnia, mert sokan várják. Sokan akarnak majd
akkor is hozzája fordulni, amikor ő már csak a Balaton nyugodt
tükrét simogatja tekintetével .... Akkor is lesznek még magyar
tanítók, akik döntő bírónak Urhegyit szeretnék levenni a könyves
polcról. ,~ Hadd lássuk, hogyan. csinálta azt a mester?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Nooy Ferenc.

Választmányi ülés.

, Egyesülctünk választmánya 1928 nov. 5-én a VII. .ker. áll. tanítónó-
képzőben ülést tartott, melyen Quint József elnöklete alatt jelen voltak:
dr. frank Antal, Haitsch ElIa, Roda Mária, Bagó Margit, B. Braun An-
gella, Szántó Lenke, Drozdy Gyula, Farkasdy Zoltán, jaloveczky Péter,
Pároy Endre, dr. Becker Vendel (Szeged), Tabódy Ida" Pácze József,
Maurer Mihály, Leszezik Ernő és Oszmaid József (Kalocsa), Mácsay
Károly (Csurgó), Grynaeus Ida, dr. Zsindely Kató, Váradi József,
-dr. Novy Ferenc, Molnár Oszkár, Mesterházy Jenő, Schön István, Nl.
'rneth Sándor, Ledislea és Emmert P. Klotild nővérek a Ranolder-Inté-
zetből, Meskóné Veverka Edith, Sireuchné Entz Jolán, Ibererné Popooits
Olga, dr. Herrnos Sándor, Kostyál Ilona, W. Lajos Mária dr. és Mihalik
József.

1. Az ülés megnyitása után elnök 'kegyeletes szavakkal emlékezett
meg az elhunyt GeÖczeSaroltáról. Méltatta kiváló érdemeit. Elhunytá-
val pótolhatatlan veszteség érte a társadalmi egyesületeket, melyeknek
felolvasó asztala mellett gyakran jelent meg. Kitartó harcosa voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
.kereszténynemzeti gondolatnak. Egyesületunk munkájában is bőven
'vette ki részét. Temetésén a tképzői tanárság is teljes számban vett részt.
Egyesületünk nevében Woyciechowskyné Lajos Mária, egyes. főtitkár
vett búcsút eltávozott kartársunktól. - Elnök javaslatára Geőcze Sa-
rolta emlékét jegyzőkönyvünkben megörökítjük.

Elnök bejelentései során köszönetet mond a kecskeméti vándor-
.gyűlés rendezőinek, buzgó előadóinak és a résztvevőknek. Beszámol az
ottelfogad07 'emlékiratok sorsáról, kifejezi reményét, hogy kéréseink
teljesülnek. , • .

A főtitkár beszámolt az Orsz,: Középiskolai Tanáregyesület nyír-
egyházai közgyűlésének eredményeiről, egyesületünket ott Lukács Béla
igazgató képviselte;' felolvasta a kecskeméti gyűlésről küldött üdvözlő
táviratokra érkezett válaszokat s bejelentette, .hogy több helyettes tanár
kéréséreügyükben eljárt a számvevőségnél. . .
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2. Elnök jelenti, hogy közbenjárására az rúj Rendtartási Szabályzat
előadói javaslatát a Közoktatási Tanács elnöke Egyesíiletünknek két
hétre kiadta. Mivel ez idő alatt választmányi ülés nem volt esedékes,
a javaslat megvitatására egy bizottságot jelölt ki, melynek elnöklete
alatt tagjai voltak: Párvy Endre, Mészáros Jenő, Grynaeus Ida, Molnár
'Oszkár; Mihalik József, 'Drozdu Gyula és Woyciechoroskyné dr. Lajos
Mária. (Mihalik mem jelenhetett meg.) E bizottság 1928 november 4-éil
a bpesti 1. ker. képzőben tartott ülésen behatóan megvitatta a terve-
zetet és határozatot hozott bizonyos módosításokra .vonatkozólag. Kéri
a főtitkárt, hogy a bizottság által szükségesnek vélt módosításokat ter-
jessze elő.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

A javasolt módosítások a következők :

A növendékek felvételére vonatkozólag a bizottság indítványozza,
hogy az érettségi alapján felvételért folyamodók kérvényükhöz ne csak
érettségi bizonyítványt, hanem VIII-ik oszt. bizonyítványt is csatolja-
nak, mert az érettségi bizonyítványból nem tűnik ki, mely tantárgyak
alól volt a tanuló felmentve. (3. §.)

A felvétel idejének alsó korhatárát a bizottság félévvel kiterjesz-
teni kívánja, s az első osztályba folyamodótói nem a folyamodás évének
június haváig, hanem decemberéig kívánja a 14-ik életév betöltését, mert
így illeszkedik bele a jelenlegi iskolarendszerbe. (7. §.)

A felvételnél elsősorban a tanügy terén működők alkalmas gyer-
mekei jöjjenek figyelembe. (12. §.)

Az internátus és externátus feladatai közé beilleszteni kívánja a
felelősségérzetre v-aló nevelést, a növendék leendő hivatása szempont-
jából. (23. §.)

Hogy az internátus nevelői necsak Ielügyelők.rhanem- tényleg neve-
lők is legyenek; javasolja, hogya növendékek nem minden, hanem csak
fontosabb kérelmeikkel forduljanak az igazgatóhoz. (31. §.)

Az 'intézeti orvos működésére vonatkozólag úgy véli, hogy jelenlegi
szerény díjazésuk mellett nem kötelezhetők a bejáró ,fekvő betegek"
hanem' csak a fennjáró bejáróknak az intézet betegszobájában való-
kezelésére. Szükségesnek .tartja továbbá, hogy az intézeti orvos minden-
ben csak az igazgató hozzájárulásával íntézkedhessék. (35. '§.)

Hogya növendékek mulasztása könnyebben ellenőrizhető legyen,
indítványozza, hogy az iskolában való jelenlét alóli felmentésról az
igazgató vagy helyettese állítson ki igazolványt. (45: §.)

Az ifjúság egészsége szempontjaból a dohányzást nemcsak bizonyos.
korlátozással, hanem végleg eltiltani kívánja. (51. §.) ,

A vidékről bejáró tanulók egészségének védelmére pedig kirnondja,
hogy a bejárás joga megvonható legyen, ha az a tanuló egészségére-
nézve 'káros. - (53. §.)

Hogy valamely 'tantárgy tanulása alól való ideiglenes !elmentésrre
fajulhasson állandóvá, kimondja, hogy 'felmentés legfeljebb két hónapra
és 'évenként legfeljebb kétszer adható. (72. §.)

Hogy az osztáyfő alapos ismerője legyen növendékeinek, határozat"
ként kimondja, hogy minél több órája legyen osztályában. A növendékek
helyét is ő állapítja meg, a Iátás-, hallásvizsgálat útmutatása és a,
tanulók magatartása szerint. (78. §.)

Hogya növendékek később pályájukon is támaszt találjanak ten-
könyveikben, kimondja a bizottság; csak új tankönyveket használhat-
nak s azokat kötelesek megőrizni. (84.c §.)" ;,-

A könytárakat illetőleg javasolja: gyakorló isko'lai pedagógiai
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tanítói könyvtár szervezését is. A felsőbb osztályok osztálykonyvtárá-
ban legyenek népiskolai tan- és vezérkönyvek is, hogy a tanulók azokat
állandóan forgathassák. (S5. §.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjutalom könyvek kiválasztását illetőleg nagyon megkötöttnek és
így a haladást akadályozónak tartja az előadói javaslatot, azért indít-
ványozza, hogy azok ne csak az engedélyezett és lajstromozott, hanem
a tanári testület gyűlése által kiszemelt valóban értékes művekből is
választhatok legyenek. A fertöző beteg által használt könyv necsak
fertőtleníttessék, hanem elégetendő. (S5. §.)

A pedagógiai kirándulásokat pontosabban kívánja megállapítani,
azért kímondja, hogy az V. évfolyam a pedagógia tanára és a gyakorlo
iskolai tanítók vezetése alatt évenként legalább egyszer látogasson meg
az intézet székhelyén vagy környékén egy óvót, egy népiskolát. gyógy-
pedagógiai és népművelési intézményt. A szakkirándulásokon kívül
évenként egy-két kirándulást javasol a bizottság üdülés és kedélyápolás
céljából is. (90. s.)

Kívánja kirándulási tervezet készítését és azt, hogy az egyes osz-
tályok kirándulásai lehetőleg egy napra összpontosíttassanak, de az a
hétnek más-más napja legyen. (91. S.)

A tanári testület tagjait illetőlegkívánalma, hogy csak feddhetet-
len életű magyar' állampolgár, kinek tanítóképző-intézeti tanári oklevele
van, legyen kinevezhetö: az esküt igaégatója, vagy a főigazgató előtt
tegye le. (93. §.)

A gyakorlati kiképzés be minden esetben nemcsak a pedagógia
tanárát. hanem a gyakorló iskolai tanítót is bele kívánja vonni. (102. §.)

A növendékek túlterhelésének megakadályozására kimondja, hogy
tilos a növendékeknek külön órákra való berendelésc. (109. S.)

Az igazgató helyettesítését és szabadságát illetőleg indítványozza a
bizottság az igazgató helyettesi intézmény megszervezését, A rendes
tanárok egyikét az igazgató javaslatára a kir. főigazgató legalább egy
iskolai év tartamára az igazgató állandó helyetteséül jelölje ki, akinek
heti óraszáma 12 legyen, s ha ennél többet tanít, óratöbbleti díjban ré-
szesüljön. Ha pedig az igazgató a nagyszünetben hosszabb szabadságra
távozik, akkor az őt helyettesítő tanár heti két-két hivatalos órájáért
a házi, hivatali és irodai átalányból (1. a középisk. Rendtartást!) meg-
felelő tiszteletdíjban részesüljön. (ilS.S.)

A gyakorló iskola tanulóit illetőleg a bizottság óhaja, hogy az alsó
négy osztály vegyes, az V- VI-ik osztály pedig a képzővel egynemű
legyen. A benépesítés az igazgató és gyakorló iskolai tanító által történ-
jék. (135. §.)

A 12-ik életévüket betöltött, de a tankötelezettségnek eleget nem tett
tanulókra nézve indítványa a következő: Az igazgató a gyakorlóiskolai
tanító jelentése alapján a kir. tanfelügyelőségnek minden iskolai év végén
bejelenti mindazokat a gyakorlóiskolai tanulókat, akik 12-ik életévüket
betöltötték és az elemi népiskola VI-ik osztályát" nem végezték el, egy-
úttal javaslatot tesz a kötelező oktatás tartamának egyesekre nézve való
esetleges meghosszabbításáról is. A kir. tanfelügyelőség döntése után az
igazgató a közs. előljárósággal (városi tanáccsal) közli mindazon tanuló
nevét, akikre nézve a kötelező oktatás tartama meghosszabbíttatott.
(136. §.) "

A bizottság kifogásolja, hogy a javaslat készítője, az évvégi bizo-
nyítványok kiállítását is rá bízza a tanítóképző-intézeti növendékekre.
(13S. §.)



'70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyesületi élet

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszülői értekezletek tárgyát illetőleg indítványozza, hogy azt az:
igazgató a gyakorlóiskolai tanító meghallgatásával állapítsa meg. (144. §.}

Kimondja, hogy a gyakorlóiskolai vizsgálat .egyben hazafias záró-.
ünnepély is legyen. (147. §.)

Kozépiskolából átlépő tanulók pedagógiai különbözeti vizsgálati
anyagát pontosabban kívánja megállapítani azzal, hogy a javaslattol
eltérően felsorolja, hogy a leánygimnáaiumból átlépő nemcsak nevelés-
és tanítástanból, hanem módszertanból is, a leányliceumi és leánykollé-
gíumbeliek nemcsak tanítástanból, hanem nevelés-, tanítás- és .módszer-
tanból is tesznek vizsgélatot. (169. §.) ,

A bizottság, néhány stiláris módosításon kívül, e módosításokkal.
reméli a körültekintéssel készült előadói javaslatot még alaposabbá
tenni, hogy a Rendtartási Szabályzat a tanarságnak igazi kánona Iegycn..

Miután a szűkebbkörű bizottság ülésén Mihalik József nem lehetett
jelen, most fejti ki a rendtartási javaslatra vonatkozó nézetét. Úgy látja,
itt az alkalom, hogy kérjük mindazon óhajok és gondolatok meg való-
sítását, amelyekkel Egyesületünk már évek óta foglalkozik. Ilyen ügyek:
a tanítóképzőbe való növendékfelvétel. a beállítandó fel vételi, vizsgálatok.
az évvégi összefoglalások, a szaktanár érdemjegy-megálIapHási joga. Han-
góztatja, hogy most lenne alkalom a tanári külömnunkáknak a kötelező
óraszámba való beszámítását' kiví vni, Ezekre nézve egvesületünknck van,
is, már .elfogadott álláspontja. Kifogásolja, hogy szakdolgokban a szak-
tanár az igazgató utasításait kénytelen követni, hogy az igazgatók óra-.
száma csak minimum 3-ban van megállapítva.,

A választmány cll'.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOlJy Ferenc és mások hozzászólása után,
dr. Becker Vendel indítványára határozatként kimondja, hogya Rend-
tartási Szabályzat előadói javaslatának 76, §~át az 1928-ik év május havá-
ban beadott memorandum tartalmának megfelelóen módosítani kéri,
vagyis kéri a 'gyakorlati kiképzés és hoszpitálás óráinak beszámításán.
kívül a különmunkáknak: jeg yzőségnek, osztál yfönökségnek, önképzőkör
vezetésének heti két-két órába, á dolgozatjavftásnak osztályonként heti.
egy órába való betudását. Amennyiben pedig ez a kötelező heti 18 órát,
meghaladná. óratöbbletként óránként .Iegalább ,3 pengővel dijaztassék.
A helyettesítő tanár a helyettesítés első órájától kezdve részesüljön ren-
cles óratöbbleti díjban. " , '

3. Elnök fölkérésére Tsclieik: Ernő beszámol a prágai nemzetközi
rajzkiállításon szerzett tapasztalatairól. Az 'előadást vita követte, melynek
folyamán Farkasdy Zoltán; Leszcik Ernő, 'Meskóné Veoerke Edit és
Tscheik Ernő szólaltak fel. A úta eredményekép 'elnök Meskó.néVeverka:
Edit rajztanárt a moder;l rajztanításról szÓló eiőadás tartására kérte feL

Mihallk József.

'A, dec. 3"iki' válaszfmányí ülés jegyzőkönyve.'

,, I

,; Jelen' vannak QYÍllt J9,~séf 'I'!inökl~;t~,'alatt: 'Sal'udy OttqITabó~!J1
Ida, Grunneu» 'Ida, MéHáw$"lenő, Párvy Endre, Mau..rer Mihály, Drozdp.
Gyula, ){ov4cspez!,;q"dr., Becker ,~endel,' 'Afesf,erházy Jenő" [elooeczku,
f~ter, dr·I,Kenyeres)~I~I;T\.ér,' Molnár QSZk,~l"','S'fa .latsy Richard, 'Y ár.{jdi
jözsef;: dr. Frank: An,tfll, -Streuchné, E;ntz'JoláIl;, [elooeczkuné' Czin-
kovszky Cornélia, Szántó Lenke, Medgyessy Zsófia, Roda Mária, Kostyál

Ilona, W"Lajo$ Mária dJ,:. és lr .fihalik József. il ''','"

"'1., Elnök" üdvözölve. a. "megjelenteket,' Íl~ok közötr,;külöfl.öse!:>bel1\
Sarudy Ottó főigazgatót és Kooécs Dezső igazgatót, az ülést megnyitja.
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2" Elnök előterjeszti a következőket:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj Wagner J ános kirvföigaz-
gató 1928 dec" t-ével nyugalomba vonult; elnök megemlékezik Wagner
János kiválóságairól, érdemeiről, pedagógiai és természetrajzi munkás-
ságéról. Indítványára a választmány elhatározza, hogy a nyugalomba

~ _vonult főigazgatót, eg yestíletünk yolt elnökét, tiszteletbeli elnökké, vá-
laszt ja, erről díszes oklevelet készítés azt küldöttségileg fogja: alkalmas

- időben átn yujtani.
b) Jelenti Urhegyi Alajos nyugalomba vonulását; vázolja a tanító-

képzés és a tanítás körül szerzett halhatatlan érdemeit, leülönösen a
Herbart-féle tanítási' fokozatoknak élettel való megtöltése körííl. Indít-
ványára a választmány jegyzőkönybe iktatja Urhegyi Alajos érdemeit
és ama kívánságát fejezi ki, hogy a nyugalomba vonult jó egészségben
és erőben még soká élhessen művészetének.

c) Szemerodottan jelenti be két kartársunk elhunytat: az egyik
Papp József soproni igazgató, kinek halála alkalmával az egyesület
részvétet fejezte ki az intézet ruostani igazgatójának. a másik lrse Béla,
kinek temetésén az egyesület megjelent és lerótta az özvegynek a kegye,
letet. A választmárry sajnálattal és rész vettel veszi tudomásul az elhang-
zottakat,

d) Megemlíti, hogy Ferriere Adolf, a genfi Bureau International
d'Ed ucation igazgatója Bpesten ta rtózkodott s két előadást tartott. 1\
pedagógiát érintő másik -csemény Tolsztoj szűletésének vtOü éves évf or"
dulója. Vázolva az új nevelési irányzatok 'céljait, kijelenti, hogy a
tanítóképző tanarságnak érdeklődnie kell ezen új dolgok iránt és meg
kell, vizsgálnunk, hogy amit csinálunk, jól van-é. Revizió alá kell venni
a képzői pedagógiát s ha kell ezentúl másként cselekedni, mint eddig.
Jobban be kellene kapcsolódnunk a népiskola jövő kialakulásaba és ki
kellene vívnunk azt a felsőbbséget, amivel régebben ezen a téren bírtunk.

3. Elnök felszólítására Molnár Oszkár szerkesztö előadja, hogy
folyóiratunk előállítására a sárospataki Fiselier-n yomdától ajánlat érke-
zett. 'Ezze~ kapcsolatban rámutat az anyagi elönyökre, de viszont el-
mondja a nyomda változtatással járó hátrányokat is. Kooécs Dezső,
Mest.erházy Jenő: Becker Vendel, Maurer Mihály és Kenyeres Elemér
hozzászólása után a" választmány úgy határoz, hogy szólítsa fel aján-
lattételre a szerkesztő a sárospataki ref. főiskola nyomdáját, a tahitót-
falui Sylvester-nyomdét, a Dunántúl Egyetemi Nyomdáját (Pécs) s he-
látása szerint nehány más nyomdát és az ajánlatokból az elnökségge].
egyetértőleg válassza ki a legmegfelelőbbet.

Me~te~házy Jenő jelenti, hogy az Országos Polgári Iskolai Tanár-
egyesiilet elnöksége átüt az általuk megállapított mozgalom tárgyában,
mel ya hadviselt tanároknak a soronkívül való kineveztetésére, a székes-
főváros hasonló eljárására és a KANSz-nak a m ozgalom támogatására
való Ielkérésére vonatkozik. Iridítványára a választmány 'elvileg hozzá-
járul a mozgalom céljaihoz' és megbízza Mesterháiy Jenőt és dr. Notnj
Ferencet, mint az anyagi ügyeink kel foglalkozó bizóttság tagjait; hogy
ezekben az ügyekben eg yesületünket és érdekeinket a nevezett Tunár-
egyesületnél képviseljék. "

. 5. 'Elnök a választmány tudomására hozz~,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh6gy 'a;'pudapesti VIr:
JH:]'. tanítótestületi kÖI: dec, 5-én' a nyugalomba' vonuló Urhegy('Alajos
fővárosi ál,laini szakfelügyelő tiszteletére ünnepélyt, rendez ..'. Fe~.keri
Párvy" Endi'e igazgatót, hógyezen. ünnepélven egyesületunke,tké'p~is~lp.~
és .az ünnepeltet ~d vözölni szí vesk.~5l,jék. .'. .• ,,' . ", 1 ' ;':,:_

,6. Elnök felkérésére Molnár Oszkár és 'cll':onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFnenk: Antal előadási
tart a pedagógia tal~áraillakkéRzé~é,ről;:,' ~' ;'." , "'""",;' .'

'"
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Molnár Oszkár előadásában ismerteti' az okokat, melyek egyesü-
Ietünket arra késztették. hogyatanítóképzőintézeti tanárság képzésé-
nek reformjával foglalkozzék. Ismerteti az eddigi munkálatokat, .a
Ill. Egyetemes Tanügyi Kongresszus Tanítóképzői szakosztálya által
elfogadott határozati javaslatot és megállapítja, hogy egycsülctünknck
a tanárképzésre vonatkozólag elfogadott programmja van. Leírja a
tanítóképzői tanárrá-levésnek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj útját, majd kifejti, hogy a peda-
gógia-szakos tanárok kiképzésének 'mikéntjét a pedagógiának, mint tudo-
mánynak természete és a kéttagozatú tanítóképző érdeke szabja meg.
Megállapítja, hogya pedagógusnak egy-két tudomány egész köréből
alapos szakismerettel kell bírnia, meg kell ismerkednic a tudományos
módszerekkel s csak ezek után foglalkozhatik a pedagógiával. Végered-
ményül kijelenti, hogy nem kell külön filozófia-pedagógiai szak, hanem
a pedagógus-tanárok kiképzését az iskolaszerű kiképzésen túl eső időre
kell bízni. A pedagógusokat termélje ki az élet, a hajlam, az arravaló-
ság, az irodalmi vagy gyakorlati munkásság, az egyetemi ezirányú képe-
sítés. Ezt helyesnek tartja a tanítóképző tanársúg egyenletesebb elmé-
leti pedagógiai tudásának biztosítása és a' tanári ambíció felköltése
céljából is.

Dr. Frank Antal elsősorban arról beszél, hogy minő előfeltételek
kellenek ahhoz, hogy valaki tanár lehessen. Szcrinte csakis olyan' ifjú
lehet tanár és különösen a pedagógia tanára, akinek tanítóképző-intézete
részéről kiállított jellemlapja minden tekintetben megnyugtató. Külön,
sajátos pedagógus tanárképzést tart szükségesnek és erre vonatkozólag
részletes tervezetet ad elő, melyet táblázatos összefoglalásban mutat be
és minden ponthoz indokolást fűz. E szerint a tanárképzés három helyen
történnék:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) az egyetemen 4 féléven át közműveltségi tárgyban képezné ki
magát. a jelölt, mellyel párhuzamban az első 4 félévben filozófiát hall-
gatna; az 5-ik félévtől kezdve a filozófia elméletét, annak történetet és
vallásbölcseletet. Az 5-ik félévtől kezdve neveléstant. tanítástant. módszer-
tant, szervezettant és neveléstörténetet tanulna. Mint függeléket: altalá-
nos embcrtant, szociológiát, kriminológiát, pathologiát: b) az Apponyi-
kollégiumban. 10 féléven át. pedagógiai szemináriumi kiképzést nyerne:
az 5-ik félévtől népiskolai szemináriumi kiképzést kapna s lenne közös
szeminárium az összes tanárjelöltek részére is; c) Ei gyakorlótanító-
képzőben hospitálna és tanítana úgy a képzőben. mint agyakorlóban;
egy féléven át segítene a gyak. isk. tanítónak és azt helyettesítené.

Az előadások elhangzása ~tán elnök köszönetet mondva az előadók-
nak röviden összefoglalja az elhangzottakat. Mesierházy Jenő szerint a
pedagógia-szakos tanárjelöltnek a pedagógiával vkapcsolatosan még egy
általa választott szaktárgyat is kell hallgatnia. Ez azért js szükséges, mert
így a pedagógusok az alsó tagozaton is taníthatnának. 'Gömöri Sándor
a Molnár által előadott javaslathoz járul hozzá, de sokmegszívlelendőt
talál Frank javaslatában is. Különösen egy gondolatot kíván jobban ki-
domborítani: it tanárjelöltek már az Apponyi-kollégiumban is szabad
munkára és gondolkodásra kapjanak módot. BeckerVendel különösen a
gyakorlati élet követelményeirŐl szól, Frank javaslatát elfogadja s ele-
gendőnek tarta közművelődési tárgyakból egy szakot, hiszen a többiből
a hospitálások útján is tájékozódást uyer :a pedagógus. - Elnök-javas-
Iatára elhatározza a választmány, hogy .. az előadásokat .egycsületünk
közlönyében megjelenteti s csak majd azután kezd. ennek a. témának
részletes tárgyalásába. , Megállapítja, hogy, mind a két javaslat meg-
értésre talált,de szükséges azok iszélesebbkörű ismertetése. ~..:.
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7. Elnök felkérésérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKooécs Dezső, sárospataki igazgató megtartja
az igazgatók anyagi ügyeiről szóló előadását. Képet ad az igazgatók
nagy elfoglaltságáról s példákkal igazolja rangsorbeli sérelrneiket, az
egyenlőtlenséget, ami ezáltal igazgató és igazgató' között előálL Fel-
sorolja az igazgatók egyéb sérelmeit, melyek között legsúlyosabb az,
hogy az internátus vezetéseért semmi díjazásban nem részesülnek: Kí-
vánja, hogy úgy az igazgatók, mint a köztartásvezetők és nevelők ré-
szére az ingyenes fűtés és világítás kedvezménye visszaállíttassék. Hatá-
rozati javaslatot terjeszt elő az igazgatóknak a széniumos rendszer sze-
rint való díjazására vonatkozólag.

A hozzászólások során Mesterházy Jenő felveti az igazgatóhelyet-
te si intézmény életbeléptetésének kérdését; nem tartja szükségesnek,
hogya középiskolai tanáregyesületet ez ügyhöz való csatlakozásra fel-
hívjuk; kidomborítandónak tartja, hogya képzőknél csak ty. % van az
V-ik fiz. osztályban, míg a középiskolaiaknál 19%.Molnár Oszkár szük-
ségesnek tartja, hogya kinevezett igazgató rangsori helye szolgálati
idejének figyelem bevételévei állapíttassék meg. Kooécs Dezső válaszol
az elhangzottakra s ezután a választmány elhatározza, hogy memo ran-
dummal fordul a nagym. miniszter úrhoz,' melyben kérni fogja, hogy
a kinevezett igazgató egy fizetési osztállyal magasabbra neveztessék ki;
internátusi különmunkájáért a régi kedvezményeket kapja meg, vagy
ennek ellenértékét készpénzben; a középiskolai tanáregyesületet mozgal-
munkról értesítjük.

Az 'ülés ezzel véget ért,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K. m. f.

Mihalik József, titkár.

Egyesületünk emlékirata az igazgatók sérelmeinek orvoslása ·ügyében.

Nagyméltóságú Miniszter Úrr Kegyelmes Urunk! A Tanítóképző-
Intézeti Tanárok Országos 'Egyesülete 1828. év december havában tartott
választmányi gyűlésének határozata alapján mély tisztelettel terjeszti
Nagyméltóságod elé az igazgatók sérelmének orvoslására vonatkozó ké-
relmét azzal, hogy azt meghallgatni kegyeskedjék. .

a) Első kérelműnk, hogy a széniumos rendszer terjesztessék ki az
igazgatőkra is. Kérehnünk indokolás ára legyen' szabad előterjeszteni a
következöket: Régebben az igazgatót nagy és felelősségteljes niunká-
jáért megfelelően díjazták. Egy fizetési osztállyal megelőzte tanártársait.
Volt szabad fűtése, világítása, ingyen étkezése a köztartáson. Ma egé-
szen más a helyzete. Teendői növekedésévei fordított arányban vagy
ennél is' nagyobb mértékben csökkent javadalma. A legújabb fizetés-
rendezés . a tanárságnak régi vágyát valósította meg, midőn előmenetelét
nem a, rangsor esélyeitől, hanem szolgálati idejétől tette függővé. Sajnos
az igazgatók továbbra is' rangsorban maradtak.

Az 1927. évi 9000. M. E. l'endeleta -tanítóképzö- ,és óvóképző-
mtézeti- igazgatókat akkép csoportosítja, hogy közülük hármat .a V.,
tizet a VI,. és kettőt. a VII. fizetési osztályba soroz.' Az V. fizetési osz-
tályba a megállapított látsz ámon belül tanügvi vagy tudományos érde-
mei alapján tanár is kinevezhetö,

Legyen szabad már most egy példát felhozni a rangsorral járó
egyenlőtlenségek és megakasztott előmenetel szemléltetésére. Tegyük fel,
hogy fiatalon. 13 évi szolgálat után: '(éz'a minimum) nevezríek ki egymás
után három igazgatót. Közülük egy a VI-ba, ketfő"aVII-ikbe kerül. Az
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elsö . szerenesés. mert átugrotta a VIII-ik fiz. oszt. első fokozatot és egy
teljes fiz. osztályt, a VII-iket, a másik kettő már csak 3 évet nyer; a VIlI.
1. helyett, fl VII-ik 3-,ba kerül. Azonban mindhárman, mert fiatalon lettek
igazgatókká, -remélhetöleg eljutnak az V-be: De tegyük fel," hog'y ki-
neveznek .utánuk egy tanárt, akinek 26 évi szölgálata van', és a VI-ik
3, ' .fokozat ának megfelelő fizetést élvez, .neki ' az igazgatói kinevezés
semmi előnyt nem nyujt, mindvégig tanári fizetéséérf fog szolgálni, nem
jut el az V-be, mert hátralévő 9 szolgálati éve már letelik; mikoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz

előtte levők 'még '23--;24-ik szolgálati éviiket töltik. Ily körülmények
között idősebb tanárok előtt nem lesz kívánatos az igazgatói' állás, s
l1}egtörténik" rniként már megtörtént, hogy oly tanárok, akik díszei
intézetüknek, akik gazdag ismeretekkel, rátermettségükkel hivatottak
volnának a, vezetésre, el fogják maguktól hárítani az igazgatói kineve-
zést, mert, nincs megfelelő előmenetelük. '

E bajon gyökeresen segíteni egy-két V-ik fiz. osztályú állás be-
állftásé val nem lehet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezért kérjük a széniumos rendszernek az igezge-
iákr« való kiter jesztését is. Az igazgatóvá való kinevezés egy teljes
fizetési osztáll yal való előlépéssei járjon. Akit például a VII. 3-ban ér,
a, VI. 3·b<\ lépjen elő, aki a VII-ik 2-ben volt a VI-ik 2-be jusson. Tovább
háromévenként történjék az előlépés, mint a tanároknál, s ha a VI-ik
f,i~etési osztályelső Fokozatában is eltöltötte az igazgató a három évet,
hemegy a V-ik 2-be, végül az V-ik í-be. EzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil rendezés egyforma előny-
nyel já ma minden igazgatóra. Szolgálati idejük letelte előtt mindnyájan
(legkorábban a 26-ik szolgálati évben) elérnék az V-ik fiz. osztályt s
ebben az első és végső fokot. És végül mi sem állna útjában annak,
hogy, tudományos és , tanügyi érdemei alapján tanár is kineveztessék az
V -ik fiz. osztályba.

b) Másik kérelműnk, hogy az igazgatók az internátusi teendőkért
megfele,Ző 'díjazásban részesilljenetc., A -számviteli szabályzat szerínt
nekik ezért ingyen fűtés és világítás járna, de ezidő szerint nem kap-
ják. E kedvezménytől a szanálási törvény fosztotta meg őket. Azonban
az ' ország szanalása már megtörtént, nem ..kívánható tehát, hogy a
szőbanlevö munkát ingyen végezzék.

. cJ Harmadik kérésiink ennek kapcsán; hogy iniernéiusi feendőikérf

a köztartásvezetők és nevelők is' visszakapják, mini régen az ingyen
teljes ellátás kedoezménuét.

Kérelmeink ' t'e)1át:

. 1. .,4, széniu~ws' rendszer 'ter jeszteeeék ki az igazgátökra is és az
igaigatóvá való kineiiezés' egy teljes fizetési oeztélluel való előlépéssel
já 'rjon. " , ,
.rl •

2. Az igazgatók internátusi ieendéikéri az ingyen fűtés és világí-
táson .kioűl- megfelelő díjazásban részesüljenek. l

" 3. AköztartlÜvezetők és nevelők iiiternátusi'teendőikért kapják
vissza az ingyenes feljes ellátás, kedoezménuét. . ., I :

. Mivel mindezek meghallgatása és orvoslása súlyos igazságtalanságot
küszöbölne Ki, meghozná a lelkek békéjét és nagyobb' munkakedvet,
ismételten Nagyméltóságod 'kegyes jéindulatába ajánlja .

, Budapest,' 1928. december 31.' .

hódoló tisztelettel

. WoyciecholVskyn~ Dt. Lál'osMária '
,." "főtJ:tkár'." " '.'"

."': .t . } .•...

"
'Q lfint.,J ózsef:,;

elnök, .;"
olriJ.,. .",.
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A soproni ágo .h. ev. tanítóképző-
intézet nyugalmazott' igazgatója,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Papp József, "1928. no~ember' 22-én
örökre visszaadta lelkét az élet és.
halál Urának, s gyászba borult az el-
hunytnak .nemcsak családja, hanem
a soproni ágo h.ev. tanítóképző-
intézet is. Halála fájdalmasan érinti,
azok lelkét is, akik a megboldogultat.
közelebbről ismerték Neve a tanító-
képző-intézeti' tanárok .Idősebbjei
előtt .nem ismeretlen. Az elköltözött
sokáig választmányi tagja volt or-
szágos' egyesületünknek., '

Papp József 1859: március 29-éri
született a veszprémmegvei Sikáto-'

, ,ron. 1883-1905-ig rendes" tanára,
majd 1917. augusztus 31-ig igazgatója volt a soproni -ág. ,h.ev.
tanítóképző-intézetnek. Mind tanári, mind igazgatói működését'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li. pontos, hű kötelességteljesítés jellemzi. Ebben' a hűséges mun-
kájában minden igyekezettel arra törekedett, hogy növendékei mi-'
l~él képzettebb, miriél ügyesebb tanítókká fejlődjenek, kik mind,
a haza, .iiíincl az egyház szemporitjából pontosan és hűségesen
tudják végezni kötelességeiket. Az intézet néhai' nagynevű ígaz~:
gatójával, Kapt Gyulával együtt', ő szer vezte ,1883-ban az intézet
gyakorló-iskoláját, melyre mindenkor szeretettel gondolt. A hazai
evangélikus tanítói testületben még sokan vannak, kik 'a soproni,
tanítőképző-intézetben .T'app Józseftől sajátítőtták. el a tanítói'
gyakorlathoz szükséges elméleti és gyakorlati' ismereteket Papp;
József, az élet iskolájában is segítségére sietett volt tanitvárryai-
nak, amennyiben 1889-bell nyomtatásban .megjelent gyakorló-,
ís~ól~i részletes talllllenetét magukkal vitték a jelöltek az életbe':
s iskol~ikban nagy sikerrel hásználták. Ugyancsak 1889-ben indí-,
totta 'nié'g az Evangélikus Népiskola c.n:evél~s~ és 'okt'éliásügyi'
folyóiratot, mely még ma 'is megjelenik s ' a hazai evangélikus-
tanítóság között igen népszerű. Néhai Kapi Gyulával 'közösen
szerkesztett nép iskolai tan-' és olvasókönyvei is 'mígy inértékb~n;
segítették a hazai evangélikus iskolaügyet. , ,j

" Volt' tanítványainak hálája ',abbán, nyilvánult meg, legszeb-
béri, hogy több tanítóeg-y~sül~t me,g;vála$ztótta: tiszteletbeli tagj<l::
nak. Nyugalmi éveiben csak a családjának 'élt a jeles pedagógus,'
Temetése előkelő és nagyszámú gyászóló, közönség' r~$zvételével
tbrtént.' Sírjánál az intézet 'jelenlegi" igazgatója, , Hamar: 'Gyula
dlOlldot1: búcsúszót, 'a nö~elldékek 'ped~g Griegllek egyik 'm'egr'e,~l":
dítő gyászénekét adták elő Peschko tanár vezetése mellett. ,Jd,

,'!" :A megboldogultnak (dlllékét' kegyeJe!tetr ő.r)'r:Zji~.',:;" ;, i,,"; r,
o _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs .l-I:.J~~~. 1 hAL~ .J J j .,J l ~ r _.G~.JJ .•

,.',ú',: Hamar Gyula.

Papp, József.:
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IRODA.L·OM.

Móczár Miklós-Török Imre:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGazdasági' ismeretek tanítóképző-
intézetek II. osztálya használatán-a, Franklin-Társulat kiadása. 1928.
112 oldal.

A .taudtóképző-intézetekben rendkívül megnehezítette a gazdasági

oktatást az, hogy megfelelő, . rövid, könnyen érthető tankönyv eddig nem
állott rendelkezésre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA használatban volt körryvek legtöbbje túlságosan

részletes, meglehetősen nehezen érthető munka; inkább szak-, mint tan-
könyv sok elméleti, kevés gyakorlati értékű anyaggal. Az is hibájuk e

könyveknek, hogyatanulónak 1-1 óra tanítási anyagát gyakran kéte
három helyről kell összekeresgélniök.

Móczár-Török tankönyve egy csapásra megszünteti e .lliányokat.

Kerüli a hosszas fejtegetéseket, de mindenütt kiemeli a lényeget. Soha-
sem mulasztja el rámutatni azokra a hibákra és mulasztásokra, melye-
ket népünk a talajművelésben. növény termelésben, állattenyésztésben,

egyszóval gazdálkodásában elkövet. Ez nagy érdeme a sZ~Izőknek, mert
a hibák kiküszöbölése. mezőgazdaságunk fejlődésének alapfeltétele g. a

néppel állandóan érintkező tanító sokat tehet. ezen a téren, Ieltéve, hogy
a hibákat felismerni képes.

Az anyag elrendezésében szerzők arra törekedtek, hogy minden
tanítási óra anyaga lehetőleg azonnal gyakorlatilag is bemutatható, el-
végeztethető legyen. Ezt a tanítóképző-intézeti kettős gazdaságtani órák
lehetővé teszik. A tárgyi és pedagógiai kívánalmak ilyen összeegyezte-

tése mellett a gazdasági ismeretek' tanítása valóban olyan gyakorla-
tiassá válhatik, amilyeimé azt a tantervi utasítás kívánja.

Nagyon eredetiek és tanulságosak az egyes tanítási egységek után

olvasható "Megbeszélés"óek. E cím alatt kezölt ismeretek, kérdések ért-
hetőbbé, érdekesebbé teszik a tanítást s állandó kapcsolatot létesítenek
a már előbb tanult anyaggal,. gondolkodásra késztetik a növendékeket

és felfrissítik természettudományi ismereteit.
. A tanítóképzőben kevés szemléÍtető eszköz áU a gazdasági szak-

t-anár rendelkezésére, szemléltetés nélkül pedig a helyes Iogalomalkotás,
a megértetés szinte lehetetlen. A könyvek csaknem minden oldalán talál-
ható csinos ábrák s az alattuk levő magyarázó szöveg nagyban hozzá-
járulnak a tanítás könyebb megértéséhez.

,.A "GyakOl;latok" anyaga úgy van összeédlitva, hogy azt elvégezve,

a tanulők a munka minden egyes részlete felől teljes tájékozódást sze-
réznek.

Fontos újítása könyvüknek az, hogy, nemcsak az értelmet, de az
érzelmet. és akaratot is neveli.-Eddigi hasohló tárg.yú munkák erre nem
törekedtek, pedig ki tagadná, mily érték rejlik ebben. .
. Elsösorban tanítójelöltek számára kés'zült a könyv, de meggyőző-

désem szerint haszonnal forga-thatja minden tanító, kinek vezérfonalul
s népművelési előadások anyagának összeállításánál segédkónyvül szol-
gálhat.

A <könyv határozott, nyeresége tanköuyvírodalmunknak. Érdeklő-
déssei várjuk .a többi kötetet is.

Neth Alader.
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Tisztelettel kérjük Egyesülcfünk tagjait és közlönyiink előfize-
tőit, hogy a tago, illetőleg előfizetési díjakat az alapszabályok értel-
mében az év első negyedében bek'üldeni sziveskedjenek,

ügyosztályunk új főnöke. A közokt. miniszter a tanév kezdete óta
a tanítóképzők, kereskedelmi és polgári iskolák ügyosztályának .veze-
tésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGreszler Jenő min. tanácsos úrra bízta. A tanítóképző tanárság az
eltelt rövid idő ~latt máris megszerette azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj főnököt. A vezetők mély
komolysága s a hivatali ügybuzgalom szeretetreméltó közvetlenséggel s
a tanarsághoz való szivélyes leereszkedéssel Párosul egyéniségében. Úgy
tapasztaltuk, hogyatanítóképzést fontesságához mérten kellően érté-
kelni tudja, s ügyünket szivén viseli. Működése elé bizalommal és vára-
kozásteljes reménységgel tekintünk!

Államtitkári látogatások. Kornis Gyula államtitkár úr őméltósága
Creszler Jenő miniszteri tanácsos kíséretéhen okt. 22-éli meglátogatta
il IL ker. áll. tanítónőképzőt. Nagy érdeklődéssei járták be az intézet
helyiségcit a szükséges javítások megállapítása végett. Hasonló célbÓl
keresték fel az áll. óvónőképző-intézetet is. '

Kinevezés. A közokt. miniszter Quint József tképzői igazgatót,
Egyesületünk érdemes elnökét a Rádió Szabad Egyetem előadásait ren-
dező bizottság tagjává kinevezte .

.Kinevezés. A közokt. miniszter Iberer Gézánét -jelenlegi állomás-
helyén való meghagyása mellett (VII. ker. áll. tanítónőképzőí iáJI. tanító-
nöképző-int. -rendes tanárrá a' 9000/927.M., E. sz. rendelethez mellékelt '
4. kimutatás 1.' fokcsatába kinevezte.· .

" Áthelyezés. A közokt. miniszter Beriha MáriátCinkotáról további
szolgálattételre a bpesti VII. ker. áll. tanítőnőképző-intézethez áthelyezte.

Kiküldetés. A' közokt, m.iniszter Quint József tanítóképző-intézeti
igazgatót, az Országos Kezoktatási Tanács tagját a diósgyőri nyolc osz-
tályos népiskola és a fehértói (Szabolcs-m.) tanyai népiskolák. Drozdy
Gyula' tanítóképző-intézeti gyakorlóískolai tanítót, az Országos Köz-
oktatási Tanács tagját pedig az ózdi nyolcosztályú népiskola s a balkányi
(Szabolos-m.) . tanyai népiskolák Iátogatására az 1928-29. tanévre ki-
küldte.

Az üdvőzlésekre érkezett válaszok. A' k~cskeméti vándor gyűlés
alkalmából küldött üdvözletekre a miniszter úr őnagyméltósága a kö-
vétkező választ küldte: Az Egyesület kecskeméti vándorgyűlése alkalmá-
bólhozzám intézett, jóleső üdvözléstikért fogadják, kérem, hálás köszö-
netem ;nyilvánítását. Őszinte tisztelettel: gr. 'Klebelsberg Kunó. -..: Az
államtitkár -úr őméltőságától pedig a kővetkező válasz érkezett: A
T. L T. O. Egyesületének kecskeméti vándorgyűléséből küldött üdvöz-o
létéért fogadja Elnök úr és az Egyesület minden tagja szívből' jövő
őszinte köszönetem kifejezését. Ez' alkalomból is hangsúlyozni' óhajtom,
hogy minden jogos kérelmüket és törekvésüket tőlem telhetőleg pálr-
tolni fogom. Igaz tisztelettel vagyok őszinté hívük : Karnis Gyula. -

K'arfársainka Testnevelési Főiskolán. Amióta az Orsz'. Testneve-
lési Tanács megalakult, a legnagyobb tudatossággal megindult a fest-
nevelést szolgáló intézmények szervezése. Kettőnek virágzásáról ' máris
számot adhatunk. Egyik a Testnevelés című, gazdag és értékes tar-
talmú; díszes ,kiállítású folyóirat, mely rövid egy évi fennállása alatt
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'maga köré gyüjtötte mindazokat, akik a moderú testi nevelés kérdé-
seivel irodalmilag 'foglalkozluik. Másik a Paedagogium helyén működőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Testneoelési Főiskola, melyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj szellemben tanító testnevelő tanárokkal
.látja el középfokú iskolainkat. Ezek kiképzésében a tanítóképző tanár-

-súg is kiveszi részét. A főiskola ,1928/29 .. tanévi tanulmányi rendjének

ianúsága szerint ugyanis a főiskola á llandó előadói közt vannak Quint
József igazgató, Sztankó Béla c. főigazgató, [úoor Albert és Doby Ida
fanító-, illetőleg óvónőképző-int. tanárok.

Népművelői előadások a budai tanítóképzőben. A budapesti 1. ker,
.áll, tanítóképző-intézetben a közokt. miniszter rendeletéből népművelési

előadásokat tartanak, melyeken az intézet IV. és V. éves növendékei is
résztvesznek s így mintát kapnak hasonló előadások tartására. Az inté-

zet tanári testületéből eddig Quint József igazgató 11011andiai útjáról,
Kiehonii Barna .tanár pedig a magyar népdalról tartott előadást. A tél
folyamán még Dr. Frank Antal, Németh Sándor, Váradi József, Tscheik
'Ernő,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ slooeczlcu Péter, Drozdy Gyula és Mesterházy, Jenő tanárok tar-
.tanak ismeretterjesztő előadásokat.

Médszeres 'előadások mindenfelé. A Borsodmegyei Általános
'Tanítócg-yesület Miskolcon tartott közg yűlésén Quint József tképző-

'int. igazgató nagysikerű előadásban ismertette a történettanítás mód-

-szerét. - A veszprémi Angolkisasszonyok s az ottani tanítók meghí-
'vására Ouint József a 'magyar nyelv tanításának módszeréről, Frank
Arrtal tanár az önnevelés m'ódszeréről tartott előadást, Drbzdy Gyula
gyak. isk. tanító pedig a beszéd- és 'értelem gyakorlat, továbbá a Iogal-

'mazás köréből mintatanitást mutatott be. - Putnoky 'Jenő kiskunfél-
-egyházi gyakorlóískolai tanító' Szentendrén a város tanítói és iskola-

'nővérei felkérésére november '9. és- tO-én tiz minta tanítást s ezekkel kap-
-csolatosan megbeszéléseket tartott a beszéd- és értelemg yakorlatok, fo-
galmazás, nyelvi magyarázat. számtan-mértan, történelem" természet-
-rajz-gazdaságtan és természettan köréből. Az új tanterv széllemét meg-
világító előadásokat a hallgatóság nagy tetszéssel és elismeréssel fogadta.

Uj -meteorológiai állomás a Duna-Tisza közén. A vilé gháború

.után a csonka ország vezető köreinek figyelme az elhanyagolt nagy-

.alföldi írájak felé fordult: tanyai iskolák száza.i 'nőttek ki a nagy magyal'

.parlagból, az ismeretlen etnográfiai, Ioldrajzi, geológiai, meteorológiai

viszonyok tanulmányozására "alföldkutató" társaságok létesültek. hogy
.Mag yarorszég. etnográfiailag legértékesebb, de legkevesebb figye-

lenne méltatott gazdag vidékének nagy magyal' tömegei a nagyobb kul-
tura jól megérdemelt áldásaihoz juthassanak. E konstruktív munka-
.komplexumba a kiskunfélegyházi állami tanítóképző-intézet egy újabb

.sejttel kapcsolódott be akkor, amikor az Országos Meteorológiai Intézet
.a tanítóképző kebelében II. 'rendű .meteorológiai megfigyelő állomást ál-

lított fel az Alföld éghajlat-viszonyainak alaposabb megismerése érde-
kében. Az .állornás műszerei : Fuess-féle barométer, aspirációs psychro-

.meter, ombrometer, maximurn-minimum hőmérők, szélirány- és erősség-
.mérő. A.z állomás vezetője: Rozsondai Zoltán tanár. Megfigyelők: Veres
,János V. éves tanítónövendék vezetésév-el a IV .. évfolyam növendékei .s
.Ig y a létesített á.llomá~ a fiúkai és földrajzi tanulmányok intenzívebbé
,,tételét is 'szolgálj,a.
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A tanítóképzés kérdése a tanítóegyesüre-t~kszövctségtanácsizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiil~:
sén. A Magyarorsági Tanítóegyesületek Orsz". Szövetsége december
28-án tartotta szövetségtan:áicsi gyűlésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARákos István elnÖklet~ :alatt
a Tanítók Ferenc József Hi&zában. Egyesületunk 'részéről az ülésen meg-
jelentek Quint József elnök, Wouciechorosk uné Dr. Lajos 'Mária főtit-

kár, Fr8lik Antal, Kiss 'József, Mesterházy Je~őés Drozdy Gyula,' A' 8
oszt. népiskola kérdéséről 'Balázs Fere'ac pécsi népisk. igazgató t~l't;tt
érdekes előadást. Ezután a tanítóképzés kérdése kerüit tárgyalásra. Elő-

adója, Wanitsek Rezső bpesti gyakorló eL isk. tanító a középiskolai
érettségire Jelépített főiskolai tanítóképzés megvalósításanak' módjára

'Vonatkozólag a következőkben összegezhető javaslatot terjesztette elő!
girnuáziumi tan uhnán yokka.l pá rh uzamosan konviktusi nevelés, ami útán
2 évi főiskolai képzés, A tanítói pályára való. ránevelés 'céljából' tehát
a gimnázium mellé konviktust kíván, 'amelyb'en a tanulők mindazokat a

t~ntárgyakat tanulják, amelyeket a gimnázium-nem ad meg: de a tanítói
pályához szűkségesek. Ha a konviktusból . kikerülö érettségi .után nertl
rnegy a tanítói pál yára, úgy a ikonviktusi 'nevelés' költségeit unegtéríteni

tartozik. E~után Quint József, Egyesületünk elnöke rámutatott azelőadüi
javaslat hibaira 'és kimutatta, miben egyezik és miben különbözik A ta-
nítóság é~' ta~ítóképzői' tanárság véleJlléi1ye~' Hibája az előadói javas-
latnak a megokolás hiánya, Kimondja.Jhog y szükség vim a reformra, ,de

nem mondja meg': hogy iniért és hogy' melyek el hibái a jelenlegi képzés-
nek. 'Nem 'indokolja, .miért akarja éppen gimnáziumi érettségiré fél~

építeni 'a fŐiskolai tanárképzés't.' Ég yctlen érve il 'gill{iíl~r.düm mellett,
hogy jelenleg legjobb kőzépiskolánk, de maga is 'elismeri, ho,gy 'a 'giiii:

názium sokat nem ael meg, amire a tanítói pályán szükség 'vall, ezért

kívánja kiegészíteni k~nviktussaL Hibá's egyenletet állít fel ily formában:
Tanítóképzö = gimnázium +' konviktu's.: ft.. giinnáziurn befejezett egész

és teljesen lefoglalja a tanU:lók idéjét,ezzel egyidejűleg' a' ko'nvikt~l~lxirl.

ének, zene, rajz, kézimunka, gazdaságtan stb~ taIi'ulását, nem bírja el
a diák. A gimnázium és konviktus nem pótolja á unai "tanítóképző]. A
tanítóképző tantárgyai,' ha talán' névleg' meg is 'egyez'n'ek a -középisko-

Iáéval, -lényegükben mások, mert a tanító jöve~dő' hl vatá'sát tartják

szem előtt: amit a gimnázium nem tehet, níert más a célja, az értelen\
'kipallérozása és a tudományos munkára való elők&;zítés. Kimutatja ez-
után, hogy a tanítósigés a taaítóképzői tartárság lényegében egyet akat
a tanítóképzés javítását. Mindkettőjüknek célja a főiskolai képzés, csak:

az alapban van még e~időszerint' eltéré. A maga részéről nagyra' be-
csüli !l gimnáziumot, de nem tartja a tanítói pályához alkalmas alapnak,
'célszerűbb lenne egy nemzeti középiskolára építeni, mely a nemzeti kul-

tura ismeretében alapos, jó magyal' tanítók képzéséhez jobb elői~koÍa
lenne. Amíg ilyen szerveztetik, a mai tanítóképző alsó 'négy évfolyama
a legjobb előkészítő iskola. Több hozzászólás után néhány anyagi ké~:dés
Ietárgyalásával a gyűlés véget ért.

A' tanítóképzés reformja a "NemzHnevelés"-ben A Kath'. Tanító'-

egyesületek' Orsz. Szövetsége hivatalos lapjának mult é~i folyamában
dr. Becker Vendel, egyesületunk érdemes alelnöke a tanítóképzés reform-
járól írt cikkében az egyesi.iletünk által elfogadott kéttagozatú tanító-
képző főiskola mellett foglalt állást. Cikke nem maradt visszhang nél-
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kül. A lap január elsei számában,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalla Sándor szekszárdi tanító ír a
kérdésről. Négy évfolyamú főiskolát szeretne, mely a középiskolát, a

felső kereskedelmi iskolát vagy a felsőfokú, földmíves-iskolát. végzett
tanulókat képezné tanítókká. A főiskolán az összes pedagógiai tárg-yakori

kívül (ideértve a pszichológiát, filozófiát és a· gyakorlati tanítást) elő-
adnéík az egészségtant. közgazdaságtant és szociológiát, sportot '(levente
oktatással), éneket - zenét (kántorképzésscl}, rajzot, festészetet, gép- és

gyorsírást, elméleti és gyakorlati gazdaságtant, németet és még egy ide-
gen nyelvet.

Az Állami Tanítók Orsz. EgyesületénekSRQPONMLKJIHGFEDCBAju b ile u m i ünnepsége. Az
ország egyik legértékesebb tanítóegyesülete, az ÁlL Tanítók Országos

Egyesülete rendkívül felemelő ünnepség keretében, előkelő személyisé-
gek, kulturális, testvéregyesületek kiküIdötteinek s a mindenfelől össze-
sereglett tanítók ezreinek jelenlétében kitünő rendezésben november hó
17-én, a régi Országház termében ülte meg fennállásának 30 éves jubi-

leumát. Galla Endre lelkes hangú elnöki megnyitója után Körösi Hen-
rik a .népoktatási alaptörvény 60. évfordulója alkalmából a törvény ér-

tékét s halhatatlan alkotója érdemeit méltatta. A jubiláris díszköz-
gyűlés 3. főpontjaként vitéz Csorbe ödön, a jelenlegi' főtitkár' ismer-
tette az egyesület történetét. Indítványára a díszközgyűlés kimondotta,

hogy Állami Tanítói Jóléti Alapot szervez, melynek célja az állami taní-
tók és óvónők részére gyógy- és üdülőház létesítése. Az üdvözlések so-

rán Egyesületünk részéről Quint József, egyesületünk elnöke meleg sza-
vakkal üdvözülte a jubiláló egyesületet. A díszgyűléssel kapcsolatosan
az Egyesület nagyszabású tanügyi kiállftást is rendezett, amelyről csak

a legnagyobb elismeréssel lehet megemlékezni. A kiállítás anyagának
összegyüjtésében és csoportosításában szárnos újítást láttunk. Nemcsak

az iskola didaktikai munkáját tette szemlélhetövé, de az ábrázolás kü-
lönféle módjain bemutatta az áll. tanítók iskolánkívüli és háborús te-
vékenységét, . végül művészi alkotásait. Ez utóbbi csoportban előnyösen

mutatkoztak be a tanítók rajzolói, festői, szobrászai, iparművészei. A

pedagógusokat bizonyára a didaktikai munka bemutatása érdekelte. E
szempontból a kiállítás határozott célja az volt, .hogzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy bemutassa, miként
lehet az új tanterv elveit a gyakorlatba átültetni; Láttunk' is rengeteg
illusztráló rajzot, kézimunkát és egyéb' munkaalkotást. A figyelmes lá-
togató szárnos új ötlettel gazdagítva távozott a kiállításról. A tanítók

által készített szemléltető eszközök, találmányok, módszeres újítások,

fogások is méltán keltették föl a látogatók figyelmét. Aktualitásánál
fogva külön is figyelmet érdemelt azoknak az iskoláknak a kié llítási

anyaga, ahol már a VII. és VIlI. osztály teljes kiépítésben működik.
Azokat, akik értékesebb anyagot állítottak ki, a kiállítás rendezősége el-
ismerő oklevéllel tűntette ki. 'Az iskola belső életét felülbíráló bizottság
tagjai közt foglaltak helyet Quint József és Drozdy Gyula tag társaink.

Halálozás. Arányi Antal, az iglói áll, tanítóképző-intézet egykori
igazgatója, számos társadalmi és közjótékonysági egyesület elnöke dec.
15-én, életének 81-ik évében, kínos szenvedés után elhunyt. Temetésén,
mely december 17-én a farkasréti temető halottesházából történt, jelen-
volt a tképző tanárság s az egykori tanítványok közül is megjelentek
sokan, kiknek körében emléke élni fog.

DUNÁNTÚL EGYETEMI YOMDÁJA, PÉCSETT.


