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Az a u to n om hatás elve a nevelésben. ,',

A nevelés hatás a növendékre. E hatások különfélék. A leg-
fontosebb .a heterenom és autonom hatások megkülönböztetése.
A régi pedagógia a kívülről jövő heterenom hatásokra helyezte a
súly«, a modern pedagógia . az autonom hatást tartja legfonto-
sabbnak.

De hárhonn.an induljon js ki a hatás, igezi hatássá csak úgy
válik, ha a növendék .azt.elfogadja, magáévá teszi, vag yis auto-
nom módon .a maga iniciativájáhól indítja meg ·a maga cselekvé-
séf. Minden hatás csak úgy lesz ig,aZJinevelő hatássá, ha a.utonom
hatássá válik E:>Jenfordul meg a nevelés sikere. Nem lehet valakit
akarata ellenére a maga hozzájárulása nélkül tökéletesebbe tenni.
Az ember nem lehet a saját közreműködése nélkül, szinte ön~
kénytelenül, mintegy tudtán kívül erényessé.

A nevelés feladata ku ltúrális értékek megvalósítása a követ-
kező nemzedékben. De a kulturális értékek megvalósításához
sziíkség van az illető egyén saját közreműködésére,

Á lt :aJkarjuk adni a ,kultlllrjiav'a'kiat ,a felnövekvő növendéknek.
De ez az átadás nem egyolclalú működése a nevelőnek, ehhez el-
engedhetetlen kiegészítő az átvevés és az átvevő alotív közremű-
ködése. AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógia i aktusnak .a z a lényege,hogya növendék erre
az aktusra beáldítja magát. Ez ·a beállítás az autonom hatás kez-
dőpontja.'

A tudást nem lehet átadni. Minden tudás minden lélekben
újra keletkezik. Mindenki maga építi fel tudását a maga lelké-
ben. Ezért- legnagyobb jelentőségű az autonom hatás,melyet
maga a növendék gyakorol magára. Az ösztönzést kaphatja kíviil-

* Előterjesztette a ~zerző a párisi V. erkölcsnevelési kongresszuson.
1 A pedagógiai aktusnak elemzését s a heteronorn és autonom ha-

tások megkülönböztetését már megkísérebtem a IV. Conférence inter-
na tionale dé psychotechníque-erí, Pánis 1927. (L Comótes-Reúdus _de la
IV. Corilérenoe Internationale elé Psychotechnique; Paris.. F. AJlcan, P.
171. L'ana lyse de I'aetion educatéve.)
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ről, az anyagot is veheti hozzá kívülről, de a lelki folyamatot
, 'önmagál;>an .csak ő magadrrdithatj a meg. Ezért oly .fontos alap-

törvény az autonom hatás .törvénye. . '. .
Az autonom hatás törvényén alapszanak mindazok a törék-

vések, melyek a növendék öntevékenységét igyekszenek meg-
indítani. Ezt jelenti az, hogy "a gyermekből kiindulva" (dem
Kinde aus!) kell tanítani, hogy nem ismereteket kell a nőveri-
dékbe belekényszerít eni, hanem neki magának kell alkotónak
(schöpfe ri sch) lennie. Ez az elv a munkaiskola alapelve, azaz a
növendéknek kell dolgoznia, a növendéknek kell kérdeznie, a nö-
vendéknek kell cselekednie. A növendék legyen aktiv, a tanár
legyen passziv, a növendék az alkotó, a föltaláló, a kísérletező,
az utánzó, 'a cselekvő, - míg a nevelő csak legföljebb kezdemé-
nyező, ösztonző, lelkesítő, de ,leginkább csak megfigyelő és őrködő.

Mindezt az újabb pedagógia az "öntevékenység'· névvel je-
löli. De a lényeg nem az öntevékenység, hanem az autonom ha-
tás, a heteronom hatásnak elfogadása, az ösztönzésnek az elfoga~
dása, a magáévá tétele, akarása, s ennek alapján autonom módon
való cselekvés, önmagára való hatás, autosuggestio, s ily módon
a cselekvés megindítása.

Nem elég az öntevékenység valamely cselekvés elvégzésére,
minden meggyőződés és igazi törekvés nélkül. Az öntevékenység
csak úgy értékes igazán, ha abban a növendék egész lelkével és
igyekezetével részt vesz, annak célját akarja, s e cél elérésére
törekszik. Ezért több az, ha az öntevékenység sokszor hangsúl yo-
zott elve helyett azt mondjuk, hogy az autonom hatás elve alap-
ján állunk.

Ezen laz alapon állaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunlea -iskole (Arbeitss'chule) iránya is,
midőn a munka elvét hangsúlyozza, ezt az elvet valósítja meg
Mordessor i, mikor a kisdedek nemcsak önmaguk .tevékenvek,
hanem azért tevékenyek, mert a célt elfogadták, magukévá tet-
fék. Decroly llikdlájáhélJnez ,az alapelv uralkodik, valamint a
Delion-P lsn-oesv ilS, rnert a növendék maga választ föladatot, me-
lyet föl akar dolgozni.
, Ezt teszi a1apelvvé Cleperéde, midőn a functionalis nevelés
Fogalmát megalkotja. Ugvancsak ez az .ala.pclv uralkodik aGFEDCBAp { , fp r ~

sen-féle "életközösség i:sikoJáj,ában" (Jenla~Plan).
Mindezekben nem az a lényeg, hogy a növendék önmaga

tevékeny, hanem az, hogya növendék a célt magáévá teszi, ön-
maga tiizi ki a magá számára, s akarja.

Mindezeknek igazi alapja a növendék lelkének az a beállí-
tása,melyet autonom hatásnak lehet nevezni, s mely kezdődik a
cél, feladat vagy munka elfogadásával. a szándékkal, elhatáro-
zással, folytatódik az annak megvalósítására irányuló törekvés-
sel, kísérletezéssel, munkával, s végződik az önneveléssel, az ön-
uralommal.

Nyilvánvaló tehát, hogy a nevelésnek az autonom hatás el-
vén kell alapulnia, s a heteronom hatás is csak akkor értékes, ha
autonom hatássá lesz.
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Az autonom hatás elve tehát általános elv, mely egyaránt
érvényes a nevelés egész területén, de legfőkép az erkölcsi neve-
lés terén, mert hiszen itt az a lényeges, hogy a növendék a célt,
a jót, az erényt, önmaga akarja, s ne külső kényszer hatása alatt,
Iranem saját elhenározásából cselekedjék,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Weszely Odön: .

AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ém ia ta n í t á s a a tanulők munkája a la p já n .

A tanítással foglalkozók örömmel tapasztalják, hogy újab-
ban nemcsak a kiváltságos szakemberek, hanem a tanító- és ne-
velőmunkát végző nagy tömegek is odaadó szeretettel foglalkoz-
nak pedagógiai kérdésekkel. Mindjobban tudatossá válik bennük
az a gondolat, hogy az ország fennmaradása, fejlődése, tökélete-
sedése a jövő nemzedéktől, annak testi és lelki fejlettségétől függ.

A tanítás munkájának miként való elvégzése nagy gondot
okoz és felelősségérzetet ébreszt. A pedagógiai irodalom terrné-
keinek tanulmárryozása ma már nemcsak puszta tudásért, hanem
inkább a tanításban való alkaimazésért tönténik. Ezeknek, a
távoli mult ra is vonatkozó tanulmányozásoknak eredménye az,
hogy a tanítási gyakorlatban sokszor újnak látszó eljárások hir-
detői esetleg több száz esztendővel ezelőtt költöztek el az őket
meg nem értő világból. Eszmékként hirdetett tanaik csak több
emberöltő után váltak gyakorlattá. A lassú fejlődésnek ez a me-
nete: gondolat, hosszú pihenés s csak azután gyakorlati alkal-
mazás.

A tanulók munkája alapján végezhető tanításnak is ilyen
lassú a fejlődése. A nagy genfi pedagógus oly egyszerű szavak-
~aJl hartlette s mégsem ,tJalált rneghallgatőra, annál kevésbbé a
gyakorlatban Vlaló ~eresztülvívől'e. Ami nanitóink és tanáraink
közül bizonyám igen kevesen vettek ró'la .tudomást.

Ha visszabekintek .a muhtba s emlékezetembe idézem, hogyan
tanultam mirut kis és nagy diáJk, továbbá hogvan tanítottam mint
kezdő, majd tapasztaltabb tanár, a módszer tekintetében nem-
alak változást, de Ielxétlenül haladást is látok. Az első tanítóm a
könyvből pontosan kijelölte az óra anyagát. Ezt otthon szórul-
szóra meg kellett tan~lni. Magyarázatról, szemléltetésről szó sem
volt. A következő órán oa leckefelmondást a tanító a könyvből
követte, V áltozetosabb volt ,a 'tanítás a középiskolában. IH már
sokszor magyarázátot is hallottam, de hogy az elmondottakat
szemléltetni is lehetett volna, arról fogalmam sem volt. Későbbi
éveimben a kémiával és fizikával kapcsolatban két ízben láttam
szemléltetni, de természetrajzból soha. A felsőbb iskolákban elég
sokat szemléltettek s ezekből okulva, kezdőtanár koromban - a
lehetőségeket tekintetbe véve - én is 'szemléltettem. A szemlé-
leti anyag összegyűjtésére és feldolgozására jobb tanulóimat is
felhasználtam. A kiillföldi árambatok hatása aleitt mi sem volt
természetesebb, mint a tanulők tevékenységét minél jobban
igénybe venni s a tanítandó anyagot minél inkább az ő munká-
juk árán elsajátíbnatni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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A mai felfogás szerint a tanuló igazi tudásra csak úgy tud
igazában szert tenni, ha azt saját munkájával szerzi meg. A fel-
fogás ~ mint már hangsúlyoztam - nem egészen új, mert elmé-
letben már több száz éve mint eszmény s pár évtized óta mint
gyakorlat is megvan. Hova-tovább általánosabban terjed s remél-
hető, hogy egyetemessé is válik. Természetes, hogy ez sem jelenti
az utolsót és a legjobbat, mert megszünnék a haladás.

Aki nem rövidlátó, kénytelen elismerni, hogy az emberi-
ség, ,azesz:mék, la mód zerek fejlődnek. Allig melegedtün'k bele
valamibe, máris újabbat, jobbat akarunk. A távoli jövőbe ugyan
bajos volna jósolni, de valószínű, hogy már a következő évtize-
dekben is nagy változások várhatók a tan ügyben is. A közel-
jövőben megszűnik a kötöM, szigorúan kötelező, szirrte törvény-
cikkre emlékeztető tanterv. Helyette részletes útmutató lesz az
irányadó. Az órákra beosztott, időhöz kötött s kötelező pontos-
sággal betartott tanmenet is értékét veszti. Az órarend is enged
merevségéből, mert a véletlenül keletkezett, de nagyon haszno-
san felhasználható .alkalmaknak legnagyobb ellensége a kötött
órarend. A tankönyvek inkább olvasókönyvekké válnak, me-
Iyeknek \9t~ll1sakellemesebb tarbalmuk nem szigorú ismeret-
anyag.

A .tanterrnek nem Jesznek rideg padokkal felszetelt helyisé-
gek, hanem kellemes, virágoKkal, művészi képekkel és szobrok-
kal feldíszített munkahelyek. EZJekben ,a kedves otthonokban a
tanár csak vezető, nevelő és irányító lesz. A tanulók az ő utba-
igazftásai ·a.llapján sajátítják el a maj és a jövő életet. A legtöbb
tudnivalót a megfelelő helyszínen fogják tanulmányozni. Az egy-
oldalú mult emlézése helyett többoldalú rnudt okosabb meg-
ismeréséből tanulják meg a jelent s bepillantanak a jövőbe. El-
marad .az emlézés, a fölösleges ismeretek ideiglenes megszerzése,
helyettük laz élet, la művelődés és tökéletesedés lesz oa Iőcél. A még
további haladás természetesen az elért eredményektől fog függni.

Ezekwtán foglalkozzunk azzal, milyen a tanulők munkáján ala-
puló tanítás? A a tanítás, amikor a tanuló csak mint hallgató.
szemdélő szerepel, nem Iehet teljes értékű, Ilyenkor abban sem le-
hetünk biztosak, vajjon mindenki megértette-é, sőt még abban
sem, hogy oda figyelnek-e tanulóink. Eredményt ugyan így is el-
érhetünk, de annak legfőbb rúgója valószinűleg az lesz, hogy a
leckét ,a következő órán ki is kérdezzük. Egészen más az,' ha a.
tanuló maga foglalkozik a tétellel, a tanulandó anyaggal.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ maga
kísérletezik, vizsgálgat, szemlél, gyűjt, dolgozik, figyeli a bekö-
vetkezendőket. Ha nem tudja megérteni, nem tudja folytatni,
magyaeáaatot kér. Egyszóval laz új ismeretet, az új törvényszerű-
séget,a készséget, az ügyességet, a gyakodatota tanuló saját
munkája árán szerzi meg, ra tanár csak irányító, vezető, segjtő;
tanácsadó és összetartó, egyszóval vezére a tanításnak.

A tanulók munkája alapján való tanítás' majdnem minden
tantárgynál érvényesül. Legmagasabb fokon szerepelhet a magyar
nyelv- és irodalomban, de hasonlq mértékben a kézimunka, rajz;
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gazrlaságtan, mennviség tan, fizika és torna tanításánál. Igen nagy
százalékban érvényesül a kémia, biológia, ének és zene tanításá-
nál. Talán kevésbbé a földrajz, történelem, pedagógia és alkot-
mánytan ismereteinek elsajátításánál.

E tanítási módszernek rendkívül sok előnye van. Elsősorban
gondolkodnetó, Ikéz- és észügyesítő. Könnyű és biztos megértést
nyujt. Az így szerzett ismeretek szilárd és igazi tudást eredmé-
nyeznek. Legbiztosabb útmutató a további foglalkozás ra és ön-
álló kutatásra. Leköti a figyelmet és szórakoztatva tanít. A
tanulők örömmel várják az órákat és szeretik az iskolát.

A sok előny mellett a módszernek bizony hibái is vannak,
Az egyik hiba pl. az, hogya tanár ra - látszólagos passzivitása
mellett - óriási munkatöbbletet ró. A kísérleti tudományoknál
ez az idő legalább 1sa kétszerese a rendes heti óraszámnak. Az
órán nagy figyelmet és körültekintést kíván, óra után pedig pon-
tos bs hosszú ideig tartó előkészületet. Ilyen módon tanított kísér-
leti tudományok nagyobb pénzösszeget is kívánnak részben a
felszerelés, részben pedig az elhasznált anyag beszerzésére. Azon-
ban megnyugtatásunkra legyen mondva, hogy ez az összeg még
tizede sem annak, ahogy az ember első pillanatban gondol ná.
Egy további hiba az is, hogy a munkaeszközök elhelyezésére
maiaknál sokkal nagyobb helyiségek is szükségesek. Ez termé-
szetes is, hiszen amihez eddig egy eszköz volt elegendő, ahhoz
ma már 10-40 szükséges. Azonban itt is az a megnyugtató, hogy
a helyiségek nagysága nem iO-40-szer nagyobb a mainál, hanern
legtöbbször 1-2-szerese is elegendő. Miután növendékeink ügyes-
sége, gondolkodása még kezdőfokon van, ebből az is következik,
hogy ezzel a módszerrel nem lehet annyi anyagot elvégezni,
min tha eztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn u a g a a ,tanár végzi. Természetesen azt se várjuk,
hogyavizsgálatok ú. n. szép ereclményűek és mutatósak legye-
nek. Legalább is a kísérleti tudományoknál a vizsgálatok egészen
mások lesznek. Soknak talán a fegyelem sem fog tetszeni, hiszen
ahol dolgoznak, ott a légy zümmögése nem hallatszik. Azonban
ettől nem kell félnünk, mert a fegyelmet sokféleképen lehet
értelmezni.

Ezek után az volna a kérdés, hogy a jelen körülmények mel-
lett mennyiben lehet ezen módszert megvalósítani? Itt kénytelen
vagyok hangsúlyozni, hogya keresztülvitelnél különösen a kísér-
leti tudományoknál nagy nehézségek mutatkoznak. Az első az
volna, hogya sok száz kísérleti eszköznek kereskedelmi értéke •
igen tetemes összegbe kerül. Azonban azt is hangsúlyozhatom,
hogy azok legnagyobb százaléka házilag is elkészíthető, amikor
a szükséges anyagra a készülékek értékének legfeljebb 2-5 szá-
zaléka kell. A másik nehézség az, hagya tanulók létszáma nagy.
40 diákkal egyszerre dcísérletezni alig [ehetséges. E bajon úgy
segíthetünk, hogy az osztályokat bizonyos órákon kétfelé osztjuk.
20 tanulót kettes csoportokra osztva, csak 10 kísérleti eszköz
szükséges. Ezeken kívül engednünlk kell .a tankön yvekbe felvett
anyag mennyiségéből is. Ez annál könnyebben megy, mert a tan-
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terv nem is részletezi az anyagot. Jobb a lényegesebb, gyakorla-
tibb dolgokat elsajátítani, mint lényegtelenekkel megtoldva, fe-
lületes mmnkát végezni.

Az elhangzottak után rátérek arra, hogyan valósitom meg az
elmondott elvek alapján a kémia tanítását. Ismeretes, hogya ta-
nító- és tanítónőképző-iutézetekbcn a szervetlen kémia, ásvány-
tan és kőzettan anyagának ismertetésére az I. o.vban heti 2 óra elmé-
let és 1 óra gy,alkorrJ,a'Í,'a szerves kéaniánaés a módszertanra heti 2 óra
- mel yhő] évi 20 óra gyakorlatra iordítható - van engedélyezve.
Az I. osztályban a gyakorlati óra meg van osztva s akkor legfel-
jebb csak 20-20 növendék dolgozik. Én a gyakorlati órákat is a
szükség szerintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf j n. elméleti óráknak tekintem, mert nem is
tudok 'a kettő dcözött kíidőnbséget tenni. Legtöbbször úgy az elmé-
leti, mint a gyakorlati órán a tanulők kísérletei, ,tehát a tanulők
munkája alapján tanulunk.

A kísérleti eszközoket útmutatásaim alapján, segítségem
mellett a tanulók csinálják. Egy-egy kísérlethez szükséges eszkö-
zök száma rendes en 10, de a szemléleti anyagból 40-45, vagvis
annyi, ahány növendékern van. A kísérleti eszközök készítésénél
a jóság, célszerűség. olcsóság mellett az esztétikai kívánalmak is
lényeges szerepet játszanak. A szép elsajátíttatása nem egy, ha-
nem minden tanár kiváltsága és kötelessége.

Könnyebb tárgyalás céljából arra törekszem, hogy a sok
kísérlettel járó egységek (pl. a levegő alkotórészei, az oxigén, a
víz szétbontás a, a hidrogén, a szénsav stb.) tárgyalása a megosz-
tott órám essék. A tanár így egymásután kétszer irányítja a
tanulók munkáját, de kevés a növendék, tehát csak félannyi ké-
szülékre van szükség s a vezetés is könnyebb. Ezzel talán a tan-
könyv sorrendjét megbolygatom, de ebből különösebb zavar nr-m
származik. .

Hátérve a részletekre, azok tárgyalása a következő módon
történik. A levegő ismertetése a megosztott órára esik, midőn csak
20 tanuló foglalkozik. Ilyenkor egymás mellett ülő 2-2 tanuló
külön-külön megkapja a szükséges eszközöket. Megbeszéljük és
rendezzfsk la Ievegőről addig szerzett ismereteiket, majd .kísér-
lettel vizsgáljuk annak tulajdonságait és alkotórészeit. Végül a
tapesz.talatoke.lapján összefoglaljuk és felírjuk az összetételét. Az
oxigén 68 tulajdo'lliSágainak lavizsgájata is megosztott órán történik,
Itt is két-két tanuló kap a vizsgálatokhoz szükséges teljes fel-
szerelést. A kísérletezés lehetőleg egyszerre történik, természe-
tesen megfelelő utasítással és beszélgetéssel. A víz szétbontása és
a hidrogén megismerése laz előbibieikikel teljesen hasonló módon
tanítható. Ilyen természetű egység a széndioxid is.

Kristályrendszerek tanulmányozásánál minden tanuló meg-
felelő számú, fűzfavesszőből készült tengelyrendszcet és megfelel?
papirlapot kap. A tétel így egyszerre tanulmányozható. A k ris-
tályok ismertetésénél minden tanuló agyagból készít különböző
kristályokat s azokon tanulmányozza szerkezetüket. Az ásványok
fizikai tulajdonságait is közösen vizsgáljuk. A fontosabb,elemi
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népiskolában is tanítandó ásványokból annyi példány van,
amennyi a tanulók létszáma. Ásványtani órákon minden tanuló
kézbe kapja a fanulandó ásványokat.

Minden növendék készít magának mérleget. Ezen megtanulja
a szilárd és folyékony testek súlyának mérését, a különböző ásvá-
nyok fajsúlyának meghatározását. Segítségével százalékos adato-
katkészít. Kristályosítás és szűrés is külön munka.

Minden növendék megtanuljaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z üvegcső-munkálatokat,
dugókészítést, egyszerű készülékek összeállítását. Közönségesebb
savak, bázisok és sók elemzését minden tanuló külön-külön, de
egyidőben végzi a megosztott órákon. Egyes ásványok és kőzetek
bányászása, technológiai eljárások vetítőgéppel való szemlélte-
tése, az eljárások ilyen tanulmányozása, azok megismerése leg-
alább félig a tanulók munkáján alapul.

Kirándulunk a közelebbi bányákba (Gellérthegy, Svábhegy,
Bohn-féle téglagyár stb.), ahol mindenki tanulmányozza az ott
előforduló ásványokat s gy ű jt is belőlük. A megosztott órákon
mindenki külön-külön ásványokat is határoz s ásványgyűjte-
ményt állít össze. Minden tanuló gyűjteményében legalább 30, a
népiskolában is szükséges ásvány és kőzet van.

A IV. osztál.y kémiai anyaga már kevésbbéalkalmas a tanulók
munkáján alapuló vizsgálatokra. Azonban itt is .található egy pár
alkalmas egység. Ilyen: külöuböző szénvegvületek elemzése, száraz
lepárlás (vidágitógázgyártás}, Iángvizsgálatok, keményítőkésaítés

(buza, árpa, rozs, borsó, bab, leno '0, burgonya, rizs, kukorica),
szeszeserjedés, ecetkésaítés, festékgyáa-tás. Ezeket minden tanuló-
nak el koll végeznie. Tekintettel f t rendelkezésünkre álló kevés
időre, valamint a sziíkséges anyag költséges voltára, az u. n. házi-
szerek készítését felvál tva csinálják .a tanulők. Igy is oly,an jár-
tasságot szereznek, hogy leírás alapján az effiajta anyagokat,
maguktól is megtudják csinálna. ]qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelooeczlcu P éter .

AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó és a rajz.

Egyesületünk XX-ik közgyűlésének megnyító beszédében
Pá rv.Y Endre elnökünk érintette a ,tanítóképzők rajztanítésát is
és megállapította, hogy működő tanítóink és tanítónőink nagy-
része nélkülözi a biztos és készségteljes szakrajzi tudást. Felve-
tette azt .az eszmét idevonatkozólag, hogy vagy a tantervet keHene
szakszerübben ,a képzőintézetek specialis kívánalmaihoz szabni,
vagy esetleg a heti rajzórák számát felemelni.

Ez év első hónapjaihan Kecskeméten a tanfelügyelőség peda-
gógiai értekezléteket ,JJarlotrta.körzetébe tartozó tanítóság számára,
mely ,alkalommal több, a különböző szőnyegen forgó tárgyhoz
szóló 'tanító beszédéből hasonló értelmű megállap ítás hangzott
el. Az t. i., hogy lU képző-intézetekben follyó rajztanítás nem
egészen ,a leendő tanítói hivatás követelményeinek szemmeltar-
tása mellett tÖfltén,ik.

•
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1egáUapíthatjuk, hogy ilyen természetű bs értelmű észre-
vételek mindig sűrűbben hangzanak fel bs azt is, hogy ezen a
dolgon lehet is, kell is segíteni,' ele hozzá tehetem unindjárt, hogy
azt a szakadékot, mely az iskola és az élet közöüt van, mí najz-
tanárok vettük legelőször észre és egyénileg megkísérel tiik azt
áthidalni. Th ha eme törekvésünk nem mindig siketült, azt sok,
de majdnem minden esdben rajtunk kívül álló okok gátolták meg.

NehézZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta rajztanár helyzete a képzőiritézeteikben. Túlterhelt
iskolatípusban, csekély óraszánmual, igen gyakran rosszul vagy
a>lig felszerelé rajzszertárral, szűk, rossz világításu rajzteremben
végzi igen sok rajzűanár a tan terv által előírt tananyagot. Pedig
ha . ak ezt viégz] 'el és akármilyen lelkiismeretesen is, kűzdve
a f,enteJmondott nehézségekkel, még minclig nem nyujtott eleget,
mert a tanítói pályán a rajzkészeégnek, a fejlett izlésnek annyi
ága-boga fordulhat elő, hogy azt alig lehet felsorolni. A tanítónak
nemcsak demonstratív rajzokat kell táblára vetni tudni gyor-
san, világosan, értelmesen minden tantárgy kör éből, ele konyitania
kell ,a vet ii.leti , .ipari rajzhoz is, merrt iskolai felszerelések készít-
tetése, kisebb épitkezésekíkor csak ,a tanító képes a mcsteremberek-
kel rajz által érintkezni. Deezenkivül, ha falujában, a környé-
ken valamilyen népies mű vészet van, neki kell azt if. meg látrn a,
felkaroln.ia, esetleg · ir.ányító1ag hatnia reá. Hát .a díszirás l Ki
írja fel .a falu és az iskola legkiilönfélébb vonatkozású disz-
Eelírésait]' Az órarendet? Th még sok mást és mind e sokágu rajz-
követelésnek .megfelelő rajzkészséget heti két óra alatt nyujtsuk
a jövendő tanítónak.

Növeli a nehézséget az, hogy tanítói szakrajzról beszélni alig
lehet. A tanítónak általános raj zképzettségének, alapos képzett-
ségének kell [enme, mert CS'MC 'akkor tud eleget tenni az élet és
pályája kivánalanaiuak. Nem mondhatjuk, hogy 'a dernonstrációs
táblai rajz szakrajz. Legfeljebb technikájában, t. i. a kréta és
táble zakszerű, de egyébként nagyon is általános rajzkész iiltsé-
gén .alapszik. Aki egyébként j61 és értelmesen rajzol papiron
ceruzával, az ,a táblára i Felvázolja a szükséges rajzokat, fordítva:
akár hány évig rajzolgat valaki krétával táblára, ugyan meg nem
tanult vele soha egy egyszerű fizikai eszközt p ld. .a táblára fel-
vázolni.

A zenetanításnál magától értetődik, hogya növ-endékeknek
zenegyakord ásrai dejiik és módjuk legyen - nos, ha véletlenül
valamelyik növendék rajzával IIJem készült el és odahaza kísé'reli
meg pótolni elrnaradását, már szó éri a rajztanár portájának ele-
jét: ne adjon házi fel,adatOlt, ne terhelje túl a növendékeket,
végeztessen el mindent óra alatt! Mintha a rajzórák is nem 60
percből állanának!

Nag'yon helyesen mondja elnökíínk, hogy .a középfoku
iskolák éLS,a -tanítóképzők rajztanítása között nagy különbség
van. Ez a nagy különbség csak bs részben nyug zik a táblai szak-
najzoláson. A különbség abban van, hogy az általános műveht-
.séget nyujtó 'köz.épiskolák rajzoktatása csak kiegészítő része,GFEDCBA

I
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esetleg csupán ornamenbikája az iskola által nyujtott művelődés-
.nek, ellenben a képzőintézetekben bizonyos foku rajz] készséget
snég a leggyöngébb ,t'ehetségű tanító jelöltnek is el keill érn ie.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A képzőintézetekben nemcsak rajzolni k,ell megtanítani minden
növendéket, de a rajztanítás alkadmával tudatossá is kell tenni
.minden re.jzi feladatot, meg k I I azt világítani a pedagógia,
lélekrtan ,reflefktmai al is. Itt nemcsak najzol a növendék, de át
kell éln ie a rajzolás é IS rajzolni tanítás lelki élményeit is Hozok
fel idevonatkozólag egy példái is. Majdnem minden rajzfeladat
a vázolásori kezdődik s ez a [erajzolandó feladat ugynevezett
nagy befoghaló formájának Ielvázolásából indul ki és ebből
halad ,tovább a részletek felé. Nos, a kőzépi ko']á:k rajzóráin
tökéletesen elég, ha ezt csal: bemutatja és lazután rászoktatja a
tanár növendékeit erre a sorrendre, de nem elég ez a tanítóképző-
intézetekben, mert ott ezt az eljárást meg is keN okadatolnia.
Meg INeU magyarázni a növendékeknek, .hogy mi.lyen káros, ha
a részletekke[ kezdjük a rajzot, hogyan fánad el megfigyelőképes-
ségiinik mindjárt laz elején s nem lesz .képes la lényeget észrevenni
és együ't't tartani később. Megmagyarázzuk, hogy miént kell
hunyorítva nézniírrk a Ilera.jzol.aneló modellre; m i az alapja, a
vizirozásnak, az egy szemmal és kinyujtott Imr ral tartott mérő-
pálcikával snegál.lapjtható .arányoknak ; a hideg és meleg szinek
lélektani lalapjá,t stb. Hogy pedig a rajztanítás így torténhessék,
ahhoz a heti 2 óra nagyon kevés.

Nem mondom, hogy .a jelenleg érvényben levő rajztanterv
hibátlan, embeTi mainkában rnindig van és le z ,ilSjavitanivaló,
ele a képzőintézetek rajztanrtásának eredményesebbé tételéhez.
.a való élet követelményei közelebbviteléhez nem a tanterv
megvábtoztatása a legel ő feltétel, hanem a következők: 1. fel-
emelt óreszárn, 2. rajzpedagógiai szempontból megfelelő rajz-
terem, 3. keJ.lően Ielszerelt najzszertár és 4. megértő környezet.
A felsorolt pontok mindenjkéről oldalakat kellene és lehetne is
írni, azonban ez alkalomrnad legven elég megvi.lágítanom röviden
az egyes pontokat.

1. A mai heti 2 óra alatt olyrun najzkészséget, olyan öntuda-
tos rajzolni tudást nyujtani, amilyent a tanítói pálya megkíván,
eltekintve a Jegikiválóbb tehetségü növendékek től, lehetetlenség.
Miné fent említettem, nem elég a tanjtóképzők rajzóráján egy
vázát kitenni és rajzolnatni 'a növendékekkel, hanem a növén-

dékek előtt világossá is kell 'tenni, meg is kell okadatolni azt az •
utat, IwmelYiükena váza helves rajza eikészülhet. ÉJS nemcsak
technikailag, de rlélektanilag 'L S .

2. Ha aeajziterem világírtása rossz, területe szűk, a növendékek
elhelyezése .lehetetlen, .ahol a rajzterem berendezése a kézimunka-
tanítást oélozza, akkor- és ott minden pedagógiai kiiszködés hiába-
való. Ha a rajzterembefogadóképessége, mondjuk, csak 30 uőven-
déknek elég, .abba 40-45 növendéket rajzolni taníűani lehetetlen.
Éppen olyan ez, minüha azt kíván.nák a zenetanáctól, hogy egy
zongorán egyszerre három növendéket tanítson.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M n g y rH T a n ít ó k é p z ő
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3. A rajzszer-tár felszerelése ne legyen a deilyukadt teafőzők,
fületlen vázák [omtára, hanern a rajzpedagógia szempontja szerint
összeválogatott tanszerek gyűjteménye. A modellek mellett nép-
rajzi, rnűtörténetí, iparművészeti szakmunkák és műlapok is ren-
delkezésre álljanak. Különösen ügyelni és törekedni kell arra.
hogy az illető vidék népművészeti tárgyai képviselve legyenek a
szertár.ban. Csak itt és ekkor szeréti és i meri meg .a leendő tanító
népünk művészetét és kezd lelkében kifejlődni ez irányhan az
érdeklődés.

Az utolsó számu pontról felesleges írnom bővebben. Egy mon-
datban így foglalom össze: ne érezze a rajztanár mindenben,
kezdve a rajzszeatára gyarapításán, hogy ő az utolsó.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szun.l)oghy Fa rkas.

EGYESÜLETI ÉLET.

MEG HIV Ó.

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1931.GFEDCBAm e ju s h6
J J -án (szerdán) el. e. Y o 1 1 órakor Győrött, a városháza közgyűlési termé-

ben tartandó

XXI. RENDES KÖZGYŰlÉSÉRE.

1. Elnöki megnyitó.
2. Beresei Ká roly: A tanítóképző-int. tanítás módszere és a szemé-

lyiség.
3. A főtitkár évi jelentése az egyesület működéséről.
4. A pénztáros és a számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Miha lik József: A tanárság anyagi helyzete.
6. Esetleges indítványok tárgyalása. (Az Alapszabályok 37. §-ának

f ) pontja szerint nyolc nappal a közgyűlés előtt írásban kell az elnök-
séghez benyújtani.)

7. A jövő évi közgyűlés helyének megállapítása.
Az elnökség.

Megjegyzés. Ha esetleg valaki már pénteken érkezik Győrbe, elszál-
lásolást kaphat, ha május íü-ig a főtitkárnak bejelenti. Budapestről leg-
célszerűbb a szombaton reggel ? óra 25 perckor induló gyorsvonattal
utazni, mely d. e. 9 óra 53 perckor érkezik Győrbe. A közgyűlést követő
közös ebédre - egy teríték ára 3 P - május 12-ig lehet a főtitkárnál
jelentkezni. A visszautazás ra d. u. 4 órától este 11 óráig egy személy-és
három gyorsvonat áll rendelkezésre. - A kezgyűlés napjára a közokt.
minisztérium azokban az intézetekben, melyekből a tanárok nagyrésze'
résztvesz a közgyűlésen s így a tanítás zavartalan menete nem biztosít-
ható - szünnapot adott. Ahonnan csak annyian jönnek el, hogya taní-
tások megtarthatók, az otthon maradt kartársak helyettesítik a közgyű-
lésre távozottakat.

Emlékirat a gyakorlóiskolai tanítók előlépése, 3:; évi szolgálata és
gyakorlóiskolai tanári címe ügyében. Nagyméltóságú Miniszter ú r r

Kegyelmes Urunk! A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesüle-
tének választmánya 1930. évi december hó 19-én és 1931. évi március hó

7T72
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Ib-án tartott iiléseinek határozata alapján mély tisztelettel kérjük Nagy-
méltóságodat, kegyeskedjék elrendelni, hogy:

1. aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor lóiskola i tanítók 5%-a , a polgá r i iskola i és gyógypegagó: '
giei taná rokhoz hasonlóan, akikkel a 9000/192? M. E. sz. rendelet ezer ini
egyéb ként egyenlő anyagi elbánásban részesülnek, szinién. bejutha sson a
VI. fizetési osztá lyba ;

2. a teljes nyugdíjra jogosító szolgá la ti idejük 35 évben éllepiiiss-
sék meg;

3. részükre a gyakor lóiskola i taná r i cím adassék meg.

Kegyelmes Urunk! Ezeknek a kéréseknek támogatására bátorko-
d unk a következőket felsorolni:

ad 1. A gyakorlóiskolai tanítóság sérelemnek érzi, hogy a 9000/1927.
M. E. sz. rendelet értelmében nem érheti el a VI. fizetési osztályt. Ez a
gyakorlóiskolai tanítók munkájának elismerése és anyagi díjazása tekin-
tetében visszaesést jelent az 1927. év előtti állapotokhoz képest. A gya-
korlóiskolai tanítóknak a tanítóképzésben való nagy jelentőségét és az
állással járó nagy munkát mindig azzal ismerte el a magas minisztérium,
hogy fizetésüket sokszor kétszeresére emelte fel a tanítóságéval szemben.
Az 1868. évi 38. t . -C . szerint a gyakorlóiskolai tanító fizetése, lakáson
kívül, évi 700 frt. volt, holott ugyanakkor a népiskolai tanító csak 300'
frt. fizetést kapott. Ezt a törekvést mutatja a 9000/1927. M. E. sz. rende-
let is, mely a kinevezés napjától egy fizetési osztállyal magasabb fizetést
biztosít a gyakorlóiskolai tanítóknak, mint a népiskolai tanítóknak. Tel-
jes megelégedéssel és örömmel fogadta a gyak.-iskolai tanítóság munká-
jának ezt az elismerését. Ez az eIismerés azonban csak a gyakorIóiskolai
tanító fiatalabb éveiben érvényesül, mert a 30-ik szolgálati évtől kezdve a
tanítóság is eléri a VII. fizetési osztályt. Ehhez járul még az is, hogy a
tanítóság arravalóbb tagjai igazgatók lesznek, melyért nyugdíjba is be-
számítható külön díjazás jár. Esetleg kántori, ipariskolai vagy más külön
munkáért olyan díjazást kapnak, mellyel jóval felülmúlják a gyakorló-
iskolai tanítók jövedelmét, akik a mintatanításokra való gondos előkészü-
let, a nagyszámú és terjedelmes tervezetek javítása, a növendékeknek
próbatanításokra való előkészítése miatt nem is érnek rá más elfoglaltság
vállalására, de a melytől el is vannak tiltva azzal, hogya "gyakorIó-
iskola tanítójának bárminem Cimás elfoglaltsága csak a gyakorlati kikép-
zés rovására történhetnék."

Jogos tehát a gyakorIóiskolai tanítóság azon kérése, hogy az az
elismerés, melyet fontos munkájukért kaptak azzal, hogy a tanítóságnál
egy fizetési osztállyal előbbre helyeztettek, a 30-ik szolgálati évük után
is megmaradjon, s ha nem is mindnyájan, de legalább 5%-uk a polgári
iskolai és gyógypedagógiai tanárokhoz hasonlóan, a kikkel különben a
fizetés és előrehaladás tekintetében egy elbírálás alá esnek, 30 évi szolgá-
lat után a VI. fizetési osztályba előlépjen. Legyen szabad megjegyezni
még, hogy a gyakorlóiskolai tanítók létszáma oly csekély - mindössze •
mintegy 70, ebből állami tanító és tanítónőképző-intézeteknél 30, ami azt
jelenti, hogy az állami tanító- és tanítónőképző-intézeti gyakorlóiskolai
tanítók közül legfeljebb 2 jutna a VI. fizetési osztályba.
, ad 2. A gyakorlóiskolai tanítói munkásság egyike a legnehezebb és

legterhesebb foglalkozásoknak. A napi 8-10 félórás mintatanításra való
gondos előkészületen, a gyermekek írásbeli dolgozatainak, a tanítóképző-
intézeti növendékek gyakorlati tanításainak átnézésén és átjavításárt
felül a folytonos önképzés, az újabb törekvések figyelemmel, kísérése
minden percét lekötik. Nevelnie, fegyelmeznie úgy kell, hogyatanításain
jelenlevő tanítónövendékek benne követendő mintaképet lássanak. Nem
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'kőnnZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ű munka ez, s öregedő emberre, 35 évi szolgálat után szinte meg-
hirhatatlan terhet ró. S míg más tanítókuál igazgatói, szakfeliigyelői
állással, esetleg egy-egy kevesebb óraszánni osztály átvételével meg lehet
könnyíteni a munkát, a gyakorlóiskolai tanitón ily módon segíteni és
körmyíteni nem lehet. A tanítóképzés elsőrendű érdeke tehát, hogya g ya-
korlóiskolai tanítók 35 évi érdemes és nehéz mu nka után mehessenek
teljes illetménnyel nyugdíjba.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ad. J. A gyakorlóiskolai tanító a tanítóképzésben a tanítóképző in-
tézeti tanárság egyenrangú munkatársa. Az ő munkálkodásán nyugszik a
gyakorlati kiképzés jó része, ami pedig a tanítóképzés legfőbb feladata.
A gyakorlóiskolai tanítót tanártársai és a növendékek egyaránt tanárnak
szólítják. Amíg azonban a kérdés hivatalosan nem rendeztetik. előfordul.
hatnak a tanári testületeken belül, de az iskolán kívül is, olyan esetek,
melyek a gyakorlóiskolai tan ítót, önhibáján k ívül, kényelmetlen hely-
zetbe hozzák. A címkérdés rendezése minden esetre igen kívánatos és a
gyakor lóiskola i taná r -i cím megadása annál is inkább indokolt, mert hi-
szen a gyakorlóiskolai tanítók állásuk elnyeréséhez szakvizsgálatot tesz-
nek és ennek sikerétől függ gyakorlóiskolai tanítói kinevezésük. A gya-
korlőiskolai tanári cím megadásával a gyakorlóiskolai tanítóság kárpó-
'toltutnék azért is, hogy pályáján semminemű, rangban, címben kifejezésre
j utó előlépési lehetősége nincsen, mert nem lehet c. igazgató, igazgató.
iskolalátogató, szakfelügyelő, stb.

Meggyőződéssel valljuk, hogyelőterjesztett kérelmcink meghallga-
tása a gyak. isk. tanítók mu nkaked vét fokozná, a gyak.-isk. tanítói
állás értékét nagyban emelné, miáltal ez az igen fontos, nehéz és felelős-
ségteljes állás a tanítóság legkiválóbbjai részére is kívánatossá válnék.
A mai tanítóság ennek az állásnak az elnyerésére nem törekszik, mert
az számára sem anyagi, sem állásbeli előnyt nem jelent. Mivel a Vr. f. o.
megnyitása, a 35 évi szolgálati idő és a gyakorlóiskolai tanári cím meg-
adása arra bnzdítaná a törekvő és kiváló tanítókat, hogy magukat ké-
pezve gyakorlóiskolához kerüljenek, ezáltal a tanítóképzés szintje is
jelentékenyen emelkednék, újból alázattal kérjük Nagyméltóságodtól
előterjesztett kérelmeink teljesítését. Vagyunk Budapest, 1931. április
10-én. Nagyméltóságodnak legmélyebb tisztelettel Kiss József főtitkár,
Pá rDy Endre elnök.

Az Egyesület választmányának tagjai. Elnökség: Pá n'y End re
elnök, Frank Antall dr., Móczár Milolós, Tabódy Ida, Becker Vendel
dr., Hamar Gyu,1aalelnök'ök, Kiss józsef főtitkár, Miha lik József titkár,
Moluár Oszkár szerkesztö, Pócza J ózscf pénztáros, Éber R<fzSŐ ellenőr,
J aloveczky Péter házalap-vezető.

Vála sztmányi tagok a régi Dá la sztmányból: 1. Badázs Béla, 2. Bara-
bás Endre. 3. Barkáts Mária. 4. Bartal Ailajos. 5. Éber Rezső. 6. Frank
Antal dr. 7. Cerencsérrié Szánthó Jolán. 8. Cörnöri Sándor. 9. Cyulainé

Grátz Márta. 10. Hamar Cyule. 11. Harmos Sándor dr. 12. Herczegh
Kamilla. 1 3 . [aloveczkyné Czin.ko vszky Kornélia. 14. Juhász Imre,
15. Keszler Károly. j 6. Kosí.yál Ilona. 17. Kőrös Endre dr. 18. Lechnitz-
kyné j ancsó Cabr.iella. 19. Marczélly Kornél. 20. Németh Sándor, 21.
No\'Y Ferenc dr. 22. Répay Dániel, 23. Roda Mário. 24; Sarud y Ottó.
25. Sebestyén Erzsébet. 26. Snasel Ferenc. '2.7. Straub Ferenc. 28. Schön
István, _9. Szemere Samu dr. 30. Szoutagh Katalin. 31. Tscheik Ernő.
32. Vá radi József. 33. Végh J ózsef. 34. Wagner János. 35. W oyciechows-
kyné Lajos Mária dr.

A fentiek oélesztménui tagsága a Dá la sztmány legközelebbi meg-
újítá sa kor , 19J2-ben (Al.apszabály 52. §. g. pontja) lejá r .
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1930-ban vá la sztott tagok: 1. Amler Antal 2. A. Cludovácz Emma.
3. Bartha Károly dr. 4. Barcsai józsef, 5. Benkóczy Emil. 6. Berényi
Irén. 7. Bocskay István. 8. Dobossy Elek. 9. Ehdicn Arital. 10. Ger-
hard Béla. 11. Gulyás István. 12. Homor Imre. 13. Irtzing Ferenc;
14. }akah Ferenc. 15, Kiss Sándor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 . Kováes Dezső. 17. Kováes Ernő.
18. Kövessy J euő. 19. Leszezik Ernő. 20. vitéz Lenky J CIl}Ő. 21. Litkey
Péter. 22. Mácsa y Károly. 2'3, Móczár Miklós. 24. Nádder István. 25. Papp
Ferenc dr. 26. Revész Cyörg yi. 27. Rónai Sándor. 28. Szarka Lajos.
29. YliJtéZSzék y PéÍil. 30. Tabódy Ida. 31. Váczy Ferenc. 32. Vizhán yő
Károly. 33. Zoltán Béla.

A fentiek vá la .sztmányi tagsága . 1934-ben já r le.
Vá la .sztmányiGFEDCBAp á t ie g o k : Barabás Tibor ( 1 0 4 ) . Drozdy Gyula

(87). Hrairts Ena (85). Hatvami Lajos (96). Kenyeres Elemér, dr. (LO),
vrtéz Losonczy György (131). Novák józsef dr. (ll3). Székely Zoltán
(9 7 ) . Takács HéJa ( tO 4 ) .

A zá rójelben levő számok a vá la sztá s a lka lmáva '! kapott szavaza tok
számá t jelentik. A pottegok behioésa a kapott szavaza tok a rányában
tör ténik. (Alapszabály 51. §.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L O M .

Lázár K á r o ly : Népokta tá sunk szeroezeie. Szervezeti útmutató é s

segédkönyv. Sárospatak, 1930. 160 kis 8° oldal. A szerző kiadása.
A tanítóképző-intézeti és a népisk. új .tantervek évek óta forrásai

újabb .tankörryvtermelésnek mindaddig, amíg az írók szükségletet látnak
elés el fogyasztás mértéke a vállalkozást megokolja. Elismeréssel nézünk
azokra, akik a .tankönyvkiadás mai nehéz helyzetében vállalják a koc
k ázatot és saját köjtségükön jelentetnek meg szükséges, hasznos könyve-
ket, S nuiudjár.t kijelenthetjük, hogy ú j szervezettanra nagy szükségünk
volt s a "hézagpótló" jelzőt Lázár szervezettanára nem a szónak már-
már f ráz.isszerű vé vált értelmében használj uk.

De nemcsak az új tantervek .tették szükségessé új szervezettani tan-
könyv írását. A háború az idő üternét meggyorsította s ha a sok tanügyí
újítás egyes részleteiben kísérlctezésnek tekintendő is, az 1921. évi XXX.
t.-c. (az isk. kötelesség teljesítés ének biztositásáról), a testnevelési tör-
vény és az 1926. évi VII. ,t.-c. (érdekeltségi népi sk. stb.) sokat módosítot-
tak a háború előtui népnevelésen. Ezeket, mint lényeges változta tásokat,
a tanítóképzés nem hagyhatja figyelmen kívül: Szervezettanra vag y leg-
alább kiigazításokra, pótJásokra különben gyakran lenne szükség, mert
ezen a téren sincs lezárt állapot. Messze tü n t mögénk az a nyugodt kor,
mel yben egy-egy tankönyv 50-100 kiadást is megért s századokig élt
az iskolákban.

Előbbi tan könyveink a tantervi anyagot megfelelően összegyüjtöt- •
ték és elrendezték, mégis szárazak és túlságosan aprólékosaknak mond-
hatók, nem tále lják az arryagot elég élvezhető formában. Lázé r kőnyve
cg yrészt az anyag biztos kézzel való összeválogatásában, másrészt a fel-
dolgozás modernebb módjában határozottan meghaladja amazokat. Ha a
szervezet adottságait m.int tényeket el is kell .fogadnunk, mégsem elég
ilyen tankönyvben ezek puszta közlése, Meg kell a jelen helvzetet okol-
nunk, hiszen a szervezésnek olyan problémái is vannak, melyek nagy-
jából teoretikusari megkonstruálhatók. Az iskolaszervezés sem elszigetelt
ténykedés; sok · tényező eredője. Gyakorlati adottságok mellett elméleti
álláspontunk .js vezet. Számolnunk kell a történeti fejlődéssei, társadalmi



182 Irodalom

és pobitikai helyzettel. Tanulmányainkat ezek helyezik szélesebb alapokra.
A perspektívát adó ablakokat nem szabad becsukni. Utasításunk mondja:
A tanár.,. "a tényleges állapotok elemzése alapján keresse a forrásokat,
melyekből valamely intézmény keletkezett vagy melyek szükségessé tet-
ték a hivatalos rendelkezéseket;" ... "az iskolaszervezet a tanítóképző-
intézetben nem jogi ismeret, sem közigazgatási gyakorlat, hanem peda-
gógiai tanulmány." Lázár könyvében a legszükségesebb elméleti állás-
pont és a történeti fejlődés vázolás a szerves kapcsolatban együtt van a
tényleges állapot rajzával. Ezt tartjuk Iőérdemének. F~gyelmea lénye-
gesre .kiterjed.

A meg.írás áLtalában sikerült, csak a Bevezetés első része (alapvona-
lak) nehézkes, túlzsúfolt fogalmazású növendékeinknek. Az előszóból meg-
tudjuk, hogy a pedagógiai kapcsolatokatqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImre Sándor alapján tárgyalja,
ki a .kézira.tot is átnézte, történeti és statisztikai forrásokul pedig F ináczy

Ernő és Kernis Gyula kezismert műveit használta a szerző. Még ilyen
jellegű tárgy megírásából sem kell a szerzőnek szükségképen kizárni ön-
magát, az őszinte véleményalkotást. Lázár a tényeket sok helyen k íséri
megjegyzéseivel, amelyek az annyira szükséges Itermékeny, előrelcudítő,
tárgyilagos kritikai szellemet ápolják növendékeinkben. Igy pl. beszél a
rosszul értelmezett takerékosságról, mely valóban sok míndent bénít meg.
idézi Eötvös alapelvét: "az oktatás 'terén mindeu monopolium káros": stb.

Lázár szervezettauának határozott előnye az is, hogya felekezeti
iskolák szervezefi kérdéseinek nagyobb figyelmet szentel, Ez'Í az alcímben
is kifejezés ne juttatja: "Utmutató ... lelkészek és lelkészjelöltekstb. szá-
mára". Az autonómiával összefüggő problémákat (hatóságok, államsegély,
a jelenleg válságos terményfizetés stb.) a szükséghez mérten részletezi.
Hazánkban, melynek népiskoláit az 1925/26.évi adatok szerint 71%-han
ahitfelekezetek tartotté k fenn, ez csak természetes, habár az államsegé-
lyek fokozatos csökkenése sokat küzködő felekezeti .iskoláinkat mind
nehezebb helyzetbe hozza.

A könyvet elsősorban és alaposan előreláthatólag tanítónövendékek
forgatják, pedig nagyon hasznos lenne működő .tanítók és iskolaszéki
elnökök, tagok stb. számára is az az egységes látókör, amit belőle nyer-
hetnek. Arra azonban csak kivételes esetben számíthatunk. hogy ez utób-
biak tényleg belemélyednek danulmán yozásába. Ezért kell túlnyomóan a
tanítóképzés érdekeit szemelőtt tartania megírásában. S ezért vetődhetik
fel az a kérdés: célszerű-e az apróbb betűkkel szedett, de a terjedelmét
mégis jelentékenyen megnövelő .torténeti részeket ide bevenni, mikor az
Y.évfolyam három órás neveléstörténeti anyagában sokkal alaposabban
megvilágíthatjuk a kérdések történeti oldalát? Ebből a szemszögből nézve
e kérdést, atöDténe.ti rész mellőzhető.

Elismerő megállapításaink mellett mozaikszerűen pár részletre, kísebb
hiányokra, kiigazí.tani való helyekre is rá kell mu.tatnuuk anélkül, hogy
teljességre törekednénk. A joggal remélt új kiadás bizonyára hasznát látja
ilyen hozzészólásoknak. A danterv megkívánja, hogya külföldi nép-
'Oktatásra való vonatkozások is szerepeljenek, Ezt hiába keressük, pedig
Legalább a külföldi tankötelezettségről, iskolafenntartókról stb. közölni
kellene az általáno kereteket és ,igen :kevés statiszfikát, Nem találjnk
(csak pár szóban kellene l) az általános irányú továbbképzö.népiskola tár-
gyalását. Csak ép említi ,a játszóteret, iskolai kertet, gyakorlóterületet,

~ de megjegyzésekkel nem kíséri, Igazgatói és tanítói szobáról sem beszél,
pedig nagyobb iskolákban szükség van rájuk. A tanterem mesterséges
világltása is kérdés tárgya lehet. A leltárról megfeledkezik. A közigaz-
gatási bizottság hatásköre szempontjából irányadó törvények közé tel-
jesség kedvéért a közigazgatás rendezéséről szóló 19.29.évi XXX. 1.-c. fel-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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veendő, A tanítói önképzés céljaira szolgáló folyóiratok közé aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépieni-
ták Lapján és a Természettudományi Közwnyön kívül be kellene venni
irodalmi, történelmi, szociológiai, művészeti, sport folyóiratoka.t is. Az
1868.évi XXXVIII. t.-c. 58. §-a nem mondja ki, hogy az oktatás nyelvét
az iskolafenntartók határozzák meg. Rövidítései és írásmódja helyenkint
következetlen, ("adminisztráJtió"), sitt-ott sajtóhibák maradtak a szö-
vegben.

Célszerű Lenne,ha a tartalomjegyzékaz anyag nagyobb fejezeteinek
-címét s így a könyv beosztását is feltüntetné. Egy-két jól összeállított
táblázatot találunk a szöveg között, de ideális lenne a szöveg közé vagy
talán mellékletként beiktatni szkémát az iskolaszervezetről, vázlatrajzot
pl. a padok adatairól, néhány jól megválogatott grafikont, diagrammot és
térképet, hogy növendékcink az ilyen természetű tárg-y modern feldolgo-
zását szemléljék tankönyvükben. Igaz, hogy ez megdrágjtaná a munkát,
de talán nem túlságosan.

Lázár könyve a Gyakor la ti P edagógia Kézikönyotá rának VII.
kötete. Kissé szűkítve viseli a Népokfa tá sunk Szeroezeie cimet, mert a
kötetben ennél több van nemcsak <az elméleti pedagógiai és történeti
vonatkozásokkaü. A Tantervetárgynak szerenosésebben az Iskolaszerve-
zettan nevet adja s így sorolja fel az anyagot: 1. Iskolaezervezet. (A
közokt. többi ágazatai is!) II. Gyermekvédelmi intézmények. Ill. Nép-
művelési intézmények.

Szószeeinti betanulásta a tárgy természetéből következőleg is nehéz
a szöveg, hiszen csak a népoktatást tárgyaló részben (21-142. old.) kb.
2:40 sorszám (1., 2., 3. tb.) és 150 betűzés:GFEDCBAa ) , b ) , c ) , stb. jelzi a felosztá-
sokat.

Lázá r Károly gondosan elkészitett, hasznos munkáját melegen ajánl-
juk azok figyelmébe, akik a saját és növendékeik munkáját megkönnyí-
teni és az eredményt fokozni 'törekszenek. Rozsonda i Ká roly.

Psychologiai tanulmányok. Prof. dr. Ranschburg Pál tiszteletére
Írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és munkatársai, Szerkesztette
dr. Sehnell János. 65 abrával. A Magyar Oyóg ypedagógiaé Társaság ki-
adása, Bpest, 1929. VInZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 493 l. Ára 30 P.

Ez a rnunka a pszichológűa, gyógypedagógia, a gyermeklélektan, a
pedagógia, az orvospszichológia. 'a lelki patológia, a pszéchoterápia, az
ideganatómia és ídeggyógyítés területeiről tartalmaz dolgozatokat. Hazai
és külföldi kiváló szakemberek avatott tolla kel versenyre ebben a mun-
kában, hogy Renschburg professzor alkotásának jubileumi megörökíté-
séhez .a degértékesebb kutatások eredményét adja.

Ranschburg Pál életét és a kísérleti lélektani laboratőr ium keletke-
zésénekés munkásságának részletes és áttekinthetően világos képét a mű
szerkesztöje írta meg. Minket, tanítőképzői tanárokat külön is érdekel,
hogy a kiváló kutató kísérleteinél már a kezdet stádiumában <isott voltunk
.s Nagy Lászlo és mások j-sa Magyar Gyermektanulmányi Társaság útján •
élénken felkaroltálc és támogatták vizsgálódásait. majd pedig a tanító-
képzőintézeti tanárok továbbképző tanfolyamain tartott kisérleti lélek-
tani előadásait élveetiik és azokból sokat valósitottunk meg lélektani
tanításunkban és ,kísérleti lélektani felszerelésünkhen is.

A bevezető életrajzon kívül a könyv négy részre oszlik, Bennünket,
pedagógusokat az első kettő érdekel közelebbről, a harmadik és negyedik
rész inkább az orvos-lélektan, ideg- és elmeorvostan problémáival fog-
lalkozik hazai és külföldi kíváló szerzők magyar, német, francia, olasz
nyelvű cikkeiheu. Az első rész a lélektan, a lélektani módszertan, a hiba-
pszichológia és a pszichotechnika köréböl tartalmaz dolgoza-tokat. Az



184 Irodalom

összehasonulás és egybefolyás jelenségérőlqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolla r its Jenő" a qualitativ
felfogási formák kérdésével Netscha jeff A., az emlékezés-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó s kifáradás ról
Sommer , a pszichotechnika válségáról Juhász Andor, a nyelvbotlások
lélektani clcmzéséről Schmidt Ferenc írtak.

A második résztúlnyomórészt gyógypedagógia témákat dolgoz fel.
A gyógypedagógiai Iaboratórium és a gyakorlati gyógypedagógia vonat-
kozásairól Egenberger Rupert, az értelmileg fogyatékos gyermekek
beszédzavarairól Heller Theodor; az erkölcsukben veszélyeztetett gyerme-
kek gyógyító neveléséről, mínt meg nem oldott problémáról Éltes Mátyás,
a siketek szám tantanttásriról Micheie Fülöp, a pedagóglai-pszichológini
vizsgálatok céljáról és módszeréről Nagy László, a g yógypedagúgia Iejlő-
déséröl és Ranschburg müködésének szerepéről Tóth Zoltán, a süketnéma
gyermekek emlékezetéról Vér tes O. József írtak értékes dolgozatokat.

A munka gyógypedagógiai jellegeur.alkodó ugyan, de a normális
érzékű és értelmű gyermekek nevelésevel foglalkozó szakember is igazán
mélyenjáró és a szakszerűség legkényesebb igényeit is kielégítő felvilá-
gosításokat talál ebben a gondolatokkal súlyos és értékes munkában,
amelyre karaársaim figyelmét örömmel hívom fel. Mácsay Ká roly.

Győri Vilmos: A polgér iekoln gondola tának kia lakulá sa . Kiadta 8Z

Orsz. Polgár.i Iskola Tuné regyestí let. Budapest, Stephaneum, 1929. 155 1.
Ára 10 P.

Győri Vilmos műve méltó előzménye Sághel yi Lajos kőn yvéuek,
melyet Iol yóiratu nk f. évi első számában ismentettern. A jónevű szerző
CÍmben jelzott könyvét elószóvol és a felhasznált források jeg yzékével
kezdi. A könyv következő Iapjaé, a 8. oldaltól 'a 146-ik oldalig bezáró-
In,g a polg. iskola kialakulásának történetét tartalrnazzák 1868-ig, helye-
sebben 'addig az időpontig, mig Csengery Antal, az iskola létesítésének
törvénybe foglalója, nem lép a polgári ískojai mozga.lom élére. A har-
madik rész függ-dékkénl a heidelbergi, lipcsei, ,a bajor, a Mager-féle, al.
ascherslehcni, clbcrfeldi, han noveri , az Entwurfáltial létesített, a Hof-
manu-féle, ,a badeni. a Wíecke-Iéle, a Grafe-fde s végül .az 18M-ban
szcrvezett osztrák polgári iskolák (reáliskolák) óra tervét közli ügyesen
összeá.ilított, szemléletes táblázatban.

A történeti fejtegetés két részre oszlik :az első .a polgáriskola gOI1-
dolatának, pcdagóg iájánek és szarvezetének N émetországban, a második
pedig Magy,arországon való kialakulását és fejJődését ismerteti. A .nérner-
ország.i rész a középkori iskolázást a XV. századig, majd a humanizmus,
reformáció és ellenreformáció, az empir izrnus és racionáliz.mus, továbbá
el felvilágosodás, végül a neohumanizmus közszellemet formáló erejér
ismerteti s ezzel kapcsolatban azoknak a polgé riskole gondoletára, peda-
gógiájának s magának 'az intézménynek kifejlődésére, megvalósulásara
gyakorolt hatását muta tja be.

. A polgáriskola ősét nem az u. ll. Stadtschule-bau, hanem az u. n.
Schreib-, Brief-, vagy Hcchnenschulc-ban, vagy amint később a váro,
sok által fenntmiott n yűlvános 'alakjait nevezték: ,a deutsche Schule-bau
találjuk meg. Az egy házi transcendens szellemű középkori iskolázás on ez
volt az elsőreformhaJjtás, mert a polgárság vagyonosodásával kapcso-
Ie.tban ez az iskola épült 'fd ,a reál'izmus, a praktikussúg s a hasznot-
hajto munka el vén. A reformáció és ellenreformáció korában az iskolá-
zást a teológíui-transcendcns á.lláspont, sőt egyenesen ,a felekezdi szem-
pont vezérelte. A reformáció éS'ellenreformáci6 .a humanizmussal sző-
vetkezott s így az ískolákban .a nemzeti és reális szempont érvényesülése
kátvúba sülyedt, vagy csak csendes térfogl'alásra kényszerült. A neve-
lés újkora i l . XVII. száz ad első évtizedeivel kezdődik, amidőn a nicdern

4 >
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'gondülküdás meghozza a maga gyümölcsét:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz empir izmus! és recionú-
lizmust, amelyek következményelikkeI cS'él!khamaraz iskolába is bevo-
nultak s az oktatsis célját, an yagát, eszközeit és médszerét Iassan, dc
biztosan átalakították.

. A harmincéves vallásháború utá I I a fejedelmek, államférfiak, pe-
dagógusok vi'lágosan látták, hogy a sinylődő, tönkretett gazdasági és

-szellemi élet reorganizdciójábn.n az iskoláé a legnagyobb szerep. Az is-
-kolák reformálása ,ismét általános óhaj, de főmozgetójn most nem a
'felekezeti, hanem a világi érdek.

A XVII. század végén ,a polgárisküla gondola.ta nem ösztönös meg-
érzés többé, mint volt az előző száz.arlokban Franeke. Semler, Hecker
és mások világosan megérezték koruk kultúrálís szükségletét. Meglát-
ták, hogya polgári fügla.lkozásra törekvő ifjaknak jövendő hivatásuk
fontosságúhoz mért ú j iskolafajra VMI szükségűk . ·egy latin nélkül való,
'nemzeti nyelven, szem léltetve tanító iskolára, .amelyben .a reális tárgylak
. (a menu yíségtan, terrnészcttudomárryok, fölelr,ajz, kézimunku és rajz) az
oktatás főtárgya:i.

A Ielvilágosodús százada .a h.asznosságot kereső irérryz.atúval rend-
kívül kedvezett ,a polgé r i Iskola gondolatánek. A XVII. században az új
iskolatipus csok mint praktikus irún y ú á.ltalánosan nevelő iskola élt,
de m o s t belőJe leválik la merően szakarányú oktatás (ipari, kereskedelmi
stb.) gondolata is. Ez a század termeli kia "pülgáüsko.1a pedagógiéjé.t",
amelynek megalapozója Hesewinz (1725-1805), ,a koppenhágai reálisko!a
ig,azg,atój,a. Munkájában tudományosan elemzi. .kora társadalmának. ré-
tegeit. Rámutat ,a tudós és polgár .kultúrszükségletére. Uj iskolatípusru
van tehát szükség, amelyben "a tudománynak ,a polgé.rr a nézve szük-
séges és hasznos elemeit' kel l fn.nítani, érzékeit .é s értelmét fejlesztő em-
pirikus módszerrel. Az nskolaszervezések bs javaslatok egész seregét mu-
tatja még- be Győri könyvébeu, urnelyekről aly rövid ismertetés keréhon
- bármennyire szerétném is' ~ még csak vázlatosan sem emlékezhe-
tem meg.

Győri gazdag- lelki világának,aJ.apos felkészü ltségének legékesebb
bizonyíték.a ia z ,a szép, de bátran mondhatom, igen szép fejtegetés, ame-
lyet "Az ú j humanizmus, a humanizmus és realizmusküzdeJme (XIX.
század)" címen mutat be olvasói.nak. Júl megértjük belőle, hog y a püli-
tilcai kormányzatne k mily nag y rnértékhen függvénye az iskola, Ki-
csendül belőle a "vadfilológusük" s a "piszküs util isták" harca. "A polgár-
iskolák hivei a természettudományok (fizdka és kémia) és ,a közgnzdasági
élet hatalmas íejlödésétöl támogatva elszántan küzdöttek a reál- (polgári)
iskolák és a reálizmus jogaiért. A humanizmus ésa realizmus harca a
klasszikus és modern szellem h.arca 'vült. A konzervativizrnus ,a huma-
nizmussal fogott kezet és egyetértően a polgáni (reál-) iskolában a val-
lástalanság ésa forradalom fészkét látták. A Iibere lizmus a realizmus
pártján állt. Időnként együtt győztok és buktak" A maga hatalmát féltő •
gimnázium nem egyszer sZÍves,enölelkezett a modern élet kényszerítő
hatása alatt formálódó reállal vagy polgárival, de rninde nn yiszor kide-
rült, hogy egy intézményben való összeházasítasuk mesterkélt S cs.ik
különvélva tölthetik be igazi hivatásukat.

A XIX. század is megszültc vaz új: irány harcosai között .a maga
jelesert (főként Sp illeke és Mager). Az elméleti tervek és tényleges iskola-
szervezeteknek ismét egész csoportját mutatja be 'a könyv Írója. Fejte-
getéseibőlkitűnik, hogy lniába érte a polgári iskolát akármennyi táma-
.dás, az a haladóéletet szolgálta s ezért lassan, de biztosen győzedelmes-
kedett. A polgé.riskolából vált le a XIX. száz.ad elején a realiskola azzal
-a céUaJ,hügy tudományos .irán y ú előképzettséget nyújtson a pülytechni-
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kumra (ma műeg yetern). A polgáriskola pedig maradt továbbra is '1

nemzet zömének. a produktiv munkát végző nagy polgári társadalom-
nak praktikus drányú általánosan nevelő iskolája.

A polgáriskole gondolatának mag yarországi kialakulásáról szóló
fejtegetéseit ,a szerző iskolatörténeti szempontból igen helyes korhaté.ro-
lással öt fej-ezetben tárgyalja u. rn.: Az iskolázás Mária Terézia koráig,
Az .iskolaüg y 1740-1790-ig, A .közoktatásüg y 1790-1825-.ig· , A reform-
korszak s Az absolutizrnus kora. Miudeg yik kort .a nemzet közszelle-
mébe fonódó újabb gondolat választja el a régibbtö l. Fel kell tételez-
nünk, hogy ideg,el1'ajJkú városi polgárságunk az első korszakban nálunk
is megvalósította oa "vároosi .iskolákat", ,iUetve oa németországi "Schreib-,
Rechneu- és deutsche Sch u íe't-kat. Sajnos azonban, hogy ezek az isko-
lák "teljesen kívül álltak a magyarság érdeklődésén és közrnűvelődésén.
Mag yarrá, nemzetivé nem váltak."

iIskolázás terén ra mohácsi vész okozta sebeket a reformáció és ellen-
reformáció ig yekezett gyógyítani. A művelödés eszméje azonban "a hit-
ben jártas, a felekezethez hű, a kdasszíkus irodalomban otthonos ember
volt." A mag yar iskolázást új, reális irányú. hasznosságre törekvő pedí-
gógiai mozge.lorn szele cs,aka XVII. század második évtizedétöl érinti,
amelyben a Ióérdem 'a protestánsok é (Apáczai Cseri, Bél Mátyás, Szőnyi
Nagy István, Keresztury Pál, Comenius, Bárány György stb.), Ezek a
törekvések 'azonban nálunk még nem mélyültek el odáig, hogy belőlük a
polgáriskola gondolata kis.lakulhatott volna, vagy idegenből idetelepiuve,
gyökeret verhetett volna. Nem volt magyar a polgári osetály. "A német
elem kezébe jutott .az ipar és a kereskedelem." A nemességet lebecsülő
polgár ág ellenségeskedése nem .kedvezett a realizmus jegyében megin-
dulóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j anűvelődési arárryzat .iskolákhan való zneghonosodésénak. Bécsnek
serm volt érdeke, hogy az ipart űző városi polgárság kultúrális nívóját
emelje.

A polgáriskola gondolatát először az első Ratióban találjuk meg.
Ez a szahál yze t loimondja, hogyanépiskola egyik f,a,jának, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormá lis
iskolának és ,a grammatika i iskolának tekintettel kell lennie arra, hogy
-a tanulők egy része iparos, vagy kereskedő lesz, vagy egyéb életpályát
választ, ha az iskolát elvégezte,

A Ratio rövid életű volt. Vele azonban a polgé.rískola gondolata
nem lett 'a multé, sőt egyre erősbödött. Tessedik Sámuel szarvasi ágo h.
ev. lelkész 1779-ben szervezettGFEDCBAi kolája már a polgáriskola gondolatánek
megvalósulása. Az első ilynemű új intézményt pedig, amely a Bürger-
schule nevet viselte, ,a pozsonyi ágo h. ev. hitközség szervezte 1785-oben.

A kövebkező korszakokban részletesen. a lapos tanulmányozásre
valló módon fejtegeti Győri a sokféle javaslat és tervezgetés sorsát. Mind-
ezekből kiderül, hogy még a reformkorszakban is ",a németajkú luthe-
ránus városi polgárség karolta fel legjobhan a polgáriskola gondolatát.'
'Az új intézmény megszélárdulásától ugyanis nemcsak iparuk és keres-
kedelmük továbbfejlődését, kultúrális szénvonaluk emelkedését, hanem
-a most erősbödő magyar nemzeti irányzat á1iJa.1 veszélyeztetve látott
nemzetiségük megvédését is remélték. Győri rámutat arre., hogya 1,01-
gátiskela gondolate ebben -a Ioorban már' teljesen belekapcsolódott a
magyar faj kultúrmozgalmába és az országgyűlések- munkaprogram-
-jába. Most eszmélt rá a magyar közvélemérry ama, hogy az új iskola-
tipus a közg.azdasági pályáktól, az ipari és kereskedői foglalkozéstől
-idegenkedő mag-yarságot a produktív pál yákra tereli és ",a hiányzó erős
-rnag yar polgári kozéposztályt" megteremth-eti s végül ,a német polgárság
.megmagyarosítasát elősegíti.

Az abszolutizmus kerának Ent;vurfj,a teljesen a németesités szol-
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gálatában áHt. Érdeme, hogy megszervezte leülőn iskolatipusban a reál-
iskolát 3-3 éves tagozatban. amelynek alsó tagozatát polgáriskola néven

.is emlegette. Az új intézmények élére politikai szempontból teljesen mev-
bízható,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g yarg yűlölö liga.zga.fók,at neveztek ki.

A Bach-rendszer bukása után 1861.J)en a királyí helybardótanács
vette át a közoktatásüg y vezetését s /fl nérnet és cseh tanárok elhagyták

· hazánkat. Ei,Ml az időtől kezdve jelentkellett hami reáliskcláinkban az
a törekvés, hogy a matematikai és természettudományi tárgvakban, mint
a poly technikum előkészítö iskoláj, tisztán .tudonuínyos oktatást adjanak.

A polgáziskola kifejlődése során hazánkban is odajutott, ahova
• [émetországban:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegmaradt a polgá r i középosztá ly gyakor la ti irányú,
á lta lánosan nevelő iskolá jának. Schwarcz Gyula 1866-ban megjelent egy-
séges magya'!" közoktatásüg y í szervezetében a polgáriskola már m in t

külön iskolafaj jelenik meg a gimnázaum és reálískola mellett .azznl a
célzattal, hogy .az eleminél magasabbfokú műveltségre vág yakozó, de
produktiv életpályákra törekvő H j úságuak, ''1 leendő magyar polgári
osztálynak g)'laJkoro1atliirányú általánosan nevelő iskolája degyen. Ebből
az elgondolá ból indult ki két év mulva Csengery Antal is, a polgár-

· iskola első torvé.nyes mcgelapozőja.

A könyv mínden lapja elárulja, hogy Győri a polgáriskola mult-
jának egyik legkiv álóhb ismerője hazánkban, Felhasznált drodalmí f.or-
rásai is erről tanúskodnak, mert .azok nevezett .kérdésben a legjelesebb
íróktól valók, Könyvén megérezzük, hogy a polgáriskola problémája
évek hosszú során át foglalkoztatta. Igen becses, valóban hiányt pótló
műve nagy értéket jelent pedagógiai írodolrnunkban. Dr. Tóth Anta l.

Emlékkönyv Négyessy László hetvenedik születésnapja a lka lmából.

Szerkeszüette PiutérXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e n ő . Közrebocsétobta a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság. Bpest, 1931. Eg-yeterru-nyomda. 213. 1.

Szép és méltó emléket emebt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság' a
magyar tudományosság érdemes neszcorának ezen tartalomban gazdag,
kiádlításben díszes Emlékkönyv kdadásá val. A legnevesebb szakemberek
közül sokan, szám zetint hamninoan á,1!Jtrakössze, hogy égyessy László
életművét egy nagy zerű szintézisbe foglaljálk és minden oldadáról be-
mutassák.

Az Emlékkönyvet Horvá th Jáno budapesti egyetemi tanár cikke
nystja meg, aki tömören és eg,' zen egyéni módon értékeli a nemzeti .iro-

·dalomtörténet-művelésuck azt az ú j szemléletét, amely Négyessy munkás-
-ságában kidomborodik. Gulyás PM Négyessy dolgozatáinak és munkáí-
nak pontos repertőriumét adja, éspedig év<enlkiruti sorrendben. Alszeghy

Zsolt irodalmi tarmlrnáuyadt ismertem, Badics Ferenc középiskolai tanári
pályáját vázolja. Ezután jönnek a következő kisebb-nagyohb cikkek:
· Ba ros GyuLa: N. L. és ,a magyar közlélek, Borbély István: N. L. és XIX.
századi irodalm unik, Brisiis Frigyes: N, L. eg.ri évei, Császá r Elemér:
N. L., a J(I1iJt~kus,Császá r Ernő: N. L. a tanérképzés szolgálatában, Dézei

'Lajos: N. L. és XVI-XVIII. századi rirodaJlmunk, Fa rkas Gyule.: N. L. kül-
földi kapcsolatai, Gálos Rezső: N. L. és XVIII. századi irodalmunk,
Hankiss jános: N. L., 'az egyetemi tanár, Horvá th Cyr.ih: N. L. és a
magyar verstudomárry, Kéky Lajos: N. L. a Kisfaludy-Társaságban,
Kristóf Cyörg y: N. L. és östöeténehní kutatásaink, Morvay Győző: N. L.,

·a szónok, Pap Károly: N. L. és Beöthy Zsolt barátsága, P iniér Jenő: N. L.
a Magyar Irodelonrtörééneti Társaságban, PUroff PáI: N. L., a pedagógus,
· Sa jó Sándor: N. L. a Középiskolai Tan áregyesüdctoen , Sík Sándor: N. L.
és XX. századi irodailmunk, Szász Károly: N. L. akadémdaí drámabíréla ...

· tai, Szinnyei Ferenc: N. L. és középkori irodalmunk, Tolna i Vilmos:
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N. 1., ,a nyelvtudós,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV árda i Béla: N. 1. a Szent István Akadrémiáhan,
Viszote Gyula: N. 1. a Magyar Tudományos .Ake démiában, Zlinszky

'A,ladár: N. 1., a tankönyvíró. Zolna i Béla: N. 1. és középiskolai tanűt-
ványe í és ZoltDány Irén: Enuléksorok N. 1. ünneplésérc.

Az Emlékkönyv cikikeinele e puszna felsorolásából egy dolog viJá,g,liJk
ki: a könys minden cikke más-más nézőpontból . 1. személyíségével
és tudományos irodalmi munkásságával foglalkozik. E ,tel.k.illltetben elő-
nyösen üt el a szokásos emlékkonyvektől, amelyek rendszerint a tanít-
ványok, tisztelők és szaletér ak heterogén <tartalmú dolgozateít ,tar1:-allllaz-
zák, ellenben azzel, akinek ernléket emelni akarnak, alig Ioglalkoznak. A
Négyessy-em lélokön yv uskolapéldája annak, hogyan kell egységes s az
ünnepelt életértékét sok szempontból bemutató emléket emelni.

Az Emiékkönyv Négyessy arcképét és kézirásának hasorrmását is
hozza, Izléses ki<ÍJHÍlt,ás,aaz Egyetemi-nyomda hozzáértését dicséri. Szíve-
sen .ajáuljuk magyar nyelv- és drodalomrnűveléssel foglalkozó kartársaink
figyelmébe és ezenkdvül mdndenkiébe, akit a jelen magym élet e vezető
egyéniségének élete és munkassága érdekel. x.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Cholnoky J e n ő : Magya rország földra jza . Tudományos Cyűj-
temén y 101. De.nubia könyvkiadó. 1929. Pécs. 16? l,a}).

Habár ,a magyar földrajzi irodalom az utóbbi években meglehetős
lendületes fejlő dést rmrtat, még ma sem mondható gazdagnak. Különö-
sen szegény pediig éppen a magyarországi vonatkozású részekben. Ibt-ott
ugyan jelentek meg kisebb-nag yobb geográJf:iaj munkák, amelyek a ma-
gyar WId egy-egy szűkebb darabjának részletesebb tájleírását a dják, az
ország valamennyi területének tudományos Ieldolgozásától azonban még
távol állunk. Annál nagyobb örömmel kell Iogadnuuk és üdvözölnünk
Cholnck y professzornak, .a ma'gyaT föld legkiválóbb ismerőjének fenti
CÍmen megjelent könyvét, amel'y hazánk földrajzának teljesen új fel-
dolgozását ,adja. Ez a rn ű ma egyedüli, amely a lcgújabb tudományos
kutatások eredményeinek felhasználásával az egész magyar földről -
ha ,a fenti okok rmiatt nem is tökéletes részletességű - de kerek, ö ze-
foglaló természeti képet nyújt. És mint ilyen, .kitünő szelgálatot tesz első.
sorban a Iöldrujz tanároknak. tanárje1ölieknek és 1'anítóilmak, de vilá-
gos, könnyen érthető stilúsával, közvetlen, népszerű elöadásmodoréval
élvezetes és tanulságos olvasmányul szolgál .a laikus közönségnek is.

Cholnok y ú j földnajzában a Dráva-Száva közét és az Adriai ten-
gerpart vidékét ikivéve, egész Magyarországot 1árgy,alja. Legbehatóbba a
hazánk földjének szerkezetével, hidrográfiájával és települési viszonyul-
val foglalkozik. Az egyes nagyobb Iöldrajzi egységeket külön-külön is-
merteüi s így ,az Alföldnek, Dunántúlnak. ÉSz.akllyugati- és Észak keleti-
Felvidéknek, továbbá Erdélynek tájleírásaiból mozaikszerűen rakja ö -z-
sze az egész Magyar-medence földrajzi képét.

A könyv bevezetése ,a mag yar földnek Európában való elhel yczke-
. déséröl szól. Magvarország Európa három szenkezeti részének, ,a dél-
európai Iánchegységek, az északnyugat-európad .romhegvségek és a
kelet-európ aii táblavidék talélkozási helyén vau, De itt t,alálkozllJaka
Mediterráneus, óceánikus és 'a kontinentális klimaterületek is és ezeknek
megfelelóer; centrális helyzetben van növén yföldr.ajzi, 'állatföldr:ajzi, sőt
emberföldrajzi tekintetben is. "Nlagy,arország tehát míndenképpen való-
ban Közép-Európa s csakis Megvarország érdemld meg' ezt az elneve-
zést" - írja Choluoky. - "Helyzete következtéhen valóságos nép vá-
lasztó. Mint valami biztos szikla, tört IDeg rajta minden néphullám s az

'európai .nemzetek apró versengései ,következtében gyors léptekkel feje
"lődött az emberi művelődés." .
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A bevezeté rész után Nag y-Mag yerorszég á ltalános 'leirása követ-
.kezik. Ez az alig 6 lapra terjedő rész hazánk he tá rairól, terliletéről, víz-'
rajzárólés részéről nyújt vázlatos áttekintést.

A könyv legbehatóbban az AHölclclel fogl.alkozrik, amelynek geoló-
giai történetéról is részletes ismertetést ad. Cholnoky szcrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAint nem való-
színű, hogya levantei korban összefüggő tó lett volna az Alföldön, mert
ilyen tó parin képzódményeinek nincs semmi nyoma. Ha volt is Ievantei
tó, az csak kás kiterjedésű lehetett, amelynek felszíne mélyebbeu voH
a tenger sz íntjénél s hajdani parti képződményei is mélyen el vannak
temetve az Alföldet feltöltő, szárazföldi rétegek alatt. Minden valószf-
rrűség szerint az Alföld helyén elsülyedt panuóniai rétegek tetején le-
folyástalen si vatagos unedonce volt, Ebbe a környező hegyrekből hatal-
mas törmelékk úpok rakódtak bele (de nem delták l), mint amilyen pl. a
szent-lörinci k.avicsk úp. A sivatag a'gy,ag és futóhomok térszíne a pliocén
végén, anuikor a klirna nedvesebbre fordu It, gyepes pusztává vált. A le-
vegöből hulló port a pusztai növényzet megkötötte s így a lösz vastng
rétegekben felhalmozódott. Később a lösz, a pusztaé folyók medréből ki-
Iújt futóhomok, továbbá a folyami és tavi képződménvek tökéletes sík-
sággá egyengették az Alföld felszínét,

Az Alföld' későbbi szerkezeti kialekulásával kapcsolatban külön
fogl.ttlkol.ika könyv a Du.na terrasz.aiva í, továbbá az Alföld eredeti fel-
színének részeivel, nevezetesen ,a Duna-Tisza között! hátsággal, a Solti-,
'I'iteli-Iennsfkokk.al, .a rumai Iösz-Iennsíkkal, ,a Nyírséggel. a tiszántúli,
a Mátre-Bükk-alji ésa,z északkeleti törmeléklejtőlckel, s végü! a mester-
ségesen felhalmozott kún-ha lmokkal,

Az Alföld folyói című fejel-et rövid általános áttekintés után a
Dunával és Tiszával fog lalkozik behatóan, részletesen kiterjeszkedve '1.

szebályozásokre is. A Tdsza szabályozása még ma sem tökéletes, mert i l

munkálatokná l nem vették teljesen figyelembe a Vásárhelyi-féle hid-
raulikus törvényt.

leglehetős rész letességgel foglalkozik oa szerző .,az Alföld települési
viszonyai val is. Cholnoky szerint az AdJföldet az ókorban nem boríthatta
erdöség, mert akkor Illem tanyázhattak volna itt sát-oros pá ztorok. A
mag yarok eleinte szintén sátoros pásztorokkal népesitették he az Alföl-
det, de hoztak magukk-al földmí ves-eket is s valószínűleg ezek készítet-
fék az ázsiai öntöző berendezésekre emlékeztető Csörsz-árkát. Az alföldi
Ialvak utcús, halmaz, vagy centrális települési formát mutatnak. EJ;de-
kesek a nyírségi bokortanyák is. A "árusok települési forrnád szintéu
háromféle tipusúa.k : vásé rhelyek, gazdasági ceirtrumok és átkelőhelyek.

Az Alföldről szóló részt az ALföld új ahb fejlődési mozzanatainak
(rnocsarak lecsapolása. a futóhomok megkötése, az akác irnportálás.. .
ártézi kúta.k fúrása, szíkesek megjavítása stb.) és ,a 10 legnagyobb al-
földi városnak rövid ismertetésével fejezi be a szerző.

A Dunántúlr ug yanolye.n szempoutok szerint ismerteti a könyv,
mint az Alföldet. A Magyar-Illl dericéuek ezen az Alföldnél kevésbbé
megsülyedt részén háromféle szerkezetí formát lehet megkülönböztetni.
A g yűrődetlen maradt Magyar-masszivumnak, vagy ahogy Prinz Gyula
nevezi, a "Tcisziá"-llaka Dunántúl nyugati szélén emelkedő öskózetekből
álló fedetlen tönkjcit. a Dunálltúl közepén és délkeleti szögletében emel-
kedő másodkori rétegekből álló röghegyeket és oa Dunántúl legnagyobb
részét felépf tő, késő harmadkori rétegekből álló halomvidéket vagy tö-
kéletlen síkságot. Ilyen, a pliocénkori sivatag szeleinek pusztító ereje
által letarolt tökéletlen síkság a Kis-Alföld is, amel yre a Duná ruak ka-
vicsból álló .alpi törmeléke óriási törmelékkúpot épített. Ez a Pozsony-
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tóI Győrig terjedő hatalmas törrnelékkúp Európának legnagyobb ilynemű
képződménye,

A Dunántúl hidrogrúfiájának legérdekesebb részei a Fertőröl és a
Balatonról szóló fejezetek. A Balaton is pusztulófélben levő tó. Merlcu-
céjét az idők folyamán unn y.ira beternette a patakok hordaléka és a szél-
hordva por, hogy ha nem volna benne víz, nem ,is vennők észre, hogy
horpadás. Részletesen tárgyralja a könyvató vízének kémiai és fizikai
sajátságait, la hullámzast és egyéb rnozgási jelenségeket, a Iénytünemé-
nyeket stb, Tisztázza a "ri,aniÍs" fogalmát is, amelyet sok tankönyv még
ma is tévesen értelmez.

A Dunántúl települését sűrű apró falvak jellemzik. Olyan óriási
falvak, mint laz Alföldön, itt nauescnek. A városok főként átkelőhelvek,
vásárhelyele és guzdasagi centrumok.

Budapesttel külön fejezet foglalkozik. Ez a Tész teljes részletesség-
gel tárgyal,ja ,a főváros környékének geológiáját és a város kialakulását.

Az Északnyugélitri Felvidéknek, amely részben a Kárpátok láncai-
ból, részben 'a Ve riszkuszr-heg ységnek egyes darabjaiból, részben pedig
vulkáni eredetű hegyekből van összetéve, főként a geológdai és morfoló-
giaí "is zon yaiv,élJl Iog.lalkozik ,a szcrző. Festői téjleírásokben ismerteti a
Kárpátok szelíd homokkő-övét, a szirtek alakjáben jelentkező mész kő-
vonulatot. la Iő és belső kristályos zónának magasbatörö tagjait, az Ól';ÚSI

kdterjedésű vulkáni övezetet és a láncok .közé foglalt medencéket.
Települési szempontból a hazai legeltetés és erdőgazdálkodás vi-

dékein a szétszórt telepe-k, a völgyekben pedig ,az .apró falvak el jellern-
zők. A városok részben helyi energia folytán keletkezett bányavárosok,
részben pedig helyzeti energia következtébcn kifejlődött gazdasági cent ru-
mok, útcsomózások és átkelőhelyek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Felvidék városai a cseh uralom
alatt sokat banyatlottak. Selmccbányának több mint 10%-k,al, Lesone-
nak 9%-al, Besztercebányénak pedig 7%-kal csökkent a lak ossága a

megszállás óta.
Az Észa'kkeIeti-Felvidék szerkezetc sokka 1 egyszerűbb. Tule.jdon-

képen csak 'az Észa'kke1eti Kárpátok széles homokkőzónájából és az
előtte végighúzódó egészen fiabal eredetű vulkánsorokból áll. A többi
zóna csak némely helyt bukkanrk elő egyes darabokban ,a homokkő
takaró alól. Egyedüli számottevőbb városa Márama,rossziget, amel y je-
leniőségét medencefekvésének. sóbányáinak és .a közeli hegyek erdő-
gazdálkodá.sának köszöní.

Erdély földrajzé.val kapcsoIatban' először is az Erdélyi-medencét
körülzáró hegységekkel fogLalkozik a könyv. Az Alföldet és laz Erdélví-
medencét elválasztó Kclet-Meg ye.rország.i Szigetheg ységuck két tagját, a
Gyalui-hevesoket és a Radnai-h.avasokat kétségtdeni.ila Variszkuszi-
hegyrendszer maradványainak tartja Ctho1noky. A többi IÍs valószínűleg
az, de bebizonyítva még nincsen. A medence keleti peremén húzódó Keleti-
Kárpátokban la homokkő-övevet mellett újra megjelenik .a kristályos és
mészkő-vonu.lat. A Keleti-Kárpátokon heltil helyezkedik el hazánk leg-
nagyobb összefüggö vulkanikus területe, amelynek utolsó darahja a Har-
gita. Ennek a hatabmas vulkáni piatónak Csomád nevűkráterében van
a csaknem desztillált víz tisztaságú Szent-Anna-tó. Az Erdélyi-medencét
délről határoló Dél-Erdélyi-Felvidék a Kárpátokról teTjesen elütő szer-
kezetű hegyekből áll, úgy hogy ra Déli-Kárpátok elnevezést Cholnoky
szerint itt legfeljebb csak megszokásból lehet használni, de akkor is el
hegységnek csupán egy részét hív hat juk így.

Az Erdélyi-medence a Mag yar-masszivumnak (Tisziának) a fenti
három he gyvon ul at általi kerülzárt nagyon mélyen lesűlyedt darobja,
amelyet vastagon betöltöttek a másod- és harmadkori rétegek. Igen ér-
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dekesek ennek ,a területnek a völgyei, amelyek mind kettős terrasszal
vágodtak bele a medence eredeti felszínébe. Az alsó, széles, kaviccsal
fedett u. n. városi terraszokon épültek Erdély nagyobb városai, mint
pl. Kolozsvár, Marosvásárhely. Székelyudvarhely stb. A felső, u. n. Ielleg-
vári terrászok nem igen maradtnk meg a "súv,adások" miatt. Súvadás-
nak nevezi Cholnoky professzor az agyagból fölépített halmok lejtőinek
lecsúszását. Igen érdekes jelenségek az Erdélyí-medencében a halas-
tavlak is, amelyek a mel1ékvölgyeknek keresztgátakkal való elzárása
útján keletkeztek. Ez·eknek legnagyobb része még la bronzkorból való s
Ia.tin és oláh nevük igen érdekes dokumentumai annak, hogy a magya-
rak előbb voltak El"dély lakói, mint az oláhok. T. i. .a rómaiak ddejéhen
a holastavakat latinul piscina néven nevezték, viszont oláhul még a bu-
kuresti törvényekben lis ".halasteu" néven szerepelnek, tehát a már itt
lakó magyeroktól vették át a tavak nevét. De a városok oláhZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ve is a
magyar névhez hasoIIJLH, nem a laninhoz. Pl. Kolozsvár oláhul Cluj, La-
tinul Napoca, Torda oláhui Turda, Ia timul Potaissa, ,a'gyenyed oláhul

Alud, Latinul Brurla stb.
"Az oláhok - írja Cholnoky professzor - valóban, számtale.n ok-

levéllel 'bizonyíthrutó1ag, csak József császár idejében özönlöütek töme-
gesen Erdélybe, a törökök és saját fanariótáik elől menekülve, Eleinte
nagyon sok hajt okoztak, mert dologkerülő, rablásr a, lopásra mindig
kész, még a cigányoknál ds gonoszabb nép volt s amelyik Ialu mellé
odatelepü.ltek, ott vége volt a békességnek, Erőszakkal telepí tették le
őket oa török időkben elpusztúlt vidékekre s ott ősi Iog lalkozásukhoz, a
pásztorkodáshoz látta k. Ezzel aztáu az illető vidék műveltségét tökélete-
sen szétrcmbolrák."

Erdély legnagyobb városati el medence szélén .a vásár vonal és a
közlekedési útak találkozási helyén épültek. A medence belsejében ad-
minisztráló közporrtok és ga zdasági centrumok ,,:tJ,akult,ak. Az erdélyi
városok legnagyobb része az oláh megszállás óta nagy visszaesést mutat.

A csinos kiállítású tudományos művet, ,amelynek értékét nagyban
növelik a szöveg közötni könnyen áttekinthető vázlatrajzok és nagy-
szerű tömbszclvények, u legmelegebb en ajánlom az olvasóknak S,zíVC5

figyelmébe.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABarabás Tibor .

Az Orsz. Református Tanáregyesület Évkönyve az 1929/30. t a u -

évről. Szerkesztette dr . P app Ferenc. Debrecen és a tiszántúli ref, egy-
házker. körryvn yomdavájle le ta, 1931. 95 1.

. Az Év.kőny v a hivatalos közleményeken és adatokon kívül három

értekezést is Ital'üclmaz, 'Sót ezek foglalják elterjedetbnének nagyobbik
részét (94 üldalnyiszövegrésiliől 69 oldalt). Az értekezések el követke-
zők: Debreczeni Ferenc: A világnézet szerepe az új pedagógia i törek-
vésekben; ÉCsy Odön István: A túlterhelés és a Lenierooéliozá sok ;
dr. Vekerdi Béla: A magya r taná rság anyagi helyzete.

Mind 'a három értekezés értékes, tárgyánál Iogva azonhan az 'első és
a harmadik szérníthat a tképzőitanárság nag yobb érd lelődésére. Deb re-
czeni Ferenc terjedelmes értekezésébensorra veszi a mai elméleti és gya-
korlati pedagógiaé áramlatokat, nagy Ielkészűltséggel boncoJja azokat, fel--
tünteti köztük a.kapcoolatokat, találó és rnélyenjáró kr,i,tik,aJ észrevétele-
ket fűz hozzájuk. Tanulmányából, de a bőséges irodalmi utalásokból is
lánszik, menny.ire otthonos a szerző .a legújabb német ped, irodalom-
ban, Munkájának talán fogyatkozása, hogy majdnem kizáróan német
forrásokra támaszkodik s hogy nem öleli fel az összes mcdern ped.
törekvéseket, nuindezek dacéra rendkivül eszméltető és értékes ÖS5ze-
foglaló képet ad napjaink pedagógiájéról, A pedagógia tanára az V. év-
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Iol yam neveléstörténelmekörében s ez évf'olyarn ped, g yakorlabain
mindenesetre gyümőlcsözően felhasználhatja Debreczeni Ferenc kitünő
értekezését.

Vekerdi cikke a tanársúg anyagi helyzete lcia'lakudásáról tájékoztat
kitünö módon. Vannak benne olyan adntok, amiket minden tanárnak
tudnia és nyilvántartaasia kell, Ilyenek többek közt, hogy az 1919, utáni
nagyaránvú stá tusrendezésbót a tanárság kiesett, .hogy az 1923, hi 6000.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M . E . sz. rendelet, me ly szamos pótlékot áblítobt be különböző fiz. ága-
zatokban, a tamérság ötödéves Jcorpótlékáról omlítést nem tesz: hogy a
7000/925. M. E. sz, rendelentel életbeléptetett Tamássy-Iéle tervezet
a kerpótlékot haHgatás-sal mellőz.i; hogy 1924. év novemberében a nem-
zetgyűlés határozati javaslatot fogadott el .a kerpótlék y,i zaáblítására,
csakhogy azt az akkori pénzügyminiszter (Bud János) nem tekintette
magára nézve ketelezőnek. Érdeke az értekezes azon része, melyben a
szerző kimutatja, hogy ,a széniumos rendszer mai formájában a tanár-
ság enyagi ellátásában csak átmeneti jell gű javulást hozott, mihelyt
azonban a z idősebb korosztályú tanárok nyugdíjbamenete1e megkezdődik,
ezzel kezdetét veszi egyszersmind a IX. fiz. osztályba való nagyobb
tempójú kinevezés, auni a széniumos rendszer rnollett .is IR IX, fiz. osztály-:
nak a felsőbb fiz. osztályokhoz mért aránytalon megduzzadásá t fogja
eredményezni,

Nagy figyelmet érdemelnek az értekazé azon részei is, melyekheu
szerző a magye r tanárság helyzetet Ausztria tanárainak helyzetével,
továbbá más hazai statusok .helyzetével: a bírákéval, a katonavisztekhel
hasonlí.tja össze, A nagy objektivatással, gondossággal a tanári sérelmek
orvoslásáért meggyőző érveléssel síkr-a szálló értekezést ajánljuk kartár-
saink figyelmébe.GFEDCBA M .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e t t József:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyermek önkéntes megnyila tkozá sa ira építő tanítá s-

mád. A. szerző kiadása. Hungária Nyomda és Lapkiadó Vállalat rt.
Kecskemét, 1928, 154 1. Ára 4 pengő,

Fenti címmel egy kitűnő pedagógiai munka került a kezembe,
amely a süketnémák tanítása kezben szerzett tapasztalatokon épült fel
ugyan, de 'amelynek gondolatai - ha ,a halló gyermekek tanításának
módszerére kiterjesztjiik - átal akitő hatással lehet elemi népiskolai
tanítási módszerünkre is. Az előszóban a szerző jelzi, hogy könyve kéz-
iratával már 1918-ban elkészült, csak 'az akkori háborús állapotok és az
utánuk következő nehéz an yagi viszonyok késleltették annak kinyoma-
tását. Ebből következik, hogy a bár a munka az ú j elemi népiskol.ri
tanterv megjelenése után látott napvilágot és az .új tanterv megjelenése
óta ma már közismert elveket is hangoztat, megállapításait nem az új
népiskolai tantervból és az annak alapján kitermelt pedagógiai szak-
munkákból ültette át a süketnémák tanításának módszerébe, hanem azok
két évtizedes önálló kísérletek és tapasztalatok alapján születtek. Más-
részt azért sem lehet összefüggésbe .hozni .az ú j elemi iskola,j tanterv vel,
mert sokkal mélyebben tekint a gyermeki lélekbe és éppen azért még
radiká lisabhan helyezkedik szembe az eddigi sablonos tanítási eljárá-
sokkal, mint az ú j elemi iskolai .tanterv. Ha az e könyvben kifejtett újí-
tások kellő megértésre és követésre találnak - amit rendkívül kívánatos-
nak tartok - átalakítólag hathatnak tanítási eljárásunkra."

Lássunk találomra néhány idézetet a könyvből: "A gyermekek gon-
dolkozását csak az őket nagymértékben érdeklő tartalmakon lehet fej-
leszteni." - "Általában azok a benyomásai, tpasztala tai, átélései érdek-
hk a gyermeket nagyfokban, amelyekről magától is szer t beszélni." -
"Az előre megállapított témák hirgyulása sok elő ismeret t , fejlett nyelv-
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'tudást, érdeklődési és gondolkodéképességet kiván, .ami kezdő tanulők-
nál még hiányzik. Az ily módon való tanításnak tehát csak kevés ered-
ménye lehet." - "Látjuk ,a bajt, de azért nem gondolunk arra, hogy
nem alapjáhan elhibázott-c tanítási eljárásunk. Nem hatolunka dolog
.mélyére, hanem az érdeklődés mesterséges felkeltésével igyekszünk segí-
teni a bajon. Kirándulásokkal,a gyermekeknek bizonyos helyzetekbe
való beállításával, események utánzásával. rajzzal, szemléltető eszközök-
kel akarjuk felkel1:eni ta gyermekben az érdeklődést. Az így felkeHett
-érdeklódés azonban a kistanulóknál csak pallanatokig tart. Nagy haszna
nem lehet ennek a gyermekben természetesen működő ellentétes hatásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú

-érzelmek miatt." - "Sokszor arra sem tudjak eszméltetni a gyermeket,
amit 'Pedig egyébként ismer." - "E bajon a tanításra való legleLki-
ismeretesebb előkészülettel is csak részben tudunk segíteni." - "A gyer-
mekek között több is akad, akik a kikérdezésnél pusztán jó szóemlé-
'kczetük és ,a nagyon begyakorolt szóviszonyítás segítségével egyik-másik
kérdésünkre látszólag elfogadható feleletet tudnak adni anélkül, hogy
kellően értenék, arnit mondanak." - "Így sohasem szokja meg 'a sok-
oldalú érdeklődést, tapasztalataiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla ssan gyarapodnak, fogalmai la ssan
tisztázódnak." - "A legjobb tanítási eredmények elérése céljából tehát
jobb tanítási eljárásokat kell .keresnünk. A gyermekek ugyanis mind-
addig nem fognak többet tudni, míg a módszer erre rá nem segíti
·őket." - "A gyengéknek .a tudásra nagyobb szükségük van, mint a
tehetségeseknek. Az eljárást tehát a gyengékhez kell alkalmazni." -
"Az iskolánkívüli társalgásban nincs tervszerűség. Ott az emberek tár-
salgási ösztöne szabadon nyilatkozik meg." - "Amikor az ismereteket
os ak kezdjük taruibani, itt sem járunk el helyesen, ha mi vetjük fel az
új témát. Ilyenkor csak feltételezzük, hogy az új téma érdekelni fogja
.a gyermekeket." - "A tanítás kezdő fokán nem tartjuk helyesnek, ha
nagyobb részben az oktató a vkezdeményezö." - "Mi a tanításnal kez-
detben több szabadságot kivánunk biztosítani a gyermekeknek, de
ugyanakkor több önállóságot várunk tölük. Ez a mód sokkal kedvesebb
-a gyermekek előtt és természetesebb is. Tapasztalatuuk szerint nagyobb
eredményre is vezet, Ép azért mi a tanítási eredmények fokozásának
legfőbb feltételét a természetességben véljük Ieltalálni."

Fol ytathetnárn az idézeteket, de elég ennyi is. Nem idézeteket kell
olvasnia annak, aki a .körryv szellemébe be akar hatolni, hanem magát
a könyvet kell áttanulmányoznia. Új világ, új elgondolás, .amely ma már
nem is csak elgondolás, mert - rniként a szerző az előszóban állítja -
ez az eljárás ,a g-yakorle tban annyira bevált, hogy .követését minden-
kinek meri ajánlani. Hangoztatja a szerző azt is, hogy módszerét a
halló gyermekeken !Í,g kipróbálta, sőt az idegen nyelvek tanításánál is

igen hatásosnek 'találta.
Egyébként a könyv két részre tagolódik. Az első részben a gyermek

önkéntes megnyilatkozásainak és ezek keretében elmondott tapasztala-
talnak jelentőségéről beszél. Ez a rész nég')' fejezetre oszlik:GFEDCBAA ) Beveze-
tés. B ) A mesterséges ta nításmód ok. C) A természetes tanításinód.
D ) Hogyan tehetjiik közvetett uton érzékelhetővé az elvont tanítási
anyagot?

A második rész fejezetei la következők: I. A nyelvek, továbbá a be-
széd- és értelemg yakorlatok tanításának módja, kapcsolatban a süket-
némák beszédtanításának módjávai.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . A kiejtés javítása és javulása.
Ill. A jel használata a süketnémák tanitásánál. IV. Iratás és rajzoltatás.

A könyv áttanulmányozása arról győzött meg, hogy Lett József
alaposan átgondolt és két éveízed Idatt kipróbált tanítási eljárása a gyer-
meki lélek tökéletes ismeretén alapszik. Mint süketnéma-intézeti tanár

Magyar Tanítóképző
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és igazgató önálló kutatás, sok elmélkedés után, a szakirodálomnak tel-
jes ismeretével, kiváló éleslátással megtalálta az utat a süketnéma
gyermek lelkéhez és mélyreható kutatásaival olyan értékeket hozott fel-
szinre, amelyeknek nemcsak a süketnémák. hanem a haldó gyermekek
tanításártál is nagy .hasznát veszi minden tanító.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzka lka La jos.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . E r d é ly i László: Magya r tör ténelemGFEDCBAú j rendszerben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szerző
sajátjaként kerüit ki a Franklin Társulat nyomdájából a szegedi egye-
tem 'kiváló professzoranak, árpádkori történetünk legérdemesebb kuta-
tójának, középiskolei terjedelmű (198 oldal) történelemkönyve. Az
előszó tájékoztatása szerint: "E könyv vezérfonál akar .lenní minden-
kinek, aki rövid llidő ,aLatt alaposan és ugazáu át akarja tekinterni a
magyal' történeti fejlődést nemcsak nagy vonásokban, hanem gazdagságá-
ban és mélyre, magasra ható értékeiben is." Nem csupán középiskolai
használata-a szánta tehát a szerző könyvét, hanem rruinden éretten gon-
dolkodó magyar ember okulására, művolt, fő- és ,középiskolai tanuló
számára egyaránt. Felhívja a f,j,gye1met történeti könyveinkben lévő sok
félreértésre, melyeknek meglátására és korrigálására ő1: az egész magyal'

történeti fejlődés átélése tette képes é. Négy évhized szakadartlan mun-
káját történeti műveinek az utolsó oldalon közölt terjedelmes jegyzéké-
vel bizonyítja. Ennek a hosszú, Ielkes kufatásuak eredményét akarja
cljuttatmí minden magyar ember eszéhez, szívéhez és akaratához. Hatá-
rozottan kivánja, hogy a kozépIoku Iskola se zárkózzék el a kutatások
uj eredményei elől, "mert Iehetetlen, hogy tudva tévedéseket tanítson és
tanuljon." A kultuszrniniszterünknek ajándoüt rrrunka érdekes és uj rend-
szere, -gazdagés a történeti dgazságkeresés Jegujabb e-redményeit fel-
ölelő tartama valóhan nagy fig-yelmet érdemel ,a középfoku történeti ok-
tatás területén.

Nézzük először is, mi ez az új rendszer. Annak az érdekes meg-
fig yelésnek érvényesítése a magyar történeti élet időrendjének a be-
osztásában és fejlődésének a .tárgyailásában, hogy minden erőltetés nél-
kül átlog 40 éves nemzedékkerokra oszthatók fel ,a magyar történelem
századai. Egy-eg-y ilyen idöszaknak. nemzedékkomak jellegzetes, egy-
séges uarf.alma v a n , Szt. Isiváll uralkodása, a keresztény állam alapvetése
pl. pontosan 40 esztendő (998-1038). Anémet .hűbéruraság elleni kűz-
delem (1038-1077.), Szt. László és Kálmán uralkodása, Magya.ror zág
nagyhatalmi fejlődése (1077-1116.), az ifju királyok kűzdelme az orosz
trónkövetelő ellen (111-6-55.), a görög .beavaitkozás, Ill. Béla uraluna
(1156-96), rnind ,átlag 40 éves ddöszak. Ez .a tag-olás végigvezethető az
egész magyar történet fonalán. A fejlődést 27 nemzedékker tünteti fel
Árpád fejedelemmé választásától napjainkig. 3 nemzedék a pogánykor,
5 a ikeresztény dorniuiurnos királyság kora, 9 a szentkoronás hűbéri
lovagkor (1196-15.26.), 5 a reformációs -török kor és 5 a pragrna.taoa
sanebio védelme, a gazdasági reformok kora. A honfoglaiást megelőző
időszak áttekírrtését is könnyű vé teszi az a meglátás, hogy a.: hailstatti,
la laténi, a római és ·a hunn-avar kor 1600 éves iidőszaka Mag-yarországou
átJ,ag szintén 400 éves korszekokra tagolódik. A nemzedékkorok és a
nagyoob egységek Iejezetcírnei találóan emelik ki az illető .kor jelleg>
zetes égeit, az események Iényegét. ÉrdekeIS, jellemző Iejezetcímek pl.:
Szt, László és Kálmán kora : Magyarország- terjeszkedő nag yhatailorn,
A Iovag és a tudós k.iJrály. - A Mohács olőtti uemzedékkor: Főrendi
kapzsiság és sz.ittya kezrendiség a nemzetnek sírtás, - Bocskay. Bethlen,
1. Rákóczy György .kora, a linzi békéig (1604-1645.): Protestáns háboruk
vallásért és .alkotmányért. A 26-i.k nem zedékkor: Szabadságharc, osztrá-
kosítás és kiegyezés.
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Ebben az érdekes rendszerben ,a szerző las.aját bs más tudósok tör-
téneti kueatásainak, igazságkeresésének legújabb eredményeit iiJsmerrteJti.
A magyarság eredetére nézve a Krisztus szií.letése táján megindu lt ogur-
török és vogul-Iéle nép keveredése ad :1egetl:fog,adhatóbb mag yarázatot.
A magyar név eredetetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI~ S megae.láljuk Muageresz (Mogyer) pogány
vallást mentő hmm fejedelem nevében, 528-ban. Az etelközi magyarok
szomszédai lbn Ruszta tudósítása szeaint a bolgár-féle szkl = székely.
nép. Tehát ebből a népböl ezerzett hedifcgiyokban kelJ keresnünk a szé-
kelyek eredetét. A honfoglalés a Vereckei-szoroson át történt 65 a magyar-
ság letelepedésének cerrtrunna Zala megye. Árpád .ráteszí a kezét a feje-o
dehni birtokokra, az összes várispánságokra. A törzsszervezet tehát föl-
bomlik, mert az országot nem osztják föl a nyolc honfoglaló törzs között.
Nincs semuni adat törzsi területekről, hanem osak arról, hogy a hon-
foglaló törzsfőnökök ivadékai hol volbak birtokosok, A fejedelmi méltó-
ság elnyerésében ,a szerriorátus érvényesül Géza fejedelem hadál« után
Kopány herceg a szeruiorátus elvén akarja elnyer nd a fejedelmi széket,
de győz a g yenmek, 1 tván, Nyilt .koronát kapa pápától, ment zárt
korona csak a csá zárt illeti. A koronázás 1000-heu1 történt. Ezt bizonyít-
ják ,a hiteles följeg yzések. Porrtos osztályozását ,t,a'lá~juk ra Sz1. István
kor i társadalomnak. Az államrend és a királyi hatalom kifejlődésére,
az intézmények (püspökségek, vármegye sth) keletkezésére vonatkozóan
alapos tájékoztatást ikapunk. A továbbiakból külonösen kí keM emelni
az aranvbulla érteLmezéEét,a társadalnni kűzdelrnek és osztályalekulás
pontos feltüntetését, az országgyűlés, a közigazgatás, a honvédelem
(banderkulizmus) fejlődésének dsmertetését.

Az új körryv értékeinek ebből a kis bemutatójából is láthatjuk már,
hogy a szegedi egyetem művelődéstörténeti professzora különös figyel-
met fordít a kulturáhis mozzanatok feHriirutC'tésél1e,az államhatalom, a
közigazgatási intézmények, a társadalmi alakulatok, művelődési ténye-o
zők fejlődésének ismertetésére, A fejlődés szálait árpádkeni magvukból
a Iovagkor eszményi világán, a Jtörök ddöszek szenvedésein és a nemzeti
kűzdelmeken keresztül elvezeti egészen nepjainkig. Az utolsó fejezet a
mai társadalmi és ,glazda ági ihelyzetet, államformát. dörvényhozást, hit-
életet, belüg yet, hadüg yet, külügyet, adó- bs pénzügyet, bíráskodást
vázolja. A könyv befejező szavai nemzeti értékeink megbecsülésére,
legnagy,cilib feladatunkra figyelmeztetnek: "Igye:kezzék 6 tartsa szerit

. kötelességének .rrrinden nemzedék tovább fejleszteni ,allt a jót, kllhUJrát,
amelyet az előző nemzedékektől örökölt és nagy m unkával átvett, s
visszaszerezni azt, mllit iga:lJSág.talifln'Ul tőlünk elvettek."

Dr. Erdélyi László torténelem-könyvét a jelzett értékeken felül
a történeti igazságokért való lelkesedés és az ebből következő átadó erő
jellemzi. Az érdekes rendszer, a hirdetett sok új agazság objektív értéke
és a közlés szubjektiv ereje teszik ,a középfoku 'történeti olctatás terüle-
tén űgen Iig yelenrreméltóvá és tehetik nagyon hasznossá e művet, Gon-
dolok elsősorban a tanítóképzésben való értékesítésére és melegen aján-
lom akartársak figyelrnéhe.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Metzner Kérolu,

A Fővárosi Pedagógiai Kőnyvtár Évkönyve és új szerzeményeinek
válogatott jegyzéke. U j folyam, 2. szám. Bpest székesfőváros házinyom-
dája, 1930. 167. lap.

Folyóiratun:k januári száma ismerteti a Fővárosi Pedagógiai Könyv-
tár 1925-ben megindult újjászervezésének nemcsak a fővárosban műkődő,
hanem az ország bármely helyén oktató pedagógus számára való jelentő-
ségét. A fejlődés ütemét és lenclületétaz 1929. évi újabb gyarapodás
frappánsan szemlélteti. Míg 1929. január l-én a könyvállomány 35.708

lJA'GFEDCBA

J
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kötet, 1929. decemberGFEDCBA3 1 - i könyvá llomán ya már 45.457 kötoetreszökik; az
új beszerzések száma 9.747 kötet, több mint 25 százalékát teszi az é,' elején
meglevő könyvállomán yn.ak. A pedagógia, pszichológia, Iilozófia 2490
kötetnyi gyarapodással 31.338 kötetre emelkedik, míg az egyes szak-
tárgyakre, továbbá a különg yűjteményben feltűntetett ifjúsági iroda-
larnra _522, a tankönyvirodalomra 5.026, az iskolai értesítökre 6.400 és a
Monumenta Peedagogicc sorozatra 171. kötet jut.

Örvendetes, hogy a .könyvtár iguzgatósága elkésztttette a pszicho-
lőgiai szakkatalógust, munkában van pedagógiai szakkatalógusa is, de
mivel ez 20.000 kötet címét öleli fel, folytatás okba n jelenik meg'.' A
ktilöngvűjtemények közül az ifjúsági irodalom katalógusa van munkában.

A szakfolvóiratok a kön.yvtá r legvonzóbb és legkeresettebb olvas-
mányai. A f'olvóiratok kÖZLi! magyar 103, német 117, francia 13, angol 16.
olasz 3, latin 1. A könvvtá r forgalmának 44%-ka esik a Iolvóiratokra,
dea pszichológiai munkák is élénk érdeklődés tárgyai s a pedagógiai
"tárgyú olvasmányokkal együtt a Forgalom 36 %-át alkotják.

Nagvon érdekes az is, amit a körryvtár igazgatósága a látogatók és
kölcsönzők foglalkozásáról íro E szerint: "az olvasó közönségnek számban
és arányban legnagyobb része a hi vatasos pszichológusok, orvosok, peda-
gógiai szakírók és a gyakorlasi tanító- és tanárképzéssel foglalkozó pro-
fesszorok sorából kerül ki. 19ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn szorgalmasan látogatja a kőnyvtá rt az
elemi iskolák tanszemélyzete :is. A középiskolai tanárságot a pedagógiai
kérdések általában kevésbbé érdeklik, ők inkább saját speciális szakjuk-
hoz keresik az un yagot. A polgári iskolák ,t,anszemélyzete aránylag gyenge
körryvté rlétogn.tó. Az óvónők - aját szakfelügvelöiket és néhány magán-
intézetet ki véve, a könyv.tárat egyáltalán nem látogatják".

Vidéken működő kartársaink is használhatják a kön yvtárt, de csak
budapesti rnegb.izoütjuk útján "ehetnek ki körryvet, folyóiratot. Akiknek
ilyen megbizott elintézi kön.yvkölcsonzésüket, nagyon értékes és tanulsá-
gos irodalmi kircseshámyciofw lálnak a főváros ma országosan js egyet-
len pedagógiai szakkönyv-tárában.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMácsay Károly.

r». Rácz L~jos: Ada lékok a XVII. század magya r műoeliséglőr té-

netéhez. Két .tanuhnány. Külorslenyornet a "Sárospataki Ref. Lapok"-ból.
Sárospatak. Nyomatott a Főiskolai Könyvnyomdában. 1930. 46, lap.
Ára nincs jelölve.

E kis rn ű nélhány értékes adatot tál' fel a XVII. század ból, művelt-
segi visz orryainkró l. Bemutatja, hogy milyennek látta Comonius a
De Cultura ingenicrum s a Gentis felicita s C. műveibeu a magyar köz-
művehtséget. Tisztázza azt .a kérdést, hogy mrIyen volt a XVH. század
közepén ref. elemi iskoláink nyelve, majd Comenius Continuelio .ulmo-

notionis C. műve alapján rámutat arra, hogy Rákóczy Zsigmond herceg
"ha tanult is valamit Kereszturi Pál uramtól az iskolában ·a német nyelv-
ből, azt künn az életben a bécsiek és a Habsburgok iránti ellenszenvből
csakhamar elfelejtette".
. A m ű második része ·a Comenius kívánságára Iciállított pataki

nyomda történetet 'ismerteti. Krítikai alapon gondosan összeá+litja mind-
azon művek jeg yzékét, rnclyek a pataki sajtóból kerültek ki. Foglalkozik
n yomdászainak életére vonatkozó megmaradradatokkal L is .•

ürömmel dcöszörstjük e kis könyvet főként azért, mert bemutatja,
miként látta a nagy morva pedagógus a magyar nép közviszonyait és
jellemét. Nemzeti önismer tünk kaalakulása szernpontjából nem lehet
közörnbös számunkra 'a XVIL század világotjárt, nagy műveltségű fiá-
nak rólunk alkotott véleménye. A kép, melyet rólunk fest, igen sötét s
ami komorságát még növeli, jóind ulatu és tárgyilagos megállapítások

"
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eredménye, A tudós szerző ,ily irányú munkásságának igen értékes foly-
tatása lenne az, ha csupán Comonius alapján megírná a XVII. század
sárospataki diákjának és tanárának lelki rajzát is. Fajunk önismerete
nélkül nincs haladás.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Tóth Anta l.

Mesterházy Jenő: Egyetemes tör ténelem. Il. kötet: A magyar nép
honfoglalásától a demokratikus küzdelmek koráig. 5 térképvázlattal és
38 képpel. Tanító- és tanítóképző-intézetek II. osztálya számára. Frank-
lin Társulat kiadása, Budapest. 132. 1.

A tanítóképzők Il. osztálya egyetemes történelmi tananyagának fel-
dolgozása rendkívül súlyos feladatot ró a tankönyviróra. A középkori
történelem második és harmadik korszakát, az újkori történelem teljes
ismertetését, k. b. egy évezred politikai, társadalmi, gazdasági és kultú-
rális átalakulásának összefoglaló áttekintését kell adnia. E mellett az új
tanterv az egyetemes történelem kapcsán megkívánja a magyar történe-
lem eddiginél behatóbb, alaposabb tanítását a magyar és egyetemes tör-
ténelmi kapcsolatok kidomborításával.

Mesterházy Jenő e különösen nehéz feladatot nagy hozzáértéssel,
alapos tudással, rendkívül ügyes kézzel oldotta meg. A középkori törté-
nelem kúsza szál ait egységbe fogta a középkori intézmények: .pápaság,
császárság és hűbériség fejlődésének középpontba helyezésével. A közép-
kori intézmények hanyatlása korában szemléletesen mutatja be az egye-
temes császári hatalommal szemben. kialakuló nemzeti államok fellen-
diilését, állami és társadalmi életük átalakulását. Mellőz minden lényeg-
telent, de f igyelmét nem kerüli el semmi körülmény, amely a politikai,
társadalmi és kultúrális fejlődés szempon tjából fontos lehet. Nagy gon
dot fordít a középkori műveltség ismertetésére. Szakiskolánk jellegének
megfelelően alaposan tárgyalja az iskolaügyet az alsófokú oktatástél az
egyetemig. A tndományos élet mellett a művészetet, különösen a költé-
szetet részletesen adja.

Ez újkori történelmet egy művelődési képpel nyitja meg, a renais-
sance-költészet és képzőművészetek ismertetésével. Nagy kár, hogy a
tankönyv szűkre szabott terjedelme miatt nem tárgyalhatta oly behatóan,
mint a középkori műveltséget. Az újkori történelem három korszakának
gazdag eseményeiből a leglényegesebbet választja ki. Mellőzi a háborúk
részletes ismertetését, ehelyett a nagy szellemi és gazdasági átalakulá-
sokra fordít gondot. Az újkor első részének és a felvilágosodás korá-
.nak változásait úgy ábrázolja, hogy nem esik sem a maradiság, sem a
felforgató újítások végletébe.

Szerenesés kézzel oldja meg' a magyar nemzeti és az egyetemes
történelmi kapcsolatok kidomborítását. Az eddigi tankönyveinkkel szem-
ben sokkal nagyobb terjedelemben nyujtja a magyar történelmet, szer-
vesen beleillesztve az egyetemes történelem fejlődési kerszakaiba 9 feje-
zetben, 14 tanítási óra anyagaként. A magyar nemzet világtörténeti hiva-
tását, nagy erőfeszítéseit úgy tárgyalja hogvc.fejleszti a magyar öntu-
datot, hazaszeretetre, önfeláldozásra, a mult iránti kegyeletre nevel."

Szemléletessé teszi a szöveget a jól megválasztott képanyag. Az első
osztály tankönyvével szemben sokkal kevesebbet nyújt, aminek oka a
tankönyv megál,lapított szűk terjedelme lehetett.

Nagy érdeme a tankönyvírónak, hogy figyelme kiterjed a Iegújabb
tudományos megállapításokra. Könyvét, mely régi hiányt szüntet meg.
örömmel fogadjuk. Dr. Zsindely Kata .
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A közgyűlés napjan d. u. kirűndulunk Pannonhalrnára. Aki részt
akar venni, május 10-éig jelentse be a főtitkárnál.

Személyi hírek.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWouciechoroezksmé dr . La jos Mária bpesti II. ker.
áll. tanítónóképző-int. tanár a közokt. minisztertől ápr. 27-től máj. 17-ig
tanulmányi szabadságot kapott és szabadságidejét Németországban az új
iipusú német tanítóképzés tanulmányozásával tölti. - Fa rkasdy Zoltán
VII. ker. áll. tanítónóképző-int. rajztanár tollrajzaiból, aquarelljeiből és
olajfestményeibőlmárc. 29-től április 7-ig az intézetben sikerült műterem-
kiállítást rendezett. Kiállítását széleskörű érdeklődés kísérte s róla a napi
-sajtó is megemlékezett. - A Szülők Iskolájában ápr. 21-én Burcha rd-

Bélavá ry Erzsébet áll. óvónőképzői mintaóvónő Mit aka r aMontessor i

rendszer? CÍmen, május 5-én dr . Kenyeres Elemér óvónőképző-int. tanár,
egyetemi magántanár A nagyvá rosi gyermek az ovodában CÍmen tartot-
tak előadást. - Ápr . .19-én a Rádió Szabad Egyetem keretében Katona

Géza ttónőképző-int. tanár Az elkényeztetett és makacs gyermek CÍmen
olvasott fel. - A székesfőváros Népművelési Bizottsága által ápr. 26-án
Zsámbékra rendezett tanulmányi kirándulást Mesterházy Jenő bpesti áll.
itókép. tanár vezette.

Áthelyezés. A közokt. miniszter Kaposi Károly csurgói áll. tanító-
képző-int. gyakorlóisk. tanítót f. évi szeptemberi hatállyal saját kérel-
mére a bpesti II. ker. áll. tanítőnőképző-intézet gyakorlóiskolájához át-
helyezte.

Változás a képesítők elnökeinek és nríniszterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi biztosainak név-
'sorában. A közokt. nrinisetcr a június h-avi tanítóképesítő- vizsgádatokre
kiküldött, de más irányú elfoglaltságuk miatt megbízatásuknak eleget
tenni nem tudó miniszteri biztosok helyett az esztergomi érseki róm.
kath. tanítónőképző vizsgálataira miniszteri biztos nl Huszlee Ernő minisz-
teri tanácsost, a győri róm. kath. tanítóképző vizsgálataira Fekete József
.központi szolgálattételre beosztott áll. tképző-int. tanárt küldötte ki.

Nyilvánossági jog. A közokt, miníszter a Keresztes Nővérek
zsámbéki róni. kath. tanítónőképző-intézete 1-11. osztálya részére, a
Salvator Nővérek bpesti VI. ker . rk. tanítónőképző-intézete 1-11. osztálya
részére, a dombooér i róm. kath. tanítónőképző-intézet I-IV. osztálya
Tészére, úgyszintén a székesfehérvá r i Ferenc József [őnevelő Intézet róm.
kath. tanítónőképző-intézet 1. osztálya részére a nyilvánossági jogot az
1930/31.iskolai évre megadta.

A Magyal' Eszperantó Egyesület új elnöke. A Magyar Országos
Eszperantó Egyesület április 10-i közgyűlése nagy érdeklődés mellett
folyt le. 23 egyesület (köztük az Orsz. Közoktatási Tanács, a Magyar
.Szülők Szövetsége, Cserkészszövetség, A magy. kir. posta, a MANSz., Pro
Hungária stb) hivatalosan is képviseltette azon magát és 18 egyesület ne-
vében fel is szólaltak. A közgyűlés a tisztújítás során országos elnökül
nagy lelkesedéssel Miha lik József bpesti VII. ker. áll. ttónőképzői tanárt
választotta meg.

Ujabb áramlatok a neveléstudomány terén. Erről a rendkívül ér-
-dekes tárgyról szóló, az adatok káprázatos sokaságára támaszkodó elő-
.adással nyitotta meg a Magyar Paedagogiai Társaság ápr. 18-án megtartott
XXXIX. nagygyűlését Weszely ödön tud. egyetemi tanár, a Társaság al-
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elnöke.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn j törekvések, eszmeáramlatok a neveléstudomány terén - úgy-
mond - már a világháború előtt voltak. A szociális és az individuális irá-
nyok harca a háború előtt kezdődőtt. Ez a harc ma már elintézettnek
tekinthető. Ma már nem kérdés, hogy az egyén vagy a társadalom szem-

pontja legyen-e uralkodó a nevelésben. Éppen ígyelavultaknak tekint-
hetők a munkaiskola, a személ yiség-pedagógia és a kísérleti pedagógia
egyes eszméi. A világháború után, amint az a világválságok nyomán min-

dig történni szokott, szinte hihetetlen erővel lépett fel az újítási vágy és
a nevelés terén is az újítók egész serege követeli a meghallgatást. A há-
ború után kialakult újító törekvéseket 3 csoportba lehet osztani. Az újítók
vagy az iskolaszervezetet akarják átalakítani, vagy a tanítás módszerét
rnegváltoz tatni, vagy pedig' a neveléstudomány struktúráját akarják új
elméletek felvetésével ú j alap okra helyezni, Az újítók nagy része ko-

runk demokratikus áramlatainak hatása alatt áll, Nem is minden gon-
dolatuk ú j, sokat átvettek. Sok eszméj iik Rousseaura, a pedagógia e nagy

forradalmárjára vezethető vissza. Vannak irányok, melyeknek nincs is
szilárd keretük. Sok újítónak csak az a lényeges, hogy szembe helyez-
kedjék mindennel, ami régi. Az újítók a munkaiskola helyébe azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAélmény-

iskolá t léptették. majd később ennek helyébe az életiskolá t. De mihamar
ezzel sem voltak megelégedve. Ma a termelő iskola az újítók eszmény-
képe, Ennek az iskolának a termelő munka az alapgondolata. E gondo-
latnak megfelelően az iskola maga lássa el magát, amire szüksége van,
így padokkal, térképekkel. iskolaszerekkel. stb.-vel. A termelő iskolában

folyó munkának többé nem az öntevékenység, hanem az önkifejlés az
alapgondolata. Az összes új iskolák az önkifejlésen alapulnak. Ezzel az
alapgondolattal függnek össze az Amerikából kiindult modszer jeoitá

törekvések is. Az ú j módszernek önelhatározásból kiinduló egyéni mun-
kát kell megindítania. - Az új iskolára és új módszerre irányuló törek-

vések mindenütt magániskolákban érlelődnek, csupán a bécsi községtanács

és az orosz szovjet terjesztette ki a szervezeti és módszerbeli újításokat
az egész nyilvános oktatásra kötelező erővel, holott a nagy közoktatási
szervezet és az abban folyó didaktikai munka átlagemberek teljesitmé-

nyeihez van szabva, az új törekvéseket pedig csak az átlaguál magasabb,
kiváló rátermettség gel megáldott nevelői személyiségek tudják megvaló-
sitani. - Nagyon érdekesek voltak az elnöki megnyitónak azok a részei
is, melyekben az illusztris előadó a pedagógiának öntörvényszer ííségre

irányuló törekvéseiről, a neveléstudomány elméleti szakembereinek új
pedagógia megalkotására irányuló erőfeszítéseiról szólott. Nagy fontos-

ságú előadásának azon végső megállapítása is, hogy az újítás lelkes hívei
felfedezték már az újítás határait. Nem lehet a végletekig újítani. Újab-
ban a könyvek törnege jelent meg', amelyek mind a határokról szólanak.
- Weszely Odön nagyszabású előadását, mely minden pedagógus szá-
mára tájékoztatóul szolgálhat, a nagyszámú közönség lelkes tapssal ju-
talmazta.

A MagyarPaedagogiai Társaság ú jXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a g ja . A Magyar Paedegógiaí

Társaság ápr. 1S-án tartott nagygyűlésén Kies József bpesti áll. ttónő-
képző-int. tanárt, egyesületunk főtitkárát rendes tagjai közé választotta,
Kiss József kitünő gyakorlati nevelő és a fizika-matematika metodikájá-
nak jólismert szakembere. Érdeklődése újabban a neveléstudomány más
területei felé is fordult. Nők a tanítói pá lyán és Montessor i Már ia neve-

lési rendszere című tanulmányai megérdemelt sikert arattak. Folyóira.

tunknak is egyik legszorgalmasabb munkatársa. Tanítóképzésünk statisz-
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-tikai adatairól készített összefoglaIása az erre vonatkozó egész irodalom
gondos feldolgozásával készült. Az olasz tanítóképzésről írt cikke pedig
közvetlen tapasztalatok alapján ad erről a kérdésről felvilágosítást.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kiss József kartársunk megválasztatásának örvendünk és neki úja-bb
sikereket kívánunk!

Adományok Egyesületünk céljaira. A bpesti VII. ker. áll. tanító-
nőképző-intézet Egyesületünk javára ápr. 12-én a Budai Vigadóban
rendkívül sikerült műsoros estét rendezett. A Vigadó nagy terme teljesen
megtelt ez alkalommal közönséggel. Az előkelőségek soraiban jelen vol-o
tak: Gévay-Wolff Nándor államtitkár, Greszler Jenő, dr. Mészá ros Ká-
roly miniszteri tanácsosok és a kultuszminisztérium tisztviselői közi.il
számosan, Az est prologusát Kosá ryné Réz Lola, az ismert kiváló írónő
mondotta. Az intézet növendékei és a gyakorlóiskola tanulói által bemu-
tatott gazdag ének-, zene- és táncszámokból összeválogatott választékos
műsor mindvégig lebilincselte a közönséget. A program művészi előkész í-

tése és előadása Héger Lujza és Csukás Zoltán zenetanárok nemes buz-
galmáról és kiváló hozzáértéséről adott - újabb bizonyságot. A sokáig
emlékezetünkben élő műsoros est, mely kereken 1000 pengővel segíti
Egyesületiinket céljai elérésében, Pá rvy Endre elnökünk páratlan agilitá-
sának, akadályt nem ismerő akaraterejének, nemes becsvágyának s Egye-
sületűrik iránti nagy szeretetének köszönheti megvalósulását. A rendezés-

sel járó sok munkáhan Kiss József egyesületi főtitkár volt segítségére.
Fogadják e helyen is valamennyien Egyesületünk háláját és köszönetét.
- Hasonlóan az Egyesület köszönete és hálája illeti a nagykőrösi kar-
társakat, kiknek nevében 41.56 pengőt küldött az intézet igazgatója.
Sokra becsüljük és a legnagyobb mértékben értékeljük nemes buzgalmu-
-kat. - Folyóiratunk mult számában emlékeztünk meg a bpesti 1. ker.
áll. ttkző adományáról. Kiegészítésül közöljük, hogy az intézeti ünnepség
rendezésében Németh Sándor c. igazgató és Kishonti Barna tanár fára-
doztak.

A debreceni ref. tanítóképző jubiláris ünnepsége. Az ősi kollégí-

ummal -kapcsolatos tanítóképző-intézet május i7-én ünnepli fennállásá-
nak 75. évfordulóját. Az ünnepség főrésze d. e. fél 11 órai kezdettel a
kollégium dísztermében fog lefolyni. Ba lta zá r Dezső püspök imája után

Kara i Sándor koll. igazgató üdvözlő beszédet mond, melyet Veress István
int. igazgató emlékbeszéde fog követni. Az emlékünnepség után Bar tha

Károly int. tanár alkalmi beszéde kíséretében a hősi halált halt tanító-
képzősök emlékmű vét fogják megkoszorúzni, d. u. 4 órakor pedig a kol-
1égium udvarán tornavizsgálat és cserkészavatás lesz.

Nyugtázás. Tagsági díjat fizettek 19::'17-re:Rizrnaver M., Téger B.,
1928. 1. Ielére: Ba,gó M.; 1928-ra : Machik J., Fehér A., Rizrnaver wI.;

1929. II. felére: Bertha M.; 1929-re: Maohik J., Fehér A., Csukas Z.,
Rizmayer M.; 1930. 1. felére: Kaposi K., 1930-ra : Machik J., FehérA.,
Rizmayer M., Bertha M., Gergely F., Lechnitzk yné jancsó G., Rácz E.;
193j-re: Dr. PálZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .; Dr. Sírnonyi Kálrnánné, Gaál A., dL1ős S., Köveskutí

-J.,Glatt A., Medgyesi Mariska, Medgyesi Zsófia. Előfizetés a folyóira tra : '

Székesfehérvár rI<.' tnőkp. (1930-1931.) Adományok: Budapest II. áll.
-tnőkép. 300 P; Budapest 1. áll. tkp, 71.60 P. - Nagykőrösi ref. tkp. 41.60

P. Befizetés a Tanítók Házá ra : Csurgó áll. tkp. (2 P.)
.Bpest, 1931. V. i. Pócza József, pénztáros.
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