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AZ ISKOLAI FELÜGYELETRŐL.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1916. évi közgyűlésének elnöki megnyitója.

A tárgy, melyről ma elmélkedni akarok, szinte kimeríthetetlen. 
Összefügg a közigazgatási jog legsúlyosabb kérdéseivel, a művelődési 
politika legnehezebben megoldható problémáival ép úgy, mint a leg
finomabb pedagógiai mérlegelést kivánó szempontokkal. Állam és 
egyház, politikai és hitközség, a társadalom minden rétege és köre 
érdekelve van az iskola felügyeletében. Nines oly társadalmi eszme, 
mely kikapcsolható volna belőle. Ha herbarti terminológiával akar
nék élni, azt mondanám, hogy az iskolai felügyelet tegyen eleget a 
jogrendszer, a közigazgatási rendszer, a művelődési rendszer, a jutal
mazó és büntető rendszer eszméinek egyaránt, s viselje magán a 
«lelkes társaság» eszméjének bélyegét is.

Ezúttal csak pedagógiai meggondolás álláspontjáról nézem a 
kérdést. Az iskolai felügyeletnek sem történetével, sem jogi vonat
kozásaival nem foglalkozom. Nem kérdezem, vájjon a felügyeletnek 
mai rendje, amint törvényeink megszabják, megfelel-e a modern 
iskolai közigazgatás kívánalmainak? vájjon a továbbfejlesztés milyen 
irányban haladjon ? akként, hogy az iskolai felügyelet is beleillesz- 
tessék az állami közigazgatás egész nagy szervezetébe, avagy a köz
nevelés intézményei számára a szakszerű illetékesség alapjára helyez
kedő külön szerv alkottassék-e meg ? Nem kutatom azt sem, hogyan 
felelhetne meg a felügyelet leginkább azoknak a követelményeknek, 
melyek az iskolának, mint a nemzeti kultúra egységesítő és össze
foglaló intézményének természetéből folynak ? Azt sem vizsgálom, 
hogy az iskola a felügyelet szempontjából politikum-e vagy eccle- 
siasticum, vagy talán mindkettő, vagy talán egyik sem? Végül, bár
mily csábitó legyen is, nem szólhatok ennek az alkalomszerű, időhöz 
kötött megnyitó beszédnek szűk keretei közt a tanfelügyelői minő- 
sültség sokat vitatott kérdéseiről sem, s csupán annak a véleményem
nek futólagos jelzésére szorítkozom, hogy a népiskolai felügyeletre 
való illetékességet nemcsak a diploma dönti el, hanem igen sok más 
is. Ha nem csalódom, a közoktatási kormánynak akár kedvező, akár

1Magyar Paedagogla. XXIV. 1—2.



TANULMÁNYOK.

kedvezőtlen tapasztalatai, melyeket tanfelügyelőkkel tett, ép úgy 
vonatkoznak a tanítókból, mint a (különben csekély számú) jogászok
ból lett tanfelügyelőkre : mindkét kategóriából vannak igen kiváló és 
igen gyenge tanfelügyelőink. Ami elengedhetetlenül szükséges, az a 
személyiségből folyó tulajdonokon kívül az iskola ismerete és a nagy 
általános műveltség ; s amit szerintem mindenek előtt meg kellene 
alkotni, az a legnagyobb szigorúsággal megejtendő tanfelügyelői képe
sítő versenyvizsgálat,* mely egyszeriben véget vetne a minden jobb 
érzésű emberben megütközést keltő s a közoktatási kormányra is 
bizonyára súlyosan ránehezedő illetéktelen pártfogolásnak és avatatlan 
beleszólásnak.

Mindezek, ismétlem, kívül esnek mai előadásom körén. A fel- 
ügyelet módjáról akarok néhány gondolatot elmondani, nem téve 
különbséget népiskola és középiskola, tanfelügyelő és szakfelügyelő, 
igazgató vagy főigazgató közt. Személyi vonatkozások nélkül egész 
általánosságban kívánnék feleletet adni arra a magában is elég fon
tos kérdésre, hogy azok, akik valamely iskolában felügyelő teendőket 
végeznek, ebben a tisztükben ott a helyszínén hogyan járjanak el?

Evégből mindenekelőtt szükségesnek látszik a felügyelet cél
ját pontosan kitűzni. Ez nem lehet más, mint az egész kormányzaté : 
a jó iskola összes feltételeinek biztosítása. A felügyelőnek meg kell 
állapítania, hogy ezek a feltételek megvannak-e, s ha nincsenek, 
miben rejlik a hiányok oka ? s hogyan lehetne a hiányokon segíteni ? 
Csakhogy itt egy másik kérdés tolúl előtérbe; melyik a jó iskola? 
Bizonyára nem az, mely a törvények és szabályok paragrafusainak 
követésében keresi egyedüli érdemét, vagy beéri azzal, hogy gépiesen 
lemorzsolja mindennapi teendőit, hanem amely szabály és törvény 
nélkül is nemes hevülettel és érzékeny lelkiismerettel igyekszik a 
nevelés ügyét szolgálni. A jó iskola valóban «lelkes társaság», mely
ben a rend nem fojtja el a szabadságot, a norma nem szegi szárnyát 
a lélek szabad röptének, a tekintély nem köti gúzsba a szellem kívá
natos mozgalmasságát, amelyben szeretettel, kedvvel dolgozik tanító 
és tanuló.

A következtetés nem lehet kétséges. Csak az a felügyelet szá
míthat belső sikerre, mely mozgató elvét a szeretetből meríti : az 
iskola, a tanító, a gyermek szeretetéből, s mely ennélfogva nem 
annyira nyers ellenőrzéssel, mint inkább jóakaratú támogatással 
igyekszik feladatát megoldani. Mintha ez a tulajdonság nem minden 
felügyelőben volna meg ; mintha akadnának közöttük olyanok is, akik

* Ily versenyvizsgálatot kívánt Kármán Mór 1906-ban. Y. ö. Pæda- 
gogiai dolgozatok, II. köt. 90—91. 1.
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mindig csak hibákat és fogyatkozásokat fürkésznek, de érdemeket 
sohasem keresnek ; vagy olyanok, akik igazságosak, de nem tudnak 
méltányosak lenni ; sőt olyanok is, akik inkább eltűrik, hogy zsar
nokoknak nevezzék, semmint szemrehányást tehessenek maguknak, 
hogy szeretetek kimutatásával alkalmat adtak tekintélyük vélt csor
bítására. Ezek sorában találhatók rendszerint azok a felügyelők, kik 
egyéni súlytalanságuk megsemmisítő érzésében csakis hivatalos állásuk 
külső attribútumaiból meritik erejöket ; akik nem a lelkes rend hívei, 
hanem a lélekölő sablónok rabjai ; akik csak a szürke egyformaság 
vigasztalan látványaiban tudnak gyönyörködni ; akiknek lelkében min
den egyéni vonás a lázadásra vezető rendbontás rémét idézi fel ; 
akik a legtárgyilagosabb ellenmondást sem képesek elviselni ; akik 
nem látják be, hogy pedagógiai kérdések nem hatalmi kérdések, s 
akiknek jelenlétében fakóvá válik a legszínesebb gondolat, elhidegül a 
legmelegebb érzelem, s erejét veszti minden ihlet és lendület.

A helyszínén végzendő felügyeletnek nemcsak az ellenőrzés a 
feladata (ezt tartják hivatalos körök a leglényegesebbnek), hanem 
egy másik, magasabbrendű, szélesebb perspektívákat nyújtó, elme
ébresztő, lélekindító feladat is : a szeretet hevületétől áthatott szel
lemi irányítás feladata.

Talán nem szállók le a köznapiság szintjére, ha az ellenőrzés
ről, erről a nem rokonszenves, de szükséges, legtöbbször inkább 
lesújtó, mint felemelő hatásait éreztető feladatról is megemlékezem.

Mire irányuljon az ellenőrzés? Semmi másra, mint a kötelesség
teljesítésre. Abban a soktagú és mindennél finomabban megszerkesz
tett organizmusban, melynek neve iskola, az összes tényezőknek 
sikeres együttműködése csak úgy lehetséges, ha mindenki pontosan 
teljesíti kötelességét. Igen, de hol kezdődik a pontatlanság, s hol 
végződik a pontosság ? Ismét a szeretetnek mindent megtermékenyítő 
nagy elvére kell hivatkoznom. A kérdés nemcsak az, hogy a tanár 
vagy tanító kötelességteljesítése megfelel-e a paragrafusok rendelkezé
sének, hanem ezenfelül az is, hogy a szabályokba lelket tud-e önteni 
a képes-e arra, hogy legjavát adja annak, amije van. Itt két dologról 
van szó. Egyik, vájjon a tanító szabályszerűen megfelelt-e kötelessé
gének ? A másik, vájjon többet tett-e, mint amire a szabályok kötele
zik ? vájjon a tanító csak leckéket adó tisztes mesterember, aki ellen 
kötelességmulasztás miatt soha sem lehetne fegyelmi vizsgálatot indí
tani, avagy hivatása szentségétől áthatott apostol, aki eszét és szívét, 
lelkének minden kincsét fejedelmi bőkezűséggel adja oda szeretete 
zálogául a fiatal nemzedéknek? Ezt az önfeláldozó odaadást kell a 
felügyelőnek mintául oda állítania ; ezt kell első sorban észrevennie 
■és méltányolnia, ezt kell figyelmébe ajánlania azoknak, akik kormá

1*
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nyoznak, s akik nemcsak azért vannak, hogy sújtsanak és büntesse
nek, szabályozzanak és rendelkezzenek, utasítsanak és parancsoljanak 
hanem azért is, hogy az individualizálni tudó közigazgatás bizonyos 
képességével a munkások sokaságában megtalálják, meglássák, hatal
muk egész súlyával és tekintélyével oltalmukba vegyék az átlagból 
kiemelkedő, csakis az iskoláért élő igazi nevelőket és tanítókat.

Az ellenőrzésnek ez a méltányoló gyakorlása már maga is 
egyik tényezője a felügyelet ama másik, szerintem magasabbrendű 
feladatának, melyet szellemi irányításnak neveztem. Itt már nemcsak 
tények megállapítása a teendő, hanem a további fejlődés útjának 
megmutatása.

Az iskola szellemi munkásait a megásott mederben való szün
telen haladás nem kis veszedelemmel, a pangás veszedelmével fenye
geti. A tiszteletreméltó hagyomány állandóságának ellensúlyra van 
szüksége, hogy a megmerevedéstől megóvassék. Az iskolai életnek 
évről-évre szabályszerű váltakozással lepergő munkája, a szükségkóp 
hosszabb időre megállapított tantervi célok és feladatok, a fegyelmi és 
tanulmányi rendnek elmozdíthatatlan keretei észrevétlenül megcsök- 
kenthetik a kezdeményezés erejét, a gyermeki lélekbe való beleér zés 
képességét, az önfeláldozásra késztő szeretet hatalmát ; utóbb a lelke
sedés már csak nagy időközökben vet egyszer-egyszer lobot, a neve
lői lelkiismeret már csak elvétve hallatja intő szavát ; a tanító eljá
rások a mindennapos egyformaság lohasztó hatása alatt mindinkább 
vesztenek jellemzetes accentusukból s mindinkább gondolkodás nélkül 
alkalmaztatnak ; a módszerből lassanként puszta rutin válik ; utoljára 
már csak bágyadtan és színtelenül, lomhán és röghöz tapadón kúszik 
tovább a valamikor oly éber, oly lelkes, oly magasra törő oktatás. 
Az iskola munkásságából ilyenkor már kiveszőiéiben van az igazi 
érdeklődés ; az, melyet Herbart szellemi mozgalmasságnak nevez. 
Nincs már semmi, ami indít, serkent, hajt, mozgat ; a tanítók beérik 
a meglevővel, s nem szegzik tekintetöket távolabbi célokra ; nincse
nek többé eszményeik, melyekhez módszereiket és eredményeiket 
mérhetnék ; nincs meg bennök többé a szellemi szerzemények gyara
pításának, gazdagításának, tökéletesítésének ösztönző kívánsága. De 
hiányzik belőlök az az érdeklődés is, melyet a közönséges nyelvhasz
nálat jelöl. Érdeklődünk valami iránt, amit szeretünk ; ahol nincsen 
érdeklődés, ott nincs szeretet, verőfény, öröm és boldogság ; ott hiány
zik az az érzelmi rugó, mely hihetetlenül felfokozhatja a szorgalmat, 
a tetterőt, a munkabírást.

A felügyeletnek, úgy gondolom, mindent meg kell tennie, hogy 
ez az általános szeretetlenség, ez a lassan, de biztosan emésztő ernye- 
dés be ne következzék. Üdítő fuvallatnak kell átjárnia az iskolát,



FINÁOZY ERNŐ : AZ ISKOLAI FELÜGYELETRŐL. 5

mikor a felügyelő megjelenik benne. Látogatása legyen esemény, mely 
necsak a tanulmányi és fegyelmi naplókban, hanem a lelkekben is 
nyomot hágy. A felügyelő hozzon magával friss szellemet és meleg 
érzelmeket ; hozzon gondolkodásra és megvitatásra alkalmas anyagot, 
eszméket, szempontokat, irányelveket. Tűzzön ki célokat, melyek 
megfeszítik az akaratot s a szunnyadó erőket eleven erőkké változ
tatják. Ahol az érdeklődés szikráját felvillanni látja, élessze ezt a 
szikrát teljes igyekezettel, míg lángra nem lobban; ahol a nemesebb 
felfogás csíráját megleli, ne mondjon le a virágfakasztó kikelet rémé- 
nyéről.

Felmerül azonban itt az az elvi kérdés, hogy a felügyeletnek 
ez az irányító és ösztönző feladata mily határok közt mozogjon s 
különösen mikép érvényesüljön az oktatás módszeres kívánalmaival 
szemben? Mily mértékkel mérje a felügyelő a módszert, melynek átka 
a megkötöttség, áldása a szabadság? Hol van a határ, melyen innen 
az elméleti szabályok követése, melyen túl a tanár személyiségéből 
eredő eleven hatások értékelése fekszik ?

Hogy vannak a módszernek egyetemes elvei, abban nem lehet 
kételkednünk. Ha nem mondhatjuk is el Comeniussal, hogy van oly 
módszer, melylyel mindenkit mindenre meg lehet tanítani (universalis 
omnes omnia docendi methodus), tudjuk Pestalozzi és Herbert óta, 
hogy az oktatásnak nagyjában azt a menetet kell követnie, amelyben 
a gyermek a maga pszichikai alkotásánál fogva a maga ismereteit 
megszerzi. Nem lehet elébb emlékezetbe vósetnünk valamit, mielőtt 
annak megértetéséről nem gondoskodtunk ; s nem lehet valamit más
képen megértetni, mintha előzetesen világos szemléleteket keletkezte
tünk a gyermekben. A gyermeki lélek ismeretszerző folyamatának ez 
az ixtj a egyetemes, mert természetes, s így minden oktatás igazi ered
ménye valóban attól függ, hogy a tanító tud-e alkalmazkodni ehhez 
a menethez ? Bizonyára helyesen cselekszik tehát a felügyelő, ha 
kellő mederbe segíti azt a tanítót, aki meg nem értett vagy félig 
megértett ismeretanyagot tanultat be; vagy aki szemléleti substrá- 
tum nélkül közöl fogalmi ismereteket ; vagy aki nem gondoskodik a 
képzetek társításáról, mely nélkül szűkre szorul a gondolatkör s sze
génnyé válik a lelki élet.

Viszont azonban nagy hibának tartanám, ha a felügyelő ezt az 
о irányító tisztét úgy fogná fel, hogy a módszeres eljárás minden 
ízébe bele kell nyúlnia s aggódó pedantériával megszabnia minden 
egyes lépést, melyet a tanító tesz. Mert az oktatásnak nemcsak elmé
letileg megalapozott normái vannak, hanem művészi mozzanatai is. 
A tanító leikéből a növendék leikébe átáradó érzelmi hatásnak nin
csen szabálya és mértéke ; hiányát nem pótolhatják sem formális
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fokozatok, sem a didaktikának más elméleti szabályai. A fokozatok 
elmélete csak akkor értékes, ha szellemmel telítjük meg ; ha nem 
tekintjük oly póráznak, mely életünk végéig rabságba ejti oktató 
személyiségünket, Vélekedésem szerint ez az eset valóban akkor követ
keznék be, ha a fokozatokat mindvégig oly módon alkalmaznók, mint 
ahogyan kezdő tanítók alkalmazzák. Minden tevékenység, mely mű
vészi alakítással jár, kezdetben, a megtanulás stádiumában, szakaszo
san halad, akként, hogy a tevékenység egyes mozzanatai időben 
elkülönülteknek látszanak és éreztetnek ; később ezek az Ízületek ön
kéntelenül összefolynak, egybeolvadnak ; a tevékenység már könnyen, 
símán folyik le, esetleg oly licentiákkal is, melyek egyéni bélyeget 
adnak az alkotásnak. Aki zongorázni tanul, eleinte pontosan és aggo
dalmasan megszámlálja az ütemek időtartamát s tagolva játszik ; 
aki már megtanult zongorázni úgy, ahogy az elmélet megkívánja^ 
ezen a kereten belül szabad leleménnyel színezhet és árnyalhat, 
művészi lendülettel alakíthat. Aki tanítani tanul, módszeresen és 
hiány nélkül kell hogy végighaladjon valamennyi fokozaton, artikulált 
menetben ; aki jól megtanult tanítani, annak már joga van szabadab
ban játszania az oktatás hangszerén ; nem szabad ugyan neki sem 
vétenie az elmélet lényeges követelményei ellen, de nem szabad magát 
általok lenyügöztetnie. Az oktatás fokozatainak első sorban propedeu- 
tikus a szerepök ; később csak arra valók, hogy az oktatás menetének 
a legáltalánosabb és legtágabb értelemben irányítást adjanak, de nem 
arra, hogy a tanító szolgai módon ragaszkodjék hozzájok, ami egészen 
bizonyosan megfosztaná az oktatást pillanatszülte melegségétől és 
közvetlenségétől. A lényeget megragadó értelmezéssel kell őket a mű
vésziesen alakító oktatás céljaira felhasználni. Eendszerint úgy is van, 
hogy a jó tanító a fokozatok elméletére s általában a didaktika elmé
leti szabályaira tulajdonképen csak akkor eszmél rá, amikor eljárásá
nak helyessége felől kételyei vannak.

Mindezt korántsem az a pedagógiai naturalizmus mondatja ve
lem, mely irtózik minden módszertől s az önkifejló'dés kényelmes 
sodrára szeretné bízni a gyermeket. Távol vagyok attól a laza fel
fogástól, melynek hirdetői felmentve érzik magokat még attól is, hogy 
oktatásuk menetét előzetesen végiggondolják. A fokozatokkal való sza
badabb elbánás kívánalmát annak a veszedelemnek tudata kelti, mely 
az oktatás mechanizálásából ered. Nagy tévedés azt hinni, hogy azért, 
mert valaki a fokozatok pontos megtartásával végzi oktatását, már 
jól tanít. A betű öl, a szellem éltet. Ma már túl vagyunk a Ziller-féle 
illúziókon, hogy az oktatás sikere maradék nélkül a módszertől függ. 
Már nem hisszük el Zillernek és híveinek, hogy ha az oktatás gon
doskodik a gyermeki képzetek kellő kapcsolásáról, csoportosításáról,
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egymásra vonatkoztatásáról, akkor a célba vett eredmény feltétlenül 
és okvetetlenül biztosítva van. A gyermeki lélekre igen is tervszerűen 
kell hatnunk, de mennyi történik ebben a lélekben, ami nincs hatal
munkban, ami elzárkózik minden kicirkalmazott terv elől, ami meg 
nem mérhető és ki nem számítható, ami nem várja meg mintegy 
rendeltetésszerűen beleavatkozásunkat, hanem játszi szeszéllyel fel- és 
letűnik, kavarog, hullámzik : ami merőben egyéni, ősi, spontán s 
ennélfogva megfejthetetlen és ellenőrizhetetlen.

Mindezeket tudnia és éreznie kell a felügyelőnek. Ezért az ok
tatás módszerébe vágó útmutatásait korántsem szabad azzal az ellen
kezést nem tűrő rendelkezéssel megadnia, melynek a nyilvánvaló 
kötelességmulasztással szemben helye lehet. Itt oly dolgokról van szó, 
melyeket nem lehet mathematikai szabatossággal megállapítani vagy 
bürokratikus ésszel szabályozni. Itt tanakodásra, megbeszélésre, eszme
cserére van szükség, főleg amikor a tanító eljárásmódja szoros kap
csolatban van az anyag minőségével; amikor tehát szakszerű isme
retre és szaktudományi belátásra is szüksége van a megfigyelőnek. 
A majdnem másfél századdal ezelőtt megalkotott tankerületi főigaz
gatói intézménynek itt van a leginkább sebezhető pontja a mai fej
lettebb viszonyok közt. A XIX. század közepéig még nagyon egyszerű 
volt középiskoláink szervezete és tanterve. A hatosztályú gimnázium
ban komolyan csak latin nyelvet tanítottak ; amit a tanterv még 
ezenfelül felsorolt, alig jöhetett számításba. Lehetséges volt tehát az 
osztálytanítás, vagyis az, hogy minden osztálynak csak egy tanára 
legyen ; s lehetséges volt a főigazgatótól azt is elvárni, hogy mint 
művelt és iskolázott ember az oktatás egész anyagát és módját át
tekinthesse. A módszer fejlesztéséről akkor minálunk még vajmi 
kevesen álmadoztak. Ahogyan a jezsuiták tanították a latin nyelvet, 
a Quse maribussal és minden más hagyományos fogással egyetemben, 
úgy tanították továbbra is. Ma merőben más a helyzet, s ezért nem 
kóshetik már soká az arról való gondoskodás, hogy a főigazgatók 
szakszerű segítséget kapjanak s mellettük és kívülök a középiskolai 
szakfelügyelői intézmény megszerveztessék. Hogyan adhasson a filo
lógus főigazgató igazán hasznos szellemi irányítást és módszeres út
mutatást a mathematikus tanárnak, amikor ehhez a tudományhoz 
nem ért ? vagy hogyan lásson bele a nyelvi és irodalmi oktatás mód
szerének finomságaiba, szövevényeibe, problémáiba az a főigazgató, 
aki tudományosan csakis mathematikával és fizikával foglalkozik ? 
Még a didaktikai általánosságok is csak akkor igazán evidensek, ha 
konkrét anyagon nyerik megvilágításukat. És míg a filológia tanárai 
az előbbi esetben talán hálásan fognak megemlékezni azokról a 
becses ösztönzésekről, melyeket filológus főigazgatójuktól nyertek.
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addig az ugyanazon tankerületben működő mathematikusok, fizikusok, 
természetrajztanárok, kémikusok, rajztanárok esetleg évtizedeken át 
semmi olyat nem fognak tanulni főigazgatójuktól, ami őket tárgyuk 
módszeres intézésében számbavehetően előbbre vinné. A főigazgató 
ma már nem lehet más, mint az iskola tanulmányi és fegyelmi rend
jének felsőbb fokon ellenőrzője, az általános pedagógiai felügyelet 
intézője, és (amennyire adminisztratív teendőinek sokasága a tudo
mányban való haladást megengedi) a saját szaktudományába vágó 
oktatás módszerének fejlesztője. Aki többet kíván, lehetetlent kíván ; 
aki többre vállalkozik, önmagát ámítja.

Bármint legyen, a módszerbe vágó utasításoknak mindig 
inkább tanácsadó, mint rendelkező természetűeknek kell lenniök. 
Ilyenek azonban csak akkor lehetnek, ha a felügyelő magához bo
csátja a tanítókat, s bizalmat tud kelteni maga iránt. Kölcsönös fel
világosítás és ennek alapján kölcsönös megértés és együttérzés legyen 
jelszava. Ne megközelíthetetlen magasságban trónoljon alattvalói fölött, 
hanem hódítsa meg őket tudományával, tapasztalatainak gazdagságá
val, indítékainak tisztaságával s mindenekfölött azzal a szeretettel, 
mely a köznevelés összes munkásait kell hogy áthassa ; azzal a sze
retettel, mely az írás szavai szerint tűrő és kegyes, mely nem irigy
kedik, nem cselekszik rosszul, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, 
nem gondol rosszat, nem örül a hamisságon, hanem az igazságon 
örvend s mely nélkül legékesebb szavaink olyanná lesznek, mint zengő 
réz vagy pengő cimbalom.

De vájjon időszerű-e ép most a szeretet fenséges evangéliumát 
hirdetni, mikor minden, ami körülöttünk van, csupa gyűlöletet 
lehel? Mikor az életadó anyaföld soha nem látott emberi öldök
lés színhelyévé lett ; mikor az áldott napsugár emberi holttetemek 
hekatombáira pazarolja fényét ; s amikor az ég alja nemcsak a 
hajnal hasadásától, hanem felgyújtott emberi lakások tűzcsóváitól is 
piroslik? Remélhetően elegen vagyunk, akiket mindez hitökben meg 
nem ingathat. Emberi gyarlóságainknál fogva vétkezhetünk a szeretet 
törvénye ellen, de a törvény léteiében, az erkölcsi tökéletesség esz
ményének igazságában nem szabad kételkednünk. Mélyen ól bennem 
a hit, hogy az engesztelő és megbocsátó, a tűrő és kegyes ember
szeretet diadala, ha későn is, ha időtlen idők múlva is, teljes bizonyos
sággal be fog következni. Ez lesz a megváltás nagy művének befeje
zése. S hogy ez a remény valamikor megvalósuljon, annak csak 
egyetlen eszközét ismerem : a szeretet melegétől áthatott nevelést.

A nevelés hatalmába vetett ezzel a rendületlen hittel nyitom 
meg a Magyar Pædagogiai Társaság ХХ1П. közgyűlését.

F ináczy E knö.
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A SZABADOKTATÁS LÉNYEGE ÉS MÓDSZERE.

— Felolvasás a Magyar Pædagogiai Társaságban 1914 dec. 19-én. —

A háború hatása alatt a nagyközönség számára tartott előadá
sok, melyeket az Erzsébet-népakadémia kezdeményezésére a Szabad 
Lycenm és az Országos Közegészségi Egyesület együttesen szerveztek 
és óriási látogatottság mellett tartottak, továbbá a háborús délutáno
kon tartott fényes előadások, melyekben a legelőkelőbb szellemek 
vettek részt, intenziv fényt vetettek a szabadoktatás valódi szellemére. 
Soha jobban nem revelálódott a szabadoktatás lényege. Mi a lényeg? 
Az élet aktualitásába kapcsolni bele a gondolatvilág és a tudomány 
nagy kérdéseinek közvetlen, élő formában való megvilágítását. Ha 
régen azt mondották, aminthogy alapjában igaz is, hogy a történelem 
az élet mestere, azért nemzetünk történeti hivatásának igazi eleven 
érzését, sőt tudatát is az egész nemzet lelke előtt mégis az a bor
zasztó küzdelem revelálta, melybe belesodortattunk. Úgy, hogy nem 
annyira a történelem az élet mestere, mint inkább az élet maga az 
élet mestere. Az élet életet lehel mindenbe, mivel érintkezik. Hatalma 
felkölti a múlt alvó szellemét. A porlepte, elfeledett foliánsok lapjairól 
a múlt életének fölidézett szelleme szól hozzánk. Csak a mi latin 
költészetünkre gondoljunk. Erdély küzdelmes élete, a transylvanismus 
formájában föltámadott önálló magyar politika beszél hozzánk egy 
szász költőnek, Schesæusnak a Buinac Pannonicae c. epikus költe
ményeiből. Midőn Volnay gróf Les Ruines c. munkáját írta: a nagy 
forradalom fuvallata alatt rombadőlt múlt romjai felett elmélkedik a 
szabadság, egyenlőség és testvériség diadalmas útjáról. Mert csak az 
életnek van joga létezni. Az élet létrehozza a maga szükségleteinek 
megfelelő intézményeket, az élet eltörli az új idők szellemében, amit 
épített. A béke hosszú uralma alatt létrejött formák hajlandók a 
megjegecedésre : az élet fuvalma megtöri a jeget.

De az élet mester nemcsak a nemzeti hagyományoknak, a tör
téneti hivatásnak némely nagy pillanatban megrázó erővel való meg- 
éreztetésével, mint épen a jelen háború alatt cörtónt, hanem a nagy 
nemzetgazdasági tényezők óriás érdekharcaira is az élet figyelmeztet, 
mintegy megvilágítva a háború belső rugóit. A világtörténet nagy 
evolúciójában az élet vastörvénye alatt görnyedő nép ek közt a háború 
jön a maga felszabadító erejével. És ez, ogyesegyedül ez igazolja a 
háborút.

A népek hullámzó mozgalma ostromolja a gátakat, melyeket 
ugyancsak a múlt küzdelmei hoztak létre az egyes népek között. És



1 0 TANULMÁNYOK.

a történeti jogok, melyeket annyi vér szentelt meg, ihletet, lelkese
dést öntenek azok leikébe, kik még nemzetül és államul létezni akar
nak. A népek közt egyik sem érzi ezt jobban, mint a magyar, kinek 
a nagy világon e kívül nincsen számára hely. Erre tanított meg 
bennünket az eseményekben megnyilatkozó élet a maga ellenállha
tatlan hatalmával. De a jelen háborúval kapcsolatban tartott felolvasások 
rávilágítottak a szabadoktatásnak nemcsak lényegére, hanem mód
szerére is. E kérdésnek fejtegetését tűztem ki feladatomul. A szabad
oktatás lényege az iskolának az élettel való szoros kapcsolódása. 
Mert miként indult meg a szabadoktatásra irányzott mozgalom ? 
Angliában a felső tízezer műveltségét a megélhetésért küzdő milliók, 
az elhanyagolt munkásmilliók közt tátongó űrt, melyet a nemesebb 
lelkek, kivált az írók megérezték, áthidalni törekedtek azok, kik az 
egyetemi oktatás kiterjesztése (University extension) jelszavát kimon
dották. De hogyan lehetett a tudomány legmagasabb régióiból le- 
szállani oly rétegek színvonalára, melyekben az analfabétaság nem 
ritkaság? A lélek, a szellem a sociális egyenlőség érzéséből született. 
A tudás nem lehet kiváltság ; a tudás közkincs, melyhez mindenkinek 
joga van. Mint Lamartine mondja Sokrates halála c. költeményében : 
«Az utcán beszél a bölcseség». Igen, az utcán.) Tehát ne a szellemi 
arisztokrácia bástyái védjék a felső tízezer szellemi fölényét, uralmi 
jogát. E Bastille-ra is rákerült a sor. Ezeket is le kell rombolni, nem
csak a lovagvárakat. Nem véletlen, hogy épen Sokratest említem. 
Mert ő volt az antik világ és talán minden idők legnagyobb szabad
oktatója, ő és Jézus. Nem hagytak hátra könyveket, nem hagytak 
hátra írást és lelkök, szellemök él a tanítványokban. De hát nem ez 
a szabadoktatás lényege, hogy a mester lelke, szelleme éljen a 
tanítványokban ?

Két korszak volt, mikor az élet és iskola közvetlen közeibe 
jöttek egymáshoz és e két korszak nemcsak a virágzás korszaka lett 
a közoktatás és közműveltség terén, hanem az irodalom és tudomány 
is hihetetlen lendületet vettek ugyané korszakokban. Egyik Athénnek 
a Kr. e. Y. százada, másik a renaissance XV. százada.

Sokrates, Platon, Aristoteles tanítása az utcán, a platánfák 
alatt és sétaközben történt. Még a rengeteg tudás óriás dómjának 
építője, Aristoteles is ú. n. exoterikus tanítványokat fogadott el. Tehát 
a szabadoktatás közvetlensége uralkodott. A kérdések is, melyek 
mély, beható kutatás tárgyai voltak : elsősorban az erkölcs és politika 
kérdései, melyeket a közvetlen tapasztalatok hatása alatt álló hallga
tóknak oly formában fejtegettek, melyeknek egy külön műfaj : a dia
lógus őrzi emlékét, melyben maga az élet nyilvánult meg : közép
pontban a Sokrates alakjával.
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A XV. század csodálatos latin kultúrája a népek között szel
lemi egységet hozott létre. Ez a latin kultúra csupa élet volt. Az 
egyetemi oktatás föllendülése járt azzal együtt. Nem a bizonyítványok 
alapján osztályozott hallgatók, de a világ minden szegletéből össze- 
sereglett hallgatóknak a humanista mesterekkel eggyéforott univer- 
sitása volt az igazi universitás. Egy kollektiv lélek alakult ki : a mes
terek és tanítványok közös lelkes munkássága, mint ahogy a szabad- 
oktatás francia formulája hangzik : coopération des idées, az eszmék 
összeműködése.

A XV. század latin kultúrája mi más volt, mint a XVIII. sz. 
jezsuita latin kultúrája! A latin nyelv a középkori latin nyelv bábjá
ból, mint színes pillangó szállt fel, azután mintha újra meghalt 
volna, úgy hogy feltámasztásához szükség volt — Homerosra ; az új 
klasszicizmus a görög irodalom intenzív művelése folytán lendült föl. 
A szabadoktatás e két korszakának jellemvonása : az életteljes tanítás 
és tanulás. Meg kell emlékeznünk még a francia salonról, melyből 
kiáradt a szabadoktatás szelleme, mert valósággal a szellem sympo- 
sionjai voltak. Párhuzamban a nagy encyclopédisták a tudományok 
közkinccsé tételének elvét hirdették. Mi az egyéb, mint a szabad
oktatás szelleme ?

Félreórtetni nem akarok. Az iskola szó alapjelentése a szünet, 
a nyugalom, a pihenés óráit jelenti, amikor a köznapi élet tülekedő 
harcaiból elmenekülve, csendben, nyugalomban a tudás megszerzésére 
fordítjuk minden figyelmünket. Archimedes fölkiáltása az ostrom alá 
vett Syrakusában : noli turbare circulas : a mi jelszavunk is. Sőt 
tovább megyek. Platon az akadémia bejáratára írta: «Ne lépjen senki 
be, ki nem tanult mathematikát !» Tehát az előképzettséget feltéte
lezte az ő bölcseim i tanítása.

És mégis, ha Platon dialógjait olvassuk, kivált a Menont, mikor 
egy suhancot hívott be Sokrates az utcáról és a nagyság, a kicsiség, 
a többség és kisebbség velünkszületett ideáinak művészi evocatiója 
alapján a geometria egyik legnehezebb tételét bírja megmagyarázni : 
lehetetlen nem éreznünk a szabadoktatás módszerét. Platon elvont 
eszme-tanának schemái a geometriai figurák, lépcsőfokai a dialekti
kának, mely létrán az eszmék magasztos világába : az emberi szellem 
Olympusára emelkedünk.

Az eszmékhez vezető létra fokai a velünkszületett eszmékben 
láthatatlanul homályban lappanganak lelkűnkben és Platon dialógusai
nak olvasása közben megvilágítást nyernek.

Még Aristoteles is a lélekröl írott művében a lelket úgy hatá
rozza meg, hogy a lélek az élet ivreké/eia-yA, azaz megvalósulása. Élet 
és lélek e szoros kapcsolata a szabadoktatás szellemét tükrözi vissza.
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Az élet kelti föl az érdeklődést a tudás iránt. Az érdeklődésbe 
kell bekapcsolni a tanítást. És ha nem bocsáthatjuk a tudás maga
sabb régióiba azt, ki — hogy Platon tilalmát ismételjem nem 
tanult mathematikát, az érdekkeltés útján vágyat kell ébreszteni, 
hogy a tudáshoz szükséges előzetes ismereteket szerezze meg. Innen 
eljutottam értekezésem főcéljához : a szabadoktatás módszerének ki
fejtéséhez. Evégett legjobb át saját közoktatási fejlődésünkben a 
szabadoktatás eddigi hagymányait venni a pedagógia szempontjából 
vizsgálat alá.

A felnőttek oktatásának első komoly kísérlete egy ízig demo
kratának : Irányi Dánielnek köszönhető. A punctum saliens tehát a 
század demokratikus lelke. Ennek bélyegét kell megőriznie. Kezdetben 
csak az analfabetizmus elleni küzdelem és a nép erkölcsi nemesítése 
volt Irányi egész törekvése. És e tekintetben dicséretes kivételt alko
tott e nagy ideálista saját pártjában, mely épen a saját elvei, jel
szavai révén a legmelegebb érdeklődésre lett volna kötelezve az ily 
mozgalom iránt. De a párt mint párt ily csekélységgel nem törődött, 
még érzéke sem volt iránta, aminthogy húsz éves küzdelmeink, mun
kásságunk, legönzetlenebb buzgólkodásunk sem ért el annyit, hogy 
a politikában evező képviselőink kellő mélységgel fogják föl azt a 
primitiv igazságot, hogy analfabéta választók nem fogják Magyar- 
ország demokratikus átalakulását létrehozni, pedig a kor szellemében 
kell átalakulnunk. Erre indít a választótörvény széles demokrata 
átalakulása és annak előrelátható természetes továbbfejlődése.

A társadalom köréből indult meg egy mozgalom, mely a Sza
bad Lyceum-egyesületet hozta létre a múlt század kilencvenes éveinek 
kezdetén. Nagy érdeme van az egyesület létrejöttében és szép fejlő
désében néhai Joannovics György ny. államtitkárnak és dr. Wekerle 
Sándor volt miniszterelnöknek, ki érdeklődését a Szabad Lyceum 
munkássága iránt mindvégig hiven megtartotta. A Szabad Lyceum az 
angol University Extension szellemében dolgozott. A nagyközönség 
részére rendezett előadásokat, igyekezett a társadalom minél szélesebb 
köreit megnyerni. Szervezett tanfolyamokat, tanulmányi kiránduláso
kat. Igyekezett kivált az iparos- és munkásosztályt a nemzeti kultúra 
nagy egységébe olvasztani és a műveltség szintét az egyenlőség szel
lemében emelni. Hogy az University Extension-t a szó szoros értel
mében valósítsa, mozgalmat indított meg, hogy maga az egyetem 
tanári testületé vegyen részt az oktatásban. Wlassics miniszter érdeme, 
hogy külön szervezetet alkotott e célból. De jellemző a mi szellemi 
arisztokráciánk felfogására nézve az a tény, hogy nem Szabad egyetem 
nevet adott az intézménynek, hanem Népszerű főiskolai tanfolyam 
címével ruházta föl, óvatosan kerülve még az árnyékát is annak,
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hogy az egyetem tanítói méltósága érintessék. A Szabad Lyceum fő
törekvése mégis csak az volt, hogy az iparos- és munkásosztály leg
szélesebb rétegeiben a tanulás vágyát felköltse és lehetó'en kielégítse.

Itt két akadállyal kellett szembeszállani. A szervezett munkások 
a szabadoktatást a maguk részére külön szervezték. El kell ismernem, 
hogy ezt igazán a szabadoktatás szellemében tették. Az osztályharcra 
való készségre nevelték és nevelik a munkásokat. A tudományok 
sorában főként a szociológiát művelik és annak minden ágába igye
keznek hallgatóikat úgy bevezetni, hogy úgynevezett szociális világ
nézetet teremtsenek hallgatóik lelkében, reménységet és bátorságot 
öntsenek a munkásosztály minden elvtársába. De bizonyos zárkózottság 
jellemzi e munkásságot. A pécsi szabadoktatási kongresszus lefolyása 
arra a szomorú eredményre vezetett, hogy megingathatatlan az osztály
harc dogmája, mely ellen való küzdelem már a politikai térre csap át. 
E térre az ú. n. polgári osztályok nem mentek, nem mehettek, men
niük nem szabad és pædagogiai szempontból az oktatás egyetemes 
munkája a politikai pártoskodást kizárja köréből.

A másik akadály volt : egy oly népotthon hiánya, mely biztos 
hajlékot adna a szabadoktatás intézményeinek, hogy a tanítást ne 
szétszórtan a különböző iskolákban kelljen végezni, hanem könyvtár
ral, laboratoriummal vagy hangversenyteremmel ellátott közös nagy 
épületben.

A Szabad Lyceum tízévi munkássága alatt meggyőződött arról, 
hogy a fővárosban csak úgy lehet igazi intenzív módon létesíteni a 
szabadoktatást, ha népotthont teremt, mely az összes szabadoktatási 
működés műhelyévé, a cooperation des idées kohójává válhatik, hol 
a tudásra szomjas nép rétegek könyvtárt, gyakorlati tanfolyamokat, 
szellemi szórakozást és társadalmi tömeg-leiket találhatnak. E törek
vés adott életet az Erzsébet-Népakadémiának. Még ma is meghatott
sággal gondolok arra a lelkes buzgalomra, mellyel sikerült a társa
dalom azon rétegeit megnyernünk, melyeknek lelki szükségévé vált a 
szabadoktatás. Bérházakban tengődve is tanítottunk, hangversenyeket 
szerveztünk, klubéletet kezdeményeztünk, otthon nélkül az otthon 
szellemét ápoltuk.

1907-ben hozatott az a törvény, mely az Erzsébet-Népakadó- 
miának adományozta a Szentkirályi-utcai 7. sz. házat (hol addig a 
nőipariskola volt) és 100,000 koronát szánt ennek népotthonná való 
átalakítására. Fényes jutalma volt fáradozásainknak a nemzet részé
ről. Hogy még messze jövőben lebeg eszményünk valósulása, az a 
dolog természetében rejlik, mert ez a város közepén fekvő, egészen 
más célra szánt épület teljesen alkalmatlannak bizonyult arra, hogy 
népotthonná alakíttassák át.
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Meg kell emlékeznem még a szabadoktatás egy oly intézmé
nyéről, mely épen azért érhetett el nagy eredményeket, mert azonnal 
megtalálta a megfelelő helyiséget is. Az Uránia-egyesület által léte
sített tudományos színház a valódi szabadoktatás egyik törekvését : 
a nagy közönség tanulságos szórakoztatását, kivált a szemléltető esz
közöknek gazdag felhasználásával, a vetítések tömegével, az aktuali
tásnak finom érzékkel megválasztásával fényes sikerrel oldotta meg. 
Dr. Molnár Viktor agitátor-lelke a vidékre is kiterjesztő figyelmét. 
Az Uránia-előadások egész tömegét szórta szét a vidéken, hol a meg-, 
felelő diapozitivok felhasználásával még költségei megtérítéséhez is 
újabb segélyforrásokhoz jutott.

Ugyanez egyesület köréből indult ki egy új mozgalom : az ipari 
munkások részére úgynevezett munkásgimnáziumok szervezéséhez 
fogott nagy lelkesedéssel és kezdetben a népszerűség nimbuszával 
vette körül ez intézményt. A polgári műveltség terjesztését tűzte ki 
célul és hogy a polgári műveltség hasznát is éreztesse, a polgári 
iskola tantárgyaiból rendezett tanfolyamokat, melyeknek bevégzésével 
polgári iskolai bizonyítványhoz jutnak a hallgatók, melynek birtoká
ban vasúti alkalmazottak és egyéb kisebb hivatalnokok lehetnek.

Épen e ponton jutottam el értekezésem második feléhez : a 
szabadoktatás módszeréhez. Ugyanis a munkásgimnázium szervi baj
ban szenved és a tapasztalatok kétségtelenné teszik, hogy ez intéz
mény nem életképes, pedig az Uránia-egyesület nemcsak egy átgon
dolt tantervet, hanem szakférfiak bevonásával részletes utasítást is 
dolgozott ki, mely tanügyi irodalmunk egyik legértékesebb alkotása. 
A gyakorlati szempontot érvényesíteni törekszik a polgári iskola 
minden tárgyára és a heti 9, sőt még ennél is kisebb, így 7 óra 
alatt elvégezhetó'nek igyekszik beállítani három évi tanfolyam alatt 
a polgári iskola négyévi tananyagát.

Nyíltan és őszintén beszélek. Volt alkalmam a munkásgimná
ziumokat látogatni. Elvi álláspontommal ellentétben áll ez intézmény, 
mégis mondhatom, hogy sine ira et studio szólhatok róla. A szabad
oktatás ellenkezik az iskolázás megkötött formáival, de annyira csün
gök a szabadoktatás minden törekvésén, hogy nagy szeretettel fog
lalkozom ez intézménnyel is.

Főbaja, mit szervi bajnak jeleztem, hogy a gyermeki lélek fej
lődési fokához mért rendes iskolai oktatásba akarja a felnőtteket 
belekényszeríteni. Kétségtelenül vannak oly szellemi ismeretek, melye
ket meg kell szereznie annak, ki a műveltségben részesedni akar. 
Úgy de kivált a bizonyítvány elnyerhetése észrevétlenül az iskolán- 
kívüli oktatást áttereli a rendes iskolai oktatás vágányára, melynek 
pedig megvan a maga megkötött tanmenete és pedig a serdülés korát
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el nem ért gyermekek lelki fejlettségének megfelelő módszerrel. És 
itt a bökkenő. Az élet nehéz munkájában érettebbé vált ipari munkás 
vagy kereskedelmi alkalmazott már érintkezett az élet nagy áram
latával. Ha tudatlannak maradt is, de érettebb a világfelfogása. Érdek
lődését az élet problémái keltették föl. Ezekbe kapcsolódik gondol
kodása. Világnézete a világ folyásában kialakulásnak indult. Lehet-e 
egy meghatározott iskola tanmenetében visszatartani ? Sorra vehetném 
az egyes tárgyakat a polgári iskola tanítási anyagából : a felnőttnek 
mindig más kell, mint a gyermeknek. Az egy számoláson kívül alig 
van tárgy, melyben kollektiv lélek fejlődhetik ki a polgári iskola 
háromévi felette leszállított magániskolájában a polgári iskola tan
tárgyainak a polgári iskola mértékéhez csatolt tárgyalásában. Ott van 
a történelem : a gyermeket érdekli a mese, a felnőttet a történelem 
küzdelmében visszatükröződő érdekek harca ; a gyermeknek korai a 
népek történelmi hivatásáról szólni, az élet küzdelmeibe sodródott 
felnőtt már tud osztályharcról, erről kivált a szervezett munkásság 
közérzése gondoskodik, miről a gyermeknek sejtelme sem lehet, fogé
konysága pedig teljes mértékben hiányzik. Ott a költészet, az iroda
lom. A gyermek örömmel tanul szép verset, örömmel olvasgat kivált 
az elbeszélő irodalom körében kalandokról, a képzelem kedves játé
kairól, a felnőtt megérzi a költeményben az élet nagy szenvedélyeinek 
forró hullámát, sőt a szerelmi költészet édes hangjai is megcsendül
nek lelkében.

Ott van a geográfia, ez a legegyetemesebb, legterjedelmesebb 
ismeretkörben mozgó tárgy. A gyermeket érdekli a távol világok 
képe, hiszen ifjúsági olvasmányok révén minden gyermek egy Robin
son. Keresi a Westmanok világát, hol a képzelem tombolhat. A fel
nőttet érdeklik a maga mindennapi küzdelmeitől indíttatva : az ipar
cikkek geográfiai forrásai, a kereskedelem útjai, a nemzeti gazdagság 
megszerzésének eszközei.

Ott van a rajz. A gyermeket érdekli a stilizált természet száz 
meg száz mintája. A felnőttet a maga materiális munkája körébe 
tartozó formák. A lépték mit érdekli a gyermeket és mily elevenen 
hat az asztalos-, a lakatos-munkásra ? Erről meggyőződtem Budapest 
egyik munkásgimnáziumában egy kiváló műegyetemi asszisztens veze
tése alatt álló hallgatók munkásságának szemléleténél. Maguk a saját 
maguk igényeinek megfelelő problémát hoztak a tanár elé és a tanár 
azt bámulatos gyorsan és kiválóan finom tapintattal oldotta meg.

Mit érdeklik a felnőttet még a mennyiségtanban is azok a 
példák, melyek a gyermekiéleknek tetszenek és a legelvontabb téte
leknek is gyakorlati alkalmazását keresi a felnőtt, mire a gyermek 
egyelőre nem gondol.
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A valódi szabadoktatás módszerének első alapelve, hogy az: 
aktualitásba kell kapcsolni az érdekkeltést és a felköltött érdeklődést 
ki kell elégíteni. A felnőttnek az élet adja meg az aktualitást, sőt az 
élet harcaiban az aktualitások száma folyton szélesebb, szélesebb- 
hullámköröket ver föl. Ezt a fejlettséget nemcsak nem lehet a gyer
mekben feltalálni, de nem is szabad a kora érettséget siettetni. Ju
venalis híres mondása igaz : maxima reverentia puero.

Az Országos Szabadoktatási Tanács iskolalátogatókat küldött ki 
a munkásgimnáziumok látogatására. A látogatásokról szóló jelentések
ről e helyen nem szólhatok, mert a Pædagogiai Társaság a tanügyi 
politika kérdéseibe nem avatkozik. Itt csak személyes tapasztalataim
ból leszűrt azt a meggyőződésemet hangoztatom, hogy a munkás
gimnázium a szabadoktatás intézményei sorában akkor teljesít ki
váló szolgálatot, ha a kötött iskolázás szellemétől menten kielégíti 
a felnőttekben fölkeltett érdeklődés kívánalmait, tehát nem a polgári 
iskola tanító anyagának egységes tanmenetét tartja szem előtt, hanem 
minden egyes hallgatónak egyénileg megnyilatkozó szükségletét elégíti 
ki, ha alkalmat ad az elemi ismeretek pótlására, de ez ismereteket 
azonnal belekapcsolja az érettebb lélek gondolatvilágába. Kolozsvárott 
tettek egy kísérletet, mely véleményem szerint felette szerencsés pe
dagógiai gondolat volt. Nem a polgári iskola minden tárgyát tanítot
ták végig az összes hallgatóknak a didaktikai módszer megkövetelte 
egymásutánjában, hanem kinek-kinek szellemi szükségletét igyekeztek 
kielégíteni egy-egy tárgyban, mely iránt érdeklődése megnyilatkozott. 
A Szabad Lyceális oktatással a munkásgimnáziumnak nem szabad 
szakítani, nem szabad külön iskolát : egy minimumra leszállított pol
gári iskolát alkotni, hanem ha már a gimnázium  hangzatos és fényes 
elmére igényt tartanak, legyenek gimnáziumok a gimnázium alap
jelentésének értelmében ; legyenek a szellemi élet gyakorlóhelyei. 
A szellemi élet iránti érdeklődés felköltése : ez a szabadoktatás 
lényege; ez érdeklődésnek a kollektiv együttérzés alapján való kielé
gítése : ez a szabadoktatás módszere.

Egy példával világítom meg a kérdést. Az Erzsébet-Népakadé- 
miában többször tartottam öt-hat órára terjedő előadást az össze
hasonlító irodalomtörténet köréből és mondhatom, hogy feledhetetlen 
lesz előttem azon előadásom hallgatóságának lelkes érdeklődése, mely
nek címe : a testvérgyűlölet a világköltészetben. Elsőrangú remekek 
közvetlen hatása alá helyeztem hallgatóimat : a Káin-tragédia, Eomulus 
és Kemus, Buda és Attila, Eteocles-Polyniche, a Bantzau testvérek 
tragédiája, sőt Grillparzernek Bruderzwist im Haus Habsburg c. 
darabját is feldogoztaml és mit tapasztaltam : hallgatóim a könyv
tárba mentek és az illető műveket kikérték, olvasták. Miért ? Távolról
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sem az előadói képességem idézte fel a meleg érdeklődést, hanem 
maga a tárgy. Hány családban dúl a viszály?! Hány eleven emléket 
váltott ki a legnagyobb költők hatása?!

A Szabad Lyceum az előadások tárgyának megválasztásában az 
aktualitásra nagy gondot fordított. így a földrengések megrázó hatása 
alatt álló hallgató élénk érdeklődéssel hallott előadást a seismogra- 
fiáról. A ragályos betegségekkel kapcsolatban a bakteriológiai ered
ményekről nyert tájékozást. És az az előadás-sorozat : tíz előadás, 
felerészben a háború politikai, történelmi, pénzügyi, technikai és 
geográfiai vonatkozásait világította meg, felerészben a háborúval 
együttjáró betegségek természetét szemléletes alakban ismertette meg 
az érdeklődő nagyközönség előtt és mintegy a ragály elleni közös 
küzdelemre buzdította a hallgatókat.

A Szabad Lyceum és Erzsébet-Népakadémia a nagy írók és nagy 
költők születésének százados évfordulóit, a nemzet nagy emléknapjait 
mindig áhítatos kegyelettel ülte meg. Ez eljárás felel meg annak a 
módszertani elvnek, hogy az aktualitás hangulatába kell belekapcsolni 
az érdeklődést: e hangulat olvasztó ereje melegséggel hatja át az 
előadást. így Tolstoi halála a kellő alkalmat nyujtá, hogy e világ- 
irodalmi nagyságról szóljunk. Nem kerülte el figyelmünket a Nietzsche 
filozófiája és itt nagyon fontos: a hírlapirodalommal való érintkezé 
kérdése. A hírlapirodalom a közérdeklődés felköltésének tárogatóját 
megfújja. De gyors és sokszor elhamarkodott ítéleteit a tudománynak 
élénk figyelemmel kell kisérnie és a tudományos vizsgálódás helyes 
világításába helyezni. A mostani világháború a geográfia fontosságát 
ugyancsak előtérbe tolta. Az összemérkőző népek összes klimatikus, 
politikai nemzetgazdasági viszonyaira lehet intenzív fényt vetni. Az 
érdeklődés hangszekrénye a lelkekben van.

A háborúban diadalmas útat tett meg a technika a maga cso
dáival. E csodák látása a legegyszerűbb emberben is mélységes ér
deklődést keltett. Ez érdeklődést föl kell használni és a természet- 
tudományok bámulatos haladására rámutatva, felverhetjük egy egyszerű 
géplakatosban, egy egyszerű kezelőben a vágyat : mélyebben belenézni 
a mozgató erők hátterébe. De hát a háború által felköltött érzelmi 
világ hány nagy költőnek emlékét idézheti föl, mint lehet a közérzés 
öntudatlan sejtelmét az Istentől megáldott költők műveiben tiszta, 
világos formában, zengzetes ritmusban mintegy hódolattá tenni.

Mindenesetre fontos az előadó képzettsége. A szabad előadás 
majdnem egyenes követelménye a szabadoktatásnak. Az a közvet
lenség, mely az előadót az élőszó útján a figyelmes hallgatósággal 
majdnem magnetikus erővel összeköti, nem pótolható semmi részlet
tudással, sőt a részlettudás útvesztőjébe vezetett hallgató hamar

2Magyar Paedagogia. XXIV .  i — 2.
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elveszti a fonalat. Megcsappan a figyelem és céltévesztett az 
előadás.

A szemléltetésről azért nem szólóit, mert ezt már maholnap 
inkább mérsékelni kell. A tudományos mozi fenyeget. Ez alkalommal 
ennyi elég. A mozgófénykép kaleidoszkopszerű tarkaságban villám
gyorsan előtűnik és eltűnik a hallgató vagyis inkább szemlélő lelké
ben. Elmélyedésre, gondolatok, fölkeltésére idő nincs. A tudás mégis 
csak a lélek koncentrált gondolkodásában ver gyökeret. Az abstract 
világot nem szabad kicsinyelni, a szemléltetést kizárólagos uralomra 
juttatva, nem fogunk gondolkodókat nevelni.

Még egy dologra hívom föl a figyelmet : ez a zene. A kollektiv 
lélek harmóniája az ideális egység szimbóluma. A zene a lelkeket 
összhangra hangolja akár a hazafias, akár az egyetemes emberi érzés
világban. Volt alkalmam az Erzsébet-Népakadémiában átélni egy pár 
koncertet, egy Wagner-, egy Verdi-estét, mely egyúttal hódolati ünnep 
volt e nagy szellemeknek születésük századik évfordulóján és mond
hatom, hogy a szakértő bevezető előadás kapcsán nemcsak tanultam, 
de amint fentebb kifejeztem magam, átéltem. Ez a valódi szó. A tu
dományt átélni, a tudomány elvont világában érezni az életet. Minő 
szép álmot szőttem az Erzsébet-Népakadémia Népotthonának belső 
életéről ! Szép világos termekben foly a sorozatos előadás. A hallgató 
megkapja a syllabust, mely az irodalom összefoglalását tartalmazza. 
A könyvtár a késő esti órákban rendelkezésére áll. A főváros nagy
szerű könyvtárának katalógusában nemcsak a betűrendes általános 
katalógus, hanem az egyes érdekes tudományos problémákra vonat
kozó irodalomnak jegyzéke is, még a folyóiratokban megjelent érte
kezések jelzésével is. Ily katalógus áll rendelkezésére az Erzsébet- 
Népakadémia olvasóinak is. De más, kisebb termekben folynak a tan
folyamok : nyelvek, kereskedelmi számvitel, idecsatolható a munkás- 
gimnáziumnak az a formája, melyet fentebb jellemeztem. Vasárnapon 
hangverseny, kirándulás, kifejthető a klubélet, önképzés. Mindent egy 
szellem hat át : az egységes, az összeolvadó társadalom összhangja. 
Ez többet ér a legszebb hangverseny összhangjánál.

De a vidéket igen elhanyagoljuk. Ha Uránia-féle előadást kül
dünk, azt egy tanár elolvassa és a vetített képek ciceroneja lesz. 
Semmi közvetlenség, semmi önállóság, a léleknek spontán kiáradásá
ról szó sincs. Az élő szó hatása elvész.

Nagy akadály ez, mit én szellemi arisztokráciának nevezek. 
Több y árosban a munkásgimnáziumot meg akarták alkotni. A gim- 
naziális tanár ezen nem vesz részt, mert hiszen ő a polgári iskola 
szellemi szintáját kicsinyli.

A gimnaziális tanár a Szabad Lyceum szervezésére nem bír elég



tekintéllyel a mi arisztokratikus társadalmunkban. így veszítjük el a 
hatást a népre. A szászoknak és románoknak jobb intézményeik van
nak, mert nemzeti lelket lehelnek és fájdalom : nemzeti aspirációt is, 
mely nem magyar.

Míg Angliában az előadó, a kipróbált és az élő szó hatalmával 
rendelkező előadó körútra megy, köztiszteletben részesül és az Uni
versity Extension apostolaként dolgozik, nálunk az egy Pozsonyon 
kívül a Népszerű Főiskolai Tanfolyam sehol sem sikerült, vagy egy-egy 
fényes elméhez, egy-egy kiváltságos előadói tehetséghez van kötve a 
siker. Pedig ha Jézus az apostoloknak azt mondta : menjetek és 
tanítsátok a népeket : ebben a szabadoktatás lényege nyer kifejezést. 
Apostoli hivatással kell a tudomány igazságait nem népszerűvé tenni, 
e kifejezésben is lappang a szellemi arisztokrácia gőgje, hanem köz
kinccsé tenni. Hogy a szabadoktatás céljaira fölvett aránylag csekély 
100,000 korona erre nem elég, az bizonyos, de veszély fenyegeti a 
szabadoktatás lényegét, ha mindent az állam ad, az állam utalvá
nyozza a szellemi munkaerők bürokratikus hidegséggel kezelt tisztelet- 
díjait. A társadalom járuljon hozzá, nem fele-, hanem háromnegyed- 
részben autonom szabadsággal tartsa fenn a szabadoktatás intézmé
nyeit. Ekkor magáénak tekinti.

A szabadoktatás intézményeit a helyi viszonyok talajában kell 
meggyökereztetni, akkor még a mustármagból is terebélyes fa szökik 
föl a magasba.

A Pædagogiai Társaságnak, mely a közoktatás és közműveltség 
szétágazó köreit egyesíti, érdemes tárgy a szabadoktatás kérdése. 
A fentebbi fejtegetések célja volt érdeklődést kelteni a nemzeti mű
veltség e fontos kérdése iránt. Csak szerény gondolatokat közöltem 
nyílt őszinteséggel, de lelkes ügyszeretettel. És ha a társaság e kérdés 
megvitatását szükségesnek látja, összefoglalom értekezésem gondolat- 
menetét egynéhány alaptételbe, melyek a vita tárgyául szolgálhatnak :

1. Legyen a szabadoktatás az University Extension szellemében 
szervezve, azaz törekedjék a tudomány vívmányait, eredményeit, 
leszűrt igazságait közkinccsé tenni.

2. A szabadoktatás mestere az előadó. Ez bírjon a szó hatal
mával, hassa át működését demokratikus lélek ; ne tartsa Goethével 
azt a híres tételt: «Werke des Geistes sind nicht für den Pöbel da», 
hanem elve legyen : a tudáshoz joga van mindenkinek, a szellem 
minden alkotása közös birtokunk.

3. A tudás megszerzése komoly munka, elmélyedést, tanulmányt 
kíván. Ép ezért ne maradjon a szabadoktatás az egyes előadások, sőt 
ne a sorozatos előadások akroatikus módja mellett. A syllabus útján 
igyekezzék hallgatóit a továbbképzés eszközeivel ellátni.
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4. A tanulni vágyók részére gondoskodni kell tanfolyamokról; 
melyekben a választott tárgy tanulásához szükséges alapismereteket 
megszerezni lehessen : ez a valódi munkásgimnáziumok feladata.

5. Könyvtár és laboratórium álljon a hallgatók rendelkezésére, 
hol szakemberek útmutatása mellett a fölserkentett szellemi munka 
megindul.

6. Az állam támogassa a társadalmat nagyobb segéllyel, de 
ruházza föl autonom jogkörrel, hogy a társadalom a szabadoktatás 
intézményeit magáéinak tekintse.

7. Előadói kar szervezendő és a szabadoktatás alapelveit tar
talmazó utasítások formájában sajátos hivatására előkészítendő.

8. A szemléltetés eszközeiről egy katalógus készítendő, mely 
kivált a vetítésre alkalmas diapozitív és más képek jegyzékét tartal
mazza. Központból maga az állam intézkedhetik, hogy az ily eszközök 
kölcsönzés formájában bizonyos használati díj fejében kaphatók le
gyenek.

9. A népkönyvtárak mellett a nyilvános könyvtárak használata 
tétessék lehetővé, mint ez már a fővárosban meg is van. A vidéken 
ugyanez teendő.

10. Az előadás lehetőleg élőszóval történjék.

Megjegyzés. Értekezésemben nem reflektáltam a Vasárnapi elő 
adásokat rendező bizottság munkásságára, az iparostanoncok tanítására, 
a kereskedelmi minisztérium által rendezett tanfolyamokra, valamint 
külön kérdésnek tekintem a falusi iskola kérdését.

H egedűs I stván.

KATONAI TUDOMÁNYOK AZ EGYETEMEN.

— Felolvasás a Magyar Pædagogiai Társaságban 1914 nov. 21-én. —

Négyszáz esztendeje, hogy az 1514 : LX. törvénycikk a magyar 
tanulóknak eltiltotta a fegyverviselést. «A javadalommal el nem 
látott papok — úgymond — és az iskolákban lakó tanulók ezentúl 
fegyvert és puskát ne viseljenek. Mert ha a pap vagy tanuló (hacsak 
az országon kívül nem akarna menni) ezentúl fegyvert vagy puskát 
hord, azt fegyverének vagy puskájának elvétele mellett parasztkézzel 
is szabad elfogni és megkötözve ha főpapja vagy főesperesse közel 
van, annak, különben pedig az esperes kezébe kell adni, aki köteles 
őt főpap urának vagy a főpap sáfárának kezéhez szolgáltatni, hogy 
börtönbe vesse és súlyosan megbüntesse.» Ugyanakkor a XXIV. t.-c.
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kimondta, hogy a parasztárulás örök emlékére a király püspökké többé 
senkit se tegyen meg, aki paraszt nemzetségből származik.

A tanulóknak igy kellett vezekelniök azért, hogy most négy
száz esztendeje a magyar köznép legnagyobb forradalmához csatla
koztak s annak ügyét ékesszólásuknak és karuknak erejével egyaránt 
előmozdították. Most megfosztották őket a nemeseket megillető fegy
verektől s attól a reménytől, hogy szorgalmas tanulásuk jutalmául 
idővel főpapok lehessenek.

Azonban IL Ulászló király éppen e törvényekkel egyidőben hagyta 
jóvá Werbőczy Hármaskönyvét, mely (I. 4.) kimondta, hogy valóságos 
nemességet nemcsak katonai élettel, hanem tudománnyal vagy egyéb 
lelki és testi adományokkal s erényekkel is lehet szerezni. Megkülön
böztetése nem volt új dolog. Már a római jog ösmerte azt, mikor 
peculium castrensenek, saját hadi szerzeménynek nevezte a katonai 
szolgálattal nyert fekvő jószágot és birtokjogot s peculium quasi 
castrense nek, saját polgári szerzeménynek azt, amit valaki tudománya 
vagy ösmeretei jutalmául kapott. Ami pedig az egyházi pálya meg
szorítását illeti, azt elérni amúgy sem lehetett oly egyházban, mely
nek egyik középkori pápája leszállt ragyogó trónjáról, hogy kezet 
csókoljon egy öreg pavasztasszonynak : édesanyjának ; egy másik
pedig ami IV. Béla királyunknak, ki a parasztpüspököt kinevezni 
vonakodott, keményen megírta, hogy minden ember egyenlőnek 
született.

Verbőczy azonban egy katonás nemzetnél nem hiában emelte 
ki. hogy nemes nemcsak a vitéz lehet, hanem a tudós is. Most négy
száz esztendeje amiatt panaszkodott, hogy nemzetünk a tanulmányok
tól idegenkedett és kezdettől fogva hadi dolgokra adván magát, 
a többi tudományokkal nem törődött ; pedig — Euripideszszel 
szólva — őmaga a törvény- és jogtudományt az esti és a hajnali 
csillagnál is csodálatosabbnak tartotta. Magát a jogtudományt az isteni 
és az emberi dolgok ismeretének tartotta, mely megtanít a jogra, 
vagyis arra, mi az igazságos, mi az igazságtalan. Hármaskönyvót 
maga is tankönyvnek szánta s azért írta meg «hazánkfiainak meg
szokott, egyszerű nyelvén», mert lelke előtt magyarjaink lebegtek, 
kik a klasszikus munkák helyett — úgymond — inkább a fegyvert 
és azt forgatták közökben, ami nélkül sem nem vethettek, sem nem 
arathattak. Hiszen a törvényeket, amiket mindenkinek meg kell tar
tania, úgy kell előadni, hogy az olvasók azt, amit parancsolnak, 
könnyen megérthessék. Mindezt nem hazánk akkori egyetlen főisko
lájának, a pécsi egyetemnek valamely jogtudományi katliedrájáról 
hirdette ; de könyvét, melynek megírásában inkább a tanítás, mint a 
törvényhozás szempontjai vezették, a pécsi joghallgatók már bizo
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nyára mint tankönyvet használták. S közönyösen tanulhattak-e olyan 
könyvet, mely azt hirdeti, hogy a haza rendkívül nagy szeretetót 
minden hazafi a szívében hordja? Ez a szív nem dobbant-e nagyot, 
mikor Verbőczy (az 1505. évi rákosi határozatban) arra tanította az 
ifjúságot s az egész nemzetet, hogy Isten előtt az a legkedvesebb, az 
emberi természetnek az felel meg legjobban, ha üdvösen gondosko
dunk a hazáról és az egész emberi társadalomról ; ha a haza és a 
nemzet javára fordítjuk minden igyekezetünket, fáradságunkat, ipar
kodásunkat. Amikor a haza veszedelemben van, egymáson segítünk, 
az ellenséggel szembeszállunk, a hazáért holtig, mindaddig harcolunk, 
míg Isten segedelmével az országot meg nem szabadítjuk, a támadás
tól, háborgatástól meg nem mentjük, előbbi nyugalmába vissza nem 
helyezzük. És amikor már elérkezett a nagy elhatározások ideje, ki 
nem érezte volna Lajos királyhoz (1524.) a haza nevében intézett 
intelmének erejét, hogy a király, aki több országon uralkodik, vesze
delem idején máshová vonulhat ; de nekünk csak egy hazánk л ап : 
sorsunkat ennek a sorsától nem választhatjuk el.

A jobbak nem is választották el. Egykorúak nem írják, de a 
későbbiek úgy tudják, hogy a mohácsi csatában, 1526-ban, a pécsi 
egyetemnek háromszáz hallgatója halt meg a hazáért. A tudományt 
megillető peculium quasi castrense nyomában a valóságos peculium 
castrense járt : vitézi halálukkal szereztek dicsőséget, olyan örök bir
tokot, melyet tőlük senki sem vehet el. Azonban a pécsi egyetem, 
amelynek — Istvánffy szerint — még ezután is valami 2000 hallga
tója volt, teljesen elpusztult, mikor a város 1543-ban a nagy Szulejmán 
szultán hatalmába jutott.

Egyetlen főiskolánk megszűnése után öt esztendővel az ország- 
gyűlést az istenfélő tudós férfiak megfogyatkozása már aggasztotta ; 
az tehát (az 1548 : VII. és ХП. t.-cikkekben) intézkedett, hogy 
gimnáziumokban s egyéb iskolákban jóra való, nagyreményű ifjak az 
üdvös tudományokkal foglalkozhassanak. Báthory István lengyel 
király szintén észrevette, hogy a török hódítás következtében hazánk 
tudományos tekintetben is szerfelett hanyatlott. Azért alapította meg 
az ország új főiskoláját, a kolozsvári első egyetemet, mert — mint 
az alapítólevélben 1581 május 12. mondta — a tudományok iránt 
érzéketlen katonák a kegyességgel, buzgósággal nem törődtek s így 
az élet minden szépsége elveszett. Jó papok és jó tanárok nevelésére 
törekedve, a hittani és bölcsészeti kar felállításával kívánt gondos
kodni a vallás, a tudományok és Erdély sorsáról, melynek boldog
sága, szabadsága, művelődése és dicsősége iránt — saját szavai sze
rint — annyira érdeklődött. Arra nem gondolt, hogy Verbőczy népe 
számára jogikart szervezzen ; de foglalkozott azzal a gondolattal, hogy az



ifjúság számára talán az egyetemmel némi kapcsolatban, egyháziak és 
világiak számára katonai iskolát állítson fel. Hiszen még a papok is 
harciasak voltak ; erre a hajlandóságra tehát az eszmék, a tudomá
nyok terjesztésében is ügyelni kellett. Egy jezsuita, Possevino Antal 
arra figyelmeztette az egyetemalapító Báthoryt, hogy az ifjúsággal 
a katonai tudományok alapján kell más tudományokat is megked- 
veltetnie. A történelemben a pogány és a keresztény fejedelmek tet
teiről, a földrajzban a várakról és a városokról tanulnának s meg
felelő gyakorlatok kíséretében sajátítanák el a katonai tudományokat. 
Más hasznos dolgokkal is foglalkozhatnának ; ha pl. tudnák, hogy 
tanulmányaik bevégeztével tisztek, kapitányok lehetnek, ifjú koruk
ban erényes életre törekednének s talán az egyházba is visszatérné
nek. Néhány esztendő múlva az ifjak csapata a fejedelemnek díszére, 
az országnak pedig javára válnék.

Az oroszverő dicsőséges király és fejedelem, aki a könyvet 
sohasem tette le kezéből, unokaöccsét, Dáthoi-y Zsigmomlot, más 
nyolc nemes ifjúval együtt Leteszi János vezetése alatt valóban ilyen 
szellemben neveltette. «Bár százan volnának!» sóhajtott Ferrante 
Capecio, a kolozsvári egyetem rectora ; de a nagy király csakhamar 
anélkül hunyt el, hogy az iskolát felállíthatta volna ; sőt két évtized 
múlva, a polgárháború zavarai közt, a csonka egyetem működése is 
nagyon hosszú időre, egészen a század végéig megakadt. Bethlen 
Gábor fejedelem gyulafehérvári főiskolája és Pázmány Péter nagy- 
szombati egyeteme csak theologiai, filozófiai és filológiai tanulmá
nyokra szorítkozott. 1. Rákóczi György fejedelem collegium aulicuma 
Kfíresztury Pál vezetése alatt, szintén inkább theológiára tanította a 
fejedelemnek és a főuraknak katonai szolgálatokra hivatott fiait.

Azonban Zrínyi Miklós azt hirdette, hogy a katonai tudomány 
nem született velünk, hanem meg kell tanulnunk ; és kikelt ama 
magyar közmondás ellen, hogy nem jó papirosból hadakozni. 
• Hiszen úgymond - az emberi elme mind vitézi mesterségre, 
mind más minden dologra sehonnan annyi segítséget nem vészén, 
mint a tanulásból és a história-olvasásból.» De a felállítandó magyar 
hadsereg betanítására külföldi tiszteket keresett; mert «egy nemzet 
sem szégyenli, ha kell, szolgálatába fogadni a jó hadi tanítókat. Nem 
szégyen attól tanulni, aki többet tud ; szégyen tudatlanságban meg
kötni magát és nem tanulni.» A katonai tudományok főiskolai taní
tását nem sürgette, de a magyar hadtudományi irodalom megindítása 
az ő halhatatlan érdeme.

А ХУД. században magát a tábort tekintették hadiiskolának, 
de nem szívesen eresztették oda a tanítókat és a tanulókat, akiket 
katonáskodással nem akartak elvonni tulajdonképeni hivatásuktól.
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Az 1624. évi erdélyi törvény éppen a harmincéves háború viharai 
közt mondta ki, hogy «akik valóságos igazsággal prédikátori vagy 
mesteri hivatalokban, vagy a deáki tudománynak tanulásában forgo
lódnak, azoknak megakadályoztatásuk, háborításuk semmi rendtől ne 
legyen.» Annál szigorúbban büntették azokat a jobbágyfiúkat, kik 
csak azért jártak iskolába, hogy ne robotoljanak és ne katonáskod
janak.

Valóban megható, hogy a háromfelé szakadt szegény Magyar- 
ország, amely ki nem fogyott a háborúból s amelynek földmívesei 
kardosán szántottak, vetettek, arattak, mert minden pillanatban készen 
kellett állaniok a támadások visszaverésére : ez az ország milyen 
gyöngéden tartja vissza a háborúban való részvételtől a tanuló ifjú
ságot, hogy papokban, tanítókban, íródeákokban s más tollforgató 
emberekben ne legyen fogyatkozása. Bercsényi Miklós a nagyszom
bati egyetem hallgatóinak a szabadságháború idején nem engedte 
meg, hogy szembeszálljanak a bécsi egyetemi hallgatókkal, akiket a 
császáriak a határszéli sáncok védelmére küldtek. Míg a bécsi deákokat 
tanáraik arra buzdították, hogy amilyen jól forgatták a tollat, olyan 
jól forgassák most a kardot is, Bercsényi otthon tartotta a nagy- 
szombatiakat; mert úgymond — elég katonája, de kevés tudós 
embere van a hazának. Thoroczkay István is azért nem eskette föl 
Rákóczi hűségére a nagyenyedi tanárokat és deákokat, hogy az ellen
ség se háborgassa ó'ket tudós munkájokban ; de a két fűzfa regéje s 
egy síremlék ma is őrzi a Rákócziért s a hazáért elesett nagyenyedi 
deákok vitézségének emlékét ; és őrzi az a gyönyörű, a világtörténe
lemben majdnem páratlan hagyomány, hogy a bujdosó diákok azután 
egyideig a székelykő barlangjaiban hallgatták tanáraik előadásait. 
E csendes munkához a nyilt háborúnál is nagyobb lelkierő kellett.

Rákóczi mégsem ok nélkül panaszkodott, hogy a nemesifjak 
járatlanok voltak a katonai tudományokban és a katonai ismeretek
ben; azok az érzelmek, amelyeknek vérökben kellene lenni, bennök 
elhidegültek s a hadi dicsőséget, amelynek keresésére a magyart, ter
mészetes ösztöne sarkalja, egészen elhanyagolták, s ferde neveltetésök 
következtében inkább az álbecsület és az álerény agyrémeit bámulták. 
Hiában voltak vitézek, erősek, jóakaratúak, tanulékonyak, rendíthe
tetlenül bátrak : a szabadságot egy nagy nemzetnek a hadtudomá
nyokban jártas, gyakorlott, harcokban megedzett, jól fölszerelt, jól 
élelmezett, tüzérséggel bőven ellátott hadseregével szemben el kellett 
veszteniük. Pedig — úgymond — ha akadtak volna, akik őket a 
hadi tudományokra oktatják, bizonyosan örömest tanultak volna. 
Módot akart rá nyújtani.

Már 1705-ben tervezte, hogy Magyar- és Érdélyország számára



«gy-egy tisziképzö katonai akadémiát állít fel s azoknak szervezését 
Sréter dános brigadórosra, a tüzérség főfelügyelőjére bízza, aki a 
francia hadi akadémiában tanult. Ezeknek az akadémiáknak magva 
a nemes ifjak társasága lett volna, s az alapszabályokban a fejedelem 
kijelentette, hogy tiszt idővel csak az lehet, aki ebben a seregben 
érdemesen szolgált. A társaság zászlaja alatt levő nemes ifjúság a 
fejedelem oldala mellett és szeme előtt nevelkedett, hogy «hazájához 
való szeretetét az isteni félelemmel együtt több tudományokkal és 
jóságos erkölcsökkel tanulja és gyakorolja». Amikor Kolozsvárt, 
1707 április 24-én az első száz ifjú az eskü elmondása után térdre 
borult előtte, Rákóczi megölelte, megcsókolta valamennyit. Egy tanuló 
ifjú se feledkezzék meg soha a legnemesebb magyarnak erről a csók
járól és arról a szent lelkesedésről, mellyel az ifjúság zászlaját utóbb 
a sárospataki templom oltára előtt a seregek urának oltalmába aján
lotta. Hiszen Rákóczi arra a magyar ifjúságra gondolt, mely tudo
mányban, katonai ösmeretekben, vitézségben, lovagiasságban a hazá
nak reménye, szemefénye, büszkesége.

Alkotását és terveit az események elsodorták ; de eszméi a 
megalkuvó nemzetet is gondolkodóba ejtették.

A rendes katonaság felállítása után nyolc esztendővel az 
1723 : LXX. t.-c. kívánatosnak tartotta, hogy az akadémiákon necsak 

bölcseleti, hittani és jogi tudományokat, hanem külföldi egyete
mek példájára — olyan tárgyakat is tanítsanak, melyek a polgári és 
katonai szolgálatra készítenek elő. Ez a nagyszombati, kassai és 
kolozsvári egyetemek kibővítésével, vagy egy magyar hadtudományi 
(nemesi) akadémia felállításával történhetett volna meg. Az ország
gyűlés úgylátszik az elsőre gondolt, mikor az 1741 : XLIII. t.-c.-ben 
köszönetét mondott Mária Terézia királyasszonynak a nagyszombati 
nemesi nevelőház jobb karba helyezéséért s azért, hogy a nemes 
ifjúság jobb nevelése és oktatása érdekében intézkedni fog. A máso
dikra nézve a rendek semmiképen sem tekinthették megoldásnak, 
hogy 1752-ben megalapította a wiener-neustadti katonai akadémiát; 
hiszen még az 1792 : IX. t.-c.-ben is sürgetniük kellett, hogy a 
katonai akadémiákban a magyar ifjúságot is kiképezzék hadiszolgá
latra. A magyar testőrség felállításában (1760.) sem a nemes ifjak 
kiművelésére, hanem az udvar fényének emelésére való törekvést 
vettek észre, bár örömmel és büszkeséggel látták az ifjaknak iro
dalmi és tudományos törekvéseit.

Az 1723. évi rendek kívánságait határozottabban mondták el 
az 1802. éviek, mikor a IV. t.-c. ben elrendelték, hogy addig is, míg 
a nemes ifjaknak a hadi tudományokban való kiképzésére akadémiát 
állíthatnának fel, a pesti egyetemen egy tanszéket szerveznek a
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katonai tudományok előadására ; egyúttal pedig törvényke iktatták 
azokat az alapítványokat, melyeket egyesek tettek, hogy á bécsi 
katonai akadémiában, míg az országban hasonló intézet nem lesz, 
nemes ifjakat képezzenek ki a hadi tudományokban.

Mikor azután az 1807. évi országgyűlésen a karok és rendek 
a honvédelem ügyét tárgyalták, «tanácskozásaikat — a VII. t.-c. 
szerint — nemcsak a jelen időre, hanem a jövendő korra is kiter
jesztették; s hogy fiaik és utódaik nemcsak erővel, hanem annál 
hathatósabban : tudománnyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért 
és a felséges uralkodó házért harcolni : a király iránti hódolatuk és 
honszeretetök érzelmeitől indíttatva, önkéntes ajánlataikból jelentékeny 
alapot gyűjtöttek össze, melyből az országban nemzeti katonai aka
démiát állítani és a hadi tudományokat fejleszteni lehessen. Ennek, 
a Ludovika királynéról elnevezett akadémiának a törvénycikkek 
szerint az a főcélja, hogy benne a magyar ifjúságot oly tudományokra 
oktassák s oly nevelésben részesítsék, melynélfogva a rendes had
seregben s a (nemesi) fölkelésekben a haza hasznos szolgálatára 
alkalmasak és képesek legyenek. Megengedték azonban, hogy a 
benne nevelt ifjak állami szolgálatba is léphessenek. Ellenben az 
újraszervezés idején az 1872 : XVI. t.-c. szerint az a m. kir. honvéd
ségi Ludovika-akadémia rendeltetése, hogy egyfelől önként jelent
kező badapródokat képezzen ki alkalmas tisztekké a honvédség keretei 
részére, másfelől szolgálatban levő kitűnő honvédtiszteknek alkalmat 
nyújtson, hogy magukat a hadtudományokban tovább képezhessék. 
Ez a felsőbb tanfolyam a tényleges állományú honvédtiszteknek 
mindenesetre módot nyújtott, hogy a katonai tudományokkal egye
temi fokon foglalkozzanak. De mindakét tanfolyamban megvolt és 
megvan a numerus clausus. 1848-ban, a szabadságharc idején sem 
sikerült a kormánynak az a terve, hogy más ifjakat is a Ludovika- 
akadémiában, vagy magán az egyetemen készítsen elő csapattiszti 
feladatokra. A viszonyok nem kedveztek a rendszeres tanulmányok
nak. Mindamellett a kormány 1848 november 16-án az egyébként 
üres egyetemen hadtudományi tanfolyamot nyitott, s a beiratkozott 
200 hallgató négy hónap múlva már tiszt lett a honvéd hadseregben.

A véderőről szóló 1868 : XL. t.-c. 21. §-a a középiskolákat, 
vagy más ezekkel egyenlőrangú tanintézeteket végzett ifjaknak meg
adta azt a jogot, hogy egyesztendei önkéntes szolgálat után már a 
tartalékba kerüljenek. Megengedte, hogy ezt a szolgálatot főiskolai 
tanulmányaik megkezdése vagy azok bevégzése után teljesítsék. Aki 
az önkéntesi iskolában hadtudományi tárgyakat hallgatott s azokból 
sikeres vizsgálatot tett, hadnagyi, vagy hadapródi rangot nyert; aki 
azonban nem felelt meg, az 1889 : VI. t.-c. értelmében a csapatnál
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még egy esztendeig tartozott szolgálni, miközben az önkéntesi iskolát 
újból látogathatta. Minthogy az 1882 : XXXIX. t.-c. az egyévi önkén
tesség jogát a honvédségnek is megadta, az előírt 13—14 tárgyat a 
csak magyarul tudók is hallgathatták s főiskolai tanulmányaikat 
hadtudományi ösmeretekkel egészíthették ki. Különösen a taktika, 
tereptan, a terep ábrázolása, a gyakorlati méréstan, a fegyvertan, az 
erődítés- és várharc tana s a hadsereg szervezetének ismertetése 
tarthatott számot az ifjúság tudományos érdeklődésére. És első sor
ban ezek —• a hadtörténelemmel együtt — azok a hadtudományi 
tárgyak, amelyeket oly helyőrségekben, ahol egyetemek vannak, 
előbb-utóbb az egyetemekre kell áttenni, hogy ifjaink alaposabban és 
nyugodtabban foglalkozhassanak velők, mint ahogy azt katonáskodá
suknak tömérdek foglalatossága közt, az egyéves önkéntesi iskolák
ban tehetik.

Ezeket a collegiumokat a hadvezetőségtől kivezényelt, de az 
illető egyetemektől elfogadott, vagyis magántanári képesítéssel ellátott 
tudós katonatisztek adnák elő, ami hadtudományi irodalmunknak 
nevezetes gyarapodását jelentené. Előadásukat, az egyetemek szerve
zetéhez képest, minden egyetemi polgár szabadon hallgathatná, de 
egyenesen kötelezve volnának reá azok, akik majdan belépni akar
nak az egyéves önkéntesi iskolákba, hogy zászlósi vagy tiszti jogo
sultságot szerezzenek maguknak a tartalékban, illetőleg a szabadsá
golt állományban. Az ott teendő vizsgálaton fölmentenék őket a 
felelet alól mindazon hadtudományi tárgyakból, melyeknek egyetemi 
hallgatását indexeik colloquiumi bizonyítványával igazolják. Az önkén
tesi év, jelen alakjában, túlságosan sokat követel ifjúságunktól, mikor 
német nyelven előadott 10—12 katonai tárgyból való vizsgálat lete
vésén kívül a katonai gyakorlatok pontos, sőt mintaszerű végzését is 
elvárja tőle. A hadtudományokkal az egyetemen való megismerkedés, 
amelyet már ottan egybe lehetne kötni a vívás és a céllövés gyakor
lásával, ifjainkat már a hadseregben vagy a honvédségnél való tény
leges szolgálat előtt nemcsak katonai szellemmel töltené el, hanem 
oly időkben, mint a mostani, mikor a kiképzésre nem sok időt lehet 
fordítani, ezt az értelmes, tanult és lelkes fiatalságot pár hét múlva 
már a csatatérre is lehetne vinni. Krobatin hadügyminiszter a folyó 
1914. évi augusztus 31-én a monarchia főiskoláinak ifjúságához inté
zett felhívása szerint azért szervezte (bár csak Ausztriában állította 
fel) az akadémiai önkéntesek altiszti iskoláit, mert «a lelkes hazafiság, 
mely ezeket az ifjakat vezérli, kellő biztosítékot nyújt arra, hogy 
ezek, mint katonák, célszerű kiképzés után a hadseregnek igen 
sikeres és értékes szolgálatokat fognak teljesíteni.»

A kolozsvári egyetem ifjúságából körülbelül százan jelentkeztek
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erre a szolgálatra s így — ahogy a hadügyminiszter remélte is — a 
hadsereg iránt megnyilvánuló lelkesedésüknek valóban fényes jelét 
adták. Ezernél többre megy azoknak a hallgatóinknak száma, akik 
mint önkéntesek máris ott küzdenek a dicsőség mezején, vagy vár
ják, hogy odamehessenek. Márki Sándor.

ÚJ IDŐK.1

—• Adatok a háborúnak a művelődés ügyére tett hatásához. —

Amióta a világháború dúl, egész lényünket ez a világesemény 
tölti be. Képtelenek vagyunk másra gondolni, egyébbel foglalkozni, 
mert érezzük, hogy ezekben a csatákban dől el sorsunk, ott készül 
a világ jövője. Szinte aggódás fog el arra a gondolatra, hogy a jobb 
erkölcs, az erősebb lélek nem jár mindig együtt az erősebb karral, 
mint most és hogy az emberiség minden szellemi és anyagi java, 
annak évszázadokkal való visszavetése ez esélytől függhet.

Minő felforgató visszahatásokat és korszakos átalakulásokat rej
teget az idők méhe : ez a súlyos probléma nehezedik már most az 
emberiség sorsáért aggódó, tisztán és előre látni akaró, egyetemes 
tájékozódásra szomjazó legkiválóbb elmékre. Velük együtt milliók 
érzik szükségét ennek a felocsudásnak és feleszmélve, sejtik, hogy a 
mai világhelyzet a tanulságoknak kiapadhatatlan forrásává, valóságos 
tengerévé lesz. Nem csoda tehát, hogy boldog-boldogtalan erről gon
dolkodik, beszól, ír; s ha mi ezúttal ugyanebbe a hibába esünk, szol
gáljon mentségül, hogy ennek a háborúnak az eredményeit nemcsak 
a diplomácia irodáiban dolgozzák fel, hanem a tudós műhelyében, az 
író asztalán és a nevelő a katedrán. Igazolásul felhozhatnók, hogy 
nem kétes elméletek alapján akarunk spekulativ jóslásokba bocsát
kozni, hanem megkíséreljük, vájjon az eddigi jelenségekből és tények
ből2 - függetlenül a háborúnak valószínű és kívánatos kimene
telétől — nem lehet e máris bizonyos eredményeket leszűrni ? Most 
elnémultak az elméletek, hallgatnak a szavak ; helyettük a tények 
beszélnek, az eredmények harsognak. Ezeket napról-napra közli a 
sajtó: csak össze kell gyűjteni, célunknak megfelelően helyesen cso
portosítani és e tények logikájára alapítva, megkonstruálhatjuk a

1 Készletek a M. P. T.-ban 1914 október 17-én tartott felolvasásból. 
A dolgozat néhány fejezete a Néptanítók Lapjában jelent meg (1914).

2 Jórészt német viszonyokról szólunk és német források alapján, 
amelyek mostanában is rendelkezésünkre állnak.
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jövendő alakulás, fejlődés vezető vonalait. Bármily szoros kapcsolat
ban legyen is ez a háború a politikával, már erre a helyre való 
tekintettel, azt kerülni "tartozunk. Nem hallgathatjuk el azonban ma
gának a háborúnak azt a fontos tanulságát, hogy a politikát a peda
gógiától és megfordítva a pedagógiát a politikától nem lehet és nem 
is szabad elválasztani, elszigetelni. Az érzelmi politikát az észszerű 
politikának alárendelni nem könnyű dolog és ha valaha, úgy most 
eszmélhetünk arra, hogy mi az igazi kultúrpolitika mibenléte és 
milyen nemzeti kultúrpolitikát kell nekünk követnünk.

Ma még a legnagyobb pesszimista előtt is nyilvánvalóvá lett, 
hogy történelmi időket élünk és mélyreható átalakulások küszöbén 
állunk. Jóllehet csak az elején tartunk ennek a hatalmas világtusá
nak, amelyet az utókor bizonyára «a nagy kultúrháború» néven fog 
elkönyvelni, mindannyian érezzük, hogy így tovább nem maradhat 
és hogy a mostani gigászi küzdelem lezajlása után új korszak, új 
élet veszi majd kezdetét. S minél beljebb megyünk ebben az élet- 
halálküzdelemben és minél tovább gondolkodunk, annál bizonyosabb 
lesz előttünk, hogy a világnak nemcsak a térképe fog megváltozni, 
hanem tartalma, irányító eszméi is. Ma azonban még minden vajúdik.

Uj idők nem maguktól lesznek ; új idők voltaképpen új esz
ményeket, értékeket jelentenek ; az értékek pedig gondolatokból, 
eszmékből lesznek, amelyek új emberek munkája révén öltenek testet. 
Munka pedig erő nélkül nem képzelhető. Hol vannak, voltak, lesznek 
ezek a teremtő erők ? Még pacifista létemre is elismerem, hogy jól
lehet a nyugalmas béke a produktív alkotások igazi ideje, a háború, 
ez a leghatalmasabb imperativus, ez a legóriásibb erőpróba, az erő
nek új forrásait nyitja meg, amelyből addig nem sejtett energiák 
törnek elő szinte hihetetlen gazdagságban. S itt nemcsak és kevésbbé 
a romboló nyers erőkre gondolok, hanem egyúttal és inkább a ter
melő és nemesítő erkölcsi energiákra.

Inter arma silent Musæ : ez a mostanában sűrűn felkapott 
szállóige a termelő kultúra egészéről áll. Amint a közlekedési esz
közök lekötöttsége megbénítja a forgalmat és vele a nemzetköziséget, 
úgy a háború felszívja és magába olvasztja az embereknek sokoldalú 
érdeklődését. A napisajtó máris kizárólag ekörül forog és előrelát
ható, hogy a tágabb értelemben vett irodalom és művészet is jó ideig 
ebből fog táplálkozni. (Berlinben és Lipcsében máris megindult egy- 
egy ilyen sorozatos vállalkozás.) Élénken emlékszem, hogy a 70—71-es 
német-francia hadjárat évtizedekig éreztette hatását. Mennyivel inkább 
fog ez most bekövetkezni ! S valóban a háborús irodalom mellett 
szomszédainknál máris jelentkezik valamelyes háborús kultúra és 
bölcselet (Kriegskultur und Knegsphilosophie, Kriegskunst, Kriegs-
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rnusik). A tudomány tőzsdéjén is beállt az értékeknek rohamos ár
esése; a forgalmat erősen kellett korlátozni, helyenként beszüntetni. 
Ennek és a következő esztendőnek könyvtermelése kifejezetten hábo
rús jelleget és erős visszaesést fog mutatni — ami, tekintettel az évek 
óta tapasztalható túltermelésre, nem is olyan nagy baj — ; a tudo
mányos folyóiratok is részben és ideiglenesen megszűntek, avagy csak 
nagyon megszorított terjedelemben jelennek meg. A külső kulturális 
tevékenység e csökkenése mellett azonban mintegy a felszín alatt 
tovább működnek a kulturális erők. Az események hatalmasan meg
termékenyítik az elméket, átértékeléseket eredményeznek, sőt egészen 
új értékeket vetnek felszínre.

Az anyaggyűjtés munkája, főleg szomszédainknál, máris eré
lyesen megindult. A kor okmányait «Dokumente des Hasses», «Doku
mente der Menschlichkeit» és hasonló vállalatok megörökítik ; a ber
lini kir. könyvtár «Kriegssammlung» -jában minden, a háborúra vonat
kozó nyomtatványt összegyűjt és több helyen hadimúzeumok felállítását 
készítik elő. Nálunk a belügyminiszter szintén utasította az illetékes 
hatóságokat, hogy az idevágó anyagot küldjék be a M. N. Múzeum 
könyvtárának, hogy a későbbi történeti kutatások részére biztosíttas- 
sék. Az Alföldi magyar közművelődési egyesület pedig országos harctéri 
kiállítás összeállításán fáradozik, mely hadi jótékony célzattal Buda
pesten és a vidéken bemutatásra kerülne.

E szűk helyen merőben lehetetlen a magunk elé tűzött nagy 
feladatnak teljesen megfelelni, azért beérjük azzal, hogy a várható 
átalakulásnak általános jellegére rámutatunk és néhány kirívóbb, az 
eddigiek által máris tisztázott vagy legalább megokolt jelenségre 
utalunk. Töredékek, kulturális vallomások ezek ; gyötört elménkből 
és szorongatott szivünkből kikívánkoznak és bár szubjektív jellegűek, 
rokon lelkekben talán buzdító visszhangot keltenek, mert hisz mi, 
nagyjában, ugyanazon a szövetséges szemüvegen át nézzük a világ- 
történelmi események folyását.

1. Bármily különösnek lássák is, ennek a háborúnak legelső és 
legközvetetlenebb tanulsága — maga a háborít. Az a tény, hogy há
ború van, hogy ezernyi kétség és hitetlenség ellenére mégis meg
született és a képzelhető legnagyobb arányokban ez az «Uberkrieg», 
a maga óriási negációjával hatalmas leckét tár elénk, amelynek be
fogadására alig vagyunk képesek. íme a legnagyobb szemléltető oktatás 
(leçon de choses), egy hihetetlen méretekben lefolyó lélektani és peda
gógiai kísérlet, amilyenhez fogható még nem volt. Nemcsak a külső 
világban vitt végre elemi pusztításokat, hanem belső világunknak is 
nem egy kincsét, ereklyéjét döntötte romba. S nem a legrosszabbak 
közül valók azok, akiknek énjét egészben vagy részben szétrom-
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boita.1 Hogy ez a háború a meglevő értékeknek milyen és mekkora el
tolódásait, átalakulásait fogja megérlelni, arra megtanít maga a háborít, 
amelynek fogalma gyökeresen megváltozott. A művelt népek közt dúló 
modern háborúk már nem az ököl- és izomjog kizárólagos ügye. Ha 
az ókor hősiessége valójában természeti jelenség, a modern hősiesség 
egy évszázados nevelőmunkának az eredménye, amelynek középpontját 
az állam és az államközösség érzése foglalja el. Ilyen értelemben ez a 
mai világháború is a népek egész testi, szellemi és lelki energia- 
készletének és képességének leghatalmasabb megnyilatkozása.2

A háborúnak abszolút tényéből máris szükségképpen következ
hetünk annak hatásaira és arra, hogy ideig-óráig többé-kevóshbó minden 
meg fog változni. A hatások és visszahatások a tudomány, irodalom 
és művészet terén épp úgy fognak mutatkozni, mint a kereskedelem, 
ipar és főleg a politika vonatkozásaiban. Erezni fogjuk a változásokat 
az emberi tevékenységnek mindhárom : testi, szellemi és lelki irányában, 
hol pozitív, erősítő, hol pedig negatív, gyengítő értelemben. Előre
láthatóan erősödni fognak a következő tényezők : 1. vallásos szellem, 
Sí. hazafias érzés és államközösség s az ezt előkészítő társadalmi és 
nemzeti egységesítés, 3. militarizmus, 4. technika, 5. testi nevelés, 
6. német szellemi befolyás (nálunk). Viszont gyengülni fog : 1. a nem
zetközi kulturális közösség (kultúrinternacionalizmus), 2. a nemzetközi 
jogba vetett hit, 3. a külföldieskedés, 4. a világi erkölcstan (morale 
laïque), 5. a művészet, 6. az egyoldalú értelmi kultúra.

Látszólag bonyolult problémánkat megkönnyíti, ha a háború 
tényéből, immár módosított, kiszélesített fogalmából kiindulva, azt 
vizsgáljuk, hogy az eddigi sikerek és remélhetőleg a következők is, 
minek tudhatok be, mely tényezőknek köszönhetők. Ezek erkölcsiek 
és anyagiak. Már I. Napoleon megmondta, hogy a puszta fegyver 
csak eszköz, holt test a harcos kezében és csak ennek erkölcsi értéke 
szerint sok vagy semmi.

A Montecuccolinak tulajdonított, de valójában előtte Trivulzio 
olasz tábornagytól (1448—1518) eredő szállóige, mely szerint «a had-

1 Fusinato, volt miniszter, az olasz kamara tagja, a nemzetközi jog 
tanára és a hágai döntőbíróság tagja szept. 23-án szíven lőtte magát. 
Halála előtt fájdalmasan emlegette, hogy neki, a béke lelkes barátjának, 
meg kellett élnie a világháborút s hogy teóriáit, amelyeken egy ember
életen át gondolkozott, halomra döntötte a háború.

2 Der Krieg als geistige Höchstleistung, von Paul Harms (Berliner 
Tageblatt, okt. 2.). — Dr. Kahl berlini főiskolai tanár a háborúnak követ
kező modern meghatározását adja : «Krieg ist eine weltgeschichtliche 
Naturgewalt» (A háború világtörténelmi természeti hatalom).
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viseléshez három dolog szükséges: pénz, pénz és ismét pénz», ma 
csak féligazság. Mert jóllehet a hadviselő államoknak gazdagsága és 
gazdasági helyzete most is elsőrendű tényező, ez egymaga nem biz
tosítja a végleges sikert. Ma a pénz mellett döntő szava van még az 
erkölcsi és a technikai tényezőknek, ami már eleve ezeknek fokozott 
szerepére utal a jövendő ember képzésben. -A taktikusok és sztra- 
tégák feladata lesz, hogy majdan megállapítsák azokat az új tanul
ságokat, amelyekkel ez a háború technikai és hadászati szempontból 
szolgál.

2. Mondtuk, hogy a várható átalakulások a mai értelemben vett 
kultúra egész területére fognak kihatni : az ember belső és külső 
képzésére, a nemzeteknek saját és az emberiségnek egyetemes, mint 
eddig neveztük : nemzetközi közműveltségére. Mindezekről egyenként 
azonban csak akkor szólhatunk, ha előbb magának a kultúra fogal
mának, vagy talán helyesebben : tartalmának átalakulásával tisztában 
vagyunk. Minden kornak megvan a maga kultúrája : a tegnapé már 
nem olyan, mint a mai és más lesz a holnap kultúrája is. Tegnap még 
büszkék voltunk egy fejlett mtógrkultúrára, ma pedig egynémely nem
zetnek kultúrájába vetett hitünk is megingott. Mindmáig kultúra alatt 
fejlődést, haladást, pozitív alkotást, az ember életének és javainak 
megbecsülését és az emberben lakozó állatnak megfékezését értettük; 
háború alatt pedig hanyatlást, pusztítást, az ember életének és javai
nak semmibe vevését és a besztia korlátlan uralmát. Amaz első, békés 
kultúrával szemben ez utóbbi valóságos háborús kultúrává lett, amely 
most a XX. században még mindig erősebbnek bizonyult. A béke 
kultúrája nem állta ki a tűzpróbát; az események rácáfoltak a régi 
meghatározásra ; az jórészt megsemmisült. De e romok alól új, még 
ismeretlen «kultúra» fog megszületni, mely — reméljük — az eddiginél 
különben válik majd be. Ilyen értelemben elmondhatjuk, hogy a mostani 
háború voltaképpen kultúrháború a kultúráért. A béke szavait, eszméit 
érzéseit és cselekedeteit halomra döntötte a háborúnak megannyi 
tényezője, mert ezekkel volt a gondolkodásra, érzésre képtelen és csupán 
tettekben megnyilatkozó természet. Igen, ez a háború a természet és 
az ember ősrégi küzdelmének kiújulása az utóbbinak rovására ; a leg
nagyobb feszültségéig fokozott áramnak erőszakos kisülése. Mintha a 
természet fellázadt volna az emberiségnek az ő megfékezésére, leigázására 
évszázadokon át összegyűjtött intellektuális ereje ellen, és hogy bosszút 
álljon, felrobbantotta az emberiességet (humanizmust), megrabolta a 
kultúrát és maga alá temette a nemzetköziséget. Bebizonyosodott, 
hogy az ethikának a mai fogalmak szerint nincsen helye a mai immár 
eltemetett kultúrában.

Azok a visszaélések és megtorlások, amelyeket egynémely úgy-
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nevezett művelt nemzet mostanában elkövetett,1 többeket arra a kis
hitű és elkeseredett kijelentésre ösztönzött, hogy az emberek társadal
mában egyáltalában nincsen kultúra. Azt hisszük, hogy ez elhamar
kodott és igazságtalan ítélet : kultúra van és volt az emberiségben, 
de nem olyan magas fokon és olyan egyetemes kiterjedésben, mint 
azt hittük. A háború mindenesetre megtanított arra, hogy az ú. n. 
kultúrnépek nem egyenlő értékűek, mert meghazudtolták azt, amit 
kultúrának hittünk. Nincs tehát szükség sem új szóra (jóllehet az 
eddigi meglehetősen hitelt vesztett és fertőzött), sem új fogalombeli 
tartalomra, hanem arra, hogy a jövőben a szóval ne éljünk vissza 
és az elméletben megállapított tartalommal valóban meg is töltsük.

A kultúra meghamisításával karöltve jár a népek kulturális 
közösségének csődje, mert hisz különben épp az háríthatta volna el 
ezt a háborút. S lehet-e szó kulturális közösségről akkor és ott, 
amikor és ahol a kultúrának még legelemibb követeléseit sem telje
sítik? Jól mondja egy németül író magyar (Polgár Alfréd), hogy a 
térképen világosan felismerhetők az izobárok és izothermák,2 de olyan 
vonalak, amelyek a népek közműveltségi fokát tüntetnék fel, még 
nincsenek. Ezeket a szomorú, kijózanító tanulságokat azzal magya
rázhatjuk, hogy fennen magasztalt kultúránk javarészben csak külső
ség, melyre világszerte ráillik ez a szállóige : « Gratez le Russe, et 
vous trouverez le Tatare». A mai kultúra főleg értelmi; legjobb eset
ben tudás, sok tudás, lelki műveltség nélküli tudás, mely erkölcsi 
tekintetben még a legprimitívebb népek fokán áll. Talán még mé
lyebben, mert ezek irigységből, gyülölségből ekkora pusztítást nem 
vihettek végbe sem erkölcsileg, sem technikailag. íme az ember ős
természete évszázadok folyamán nem változott, nem javult jottányit 
sem. . .  Hogy a kultúrának mai fogalma mekkora helyreigazításra, eset
leg pótlásra szorul, azt legjobban az bizonyítja, hogy maguk a kultúr
népek azok, akik ez állítólagos kultúra érdekében egymás ellen síkra 
szálltak. Hogy a kultúrnemzetek két csoportja mekkora bizalmatlan
sággal, gúnnyal, sőt megvetéssel viseltetik egymás iránt, azt élénken 
szemlélteti az a szenvedélyes toliharc, amelyet az egész világnak a 
két tábor körül sereglett vezető elméi és kiváló szellemei egymás 
ellen folytatnak, Hivatott védők és hivatatlan prókátorok, akik rokon
érzésük vagy érdekeik szerint vélik dűlőre juttatni azt a fontos elvi 
és erkölcsi kérdést, hogy ebben a világtusában kinek van igaza, száll
nak perbe egymással a háború kitörése óta.3

1 L. Néptanítók Lapja 46. sz. : «Háborús megtorlások».
2 Az egyenlő barométer állású, illetőleg hőmérsékletű helyeket össze

kötő görbe vonalakat nevezik így.
3 L. Néptanítók Lapja 45. sz. : «Hol a z  igazság mostanában ?»

Magyar Paedagogia. XXIV. I—& 3
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3. Kultúráról szólva, nem mellőzhetjük az erkölcsöt, mely annak 
legjellemzőbb része és a vallást, mely ez utóbbinak legnemesebb meg
nyilatkozása.'*' A napról-napra nyilvánosságra kerülő adatokból még a 
felszínes újságolvasó is meggyőződhetett arról a háborús fejlemények
kel párhuzamosan kibontakozott egyetemes jelenségről, amelyet méltán 
nevezhetünk a vallásos szellem feltámadásának. Ezen épp oly kevéssé 
kell csodálkozni, mint azon, hogy az egyik hatalmi csoport még ezt 
a szent ügyet sem tartja tiszteletben. Mert amint egyrészt a cél itt 
is szentesíti az eszközt, másrészt lélektani szempontból mi sem ter
mészetesebb, mint az, hogy hatalmas válságok idejében a tömeglélek 
ugyanezt cselekszi, amit utolsó órájának közeledtével az egyén : megtér 
Teremtőjéhez, beléje helyezi minden reménységét. Amikor azonban 
megállapítjuk, hogy a vallást mint erőt és eszközt mindenütt felhasz
nálják : a léha Franciaországban, a szemforgató Angliában, az erő
szakos Oroszországban és az igazi vallásosságáról méltán híres Német
országban mégis különbséget kell tennünk ez utóbbi állam népének 
hagyományos vallási szükséglete és a többieknek a helyzet sugallta 
«vallásos hadi készlete és készültsége» között. A németek az Úristent 
már a béke és jólét idején megbecsülték; tehát szépnek, nemesnek 
tartjuk, ha császárjuk minden győzelem után hálával és sziklaszilárd 
bizalommal fordul Hozzá és ha a német csapatok az Eine feste Barg 
ist unser Gott éneklésével vonulnak be Antwerpenbe. «Vigasztalónak 
látjuk, hogy a háború napjai a különben vallásilag eléggé elközöm- 
bösödött magyar tömegek részére is az Istenhez térés napjai, fele
kezeti különbség nélkül» (Kozma Andor). Érdek és érzés szerint azt 
is értjük és jogosnak tartjuk, hogy a mohamedán népek szent háborúra 
szövetkeztek, nem, mint hajdan, az egész kereszténység, hanem csupán 
az iszlám elnyomói ellen. De visszatetsző, amikor a pogromok hazájában 
hivatalból ráparancsolnak a gyötört és gyűlölt zsidókra, hogy az orosz 
fegyverek sikeréért imádkozzanak és azt karhatalommal ellenőrzik ;

E kérdés gazdag röpiratirodalmából kiemeljük az oxfordi egyetem törté
neti fakultásának « Why we are at war ? Great Britain’s Case» c. és a 
louvaini egyetemnek ajánlott írását, mely a háború kitöréséért, természe
tesen, Németországot okolja. Viszont a magyar származású Lénárd Fülöp, 
heidelbergi egy. tanár «England und Deutschland zur Zeit des grossen 
Krieges» c. füzete Anglia bűnösségét bizonyítja.

* A háború és vallás viszonyáról is egész sereg főpap, tudós stb. 
számolt be szóban és írásban az utóbbi időben. Így a bécsi Urániában a 
különböző felekezetbeli hittudósok és lelkészek tartottak háborús előadá
sokat. Hogy a vallás mint lehet egyúttal a háborúból a béke felé kivezető 
út, azt legjobban a pápának ezirányú tevékenysége szemlélteti. (L. Nép
tanítók Lapja 62. sz. : «A vallás a háborúban»).
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-vagy pedig Galíciában tűzzel-vassal és kancsukával térítenek az or
thodox hitre és a vallásos érzést izgatással igyekeznek engesztel
hetetlen gyűlölséggé és vandalizmussá fokozni. A háborúnak mindezek 
a «vallásos» jelenségei hatással lesznek nemcsak a népek életére, ha
nem az ifjúság nevelésére, az iskolára is. Ezirányban tanulságos, ami 
Franciaországban októberben történt. Ott több csoportos kérelem ér
kezett a minisztériumhoz, hogy állítsák vissza a kötelező vallás- 
oktatást, amire Viviani miniszterelnök a minisztertanács nevében azt 
válaszolta, hogy Franciaország nem akar államvallást. Örömmel je
gyezzük fel, hogy nálunk a vallásos életnek a háborúval kapcsolatos 
megnyilatkozása mindenképpen és minden felekezetben méltónak bizo
nyult ügyünk egyetemes igazságához.

4  Úgy érzem, hogy a mostani világtusának leghatalmasabb 
tanulságai erkölcsi természetűek. Ami most folyik, valósággal az er
kölcsök mérkőzése - hogy csak a főbb ellenfeleket említsük egy
részt a németek komoly alapossága, másrészt a franciák léha espritje 
s az angolok kíméletlen önzése és megtévesztő képmutatása közt. Jól 
tudjuk, hogy ezzel felette nehéz és kiváltképpen kényes területre lépünk, 
mert semmiben sem oly ingatag és eltérő az embereknek a nézete, 
meggyőződése, mint erkölcsi dolgokban. Hozzájárul még, hogy legjobb 
akaratunk ellenére és még rendes viszonyok közepette is erkölcsi fel
fogásunk, ítéletünk egyéni, társadalmi és nemzeti befolyásoknak van 
alávetve ; mennyivel inkább most, amikor a hazafias érzés és lendület 
még a legtompább lelkeket is ellenállhatatlanul hatalmába ejti. Van-e, 
magyar vagy német ember, aki szentül ne volna meggyőződve annak 
az ügynek igazságáról, amelyért testvéreink küzdenek? Bátran mond
hatjuk, hogy ilyen ember nincs. De ugyanakkor felmerül az a kérdés, 
vájjon ellenségeinknek elméjében, szívében miképpen tükröződnek a 
mostani események ? Erre a súlyos és felelősséggel teljes kérdésre 
megbízhatóan és tudományosan csak úgy adhatunk helyes választ, ha 
a baj ősokát, csiráját tekintjük. Ez pedig, már tragikus erejénél 
fogva azt kell mondani, hogy sajnos nekünk ad igazat, a tiszta 
erkölcsöt mellénk sorakoztatja. Hogyan van azonban, hogy mind
amellett ellenségeink is a maguk igazát vitatják ? Erre két lehetőséget, 
magyarázatot találhatunk. Vagy nem látják saját téves beállításukban 
az okozati összefüggést az említett ősokkal, vagy nem akarják látni. 
Egyik magyarázat sem menti őket, mert vagy tudatlanságon, vagy 
ámításon alapszik.

A német erkölcsnek mibenlétét, gyakorlati megnyilatkozását 
•ezen a helyen felesleges fejtegetni. Mostan minduntalan szó esik 
ennek a népnek erényeiről : igazi vallásosságáról és Istenbe vetett 
bizalmáról, szigorú kötelességtudásáról és kitartó munkabírásáról, okos

3*
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takarékosságáról és éber szociális érzéséről. Az ő példájuk újólag 
igazolja azt az igazságot, hogy tiszta erkölcs nélkül nincs erős állam 
és hogy a dolgozó polgárság mennyisége és minősége a gyökere min
den ország többé vagy kevésbbé hatalmas fájának. Hogy milyen véle
ménnyel vannak magáról az életről, azt megmondja a következő 
vallomás : «Nem azért vagyunk e földön, hogy boldogok legyünk, 
hogy élvezzünk, hanem azért, hogy kötelességünket teljesítsük» (Bis
marcknak feleségéhez intézett leveléből). Nem kevésbbé jellemző rájuk, 
hogy a mostani súlyos időkben az otthonmaradtak részére ezt az: 
életelvet szabták: «Dolgozzatok, takarékoskodjatok és ne fecsegjetek!» 
A német szellem és erkölcs mibenlétét legjobban ők maguk fejezik 
ki. A nemrég elhunyt Richard M. Meyer mondta: «Hiszünk az ismét 
feltámadt idealizmusban és a német néplélek hatalmában ; hiszünk 
művészeink komolyságában, melyből új élet, új kultúra fog fakadni.» 
Herman Cohen tanár a berlini Kant-Gesellschaftban arra a kérdésre,, 
hogy miért gyűlölik a németet, a napokban imígy felelt : Mert nem 
értenek meg; nem értik azt az univerzalizmust, mely Kant filozófiájá
nak alapvonása és bennünket arra képesít, hogy minden nép kultú
rájának legjavát elsajátítsuk és a naturalizmust az idealizmussal 
összhangba hozzuk. A berlini keresk. főiskola rektora az idei félévet 
ezekkel a szavakkal nyitotta meg : «Hű munkálkodás tette naggyá 
Németországot!» Geibel a költő pedig prófétai ihlettséggel így szól: 
« fis kann an deutschem Wesen \ Einmal die Welt genesen. »

Milyen más ezzel szemben a világ másik felének erkölcse t 
A faji szempont, nem is szólva a vallásiról, teljesen csődöt mondott 
ebben a csoportosulásban, mely szellemi és erkölcsi elvek szerint 
alakult ki. Az egyik oldalon: műveltség, jog, becsület és szabadság; 
a másikon : kultúrálatlanság, jogfosztás, becstelenség és rabszolgaság. 
Ebben a háborúban a becsületes erkölcs mérkőzik a kétszínű Janus- 
morállal, mely a világerkölcsöt pusztulással fenyegeti és a rágalmak 
özönével nemzetek és egyének becsületét sem kíméli. Ez a teljes fel
fordulás legnagyobb szélsőségeiben a hadviselés módjában nyilatkozik 
meg, amely kezdve a genfi konvenció biztosította Vöröskereszt szán
dékos megsértésén, sőt üldözésén, folytatva az árulóknak biztosított 
magas jutalomdíjakon egészen a dumdumlövedékekig, vitriolbombákig 
és levegőből hajított nyilakig az embertelenségeknek -  Urbeslialiláten, 
mondja a német hihetetlen láncolatát tűnteti fel. Szomorúan ta
nulságos, hogy ebben nem a barbár oroszok, hanem a művelt franciák 
és angolok járnak elől.

Ne kultúráról, világkultúráról beszéljünk, hanem erkölcsről, 
világerkölcsről ! Mi morálpedagogiai és faji kongresszusokkal vesződ
tünk és tőlük vártuk az üdvösséget ; most pedig arra ébredünk, hogy
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•ezeknek a mozgalmaknak leglelkesebb szószólói, a franciák és az 
angolok, a gyakorlatban csak egy morálpedagogiát ismernek, az irigy
ségből, önzésből és gyűlölsógből táplálkozó pusztítást, és híres faj- 
szeretetök odáig terjed, hogy nem átallják saját fajbelieiket, sőt leg
szűkebb fajrokonaikat (az angolok a németeket) más fajok közre
működésével eltiporni. Most a nemzetközi faji kongresszusnak színhelye 
szárazföldön és tengeren a csatamezőkön van és az események beiga
zolják az I. nemzetközi faji kongresszus alkalmából hozzánk intézett 
körkérdésre adott válaszunkat, mely az angol imperializmust jelölte 
meg e törekvések valódi rugójául.

Mindez, természetesen, erkölcsi tekintetben is nagy és számos 
átértékelést fog maga után vonni. Véleményünk, rokonérzésünk gyö
keresen megváltozott ellenségeinkkel szemben és kétségkívül ugyanígy 
vannak ők is velünk. Az «emberiség lelkének térképe» tehát alaposan 
meg fog változni a háború után ; más kultúrák fognak kereszteződni, 
mint eddig, a múlt nagy kulturális tekintélyei és értékei részben kárt 
vallanak és melléjük újak sorakoznak.

5. A társadalom és általa a nemzet egységesítése ennek a hábo
rúnak legszebb hajtása. Amíg az államoknak külső viszonylataiban 
erős lazulás, sőt részben teljes szétmállás következett be, egyazon 
országon belül, legalább nálunk és német földön, ennek ellenkezőjét 
tapasztaljuk. A csúful ránk kényszerített háború, a nemzet bizton
sága, létérdeke és becsülete ellen intézett merénylet nyomában támadt 
kivételt nem ismerő, egyetemes felháborodás egy csapással ledöntött 
minden társadalmi és felekezeti, politikai és nemzetiségi válaszfalat, 
élő tartalommal töltötte el a formális hazafiságot és eleven erővé 
•edzette az állampolgári érzést. A polgárság lelke egybeforrt a katona
ságéval, az egész nemzet egy óriássá nőtt és egy szívvel-lélekkel áldoz 
a haza oltárán. « Liebesgaben«, a szeretet adományai,1 mondja a 
német, hogy jellemzően fejezze ki a társadalom dús adományait a 
hadbavonultak számára. Különös, csaknem azt mondanám : boldog, 
•de mindenesetre nagy korszak, amelyben az egyén semmi és minden : 
egoteizmusa eltörpül az óriási méretek között és voltaképpen mégis 
énjeinek összességéből alakul ki a világrészeket megmozgató erő. 
Mindez közvetetlenül azt bizonyítja, hogy az igazságos háború a tár
sadalmi gondolkodásnak és érzésnek leghatalmasabb nevelője, közvetve 
pedig, hogy ügyünk igazától mindannyian át vagyunk hatva. Ugyan
ilyen jelenségekkel találkozunk Ausztriában2 és Németországban: ott

1 A «szeretetadomány» kifejezést nálunk is használják az újságok 
és innen immár átment a nyelvhasználatba.

2 V. ö. Klein P. dr., volt osztrák miniszternek «Krieg und Gesell
schaft» c. tanulmányát (Nord u. Süd 1914 nov.).
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is mintha kihalt volna az aprólékosan önző individualizmus, melynek 
helyét az egész népet összekapcsoló szent érdekközösség foglalta el. 
Ezekben a komoly órákban, írja Harnack Adolf, ismét felfedeztük- a 
szabadságot és egyenlőséget, a testvériséget és istenfélelmet. Befelé 
békességre és türelmességre van szükségünk és a kasztszellemnek nem 
szabad többé feltámadnia. Ez mireánk is illik.

A magunk jövője szempontjából legbecsesebb és mindenesetre 
legkedvesebb nekünk ennek az óriás véráldozatnak az a békében ki 
nem vívható eredménye, mely a magyar nemzetnek fokozottabb meg
becsülését és kedveltségét mutatja be a monarchia legkülönbözőbb 
népei részéről és belátható időben bizonyára nemcsak kulturális, de 
politikai kihatásokat is fog érlelni.

6. Sok szó esik mostanában a militarizmusról is, aminek ma
gyarban a «katonai állam» felel meg. Nagybritánia váltig hangoz
tatja, hogy ő a müveit emberiség szabadságát óhajtja a német «mili- 
tarizmussal» szemben megvédelmezni — nyilván ezért szövetkezett 
Oroszországgal és a legkülönbözőbb tengerentúli néptörzsekkel. Egy 
Olaszországban élő német tudós azonban igen helyesen rámutatott 
arra,1 2 hogy a német militarizmusnál jóval veszedelmesebb a gazda
sági világuralomra törő angol marinizmus vagy navalizmus : a ten
gereknek és tengeri kereskedelemnek korlátlan bitorlása. S vájjon a 
kritizáló és féltékeny, sőt félő Anglia nem a militarizmus után kap- 
kod-e most maga is, amikor távoli gyarmatainak vad törzseit veti az 
európai harctérre és az egyesült királyságban a kötelező katonai szol
gálatot készül meghonosítani ? — Dr. Harris Aall, hollandus tudós 
hozzáteszi, hogy Németország az ellenségei részéről kárhoztatott, de 
talán még inkább irigyelt militarizmus ellenére is képes volt magát 
a világkultúra legmagasabb régióiba felküzdeni ; ez a militarizmus 
tehát sem Németország, sem a többi államok kulturális fejlődését 
nem akasztotta meg. «Akárhogy végződik ez a háború, ezentúl ka
tonai állam leszünk», mondta még a háború elején egyik filozófusunk - 
és hozzátette, hogy a kultúrát ne féltsük a hadseregtől (Németország
ban sincsen rá okuk), mert a kultúrának mindenek fölött nagy biz
tossági érzetre van szüksége. Valóban, amíg más mód nincs a béke 
fenntartására — s ezt pacifista létünkre ezúttal nem első ízben mond
juk3 — a hadsereg marad a kultúra legbiztosabb őrzője, védője.

7. Valamennyi tényező közül bizonyára a művészetek és a mű-

1 Ein Wort für Italien, von Prof. Robert Davidsohn-Florenz. (Ber
liner Tageblatt, 1914 okt. в.)

2 Örök béke, örök harc, írta Alfa (Bp. H. 1914 aug. 9.).
3 A békemozgalom jelene és jövője (Bpest 1914, 6., 21. lap).
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vészek érzik meg leginkább a háború bénító hatását. Csak tekintsünk 
körül és meglátjuk, hogy a művészet cselekvő és szenvedő, termelő 
és fogyasztó értelemben pang, sőt abszolúte is, mintha eltűnt volna. 
Ezen ne is csodálkozzunk. Vájjon mit keressen a művészet az érzések 
és az ízlés finomításában, az élet szebbé tételében, a világnézet 
megalapozásában és mint társadalmi kultúrszükséglet ott és akkor, 
amikor mind ezek az eszményi követelések meginogtak, mindenkit 
csak a nemzete létéért folyó küzdelem érdekel és minden energiát a 
kegyetlen prózai valóság szív fel ! íme kézzelfoghatóan bebizonyo
sodott a művészeteknek reális nélkülözhetősége, jóllehet csak ideiglenes 
és múló értelemben, ami természetesen nem érinti a művészetnek 
abszolút értékét és jelentőségét, az emberiségre való befolyását. Talán 
még vigasztalatlanabb a művészetnek szenvedő mérlege : vájjon ki 
tudná ma még felbecsülni azt a pótolhatatlan kárt, amely az emberi
séget a háború folyamán elpusztított műtárgyak és -remekek révén 
érni fogja! Egyelőre «tanulságosan» elmélkedhetünk azon a külön
böző eljáráson, amelyet a hatalmaknak két csoportja e tekintetben is 
követ. A német művészi lelkiismeretének szélső határáig elmegy és 
külön művészeti kormánybiztost rendel ki Belgiumba; az angolok 
szemérmetlenül garázdálkodnak Antwerpenben; az oroszok pedig 
ugyanígy Galíciában, Bukovinában és török földön. (L. Néptanítók 
Lapja 50. sz. : «Háború és művészet»).

8. A nemzetköziség összeomlása. Szomorú bizonyosság, hogy a 
mostani világháború a legnagyobb pusztítást a nemzetköziség terén 
vitte végbe; szinte romba döntötte a kultúrinternacionalizmusnak ha
talmas fejlődésnek indult és gyönyörűen, biztatóan kibontakozó épü
letét. Egyszerre szakadt ránk ez a débâcle és váratlanul, jóllehet a 
szinte szédületes fejlődés engem már régebben arra bírt, hogy óva
tosságra intsek.* Emlékezzünk csak vissza, hogy mekkora és mily 
hosszú küzdelembe került, míg nálunk végre maga az értelmiség meg 
tudott barátkozni a nemzetköziség gondolatával : kifejezésével és fo
galmával, amelyet itthon Apponyi Albert gróf is csak a «kultúr- 
internacionalizmus», vagy «a jó értelemben vett nemzetköziség » néven 
mert nyilvánosan, a törvényhozás helyén pártfogásába venni. A nem
zetközi oktatásügy még ebben a reá nézve kritikus esztendőben is 
teljes fejlődésben és virágzásban á llt ... amikor az óv derekán egyszerre 
összeroppant, még pedig annyira, hogy ma mindkét féltekén lábbal 
tapossák a nemzetközi udvariasságnak legelemibb szabályait is. Lesz-e 
itt feltámadás : milyen és mikor?. . . Lehetetlen, hogy ebben a pilla
natban a legőszintébb részvéttel ne gondoljunk ennek a nemes és
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üdvös mozgalomnak számos és szomorú áldozatára : azokra, akik 
tudásvágyuktól ösztönözve, hazánkból is külső országokba mentek 
(Dijonba, Grenobleba stb. a szünidei tanfolyamokra, Barcelonába a 
nemzetk. keresk. kongresszusra, s i. t.), oda vitték szeretteiket és 
pénzüket és mindezért embertelen bánásmódban részesültek és fogoly
táborokban sínlődnek . . . Vájjon mikor és kinek lesz ismét kedve, 
bátorsága ismeretvágyáórt rabszolgasággal lakolni, azokba a nagy 
garral hirdetett tanfolyamokba ellátogatni, vagy gyermekeit a di
csőített angol tengermenti telepekre elküldeni?... Szégyeljék magukat 
az idők végéig és csukják be boltjaikat.

Mit várhatunk az emberi tevékenység legkülönbözőbb fajtáira 
alakult nemzetközi központoktól (bureau-któl), amelyeknek rohamos 
szaporodását eleddig annyi jogos önérzettel szemléltük, arra nézve is 
kaptunk már Ízelítőt. így pl. az olimpiai játékok nemzetközi bizott
sága, bizonyára francia elnökének kezdeményezésére, elhatározta, hogy 
az 1916. évi versenyeket nem Berlinben fogják megtartani, mely 
pedig erre már teljesen felkészült, hanem New-Yorkban; ugyanakkor 
szóba került a német, osztrák és magyar bizottsági tagoknak kizá
rása.* Ennél jóval jelentősebb a nagy Internacionalenak, a proletár- 
ság világszövetségének összeomlása. A Párisban székelő nemzetközi 
szocialista iroda, a francia és a belga szociáldemokraták határozatá
ból és a németországi pártvezetősóg megkérdezése nélkül Felhívást 
bocsátott ki, mely a helyzetet a francia kormány szellemében felette 
egyoldalúan állítja be, amit a német szociáldemokraták lapja, a Vor
wärts, legerélyesebben visszautasított. A «Schwäbische Tagwacht» 
hozzáteszi, hogy az Internacionale immár porban hever és ezzel a 
franciáknak sikerült egy félszázadnak szinte emberfeletti munkáját 
elpusztítaniok. Rombolás vagy legalább is gyengülés várható a nem
zetközi egyesületek terén is. Elsőnek a Nemzetközi Zeneművészeti 
Társaság jelentkezett, amelynek elnöke a német származású Kretz- 
schmar Hermann dr., hazafias érzésének engedve, lemondott az elnök
ségről s ezzel egyidejűleg kiléptek a társaságból a német tagok. A tár
saság ugyanakkor megszüntette hivatalos lapját, abbanhagyta hivatalos 
ügyeinek vezetését és így képtelen a további működésre nemzetközi 
alapon. A nemzetközi cégér megszüntetésével a németek a magyar 
művészek bevonásával nemzeti alapon fogják a jövőben munkálkodá
sukat folytatni. Jellemző ellenségeinkre, hogy mikor így áll a társaság 
ügye, nem restellik sajtójukban világgá kürtő mi, hogy a Nemzetközi 
Zeneművészeti Társaság kizárta tagjai sorából a magyar és német

* Ezeket a laptudósításokat egy későbbi híradás szerint állítólag 
maga a bizottság elnöke megcáfolta.
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művészeket. A berlini hírlapírók kiléptek a nemzetközi sajtószövet
ségből; a francia kormány kiutasította a párisi Institut international 
pour la diffusion des expériences sociales főtitkárát, az osztrák szár
mazási! Broda tanárt és a társaságnak vagyonát lefoglalta a banknál. 
Énnél jelentősebb az a szomorú tény, hogy még a tudományos aka
démiáknak nemzetközi szövetsége is megingott, amiért Hermann Diels, 
я berlini tud. akadémia főtitkára, a felelősséget a franciákra és ango
lokra hárítja.

Ami a nemzetköziség büszke épületéből megmaradt és a romok
ból feltámadt, az szintén a liáború talajából nőtt ki, közvetve ennek 
érdekeit szolgálja, igaz, emberséges értelemben, ami engesztelő érzé
seket vált ki és a nemzetköziség őserejóbe és feltámadásába vetett 
hifiinket támogatja. Ezt a humanizmust a mostani kulturális ka
tasztrófa romjai alól meg kell menteni. Semleges országban három 
új nemzetközi tudósító iroda keletkezett: Genfben a hadifoglyok, 
Bernben a hadviselő államokban rekedt vagy ott tartott és Lausanne- 
ben az eltűnt és ismeretlen helyen tartózkodó külföldi polgári egyének 
{túszok) érdekében. Ezek az intézmények, amelyek az érdekelteknek 
írásbeli felvilágosítással is szolgálnak, bizonyára nem egy könnyet 
fognak felszárítani. Egy október végén kelt párisi híradás szerint 
Desplas képviselő nemzetközi bizottság kiküldését pendítette meg a 
hadifoglyok megszemlélésére. Tárgyi vonatkozásban ide tartozik a 
német külügyi hivatalnak az az intézkedése, amellyel Kühnemann 
Jenő dr.-t, a boroszlói egyetem bölcselettanárát, aki ismételten mint 
cseretanár működött, kiküldte az Egyesült-Államokba az ottani köz
vélemény tájékoztatása végett.

Ezen a téren a legnagyobb csapás a nemzetközi jogot érte, 
amellyel szemben már Kant is tartózkodóan viselkedett (1. «Zum 
Ewigen Frieden» c. tanulmányát). Dr. v. Liszt, a berlini egyetemen 
a nép- és büntetőjog tanára, egyik minapi előadásában joggal mond
hatta : «Egész életemen át buzgón fáradoztam a jognak nemzetközivé 
való tételén, és ma szétverve, szétzúzva fekszik előttünk a nemzet
közi jog.» A «Deutsche Juristen-Zeitung» 2. hadiszámában (okt.) 
de Niem is a nemzetközi jog értéktelenségéről ír és azt «papiros
jognak» minősíti. Mily nagy várakozással tekintettek világszerte még 
nem is régen a III. hágai konferencia elé, és ma keserűséggel és 
mély szomorúsággal kell megállapítani, hogy a két előző konferen
ciának annyi küzdelem és fáradság árán meghozott számos üdvös 
határozata rombadőlt, mert lábbal tiporták és hogy — ami még 
ennél is rosszabb alapjában megrendült a hit, hogy ezen az ala
pon valaha lehessen az emberiségen segíteni. Ennek a háborúnak 
nemcsak a népjog esett áldozatul, hanem még annál is több : kivé-
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gezték az emberi jogot. Érthető, hogy a nemzetközi jognak ez a 
megbénulása, mely a jövő perspektíváját is felette komoly és aggo
dalmas színben mutatja, behatóan foglalkoztatja a tudósokat, jo
gászokat. Dr. Kipp berlini egyet, tanár szerint a népjognak gyen
géje az, hogy nincsen az államokon kívül álló olyan tekintély, mely 
ennek a jognak erőszakkal tudna érvényt szerezni. A nópjog érvé
nyesítése tehát végső fokon az államok fegyverein és ágyúin nyug
szik, de azért mint békeintézmény nem értéktelen, mert tekintélyi 
érvként legalább — hivatkozhatni rá. Dr. Plener Ernő br. a «Nord 
und Süd» nov. számában megjelent «Der Krieg und das Völkerrecht» 
c. tanulmányában a népjogon mostanában elkövetett egész sereg sé
relmet sorol fel és azt indítványozza, hogy Ausztria, Magyar- és 
Németország vizsgáltassák meg ezeket az eseteket és tegyék majdan 
szóvá a III. hágai konferencián. Hasonló, de általánosabb természetű, 
mert valamennyi hadviselő államra kiterjedő indítvánnyal lépett fel 
legújabban Eoosevelt Tivadar.

A nemzetköziséggel szemben foganatosítandó megtorlásoknak 
egyik legközönségesebb, de egyúttal legoktalanabb módja a nyelvi 
üldözés (bojkott), amely ellenségeinknél már-már nevetséges túlzásba 
csapott át. Értjük, hogy a neuraszténiás félelemtől telített párisi és 
londoni utcákon ezekben a lázas napokban nem igen ajánlatos a 
német nyelv használata, bár nálunk bátran beszélhetnek és még 
buzgóbban tanulhatnak franciául és angolul de ami pillanatnyilag 
érthető, azt botorság a tanügyi intézményekben állandóvá tenni. Az 
orosz középiskolák mellett fennálló ú. n. szülői bizottságok kérvénnyel 
fordultak a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a német nyelv helyett 
az angolt tanítsák ; de a miniszter a szülőknél okosabbnak bizonyult. 
Németországban még csak nem is gondolnak ilyes oktalanságra, sőt 
nyelvi és politikai türelmességükben odáig mennek, hogy a fogoly
táborokban levő franciák részére ezek szerkesztette külön francia 
újságokról gondoskodnak. Viszont igaz, hogy a németeknek régi 
keletű nyelvtisztító mozgalma újabban erősen fellendült a világese
mények hatása alatt, de ez olyan érdemes igyekezet, amelynek jo
gosságához szó sem fór.

Soknyelvű hazánkban és Ausztriában a nyelvkérdésnek nemcsak 
kulturális, de elsőrendő politikai jelentősége is van. A fejlődés és 
rendezés ezúttal, úgy látszik, helyes és kívánatos mederbe terelődött, 
amennyiben egyrészt a nemzetiségi nyelveknek nagyobb tért,* a ma
gyar nyelvnek pedig az eddiginél különb súlyt és tekintélyt biztosít

* A székesfőváros felső kereskedelmi iskoláiban már tavaly megkezd
ték a délszláv nyelvek fakultativ tanítását.
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még a nemzetközi viszonylatban is. íme néhány erre vonatkozó adat. 
A prágai Union, az ifjúcsehek lapja, okt. 18. számában Abel T. a 
cseheknek melegen ajánlja a magyar nyelv elsajátítását, mert máris 
nyilvánvaló, hogy a háború után Magyarország befolyása a mon
archiában még az eddiginél is különb lesz. Egyúttal javasolja, hogy 
a cseh főiskolákon állítsanak tanszékeket a magyar nyelv és irodalom 
számára. Karinthiában a szülők körében mozgalom indult meg, hogy 
az ottani középiskolákon a francia helyett az olaszt tanítsák. Leg
újabban nálunk a liorvát országos kormány rendeletben utasította a 
tanügyi hatóságokat, hogy a hivatalos kiadványokban a «horvát-szerb» 
vagy «horvát és szerb» kitételt mindenütt helyettesítsék ezzel «horvát». 
Végül csak utalunk arra, hogy legújabb középiskolai reformmozgal
munkban a modern nyelveknek és különösen a német nyelvnek na
gyobb térfoglalása mintha már eleve számolt volna a mostani eshető
ségekkel. Emellett a német nyelv tanításának visszaállítását sürgetik 
legalább a bpesti népiskolákban, mások pedig az egységes iskola 
szempontjából kívánják a németnek tanítását a népiskola 5. és 6. osz
tályában (Körösi Sándor a Népt. Lapja 43. sz.-ban).

A nemzetköziségnek ez a letörése a máris túlzásba vitt kül- 
földieskedésnek erős megcsappanásában is megnyilatkozik. Tegyük 
nyomban hozzá, hogy ebben jótékony hatással lesz. Kezdték a német 
udvarok (és bizonyára folytatták a többiek), melyek az idegen udvar
hölgyeket felmentették, majd a jobbmódú polgárság is elbocsátotta 
francia és angol alkalmazottait. A nyelvi, szellemi megtorlást követi 
közgazdasági téren az ellenséges államok árúinak bojkottja. Ezt, őszin
tén szólva, nagyobb rokonérzéssel kísérjük mint amazt, mert ettől 
joggal várhatjuk a magyar iparnak megérdemelt és szükséges fellen
dülését. A külföldieskedés kiirtása szellemi téren is folyik. Blumen
thal Oszkár az eseményeknek az irodalomra gyakorolt hatásait ku
tatva,1 máris megállapítja a nemzeti, hazafias színdarabok feltáma
dását és azt a súlyos problémát veti fel, hogy milyen állást foglaljunk 
el a jövőben a külföld irodalmával szemben? Erre a németek azóta 
már megadták a helyes és hozzájuk méltó választ, amikor a Shakes- 
peare-darabok előadása érdekében megszólaltatták vezető egyéniségeiket.

Minthogy az emberiségnek kulturális javai között a tudomány 
kétségkívül a legnemzetközibb, itt helyénvaló annak a kérdésnek a 
tárgyalása, bogy tudományos téren milyen hatásokat és ellenhatásokat 
teremt a háború.2 Amily bizonyos, hogy a tudomány és első sorban 
a természeti és technikai tudományok csak fejlesztőén hathatnak a

1 Literarische Kriegswirkungen (N. Fr. Presse, szept. 19. tárca).
2 E kérdéssel foglalkozik t. к. a «Magyar Figyelő» nov. száma is.
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háborúra, épp oly bizonyos, hogy ez viszont ideig-óráig bénító be
folyással lesz a tudományos tevékenységre. Érthető, hogy ez mély 
szomorúsággal tölti el a tudomány férfiait, akik aggódva látják, mint 
sodródik bele a háború örvényébe a tudomány is, és mint omlik 
össze a tudományos tevékenységnek a nemzetközi együttműködésen 
alapuló rendszere és módszere, amelyet félévszázados buzgólkodás 
árán épp most sikerült volna tető alá hozni. Hiába tiltakozik ez ellen 
Gerhard Gran, a krisztiániai egyetem tanára egy minap «Háború, 
tudomány és haza» címmel tartott előadásában, amelyben a tudo
mányt az egész emberiség hazájának vallja; hiába panaszolja Diele, 
berlini egyet, tanár, hogy a háború a nemzetközi tudományosságnak 
és a nemzetközi tudományos szervezeteknek sírját ásta — ebbe leg
alább egyelőre bele kell nyugodnunk. Ugyanakkor azonban Wilamowitz- 
Mœllendorffal remélnünk szabad, sőt kell, hogy a háború után lépésről- 
lépésre mégis sikerülni fog a széttépett kapcsokat ismét felújítani.

Németországban és nálunk az egyetemi tanárok is buzgón ki 
vették részüket a háborúból és amint a nemzet szellemi vezetőihez 
illik, kifelé és befelé szóval és írásban élénk tevékenységet fejtettek 
ki a szélesebb néprétegek felvilágosításában, buzdításában.'1 A német 
egyetemek tanárai egy «Nyilatkozatban» (An die Kulturwelt), melyet 
kb. 3000-en írtak alá, fejtették ki álláspontjukat, melyre a francia 
egyetemek válaszoltak és amellyel a kolozsvári egyetem szolidaritást 
vállalt. A bécsi egyetem még aug.-ban kifejezte szellemi és erkölcsi 
közösséget a német főiskolákkal, amelyeknek üdvözleteit most külön 
füzetben kiadták, úgyszintén azokat a válaszokat, amelyeket a német 
és osztrák egyetemek orvosi fakultásai a bpesti egyetem orvosi fakul
tásának üdvözlő átiratára küldtek. A németek nyilvános előadásainak 
«Deutsche Reden in schwerer Zeit»2 mintájára a bécsi egyet, taná
rok «Vorträge in ernster Zeit» címmel tartottak időszerű előadásokat. 
Hasonló sorozatot rendezett nálunk a Szabad Lyceum két más egye
sület bevonásával, továbbá az Országos hadsegélyző bizottság, a bpesti 
tudomány-egyetem (háborús előadások), a Társadalomtudományi Tár
saság, s m. t. Az egyetemek szerepéről és állásfoglalásából jegyezzük 
fel még a következő érdekesebb adatokat. A szászországi minisztérium 
kezdeményezésére vagy 50 lipcsei egyet, tanár vállalkozott arra, hogy 
a háborúnak különböző vonatkozásairól a nagyobb városokban elő-

1 A szomszédos érzelemvilágba mély bepillantást enged az a jelen
ség, hogy a német tudományos világ számos előadásban és röpirattal 
elsősorban Anglia erkölcstelen politikája ellen fordul.

2 Időközben külön füzetekben is megjelentek Berlinben Carl Hey- 
inann kiadásában.
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adásokat tart. A barcelonai egyetem nov. 21., az athéni dec. elején 
kibocsátott nyilatkozatban a németek mellett foglalt állást ; a portugál 
tud. akadémia ellenben még nov.-ben a német tudósok nyilatkozata 
(1. fent) ellen fordul. Ugyanígy dec.-ben 361 orosz tudós Renault, 
svájci jogtanár és Nobeldíj-nyertes ; társa Claparède, genfi egyet, ta
nár pedig a németek védelmére kel. Csak természetes, hogy napjaink
nak háborús jellege a szépirodalmi, társadalmi, sőt tudományos folyó
iratokra is rányomta bélyegét, ami az idevágó német és magyar köz
leményeknek (Weltkriegsliteratur ! Kriegsnummer !) tekintélyes és még 
folyton gyarapodó számában nyilatkozik meg.

A tudományt ért veszteségek rovatában kell elkönyvelni azokat 
az elég tekintélyes számú tudósokat, akik nemzetközi vagy külföldi 
tudományos expediciókban vettek részt és a háború kitörésekor ellen
séges állam területén lóvén, hadifogságba kerültek. Ez a sors jutott 
t. k. néhány osztrák tudósnak és a mi időközben kiszabadult barátosi 
Balogh Benedekünknek, aki a M. N. Múzeum megbízásából a távol 
Keleten kutatta a magyarság rokonait. Sajnos, még jóval nagyobb 
azoknak az íróknak, tudósoknak és művészeknek a száma, akik a 
harctéren hősi halált leltek és a kultúra részére megannyi elveszett 
energiát képviselnek. Hauser Ottó német archseologusnak 16 évi mun
kásságát pusztították el a franciák ; Gregorovius Ferdinánd kézirati 
hagyatéka pedig tűzvész martaléka lett, mikor az oroszok Neiden- 
burgot elhamvasztották.

Németország és hazánk még ezekben a súlyos időkben is biztató 
tanújelét adták annak, hogy mennyire megbecsülik a tudományt : itt 
is, ott is új egyetemek nyíltak meg. A majna-frankfurti egyetemet 
okt. 18. avatták fel csendben. A tanács távirati üdvözlésére a császár
tól hosszabb válasz érkezett, amelyben t. k. ezt olvassuk: «Vajha a 
tanítók buzgó kutatását és az előttük ülő német ifjúság szorgalmát 
mindenkoron az a főgondolat hatná át, hogy egységes szeretetben forr
janak össze a német hazáért. Ez a hazaszeretet az, amely a német 
népet most is oly erőssé és legyőzhetetlenné teszi.» A kultuszminiszter 
üdvözletében «ruhmvoll verödete Hörsäle» szavakkal céloz a világese
ményekre, amelyek ellenére is 380 hallgató iratkozott be a téli fél
évre. Egyetemekről lévén szó, jegyezzük fel végül, hogy a varsói egye
temet Kiewbe tették át, a löweni (louvaini) egyetemnek Cambridgebe 
tervezett áthelyezésétől utólag elálltak, Poincarét a glasgowi egyetem 
a lordrektori címmel tűntette ki, a belga királyt pedig a petrogradi 
tud. akad. tiszteleti tagjává választotta. Rólunk a «Berliner Tage
blatt» okt. 13. száma szószerint ezt írja: «A háború közepette Ma
gyarországon egész csendben két új egyetemet nyitottak meg Debre
cenben és Pozsonyban.» Ez a szűkszavú híradás sokat mond nekünk
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és a külföldnek. Mintha a történelem folyása megismétlődnék ! A XVI. 
században, a török hódoltság idejében, Melanchton Fülöp Nádasdy 
Tamásnak, a sárvári iskola alapításáért elismerő levelet küldött, 
amelyben t. k. ezeket olvassuk : «Ezzel bebizonyítod, hogy nem kétel- 
kedel hazád sorsának javulásán. Mert aki azt hiszi, hogy az ország 
örökkön-örökké szét lesz darabolva, nem fordítja tehetségét és pénzét 
iskolaalapításra.» A berlini egyetemet szintén a napóleoni időkben 
(1810), tehát a legnagyobb szükségben és sok külső veszedelem köze
pette alapította a porosz kormány.

Tanulságos volta miatt érdemes megemlékezni magának az is
kolázásnak állapotáról is ebben a háborús esztendőben. Amennyiben 
a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, egy okt. 7. berlini je
lentés szerint az orosz közoktatásügyi miniszter a háború tartamára, 
tehát bizonytalan időre az összes oroszországi iskolákat bezáratta. Ér
dekes, hogy a pénzügyminiszter már kimutatást is készített arról, hogy 
a költségvetésben mily nagy összeget fog ezen a réven megtakarítani. 
Ez az eljárás élénk világot vet az orosz kormányra, amely a művelt
séget és az iskolázottságot úgyis mindig kis adagokban adta a népnek. 
Arról is olvastunk, hogy Petrogradban és Moszkvában nagymérvű 
diákzavargások voltak a közoktatásügyi miniszternek ama rendelete 
miatt, mely a főiskolai hallgatóknak katonai szolgálatra való behívását 
megengedi. Ennek merő ellenkezőjét tapasztaljuk Németországban és 
nálunk. A német birodalom valamennyi főiskoláján az oktatás, éppen 
úgy, mint 1870, 71-ben, a rendes időben megkezdődik.* Az egyetemek 
tanrendje ugyan a tanárok egy részének hadbavonulása folytán módo
sul, de az oktatást minden német egyetemen fenntartják. A német kor
mányok közoktatásügyi minisztereit ugyanaz a meggyőződés hatja át, 
mint a magyar kultuszminsztert, aki a mozgósítás első napjától kezdve 
az oktatás fenntartása mellett döntött. Ausztriában dr. Bichard v. 
Wettstein egyet; tanár külön előadásban «Der Krieg und die Hoch
schulen» fejtegette a főiskoláknak ezidőszerinti hivatását.

Nálunk, tudjuk, a legnagyobb erőfeszítések árán azon voltak, 
hogy az iskolázást minden fokon fenntartsák, ami a hatóságok körül
tekintésével és a tanerők áldozatkészségével, bár helyenként korlátolt 
terjedelemben, sikerült is. Ezúttal kettős áldásnak bizonyult, hogy az 
országban annyi megfelelő iskolaépülettel rendelkezünk, amelyeket 
mostanában ideiglenesen laktanyáknak vagy hadi kórházaknak lehetett 
berendezni. Mily bölcsen igyekeztek ebben is a katonaság követel

* A berlini egyetemnek tavaly 9593 (8713 férfi +  880 nő) hallga
tója volt ; az idén 8035 (7059 férfi -f- 976 nő.)
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ményeit a kultúra szükségleteivel összeegyeztetni, azt szépen igazolja 
л honvédelmi miniszternek a székesfővároshoz intézett ezirányú leirata.

Itt tesszük szóvá az idegen állampolgárok gyermekeinek isko
lázását, amely a legújabb időkig semmiféle külön intézkedést nem 
tett szükségessé. Ámde az idegen alattvalókkal szemben Francia- és 
Angolországban tanúsított bánásmód immár Németországot is meg
torló lépésekre bírta és Trott zu Solz porosz kultuszminiszter nov. 
•elején kiadott rendeletével Poroszország nyilv. iskoláiból kizárja a 
külföldi gyermekeket, egyúttal személyes döntésének tartva fenn a 
valóban méltánylást érdemlő kivételes esetek elbírálását. A német 
sajtó szívesebben látta volna a kizáró rendeletnek visszavonását, ami
nek következménye az lett, hogy azt felette enyhén alkalmazzák. Mi 
azonban reméljük, hogy nálunk hasonló intézkedésre nem kerül sor.

Ámde óvakodjunk itt is a túlzástól : korai, sőt téves volna a 
nemzetköziség felett a lélekharangot megkondítani.* Igaz ugyan, hogy 
ebben a kritikus évben a legerősebb és nem is sejtett megpróbál
tatásokon ment keresztül, de még e súlyos viszonyok közepette is 
életképességéről tett bizonyságot. Hisz, hogy csak a főbbeket említ
sük, legalább három világraszóló nemzetközi kulturális összejövetelnek 
voltunk tanúi : a bíborosok pápaválasztó gyülekezetének, a szocialisták 
amerikai értekezletének és a nemzetközi mezőgazdasági intézet okt. 31. 
Kómában tartott ülésének, melynek 37 delegátusa között a hadviselő 
államok képviselői is helyet foglaltak. Az elnöklő Cappelli márki és 
képviselő, miután több kormánynak abbeli kívánságát közölte, hogy 
az intézet folytassa működését, egyúttal hangsúlyozta az intézményre 
a közeljövőben váró súlyos feladatokat : hogy az államokat segítse a 
háború által elpusztított értékek helyreállításában és kellően tájékoz
tassa a gazdasági termékek világpiacán. Az egyház, a munka és a 
földbirtok nemzetközi életének megnyilatkozását kiegészítik még más 
rokon jelenségek.

A nemzetközi kulturális mozgalommal kapcsolatosan kötelesség- 
szerűen nem mellőzhetem a vele szervesen összefüggő békemozgalom 
felemlítését sem, bármily kényesnek és hálátlannak lássák is. Azon
ban mint a pacifizmus régi munkása készséggel ragadom meg a ked
vező alkalmat egynémely tévhit és kétség eloszlatására. Teszem ezt 
annál nyugodtabban és bátrabban, mert mentnek tudom magam min
den szélsőséges irányzattól, túlzó utópizmustól. A pacifizmus berkeiben 
most mély csend, mert megdöbbenés honol. A megdöbbenés érthető, 
de a csend, a tétlenség — legalább a magyar békebarátok táborá
ban — nekem mulasztásnak és érthetetlennek tűnik feL Mi sohsem

* Halotti Ы szed a nemzetköziségről? (Népszava, nov. 15. v. c.)
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hirdettük az «örökbékét» és az antimilitarizmust s mindig elismertük 
a nemzet önvédelmi harcának jogosultságát. S vájjon mi másért in
dult meg a mi küzdelmünk és a magyar pacifisták nem erkölcsi 
kötelességet teljesitenének-e és egyúttal megőriznék a jövő munká
jukra oly fontos és elengedhetetlen kapcsolatot a néplélekkel, ha 
elveik fenntartása mellett a mi háborúnk mellett foglaltak volna állást 
és tehetségükhöz képest anyagilag és erkölcsileg enyhíteni igyekez
nének a háborúnak szomorú következményeit?

Magára a mozgalomra, bármily ellenmondónak lássék is az első 
pillanatban, a háború épp oly jótékonyan, tisztítóan fog hatni, mint 
akár a nemzetközi jogra, amelyen annyi fájó sebet ütött. Nem az 
igazi pacifizmus mondott most csődöt, amelynek erkölcsi szükség
szerűségét az események még az eddiginél is nyilvánvalóbbá tették,, 
hanem az ember természetének mivoltával mitsem törődő és merőben 
diplomatákra, konferenciákra, nemzetközi szerződésekre stb. támasz
kodó pacifizmus, amellyel az azzal üzérkedők másokat és talán ma
gukat is megtévesztették. Beméljük, hogy ez a reklám- és kalmár- 
pacifizmus végleg letűnt és ennek a külső pacifizmusnak helyét 
elfoglalja az a másik, belső, mely Kant szellemében és szavaival 
vallja, hogy «az örökbéke nem üres eszmény, hanem olyan feladat, 
mely elemeire bontva, célját mindjobban megközelíti». (Az 1795-ben 
megjelent «Zum Ewigen Frieden» utolsó mondata.) Ezt vitatjuk mi 
már évek óta 1 mindmáig. Erre utaltunk még nem sokkal is a háború 
kitörése előtt,2 mondván, «hogy szép és helyes, ha a békének élünk, 
de ezt a mai viszonyok között csak úgy engedhetjük meg magunknak, 
ha egyúttal erősek is vagyunk.» Továbbá (u. o. 21. 1.): «Pacifista 
szempontból is feltétlenül különbséget kell tenni művelt és (enyhén 
szólva) félművelt népek között. Az ilyen, a mások békéje és gazda
sága ellen törő népeknek megjavítása és szükség esetén megfenyítése 
jog és kötelesség szerint a műveltebb és hatalmasabb mester- és 
tanítónemzetekre hárul.» Én készséggel elismerem a háború nevelő 
hatását3 és azért legalább annyi joggal hangsúlyozhatom a békének 
a produktiv termelésben megnyilatkozó áldását. Hogy mostan csak a 
háborúnak akadnak lelkes szószólói, azon ne csodálkozzunk és inkább 
megelégedéssel vegyük tudomásul, hogy Hermann Bahrnak «Segen 
des Krieges» című minapi előadására maguk a militarista németek is 
azt jegyezték meg, hogy a háborúnak legszebb áldása a tartós béke. 
De nem folytatom, mert úgy vélem, hogy már ezzel is sikerült nem

1 L. : «A békeprobléma megoldásának egyik módja». Bpest, 1900. 91 ]•
2 «A békemozgalom jelene és jövője», Budapest, 1914. 25 lap.
3 L. Néptanítók Lapja 35. sz. : A háború mint nevelő.
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csupán egyéni állásfoglalásomat igazolni, hanem ami ennél jóval fon
tosabb : a racionális pacifizmus létjogosultságát.

9. Vonjuk le a még így is csak hiányosan felsorolt negativ jelen
ségeknek tanulságait. Ha kishitűségtől menten és csak némileg tudo
mányosan akarunk eljárni, nem szabad és nem lehet azt mondani, 
hogy a kultúrinternacionalizmus végleg csődöt mondott, hanem leg
feljebb azt, hogy a hozzáfűzött és megengedem, túlságosan vérmes 
reményeket ezidőszerint még nem volt képes kielégíteni. Ennek okát 
és magyarázatát abban a fontos tanulságban látom, hogy a mai kul
túra (1. fent) még nem bizonyult elég érettnek és erősnek a nagy fel
adatok megvalósítására, amelyeket a kultúrinternacionalizmus maga 
elé tűzött. Az alapzat nem volt elég szilárd, az alapfalak nem nyúltak 
elég mélyre, hogy elbírják a szinte szédítő gyorsasággal megnőtt épü
letet : a nemzetközi kultúrába vetettük minden hitünket, mielőtt azt 
elég erős nemzeti kultúrákkal bensőleg magalapoztuk volna. A mostani 
háború ebből a nézőpontból is méltán kultúrháborúnak minősíthető.

Igaz, az ezirányú törekvések, kezdeményezések jó időre meg
bénultak ; a világháborúnak immár helyesen felismert valódi okai a 
nagy hit helyébe még nagyobb bizalmatlanságot állítottak és a vele 
járó technikai súrlódások is egyelőre forgalmon kívül helyezték a 
tág értelemben vett nemzetközi tudományos tevékenységet, visszaszorí
tották a nemzetközi bureauk áldásos működését és leszorították a 
nemzetközi kongresszusok és világkiállítások megtartását. Evekre lesz 
szükség, amíg a nemzetköziség ezt a csapást kiheveri és működését, 
fejlődését folytathatja ott, ahol elszakadt. Bármennyire sajnálkozzanak 
azonban ezen velem együtt sokan, a kishitűségre, kétségbeesésre nincs 
okunk : már csak azért sem, mert tudományos tételként, igazságként 
állíthatjuk, hogy a nemzetköziség képviselte asszosziáció valódi erő és 
nemzetközi munkafelosztás nélkül ma már nem lehet lépést tartani 
az emberi tevékenység különböző területein megszokott nagyfokú hala
dással s hogy a valódi nagy alkotások a kultúrnemzeteknek ezt az 
együttműködését továbbra is feltételezik és megkívánják. A tudortiány, 
művészet és irodalom képviselői tehát tartsák mindenha szem előtt, 
hogy ezeket az értékeket, a legnagyobbakat, amelyekkel a haladó em
beriség dicsekedhetik, sohasem volna szabad lerombolni és az egyének 
avagy népek között dúló viszályoknak feláldozni — hanem ellenkezőleg, 
ezekkel a békés fegyverekkel kell ama viszályoknak elejét venni, csirá
jukat idejekorán kiirtani. A kultúrinternacionalizmus mint örök érték, 
amelyre az emberiségnek szüksége van, végleg nem pusztulhat el s bár 
lassan és némileg más utakon, bizonyára fel fog támadni. A dolgok 
mai állásából előre megállapítható az a természetes újjáfejlődési folya- 
m at, mely mint egy «részleges internacionalizmus» a két szövetséges 
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táboron belül fog külön-külön kialakulni és további közeledésül a most 
fennmaradt semleges államokat fogja közvetítőül felhasználni és szín
helyül választani. Emellett a nemzetköziség új fajtájaként a többnyelvű 
nemzetiségi országokban egy belső nemzetköziség fog kifejlődni, amely 
azzal, hogy egy országon belül a megértést és összetartozást előmozdítja 
és az ellentéteket kiegyenlíti, nagy hasznára lesz az államegységnek, 

Anélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznánk, külső és belső okok 
alapján előrelátható, hogy az ellenségek közül leghamarabb a franciák 
és a németek fognak ismét összebarátkozni. Ennek a két nagyra - 
hivatott nemzetnek párhuzamos együtthaladása az emberiség érde
kében nem ma kerül először szóba. Ilyenről álmodozott már Börne 
és az első Szedán idejében a francia Renan Ernő és a német Strausz 
Dávid, akik egyértelműen vallották, hogy ennek a két országnak 
fennállása a világ harmóniája érdekében szükséges. A francia egye
temek a németekhez intézett válaszuk végén azt mondják, «hogy a 
civilizáció nem egy nép, hanem valamennyi nép műve». Ezt a köz
helyet az teszi becsessé, hogy franciák hangoztatják és most. Dr. v. 
Liszt, berlini jogtudós, ezzel egyértelműen egy középeurópai állam- 
szövetség eszméjét pendítette meg, mely hivatva volna arra is, hogy 
Angliával szemben képviselje az új kulturális és jogi közösséget. 
A berlini «Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissen
schaft und Volkswirtschatslehre» c. egyesületben a háború és nem
zetköziségről lefolyt vitában szintén az a felfogás alakult ki, hogy az 
ellentétek a háború után ki fognak egyenlítődni és hogy a jó értelemben 
vett nemzetköziség nem ellenkezik a nacionalizmussal.-*'

10. Ezúttal minket főleg az érdekel, hogy ezeknek a világese
ményeknek milyen hatása lesz a nevelés ügyére általában és mennyi
ben érinti a magyar pedagógiát különösen? Eleve megállapíthatjuk, 
hogy a harctéren győzők a katedrán is diadalmaskodni fognak, mert 
hisz az okszerű összefüggés voltaképpen a megfordított: a győzők 
győzelmüket iskoláiknak, egész nevelési rendszerüknek köszönhetik.
A több mint valószínű és mindenképpen kívánatos végeredményből 
indulva ki, nem lehet kétséges, hogy a franciák, angolok stb. tapasz
talataikon okulva, nem csupán hadseregüket fogják német szellemben 
(mintára) reformálni, hanem iskolarendszerüket is. Ez természetesen 
nem lesz máról-holnapra megvalósítható és annál kevésbbé, mert a 
kultúrinternacionalizmus lerombolása után az ilyen törekvést hat
hatósan előmozdító nemzetközi tényezők és intézmények (1. fent) is 
meglazulnak, megsemmisülnek. A japánok rút hálátlanságán okulva,

* L. még a «Die Krise des Internationalismus» dr. F. Klein volt 
osztrák minisztertől (Deutsche Revue 1914 dec.).
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a németek még az eddiginél is féltékenyebben fogják őrizni nemzeti 
fölényük forrásait és résen lesznek, hogy hasonló eset akár egy új 
szövetségessel valaha meg ne történhessék. A nevelés ügye egyébként 
annyira kapcsolatos a népi, faji jelleggel, hogy puszta átvitele már 
•ezen hajótörést szenved. Itt belső megújhodásról van szó, amely 
mellett az asszimilált külső csak segítőtárs lehet.

Ami a magyar viszonyokat illeti, a militarizmusnak a testi 
nevelésben előrelátható térfoglalásán kívül nem igen hiszem, hogy 
mélyreható változások következzenek be. Nekünk megmaradnak Locke 
és Rousseau azok a nagyok, akik eddig voltak ; a németekben 
pedig már a múltban is szívesen látott mestereinket tiszteltük 
és az eredmények igazolták állásfoglalásunkat. Abban a remény
ben, hogy nem adok alkalmat félreértésre, itt még megkockáz
tatnám azt az óhajtást, hogy túlzásba ne essünk. A német befo
lyást nálunk nem kell fokozni, legalább külsőleg nem, legfeljebb 
belső, erkölcsi értelemben. Amint a harctéren, úgy a kultúrá
ban is szépen megfér egymás mellett ennek a két nemzetnek 
a géniusza, amelynek szövetségét, önállóságának megóvása mel
lett. kölcsönösen elismerjük harcban és békében egyaránt. Ebben 
az összefüggésben bölcs előrelátásra vall, hogy a magyar kormány 
elnöke annak idejében a nyilvánosság előtt a legerélyesebben meg
cáfolta azokat a kósza híreket, amelyek német csapatok szerepléséről 
regéltek a Magyarországba betört oroszok visszaverése alkalmából.

A politika és kultúra kölcsönös hatásai és amannak erre való 
befolyása sohasem volt olyan szembetűnő, mint most. A «Mégis huncut 
a német» a lomtárba került és helyét a «Mégis dicső a német» fog. 
lalta el. Ma nincs ember az országban, aki a németet ne tartaná a 
világ legelső, legderekabb népének, aki a velük való szövetséget ne 
tekintené nemzeti létünk legbiztosabb zálogának. Ezt a napisajtó sem 
győzi hangoztatni. És alighanem az ő hatalmas erkölcsi tőkéjüknek 
megirigylése, az ebből fakadó féltékenység és gyűlölség volt egyik fő
rugója annak, hogy a kalmár Anglia kiszélesítette a háború szin
tiedét. Nagyon is érthető ez az okfejtés : minden béke előkészítője a 
háborúnak és csiráját magában foglalja. Hogyan? így: a békében 
fejlődik a jólét ; a jólét felkelti az irigységet, az irigység pedig iker
testvére a háborúnak.

Mindez és a végső biztos győzelem természetesen nem maradhat 
hatás nélkül a mi közműveltségünkre sem,' amely már eddig is sokat 
tanult, kölcsönzött és köszönhet a németeknek. Előrelátható, hogy a 
német nyelvet ezután, ha nem is nagyobb terjedelemben és óraszám
ban, de legalább nagyobb lelkiismeretességgel és eredménnyel fogjuk 
tanítani, tanulni. Ettől azonban ne féltsük a magyar kultúrát : a ma- *

4*

*
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gyár géniusz szépen megfér a német mellett. A mostam leszámolásból 
a német erkölcs is győztesen fog kikerülni, az a morál, amelyet mi 
is a magunkénak vallunk.

11. Igyekezzünk most röviden összefoglalni azokat a tanul
ságokat, amelyeket a világháború már eddig is szolgáltat. íme az új ige.

I. Kijózanodás, lehullt az álarc és látókká lettünk. Ez a «lecke» 
megmutatta, hogy az ősember még nem pusztult ki, hanem csak kellő 
alkalomra, megfelelő viszonyokra vár, hogy feltámadjon. Most vége 
az önámításnak és tudjuk, hogy még nem tartunk ott, ahol hittük és 
reméltük.*

II. Ez a jelenség okozati összefüggésben a mai egyoldalúan 
értelmi alapon nyugvó emberképzésnek csődjét mutatja ; azt, hogy a 
nevelés a tanítás mellett nem részesült kellő figyelemben, jóllehet őt 
illeti meg a nagyobb fontosság. Ez a pedagógiai imperativus követe
lése, mely a nevelés «eszményi eszméjének» uralmát biztosítja.

TTT. Ennek megfelelően a rég hirdetett, de mindmáig meg nem 
valósított lelki, szellemi és testi nevelés a jövő problémája marad. 
A népek tusájában most és mindörökké az marad felül, akinek nem 
csak karja van a helyén, hanem a feje és a szíve is. Aki e három 
közül akár csak egyet is elhanyagol, annak fennállása veszélyeztetve van.

IV. A testi nevelésben szakítani kell azzal az iránnyal, amely 
egyoldalúan szolgálja a nyers izomkultuszt vagy merőben egészség- 
ügyi alapon áll. Ehelyett olyan rendszerre van szükség, amely az 
ellenállóképesség fokozása mellett az erkölcsi és lelki tényezőknek 
(nemes versengés, bátorság stb.) is eleget tesz.

Ezek a várható eredmények összhangban vannak a pedagógia 
követelményeivel is. Nem úgy a két következő kihatás.

V. A militarizmus elhatalmasodása folytán félő, hogy ez az irány 
az őt joggal megillető határon túl és már az iskolában igyekszik majd 
érvényesülni, aminek a már említett harmónikus nevelés nem látná 
éppen hasznát. Ugyanez áll a társadalomra való hatásról.

VI. Nemzeti kultúránk fejlődésének, önállóságának és független
ségének érdekében kellő határokat kell szabni az előreláthatóan és 
remélhetően kialakuló német szellemi fölénynek.

*

Mindenki tisztában van vele, hogy nagy és rendkívüli történeti 
időket élünk, de nem mindenki méltányolja ezeket egyformán. Vannak, *

* A lángelmével párosult jövőbe látás váltotta ki Goethéből már 
száz évvel ezelőtt ezt a vallomást : «Az erkölcs és a szép dolgában az 
emberiség voltaképpen semmit sem haladt az ókor óta.»
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Akik -— legalább titokban — vádolják a sorsot, hogy ezt a kort meg 
kellett élniök. Nincsen igazuk. Mert bármily súlyos megpróbáltatások 
is legyenek még számunkra fenntartva, amelyek mindannyiunk életét 
érintik, a végleges győzelembe vetett tántoríthatatlan hitre támasz
kodva, mély alázattal adjunk hálát Istennek, hogy megérhettük ezt a 
legtörténelmibb kort, melynek az a magasztos feladat jutott osztály
részül, hogy az igazság diadalát hirdesse a gazság felett és ezzel az 
emberiség haladásába vetett hitünket megerősítse. Ebben a meggyő
ződésben is egyek vagyunk hatalmas szövetségesünkkel. Bichard 
Dehmel, az 52 éves neves német költő, aki testi és szellemi tett
vágytól sarkalva, önként vonult hadba, onnan felnőtt gyermekeinek 
gyönyörű levelet küldött, melyben elhatározását a közös cselekvés 
szenvedélyével okolja meg és arra az esetre, ha többé nem térne 
vissza, azzal vigasztalja őket, «hogy egy gyönyörű élményt az ember 
még életével sem fizet meg drágán». Egy másik német író, Carl 
Hauptmann, a mostani időkről elmélkedve, írja: «Ezeket a napokat 
a legteljesebb, legegységesebb tettek töltik meg. Mintha egész Német
országon egyetlen dal vonulna végig . . . »

Üj időknek neveztem szerény elmélkedéseimet, jóllehet lelkem 
mélyében és titokban nagy időkre gondoltam. Az eljövendő nagy 
idők sejtelmével ebben a pillanatban azokra gondolok, akik az ország 
végváraiban és azokon túl küzdenek azért, hogy reménységünk valóra 
váljék. Hisz mindannyian tanulók vagy tanítók, neveltek vagy nevelők 
vagyunk. Seregeink is megannyi exponense iskoláinknak, a magyar 
pedagógiának. Szilárdan bízunk abban, hogy hős katonáink becsületet 
szereznek a magyar iskolának és a kivívandó eredmények lehetővé 
teszik ennek az iskolának és a magyar pedagógiának a Gondviselés 
által megszabott, nagy hivatásunkhoz méltó kiépítését. így legyen !

Kemény F eeenc.

A FRANCIA NÉPISKOLA ÉS A HÁBORÚ.

— Felolvasás a Magyar Pedagógiai Társaságban 1914 december 19.-én. —

A müveit népek kormányzásában ma már mindenütt érvényesül 
többó-kevósbbé a népakarat ; a háborúkat tehát manapság már nem 
az uralkodók szeszélye vagy nagy célokra törő akarata, és nem is az 
államférfiak zsenialitása vagy végzetes tévedése hozza létre, hanem 
a népek közhangulata. A nép egész érzésvilágának kialakulásában 
pedig részük van mindazoknak a tényezőknek, amelyek nevelően
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hatnak reá. A nép nevelésének legjelentékenyebb tényezője az iskola 
lévén, a pedagógia és a háború, bár eszméink világában szinte a két 
ellenlábas pólust képviseli, nemcsak vonatkozásba hozható egymással, 
hanem bizonyos mértékben oki és okozati összefüggés is lehet közöttük. 
A most folyó világháborúnak, e nagy szörnyűségnek még egyáltalán 
nem közismeretes előzményeit alkalmasint csak a történetírók fogják 
majd feltárni és elbirálni, jóval a háború befejezte után. De a nagy 
háború létrejövetelét némely tekintetben már most is vizsgálat és 
tanulmány tárgyává tehetjük. így pl. már most is foglalkozhatunk 
azzal a részletkérdéssel, hogy amikor a világháború kitörésében nyil
vánvalóan hathatósabb tényező volt a francia népi élek keserűsége, 
mint a német népléleké, vájjon a francia népiskola elősegítette-e a 
francia nép háborús hangulatának kialakulását ?

E talán nem egészen érdektelen kérdést vizsgálva, mindenek 
előtt dokumentumokat kell gyűjtenünk, amelyekre támaszkodva kér
désünkre megadhatjuk a feleletet. Ez az adatgyűjtés nem nehéz, mert 
a francia tanítóvilágnak és a francia iskolának egész élete a leg
nagyobb nyilvánosság előtt folyik le. A francia tanítók három nagy 
lapja, a Manuel Général de l’Instruction Primaire, a Revue de 
VEnseignement és a Journal des Instituteurs nemcsak a hatalmas 
szervezetekben tömörült francia tanítóságnak minden törekvését, 
óhajtását és panaszát, egész világfelfogását tolmácsolja híven, hanem 
a legtökéletesebb képet nyújtja munkájukról is. Az, ami e több száz
ezer példányban megjelenő lapok iránycikkeiben és az iskolai munka 
vezérfonalául szolgáló mintatanításaiban egyértelműen, ellenmondás 
nélkül elhangzik, bizvást a francia tanítóság egész gondolkozásával 
és érzésvilágával egyezőnek tekinthető. A tankönyvek, tanfelügyelői 
hivatalos jelentések, a gyermekek iskolai füzetei, a napi sajtónak az 
iskolai ügyekre vonatkozó közleményei szintén elfogadható adatokat 
szolgáltathatnak és megkönnyíthetik ítéletünk kialakulását.

*

Vájjon nem bűnös-e a francia népiskola abban, hogy a faj
gyűlölet érzését felébresztette vagy élesztgette a németekkel szemben ?

A Manuel Général 1912 szept. 14. sz. (27. 1.) a francia nemzet 
eredetéről közöl mintaleckét, mely nem egyszerű újságcikk, hanem 
azóta bizonyára sok ezer francia népiskolában valósággal elhangzott 
tanítás. E mintalecke szerzője írja : «Franciaországot kezdetben Gal
liának hívták ; első lakói gallok voltak, akiknek mi vagyunk az iva
dékai. De ereinkben nem tiszta gall vér folyik. Őseinket kétszer le- 
igázták, előbb a rómaiak, azután a germánok (ez a németek régi 
neve). A rómaiak és a germánok erőszakkal jutottak az ország birto



kába ; itt megházasodtak, gyermekeik lettek ; nagy idő múltával a 
legyőzöttek és a győztesek ivadékai elvegyültek és már csak egy 
nemzetet alkottak. Mi tehát három népből vagyunk.»

íme, ez a történeti mintatanítás a franciák germán eredetét 
egy harmadrész erejéig elismeri és hirdeti. A Bevue de l’Enseigne
ment Primaire-ben (1913 jan. 1., 282. 1.) abból az alkalomból, hogy 
egy hét alatt négy francia könyv jelent meg a német-francia kon
fliktus lehetőségéről, Marcel Mauss kifejti, hogy Franciaország és 
Németország között semmi igaz ok nincs a konfliktusra, hogy se faji, 
se műveltségi ellentétekről, sőt viszonylagos felsőbbségről se lehet 
beszólni és hogy a két nemzet között oly antagonizmus, melyet meg
szüntetni nem lehetne, egyáltalán nincsen. Az utolsó években teljes 
objektivitással és egészen diszkrét módon tárgyalták az 1870—71. 
eseményeket is. A Bevue de l’Enseignement Primaire 1912 május 25.-i 
mintaleckójében olvassuk (588. 1.) az 1871-iki békekötésről: «Kegyet
len béke volt ez, melyet nem szabad elfelejtenünk. Európa e gyászos 
dátum óta a fegyveres béke romboló és vészekkel teljes uralma alatt 
áll. Az 1870. év a civilizációban visszaesést jelent.»

Ez nem a revanche hangja, még kevósbbé a fajgyűlöleté, inkább 
az általános leszerelést sürgető pacifisták felfogása nyilatkozik meg 
benne. A Journal des Instituteurs (1913 márc. 9., 240. 1.) idézi az 
Indre-et-Loire megye főtanfelügyelőjének, Bossignolnak egyik hiva
talos jelentését, amely megemlékezik arról a panaszról, hogy egyes 
tanítók az 1870 —71.-i háborúról és Elzász-Lotharingiáról szóló taní
tásukat a revanche emlegetésével fejezik be. «Ez a legtévesebb és a 
legsértőbb vád, írja a főtanfelügyelő. Nem, a revanche eszméjének 
nyoma sincs itten. Jéna és Auerstädt már előre megvigasztalt ben
nünket Sedanért.»

A Manuel Général-ban (1912. évf., 66. 1.) olvassuk: «Békében 
akarsz élni szomszédoddal ? Akkor ne izgasd folyton magad ellen 
fecsegéseddel, se azzal, hogy minduntalan olyan dolgokat teszesz, 
amelyek rá nézve kellemetlenek.»

Ugyanez a lap ugyancsak 1912 őszén (194. 1.) igen szép erkölcs- 
tani mintaleckét közölt ezzel a címmel: «Aki gyűlöli felebarátját: 
gyilkos I» A tanítás eszmemenete ez : «Ne gyűlölni tanítsatok, hanem 
szeretni, mert a gyűlölet teszi gyilkossá az embert. Nem a háború 
az emberiség veszedelme, hanem a gyűlölet. Ne a hadsereg ellen 
izgassatok, hanem a gyűlölet ellen. Nem a kés a lényeg a gyilkosság
ban, a kés csak eszköz. Nem is a késnek az élő húsba való bemélye
dése a gyilkosságnak lényege, mert hiszen az élő hús vágásával gyó
gyítani is lehet. A gyűlölet a fő, mely a kést, a fegyvert kézbe adja.»

Hogy ennek a gyűlöletnek nem volt hirdetője a francia nép
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iskola, az kitűnik a háború kérdésének egészen nyílt tárgyalásából 
is. A Manuel Général 1913 május 29. -i erkölcsi mintatanítása a 
háború kérdéséről szól. E közlemény címe : «Boldogok a békesség- 
szeretők», már előre elárulja a tendenciát. Szó szerint idézzük belőle 
a következő részt (451. 1.) : «íme, itt állunk a háború nagy kérdése 
előtt. Mindenütt a háborúról beszélnek egy idő óta. De azért a há
ború mégis nagy teret veszített kortársaink lelkében és gondolkodá
sában. Hiszen van civilizációnk, amelynek szükséges feltétele a nem
zeteknek egymás iránt való bizalma. Minél jobb egyetértés uralkodik 
a nemzetek között, annál jobban halad az emberi társadalom. A bé
kés munka, a nemzetközi nehézségek megoldásában a békés eszközök 
alkalmazása, a békés hódítás a legjobban megfelel a modern, nagy, 
ragyogó és testvéri eszméknek. De e nemes és békés ideálunkból 
vájjon azt a következtetést vonjuk le, hogy nem kell többé katonai 
szolgálatot teljesítenünk ? Ez legalább is elhamarkodott dolog volna . . .  
A rosszúl őrzött és védett nemzet kész zsákmánya volna a békebontó, 
erőszakos, mások javaira vágyakozó szomszédoknak. De mi őrzi a 
nemzetet? A jó hadsereg. A jó hadsereg legfőképpen arravaló, hogy 
elkerüljük a háborút. De hogy ezt a célt elérhessük, kell, hogy a 
hadsereg erős, jól fegyelmezett, és jól begyakorolt legyen. Aki gyen
gíti hazájának katonai erejét vagy csökkenti katonáinak bátorságát, 
vétket követ el hazája ellen. A rosszúl védett országok körül minden
kinek megjön az étvágya. Ha akár mint egyének, akár mint nemzet 
szeretjük a békét, legyünk erősek és hatalmasok. Legyünk tehát 
békeszeretők, mint a jó, derék lovagok, akik nem kívántak rosszat 
senkinek, de akik tudtak harcolni az igazságért és a szabadságért.»

íme, e cikk határozottan hazafias, de korántsem háborús szellemű.
Még békésebb a Manuel Général egy másik erkölcsi tanítása 

(1912, 66. L) : «Aki a célt akarja, annak akarnia kell az eszközöket 
is.» A lecke felemlíti, hogy Napoleon, amikor valaki nagy sajnálko
zással beszélt előtte arról, hogy oly sok fiatal élet megsemmisül a 
háborúban, így felelt : « Nem lehet rántottát csinálni anélkül, hogy a 
tojást el ne törné az ember.» Ehhez a mintalecke a következő meg
jegyzést fűzi : «Napoleon ezzel azt akarta mondani, hogy nem lehet 
csatát vívni, ágyút elsütni, a mindenféle pusztító szerszámmal fel
fegyverzett emberekkel megküzdeni úgy, hogy a világon senkit meg 
ne öljenek. Aki a célt akarja, annak akarnia kell az eszközöket is. 
Azonban ha senki nem sajnálja is azokat a tojásokat, amelyeket fel
törnek, hogy finom rántottát készítsenek, igenis lehet sajnálni a hábo
rúban feláldozott emberek életét, igenis lehet sajnálni magát a háborút 
és meg kell tenni mindent, amit csak lehet, a háború elkerülésére».

Az utolsó években általában alig volt hónap, amelynek folyamán

об



a francia tanítóvilág a háború kérdésével valami formában ne foglal
kozott volna. 1912 november havában, állítólag véletlenül, egy hiva
talos távirat téves értelmezése következtében próbamozgosítást ren
deztek a német-francia határon, az arracourti kerületben. Éjjel fól- 
tizenkettőkor hirdették ki a mozgósítást, mely nagyszerűen sikerült : 
másnap reggel öt órakor a kerület minden tartalékos katonája benn 
volt a kerület középpontjában, Lunevilleben. Az egész francia sajtóban 
nagyon megvitatott eset után a népiskolai tanulókkal házi feladatot 
írattak, melynek tétele ez volt : «Elrendelték az általános mozgósítást ; 
milyen érzelmeket keltett bennetek ez a hír?» A Manuel Général 
1912 dec. 28. közli az írásbeli dolgozatok közül Louis Druet-nek, a 
marbachei iskola növendékének mintaszerű fogalmazványát, melynek 
naiv, néhol gyermekes fogyatékosságát magyar fordításban is igyek
szünk feltüntetni: «Egy idő óta háborús hírek keringtek», írja a fiú 
házi feladatában, «Marokkó miatt. A francia-német tárgyalások nem 
jártak eredménnyel, a csapatok hadilábon álltak, az újságok közölték 
a legutolsó híreket és mind azt mondták, hogy az egész dolog csak 
egy hajszálon függ. Mindenki erről beszélt, mikor tegnap este meg
szólalt a vészharang gyászos hangja. Ez volt a hadüzenet. Egyszerre 
felfordult az egész falu. A férfiak megtették úti előkészületeiket és 
azután megtörtént az elválás. A papa elbúcsúzott tőlünk a mama 
könnyei közepette. Egy kicsit vígasztalt bennünket, azt mondta, hogy 
neki mint franciának meg kell tennie kötelességét s azután elment a 
többiekkel, hogy csatlakozzék ezredéhez, amelyben harcolnia kell. Én 
nagyon szerettem volna az ő helyében lenni és irigyeltem nagyobb 
barátaimat, akik oly büszkén mentek el, hogy szolgálják hazájukat ; 
de én még nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy a puskát cipeljem. De 
fiatal korom sem akadályoz, hogy megtehessem kötelességem. Ha 
a franciák győznek, anyám mellett maradok, hogy segítsek neki, 
dolgozni fogok, hogy nevelhesse kisebb testvéreimet és megédesítem 
neki azoknak a veszélyeknek a gondolatát, amelyekben forog az atyám. 
Ha pedig valami szerencsétlenség folytán a franciákat visszavetnék, 
velük mennék, követném őket, nem maradnék itthon, mert az ellen
ség arra kényszeríthetne, hogy neki dolgozzam. Soha nem fogom el
árulni hazámat. Ha az ellenség elfogna és kényszeríteni akarna arra. 
hogy hasznos felvilágosítást adjak neki arra vonatkozólag, hogy hogyan 
győzzék le honfitársaimat, — jobb szeretnék meghalni inkább, mint 
hazámat eladni.»

A hazaszeretet e kedves, naiv megnyilatkozásában a gyűlöletnek 
semmi motívumát nem találjuk. Pedig nyilvánvaló a dolgozatból, 
hogy — legalább a marbachei iskolában — a tanító bizonyára szokott 
beszélgetni tanítványaival a legaktuálisabb kérdésekről is.
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A háború kérdését különben nemcsak a hazafiság szempontjából  ̂
hanem gyakorlati szempontból is szokták a francia iskolákban tár
gyalni. így nagy gondot fordítanak a földrajz katonai vonatkozásaira. 
A franciák földrajzi járatlansága egészen benne van a köztudatban 
és igen sok élcelődésnek volt már a tárgya, noha a világháború ese
ményeinek olvasása közben bizonyára közöttünk is akadtak, akik 
meglepetve állapíthatták meg önmagukról, hogy a földrajzban meny
nyire járatlanok. A franciák általában kevéssé ismerik a külföldet, 
kivéve gyarmataikat ; de iskoláik a hazai föld ismertetésére annál 
nagyobb gondot fordítanak. Franciaországban a legegyszerűbb ember 
is, ha népiskolába járt, tisztában van hazája természetes határainak 
jelentőségével vagy jelentéktelenségével ; s amiről írni másutt főben
járó bűn : pl. az erődvonalak erődítményeinek számát, sőt még el
helyezését is a népiskolai könyvekben tanítják. Népiskolai földrajzi 
oktatásuk kiterjed arra is, hogy az ország védelmi vonalát hol törheti 
át könnyebben az ellenség és hol talál nagyobb természetes akadá
lyokra. Amit erről az iskola tanított, a háború mindazt igazolta. 
Alkalmasint ez a magyarázata annak, hogy a németeknek bizonyos 
vonalon való igen jelentékeny előnyomulása sem okozott a franciák 
között pánikszerű riadalmat.

A francia népiskolai középfok első tanfolyamában, mely a mi 
elemi iskolánk IV. osztályának felel meg, csaknem mindenütt a 
Hachette-cég kiadásában megjelenő Schrader és Gallouédec-féle föld
rajzi tankönyvet, «La France», használják. Ebben «a hazai föld vé
delméről» a következőket olvassuk :

«Hazánk első védelmi vonala keleten Belforttól Epinalig terjed. 
Belfort elsáncolt táborhely a hozzátartozó erődökkel ; ezek : a Vaudois 
hegyen levő erőd, Vézeloi, Bessoncourt, Boppe és Le Salbert, mely 
elzárja Burgundia bejáratát. Epinal szintén elsáncolt táborhely a 
Felső-Moselle, a Moselotte és a Vologne írtjainak kereszteződésénél ; 
a hozzá tartozó erődök : Bazimont, Longchamp, Dogueville, Giron- 
court, stb. Belfort és Epinal között egy hadsereg bevonulását feltar
tóztathatják a kevetkező erődök : Giromagny, Servance, Chateau- 
Lambert, Bupt, Parmont és Arches ; ezek a Felső-Moselle balpartján 
levő hegycsúcsokat koronázzák. Az ellenség felvonulásának második 
akadálya Toultól Verdunig terjed. Tóul a hozzátartozó erődgyűrűvel 
(Brune, St. Michel-hegy, stb.) uralja a Moselle és Meurthe közötti 
lapályt, amelyen a Bajnába folyó Marne-csatorna és a páris-nancy-i 
fővonal megy keresztül. Verdun is elsáncolt táborhely, mely a hozzá
tartozó Bozellier, Belrupt, La Chaume és Begret erődökkel védi a 
Meuse völgyének és a metzi nagy útnak keresztezését. Toult és Ver- 
dunt ismét egy erődvonal köti össze, mely uralkodik a közbeeső



vonalon és annak átjáróin ; ezek : a Jouy és Gironville erődök Com- 
mercy előtt, Liouville, Camp-des-Eomains és Paroche, St. Mihiel 
körül, továbbá Troyon és Genicourt. Két hézag van, melyen átjöhet 
az ellenség ; az egyik Verdun és az Ardenne-k közt nyílik ; ez az 
agyagos, sáros vidék, melyet erdők borítanak, némileg kedvező a 
hadmíveletekre. Ezt a vidéket két kisebb erőd, Montmédy és Longwy 
védi. A másik hézag Tóul és Epinal között még alkalmasabb az 
invázióra, mert itt erődök nincsenek ; erre a vidékre be lehet özön- 
lenie az ellenségnek. Azonban itt számos vasutat építettünk, mely 
lehetővé teszi, hogy Neufchateau körül igen rövid idő alatt több 
hadtestet összpontosítsunk. »

Ugyanez a könyv egészen nyíltan és okosan beszél «Paris ka
tonai védelméről» is, melyről ezeket mondja : «Páris a célpontja min
den ellenséges seregnek, mely Franciaország területére behatol. 
Franciaország északi és keleti részéből a völgyek különben is mind 
Páris felé hajolnak s a főváros csak 246 kilométerre van az ország 
határától. 1870 -71 előtt Párist falgyűrűje védte és egy erődvonah 
amelyben legfölebb 3—4 km távolságra voltak egymástól az erődíté
sek ; ezek közül a főbbek voltak : Issy, Vanves, Montrouge és Bicétre 
délről, Ivry, Vincennes és Bomainville keletről, Aubervilliers és a 
legfontosabb erőd nyugaton a Valérien-hegyen volt, mely dominálta 
az egész fővárost. Páris 1870-iki ostroma bebizonyította, hogy ez a 
védelem a messzehordó ágyú feltalálása óta túlságosan kevés. Hogy 
Páris biztonságban legyen egy újabb bombázás ellen, az első vonal 
mögött egy második erődvonalat is építettek, amelynek kerülete 
135 km. Ezek az új erődök, melyeket a nagy körvasút összeköt egy
mással, a következő négy csoportra oszlanak : 1. a Corneilles-Mont- 
morency-vonal, mely uralkodik a Szajna völgyén Páris alatt s az Oise- 
völgy torkolatán ; 2. a Vaujours-Chelle vonal, mely dominálja a keleti 
vasút vonalát és a Marne-menti országutat; a villeneuve-saint-georgesi 
erődök, melyek a Szajna völgyét őrzik Páris fölött s a burgundiai 
vasutat ; 4. a palaiseu-st.-cyri erődök pedig a főváros déli határát 
védik. »

Eszerint Franciaországban már az elemi iskolai tanulónak is 
szabad, sőt kell tudnia, hogy hazájának határa és fővárosa hogyan 
van védve a várható ellenséggel szemben. Mert hogy a németekkel 
való háborút határozottan előrelátták a francia tanítók, erre nézve 
igen világos bizonyítékok vannak, valamint arra is, hogy nagyon jól 
ítélték meg a helyzetet és némelyek csodálatosan megjósolták a be- 
következendőket is. A Revue de l’Enseignement 1913 április 20-án 
írja (234. 1.) a német-francia közeledés eszméjéről: «Kinek az érdeke 
volna ez a közeledés, Németországé vagy Franciaországé ? Természe
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tesen mindakettőé. De jól vigyázzatok : nem egyenlő, hanem külön
böző arányban érdeke. Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a Franciaországgal 
való kibékülés Németországra nézve óriási jótétemény lett volna. De 
bármily kegyetlen is az igazság, elég bátraknak kell lennünk fel
ismerni és kimondani. Minél jobban múltak az évek, minél inkább 
szaporodott Németország népessége, minél inkább növekedett gazda
sági jóléte : annál inkább csökkent velünk való kibékülésének érdeke. 
Nagyon sokáig vártunk. Tanuljuk meg végre : megérteni az óra
mutatót I»

Ez, sajnos, a pusztában kiáltónak szava volt. Pedig ugyanez a 
lap már néhány hónappal előbb, 1913. újévi számában (283. 1.) rá
mutatott a konkrét veszedelemre és — saját szavait idézzük kikelt 
«a politikusok és minisztériumok ostobasága ellen», amely miatt Orosz
ország kihasználja őket. Kell-e világosabb rajza az egész politikai 
helyzetnek, mint amelyet ebben az újévi cikkben olvasunk : «Német
ország fegyverkezése Oroszország ellen irányul. Mivel mi szövetségesei 
vagyunk az oroszoknak, a németek kénytelenek lesznek velünk is 
verekedni, hogy megverhessék az oroszokat. Hogy védekezni tudjunk 
Németországgal szemben, ezért csináltuk a kettős szövetséget ; és Né
metország, hogy védekezni tudjon Oroszország ellen, ellenségeinek 
tekint minket. A háború veszedelme nem az elzász-lotharingiai kér
désből, hanem az orosz szövetségből ered. A szövetségesek mai rend
szere mellett a békét nem lehet másként biztosítani, csak úgy, ha 
Franciaország nem lesz többé a moszkovita hódítónak szolgai kö
vetője.» Marcel Sembat meg ugyanitt (1913. ápr. 20.) azt írja: 
«A franciák, különösen a legexaltáltabb hazafiak, önmagukat csalják : 
az orosz szövetséget ígérvénynek tekintik a revanchera; pedig nem 
lehet más a vége, mint a frankfurti szerződés elfogadása.»

A tanítók persze nem változtathatják meg az államszövetségeket; 
a Bevue de l’Enseignement Primaire bele is nyugszik az orosz szö
vetségbe, a következő rezignált mondatban (1913., 233. 1.) : «Nem 
valami híres dolog ez az orosz szövetség, nem valami híres a 
vetélytársak csoportosulásának mai rendszere ! De ha nincs más : mi 
is kénytelenek vagyunk belenyugodni!»

Ugyané cikk kifejti, hogy senki se hiheti, hogy az európai béke 
tartós lesz, s a jövőről tizenöt hónappal a háború kitörése előtt ! 
a következő víziót közli : «A felfegyverzett emberek óriási tömege 
özönli el az ország keleti határát és e nagy tömegnek gyors lavinája 
fenyegeti Franciaországot. És az orosz hadsereg ? Hátha későn érke
zik ? A német seregek rohamos és győzedelmes támadása Francia- 
országnak sorsát akkorra talán már meg is pecsételi !» S a  lapnak 
ugyané száma egy régi angol balladából idézi, a franciákra és oroszokra
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alkalmazva, e sorokat : Chatam grófja a harcmezén, Karddal kezében 
várja bajtársát, Sir Bobért Strachant epedén ; Amíg a másik harc
mezén, Chatam grófot várja Strachan, Segítő társul epedén.

Ami a háború eddigi folyamatát illeti : a francia tanítók jól 
látták a jövendőt. Még csak egy dolgot idézünk, amelyről egyelőre 
még senki sem tudhatja, hogy hogyan fog beteljesedni, de amely 
mindenképen becsületére válik a szerzőjének, akármelyik fél marad 
is majd legvégül felül a német és francia nemzet titáni küzdelmében. 
A Manuel Général 1911. nov. 11.-i számában (131. 1.) megjelent egy 
erkölcstani «causerie» ezzel a címmel: «Pour les vaincus», «A legyő
zőitek érdekében ! » « A győzelem, írja, szép, ragyogó dolog! Tiszteljük 
benne az erőt, amelybe kivívása került. De a fegyverek győzelmeinél 
mégis szebbek a tudomány, a munka, az igazságosság és a jóakarat 
békés győzelmei. Pasteur győzelme többet használt az emberiségnek, 
mint Napoleon valamennyi győzelme. Ám ha tiszteljük a győzőket, 
ne feledkezzünk meg soha a legyőzöttekről sem. Nem szükséges, hogy 
egész csodálatunkat csak a siker foglalja le, még akkor se, ha a siker 
tiszteletreméltó. Tisztelet a legyőzötteknek is ! Azok, akik nem arat
hattak sikert, megérdemlik, hogy legalább sajnáljuk őket, mert sokszor 
megtörtént már, hogy a bukás a jövendő sikernek útját készítette 
elő. A legyőzöttek is megérdemlik, hogy köszöntsétek őket. Tanú
sítsatok tiszteletet a legyőzöttek, az elesettek iránt, mert csak akkor 
lesztek emberek, ha meglesz a szívetek mélyén a legyőzöttek tisz
telete is.»

Még nem tudjuk, hogy kinek szól a legyőzötteknek ez az apo
lógiája, de teljes harmóniát látunk közötte és a francia tanító-világ- 
nak a háború kérdéseivel kapcsolatos egyéb megnyilatkozásai között.

*

Korántsem akarunk megfölebbezhetetlen, végső Ítéletet mondani 
az itt érintett kérdésekben ; de mindazok a jelek, amelyeket láttunk, 
mindazok a dokumentumok, amelyekhez hozzájuthattunk, arra valla
nak, hogy a nagy háború kitörése előtt a francia tanítók békés szán- 
dékuak voltak s nem nevelték háborúra a népet. Ez pedig a pedagógia 
szempontjából nagy jelentőségű dolog. Mert a háborúnak, mint tud
juk, nagyon sok tényezője van, s e tényezőknek csak egyik csoportját 
alkotják az erkölcsi erők. Az ethikai motívumok mellett a nyers, 
fizikai erő, a vagyoni állapot, a technikai készség és tudás, a hideg 
számítás, a furfang, sőt néha még sok immorális motívum is befo
lyással van a háború menetére és eredményére. A háborúban nagyon 
sokféle eszközt lehet érvényesíteni. A pedagógia azonban mást, mint 
erkölcsi eszközöket fel nem használhat. És ha egy nemzetnek peda-
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gogusai, a népszerűséggel m itsem  törődve, a nem zeti életnek legna
gyobb és legizgalm asabb perceiben is, m egm aradnak  ezen az alapon 
és m ást m in t erkölcsi m otivum okat, m ást m in t örök érvényű erkölcsi 
elveket nem  érvényesítenek és m unká jukban  nem  használnak fel 
eszközül : ezért bizonyára becsülés és tisz te le t illeti meg őket, akár 
győz népük a háborúban, akár elbukik.'*' Szabó L ászló.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.

— Felolvasás a M. Pæd. Társ.-ban 1914 május 16-án. —

(Első közlemény.)

A középiskolai reform ügyében közvélemény, hogy a közép
iskola reformja eredményes csak úgy lehet, ha vele együtt közép
iskolai tanárképzésünket is reformáljuk. Enélkül a kérdés bármily 
szerencsés megoldása is csak félmunkát jelentene. A középiskola ered
ményének javulására mindaddig, míg tanárképzésünk terén javulás 
nem áll be, gondolni sem lehet; tanárképzésünk reformja annyira 
hozzátartozik az egész középiskola reformjához, hogy helyesen csak 
annak egyik kimagasló kérdéseként fogható fel. Tanárképzésünk re
formjának ez időszerű volta késztet, hogy tájékoztatásul egy személyes 
jellegű megjegyzést bocsássák előre. Nevezetesen azt, hogy amit a 
következőkben elmondani bátor leszek, azt nem a kérdés időszerű
sége miatt állítottam egybe az íróasztal mellett, hanem régebbi sze
mélyes megfigyelések és tapasztalatok érlelték meg. Már nagyobb 
deák koromban is, amikor tisztában voltam azzal, hogy élethiva
tásomul a pedagógiai pályát választom, felvetődött bennem a kérdés, 
hogy a jó középiskolai tanár nálunk — aránylag véve — miért oly 
ritka. Egyes tanáraim sajátos magatartása terelte figyelmemet e kér
désre és azóta ez folyton foglalkoztatott. Egyetemre kerülve, az első

* Jacobi coblenzi tanár egészen ellentétes eredményre jut (A francia 
ifjúság bujtogatása az iskolában; Deutsches Philologen-Blatt, 1914., 46., 
47. sz.). Arra hoz fel adatokat, hogy a francia olvasókönyvek a németek 
ellen «gyűlöletet oltanak az ifjú szivekbe» ; és e «mérgezés» gyümölcseit 
észleli a mostani háborúban. L. még: Pharus 1914., 12. sz. E cikkek össze
vetése meggyőz afelől, hogy az ellentétek kiélezésében nem láthatunk 
rendszert (mint Jacobi) ; nem a francia iskolát, hanem egyes tanítóit 
illeti a felelősség. A szerk.



félévtől tanulmányaim végéig, kiképezésem egész tartama alatt figye
lemmel kisértem jelenlegi képzésünk menetét, gyűjtöttem adatokat és 
megfigyeléseket és ezeket történeti és összehasonlító tanulmányokkal 
kiegészítve, igyekeztem megtalálni kérdésemre a magyarázatot. Mai 
nézeteim főforrása a tudatosan folytatott, személyes megfigyelés. Egy 
tanárjelölt megfigyelései és még eleven benyomásai az egyetem pad
jaiban és a gyakorló idő tartama alatt, ezek adják az alaphangot a 
tárgyalás egész menetében.

I.

1. Bármennyire útszélinek tetszik is a kérdés, hogy mit kell 
értenünk jó tanáron, jelenlegi képzésünk és a történetéből vont tanul
ság késztet, hogy fejtegetéseim fonalát e kérdés tisztázásával kezdjem.

A jó tanárnak két mellőzhetetlen kelléke : szakismeret és oktatásra 
való rátermettség (az oktatást Herbart értelmezésében nevelőoktal ás
nak értve). Minden pedagógus jól tudja, hogy a kettő, bár szorosan 
összetartozik, lényegében mégis nagyon különbözik egymástól, egészen 
más-más kategóriába tartozik. A szakismeret nyilván tudást jelent, 
tanulás útján elsajátítható ismeretanyagot, melyet minden rendes 
gondolkodású ember megfelelő szorgalommal és kitartással elsajátíthat.

Egészen más az oktatásra való rátermettség ! Ez képesség, dis- 
pozioionális hajlam, mely vagy megvan az egyénben, vagy nincs. Ha 
megvan, akkor megfelelő képzés útján fejleszthető, tökéletesíthető ; ha 
nincs, akkor hiábavaló minden szorgalom, erős akarat, mert mind
ezzel a kontárkodásnál többre nem vihetni. Az oktatás a lelki képzés 
művészete; ezt, mint semminemű más művészetet sem, megtanulni, 
tanulás útján elsajátítani nem lehet és épen azért a tanítói hivatás
nak e művészi érzék a tulajdonképeni conditio sine qua non-ja !

Ezt kellene mindig szem előtt tartani, valahányszor a tanítói 
hivatás e két kellékéről van szó. Nagyon jellemző oktatásügyi viszo
nyainkra, hogy szakirodalmunkban és a közfelfogásban általában a 
tudásnak, a szakképzettségnek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdoní
tanak, mint a pedagógiai rátermettségnek. A tanártól elsősorban 
szaktudást kívánnak és sokan ezzel már be is érik, olykép gondol
kodván, hogyha ez megvan, akkor «a többi már magától jön«, 
(L. : OKTK. 1902/3., 430. 1.).

E közfelfogás következménye : a tárgyi képzés prioritása a pe
dagógiai fölött és ez utóbbi természetének félreismerése, vagy legalább 
is kellő mértékben figyelembe nem vétele, igen hűségesen valósul je
lenlegi tanárképzésünk egész menetében, meghatározza annak egész 
jellemét és fő forrása az egész képzés aránylagos terméketlenségének.

2. E végzetesen téves, egyoldalii felfogás szomorú következménye
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már a rendszeres képzés megindulása előtt jelentkezik és kíméletlenül 
bosszulja meg magát azáltal, hogy sikerét már eleve is nagyon kétsé
gessé teszi. Kétségtelen ugyanis, hogy bármily jó, gondos és tervszerű 
legyen is maga a szervezet, a képzés egész menete, az nem hozhatja meg 
gyümölcseit, ha nincs kellőleg megalapozva, ha nem történik gondos
kodás arról, hogy a tanári hivatásra kiképzendő ifjak erre alkalmasak 
legyenek. Mert ha elismerjük, hogy a tanítói hivatás nem sablonos 
mesterség, hogy annak méltó betöltéséhez nemcsak szakismeret, ha
nem mindenekelőtt dispozicionális hajlam kívántatik, akkor látjuk, 
hogy ennek kellő mértékű figyelembe vétele nélkül semminemű kép
zéstől kielégítő eredményt nem várhatunk.

Már pedig a mi jelenlegi képzésünk — épen a vázolt uralkodó
közfelfogás szellemében — a siker ez alapfeltételével egyáltalában 
nem számol. Hangsúlyozzuk, hogy e szellem a jelenlegi szervezetünk 
sajátja, mert nem mindig volt ez így. A tanítói pályára lépő ifjúság 
gondos megválogatását, e tény fontosságát nálunk régebben tudták 
kellően méltányolni.*

Pedig tanárképzésünk ki nem elégítő voltának e megfontolás 
teljes mellőzése és így a szilárd alap hiánya — mondhatnék -  a 
főoka. Nem is lehet szó sikeres képzésről mindaddig, míg oktatás
ügyi kormányunk tanárképzésünk reformját e ponton nem kezdi el, 
míg alapvető feladatának nem tekinti a tanári pályára lépő ifjúság
nak e hivatás természetéről és mindennemű viszonyáról való hivatalos 
felvilágosítását és ez úton nem gondoskodik arról, hogy e pályára a 
lehetőség szerint csak erre alkalmas ifjak lépjenek.

3. Evégre a tanárképzésnek nem az egyetemen, hanem már a 
középiskolában kell megkezdődnie. Erre mutatott rá Eombauer már 
majdnem negyedszázaddal ezelőtt, utalt arra is, hogy rég elismert elv 
Németországban, hogy «tanárokul a legjobbakat már a középiskolán 
kell kiszemelni» s hogy «a tanári pályára nem valókat már a közép
iskola törekedjék e szándékuktól elterelni» (OKTK. 1891—92., 293. 1.).

A tanári pólyát választó ifjúnak egészen tisztában kell lennie 
mindenekelőtt önmagával, egyéniségével, a tanári hivatás természeté
vel, feladataival. Tudnia kell, hogy e hivatáshoz elsősorban egyéni 
rátermettség szükséges. Tisztában kell lennie azzal, hogy a tanári 
hivatás egyike a legnehezebb, legtöbb felelősségű hivatásoknak s nem

* Pl. az első protestáns tanári közgyűlésen (1847) felhívják az eper
jesiek «valamennyi tiszttársaik kellő figyelmét tanítványaik közt kivált 
oly ifjak kiszemelésére, kik a tanári hivatalra tehetséget és hajlamot mu
tatnak». L. Imre Sándor : A középiskolai tanárok előkészítése a gyakor
latra. M. P. 1904., 155. 1. TJ. o. több, hasonló adat.



a legkönnyebb, legkényelmesebb, amint azt a tanulóifjúság éretlen 
naivságában, tanárain tett tudatlan megfigyelései alapján hiszi. .

4. A tanári hivatásnak e felszínes és a közfelfogás által támo
gatott megítélése* döntő, mondhatnék végzetesen döntő befolyással 
van az érettségizők elhatározására. Több évi megfigyelésem alapján 
beszámolhatok arról, hogy a tanári pályára lépő ifjúságunk tetemes 
részét e ferde, felszínes, túlságosan optimista megvilágításból merített 
szempontok csábítják e pályára. Tanárjelölteink közt igen sokat ta
lálunk, kik e pályát azért választották élethivatásukul, mert legtöbb 
a vakáció, mert «a legkényelmesebb», «legkönnyebb», «legnyugod
tabb», legkevesebb munkával és fáradsággal jár; mert «a tanár úr 
nagy úr», mert «igen szép társadalmi állás». Ilyen és ehhez hasonló 
indokoknak van elhatározó jelentősége.

A tanári pályára tévedtek közt vannak azután olyanok is, kik 
a középiskolai tárgyak egyikét-másikát megszerették és azt tökéletesen 
elég jogcímnek hiszik ahhoz, hogy tanárokká képeztessók magukat. 
Ezeknek egy részét nem maga a tárgy behatóbb ismerete, mint inkább 
a hozzátartozó, többé-kevésbbó mulatságos, fiiggelékes rész vonzza és 
téveszti meg. Különösen a természettudományi szakon találhatók 
ilyenek. Ezek már az első félévben is tökéletesen kiábrándulnak sze
retett szaktárgyaikból, amidőn szomorúan látják, hogy pl. a termé
szetrajz behatóbb tanulmányozásában a lepke-, bogár-gyűjteményeknek 
vajmi kevés a szerepük, hogy az elektromagnetikus tünemények szak
szerű, tudományos megértése sokkal szárazabb, kevésbbé vonzó és 
főleg nehezebb, mint egy elektroskop elkészítése, a villanyos csengetyű 
kiigazítása, vagy mint az iskolában látott szép, szórakoztató fizikai 
kísérletek utánzása. E típus másik faja azok az ifjak, kiket valóban 
komoly tudásvágy ösztönöz e pályára ; kik valamely tárgyat nemcsak 
megszerettek, hanem érzik, tudják, hogy ez nekik való, hogy ez irány
ban való továbbképzésükben találják majdan legnemesebb örömüket. 
Ezek az egyetemre kerülve csakugyan a legbámulatosabb szorgalom
mal, kitartóan feküsznek tanulmányaiknak ; nem ábrándulnak ki, 
keresztül küzdik magukat a legnagyobb nehézségeken is ; tanulmá
nyaik mélyedésével érdeklődésük, kitartásuk egyre emelkedik. Csak
hogy ezeknek a mindenesetre megbecsülést és elismerést érdemlő 
ifjaknak is sokat kellene megfontolniok, mielőtt tudományos tovább
képzésük céljából ép a tanári pályát választják élethivatásukul. Tud- 
niok kellene, hogy valamely tudományág iránt érzett előszeretet

* «Vessünk véget annak az ósdi felfogásnak, hogy aki nem jó  
orvosnak, jogásznak, még mindig megfelel, ha tanár lesz belőle.» Miklós 
Elemér: «A tanár egyénisége.» M. P. 1907., 332. 1.
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magában véve távolról sem elegendő' ok arra, hogy ebből középiskolai 
tanárrá képeztessék magukat ; ez még nem biztosít senkit afelől, hogy 
e tárgynak egyszersmind jó tanítója is lesz; valaki lehet igen kiváló 
tudós és igen rossz tanító, mert ismereteket elsajátítani — főkép 
ezzel nincsenek tisztában ifjaink — egészen más természetű szellemi 
munka, mint már a meglevő, kész ismereteket, éretlen hallgatóság 
lelki színvonalának megfelelően közvetíteni úgy, hogy a tanulónak 
ezzel necsak ismeretkészlete gyarapodjék, hanem egyúttal értelmes- 
sége, szellemi és erkölcsi látóköre is. Tudnia kellene az ilyen tudós 
hajlaméi ifjúnak —- ki rendszerint már az egyetemen szaktárgyának 
egy speciális, tisztán a tudóst vagy szakembert érdeklő ágára adja 
magát hogy ily egyoldalú, bár megbecsülést érdemlő képzettséggel 
nem tudhat boldogulni és helytállani a középiskolában.* És van-e 
szomorúbb látvány, mint a bármiféle téves okból a tanítói pályára 
tévedt ember, ki itt csak gyötri önmagát és a keze alá kerülő ifjúságot, 
mellyel bánni nem tud s így egész nemzedékek megrontójává, meg
tévesztőjévé válik ? !

Mit jelentene, ha nálunk is a tanári pályára csupa idevaló 
egyének lépnének? Ennek nagy művelődési következményét első 
pillanatra alig is tudnók megállapítani. Megszűnnék mindenekelőtt a 
napjainkban e téren egyre ijesztőbb mértékű túltermelés ; ezt más
ként sem numerus clausus sal, sem más mesterséges úton megszün
tetni nem lehet. Az alkalmas tanárjelöltekből csupa jó tanárok kerül
nének ki, kik hivatásukat kellőkép felfogva és gyakorolva, ifjúságunk 
helyesirányú, egyöntetű nevelése által meghoznák a középiskolától 
egyéni és nemzeti szempontból várt eredményt. Megszűnnék vagy 
legalább is megritkulna más téren is a pályatévesztés ; gyorsabban 
bontakoznék ki ennek alapján nemzeti kultúránk.

Hangsúlyozva ismétlem tehát, hogy tanárképzésünk reformját 
nem az egyetemen, hanem a középiskolában ; nem az egyetemi kép
zés változtatásával, hanem a kiképzendők megválogatásával kell meg
kezdenünk. Csak ez úton és ez alapon várhatunk eredményt a képzés 
menetének reformjától is.

Jelenlegi képzésünk bemutatása céljából legjobb lesz a genetikus 
irányt követve, a tanári pályára lépő ifjút képzése folyamán oklevele 
megszerzéséig figyelemmel kísérnünk.

* Főleg e típusból kerülnek ki azok a tanárok, kik tudtuk és akaratuk 
nélkül egyetemi stilü előadásokkal gyötrik I. osztályú tanítványaikat is.
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Ц .

1. Az «érett» ifjú felkerül az egyetemre, eddigi nyugodt, gond- 
nélküli életéből hirtelen, minden átmenet nélkül egészen más világba 
■csöppen. Szülői és tanítói gyámkodása épen akkor szűnik meg, 
•amikor arra leginkább rászorul. A magára hagyva, tanácstalanul álló 
ifjú azt sem tudja, mit csináljon, mihez fogjon. Mily jól esnék most 
egy kis útbaigazítás, támogatás, bátorítás ; de ez nem kínálkozik sehol. 
Körülötte csupa idegen arc, idősebb «kollegák», kik bizonyára meg 
tudnák mondani, hogy mi a teendő ilyenkor, amikor első ízben kell 
beiratkozni, de ezeket most önmaguk dolga foglalja el és a gyámol
talan, eleddig pórázon vezetett ifjú nem is meri megszólítani, no meg 
rösteli is kórdezősködése által elárulni, hogy ő ezekben az elemi dol
gokban járatlan, hogy első éves «gólya».

Nem ecsetelem itt részletesen mindazokat a szenvedéseket, me
lyeken a gyámoltalan és tapasztalatlan új egyetemi polgár keresztül 
megy s amelyek egészen elkeserítik és nem egyből a pályája iránt 
magával hozott lelkesedést is kiölni képesek. Ennek kimerítő bemu
tatása külön, komoly tanulmányt tölthetne meg.1 Csak rámutatok 
arra, hogy Poroszországban már 1838-ban gondoskodik egy rendelet 
arról, hogy «a gimnáziumi igazgatók vagy arra való tanárok a ta
nulóknak az utolsó félévben rendkívüli órákban útmutatást adjanak 
egyetemi tanulmányaik célszerű berendezésére, mert az eddigi tapasz
talatok szerint azok, kik a tanári pályára készülnek, ritkán rendezik 
tanulmányaikat az egyetemen tervszerűen és azért sok esetben el
tévesztik a kitűzött célt».2 Mily nagy mértékben közelíthetné meg 
középiskolánk akár mai célkitűzését is, ha e példát megszívlelnők és 
meghonosítanék ; mily valóban humánus munkát végeznénk ezzel s 
mily mérhetetlen hasznára válnék ez kulturális életünknek. Mennyi 
ifjú életet mentene meg az ilynemű felvilágosítás az eltévelygéstől, 
irányítana más, hajlamaiknak megfelelőbb életpályára és megtisztítaná 
sok, oda nem való elemtől a tanári pályát.

2. Tanárképzésünk méltatásában a tanárra bízott munka nagy 
nemzeti, művelődési, politikai jelentősége az irányadó. Az államnak 
legfőbb érdeke, hogy tanárai kivétel nélkül jó tanárok legyenek. Le
hetnek köztük jók, jobbak, kitűnőek, de rossznak, hivatásához nem

1 L. «az egyetemre való átmenet »-re : Schneller István, A tanár
képzésről; M. P. 1899., 488. 1.

2 Idézi Kármán, Peed. dóig. II. kötet 34(>. 1.
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értőnek nem szabad egynek sem lennie, mert egy‘rossz tanár többet 
árthat, mint amennyit használhat egy egész tanári kar munkája.

Hogy pedig tanáraink a lehetó'ség szerint mind legalább is jók 
legyenek, ahhoz az egyéni dispozición kivid szükséges az államnak 
megadnia a módot arra, hogy azzá válhassanak. Az államnak gon
doskodnia kell arról, hogy minden tanárjelölt legalább olyfokú kép
zésben részesüljön, mely ó't majd képesíti a rábízott nagy feladat 
sikeres végzésére. Ez kötelessége. Csak ha ennek a legnagyobb lelki
ismeretességgel eleget tesz, követelheti joggal megbízottjaitól, hogy 
hivatásukat ők is lelkiismeretesen fogják fel és teljesítsék.

E szerint tulajdonkép csak olyan intézmények tárgyalására 
kellene szorítkoznunk, melyek tisztán állami jellegűek és kivétel 
nélkül minden tanárjelöltre nézve kőtelező erejűek.

Ilyen jellegű, egyenesen csak a tanárképzést szolgáló, minden 
i előlire kötelező, kivételt, kijátszást nem tűrő intézményünk egyetlen 
egy sincs ! Egy kis körültekintés mindenkit meggyőzhet arról, hogy 
ez az állítás nem túlzott.

3. Valamennyi képző intézményünk közül az egyetem magaslik 
ki a képzés munkájában való részvétele által a többi, e célt szolgáló 
intézményeink fölé, már csak azért is, mert az egyedüli, melynek 
látogatását a középiskolai törvény 61. §. 2. pontja kategorikusan rá
parancsolja minden tanárjelöltre, kivétel nélkül.

Mi sem áll távolabb tőlem, minthogy az egyetemnek mint 
tisztán tudományos intézménynek tanárképzésünk munkájában való 
részvétele jogosultságát, vagy akár csak előjogát is kétségbe vonjam. 
Hogy a tanárnak «kora színvonalán álló szakképzettséggel» kell 
bírnia, hogy — mint Utasításunk mondja — csak az taníthat jól, 
aki bőviből meríthet, azt még vitatni is valóban elmaradottságot je
lentene. De mindenesetre jogos, égetően szükséges volna valahára 
kijelölni, hogy az egyetemnek tanárképzésünk munkájában mely 
helyet kell elfoglalni ; véglegesen megállapítani közreműködésének 
körét, megszabni határait, hogy e meghatározás alapján tisztán lát
hassuk, mit várhatunk és kívánhatunk az egyetemtől s mit nem. 
Mert ép ez a még ma is észlelhető határozatlanság az okozója 
ama sok szélsőséges, jórészt meddő vitának, melyek tanárképzésünk 
kérdése körül oly régóta folynak. Csak ezután, a rendezett, egységes, 
minden szélsőségtől ment alapon várhatjuk végét ezeknek és állapít
hatjuk meg egyórtelműleg, hogy egyetemünk megfelel-e a számára 
kitűzött feladatnak vagy sem s hogy minemű más képzőintézményre 
van szükségünk a képzés kiegészítése, tökéletesbítése végett.

Nem tekinthetem feladatomnak e bonyolódott kérdés megoldását, 
csak tisztázásához szándékozom hozzájárulni.
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Azoknak, kik az egyetem színvonalát féltik s kisebbítésnek 
tartják a tanárképzésben való részvételét s azt csakis az önzetlen 
tudományos munkásság csarnokának képzelik, azt válaszolnám rövi
den : az egyetem nem akadémia ; a másik szélsőséges párt képvise
lőinek, hogy az nem iskola, hanem középhelyet foglal el a kettő 
között, mint azt Schleiermacher megállapította.

Es talán nincs állam, melynek egyetemeire e meghatározás 
találóbb volna, mint ép a miénkre. A bölcsészeti fakultás a tanár
képzésben való részvétel alól nem vonhatja ki magát, de nem is 
tekintheti azt egyedüli feladatának, hanem a szükséglethez és fenn
álló viszonyokhoz képest egyik legfontosabb s legméltóbb feladatának 
kell tekintenie. E részvétel mindenesetre csakis az elméleti kiképzésre 
terjedhet ki ; ennek körét és tartalmát szintén szigorúan tisztáznunk 
kell, ha az e téren mutatkozó ellentéteknek is véget akarunk vetni.

A középiskolai tanárnak, felfogásom szerint, három irányú 
egymással össze nem tévesztendő — elméleti kiképzésre van szük
sége : 1. ismernie kell a szorosabb értelemben vett középiskolai taní
tási anyagot ; 2. szüksége van szaktárgyainak tudományos, kora szín
vonalán álló ismeretére és 3. pedagógiai-filozófiai képzettségre. Ezek 
közül csakis a két utóbbiban való segédkezés tartozhatik a bölcsészeti 
fakultás munkatervébe.

4. Ezzel tulajdonkép — ha következetesek akarnánk maradni 
le is zárhatnók a tanárképzést szolgáló intézményed sorát és ha tár
gyalásainkat ez irányban mégis folytatjuk, azt épen paradoxnak tetsző 
állításunk igazolása végett tesszük.

Ez idő szerint - ismétlem úgy áll a dolog, hogy nálunk a 
tanárnak szorosabb értelemben vett tanári képzésben nem kell részt 
vennie ; a jelöltre csak a tudomány- vagy műegyetem látogatása kö
telező, mindazok az intézmények, melyek «tanárképző» jelzővel van
nak ellátva, vagy legalább is ezt a célt volnának hivatva szolgálni, 
nem kötelezők a tanárjelöltre !

Nem kötelező hogy csak azokat említsük, melyek egyáltalá
ban szóba jöhetnek a szemináriumokban való részvétel ; nem kö
telező a középiskolai tanárképző intézet, mert 14. §-a szerint «a tanár
képző tagja lehet minden egyetemen vagy műegyetemen rendes hall
gatóul bejegyzett tanárjelölt, ki a kijelölt határnapig a tanárképző 
igazgatójánál felvételre jelentkezik», és nem kötelező maga a gyakorló 
év sem, mert középiskolai törvényünk 61. §. 3. pontja szerint képe
sítést nyerhet a tanárjelölt akkor is, ha «a gyakorlati középiskolai 
tanítás» helyett kimutatja, hogy «egy évet akár hazai, akár külföldi 
egyetemen tanulmányai folytatására fordított».

íme ezek volnának azok az intézmények, melyeket e helyütt
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egyáltalában felemlíthetünk.1 Ezek azonban nemcsak hogy nem köte
lezők, de jelenlegi szervezetükben egyébként sem alkalmasak e célra.

5. A még most is e cím alatt emlegetni szokott szemináriumok
kal rövidesen végezhetünk. Ezeket tudvalévőén 1887-ben állították 
fel a budapesti egyetem bölcsészeti karának 1878'iki felterjesztésére 
(1. Magyar Tanügy, 1879., УШ. évf., 104. 1.).

Ezt a tipikusan német intézményt a tanárképzés céljaira kívánta 
bölcsészeti karunk, de hogy erre nem való, azt legjobban a saját, 
gyorsan megváltozott felfogása igazolja, mert «mire a bölcsészeti kar 
javaslata megvalósult, első motívuma bizonyos átalakuláson ment ke
resztül s végül a szemináriumok szervezését már nem annyira a 
tanárképzés, mint inkább a saját tudományos feladatainak szempont
jából sürgette és vívta ki».2

Az egyetemi szemináriumok, úgy ahogy most nálunk vagy akár 
a német egyetemeken vannak, valóban kizárólag csak a tudós, a tudo
mányos képzés szolgálatában állanak.

Németországban ezeknek a tanárképzés céljára való alkalmat
lanságát már rég belátták és épen ez szolgáltatta az első impulzust 
arra, hogy helyettök a középiskolák mellé állították kitünően beváló 
és valóban példásan szervezett pedagógiai szemináriumokat. A mi 
egyetemi tanáraink közt is, kik ilyen szemináriumok élén állanak, 
alig hiszem, hogy egy is akadna, ki azokat most is még középiskolai 
tanárképzés céljára alkalmasaknak találná.

A természettudományi szakon levő gyakorlatokra is ugyanazt 
mondhatjuk. Ezek is, mint a szemináriumok, alkalmasok lehetnek 
arra, hogy a jelölt «a tudomány eszközeivel s módszerével önálló 
munkásság útján is, minél alaposabban megismerkedhessék»,3 de a 
tanárképzés céljának nem felelhetnek meg.

6. Az első komoly lépésnek tanárképzésünk méltó szervezésé
ben a br. Eötvös József által 1870-ben az egyetem és műegyetem 
mellett — külön-külön reálisk. és gimnáziumi jelöltek számára 
létesített tanárképző intézet tekintendő ; ez egyenesen e célból szer- 
veztetvén, hivatva lett volna ezt az országos érdekű ügyet hazai vi
szonyainknak megfelelő mederbe téríteni és tovább fejleszteni.

Csakhogy - - sajnos ez nem következett be. Aki a m. kir. 
középiskolai tanárképző intézet fejlődése vagy helyesebben átalakulása

1 Mert ezek ha nem kötelezők is, de rmmkájokban legalább szabod ( ! j  

résztvennie minden jelöltnek.
2 Beöthy Zs., Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. OKTK. 1894., 181.
:i Heinrich G. : Tételek a tanárképzésről. Magy. Psed. 1895., 97. L



FODOB MÁEKUS : A KÖZÉPISKOLAI TANÁBKÉPZÉS BEFOBM.IA. 7 1

történetét ismeri, jól tudja, hogy ez az intézmény feladatának, kittí_ 
zött céljának nem felelt, mert nem felelhetett meg, soha.

Nem térhetek ki e helyütt a sok panaszra és kifogásra, melyek 
az intézményt úgyszólván megalakulása óta a legkülönbözőbb körök 
részéről érték; ehelyett hadd idézzek csupán nehány olyan sort, mely 
e sokszoros támadások okát tárja világosan elénk.

«A magyar tanárképző intézet legjellemzőbb pontja (2. §.), 
mondja Kármán 1890-ben (OKTK. 1890 91.) hogy «a tanárképez-
dében az oktatás rendes, kötelezett tanterv alapján történik,* melyhez 
a képezdei növendékek alkalmazkodni tartoznak». A szabályzat 5. §-a 
már most a tanárkópezdét arra utalja, hogy céljai számára az 
egyetemi előadásokat használja fel s maga csak ez előadások szükséges 
kiegészítéséről gondoskodjék; igen, de sem az egyetem, sem a mű
egyetem nem érezte abbeli kötelezettségét, nem is volt felsőbb hatóság 
által tudtommal oda utasítva, hogy előadásainak megállapításában 
legyen csak némileg is tekintettel a tanárképzés tervszerű követel
ményeire. A tanárképezdei tanárok készítettek ugyan a minisztérium 
felszólítására egy tanrendet, meghatározván azokat a tanulmányokat, 
amelyeket a képezde tagjai, akkor még három évre terjedő tanfolyam
ban hallgatni kötelesek (1. M. T. 1874., III. évf. 841. 1.), de ugyan
azon tanárok az egyetemen és műegyetemen nem igen érezték ma
gukat arra kötelezve, vagy legalább nem igen mutatkoztak arra 
hajlandóknak, hogy előadásaik sorát e megállapodások szerint ren
dezzék. A képezdének pedig, ha pótolni akarta volna ekként mutat
kozó fogyatkozásait, valóban önálló, teljesen dotált tantestülettel kellett 
volna rendelkeznie. A tanterv, mint sok egyéb tanügyünk régebbi 
adminisztrációjában, írott malaszt maradt.»

íme, ez idézet igen élesen világít rá azokra az okokra, melyek 
miatt képzőnk kezdettől fogva nem felelhetett meg rendeltetésének, s 
bár e sorok a 90-es évekből valók, az intézmény e szervezetében rejlő 
bajain a későbbi részleges módosítások nem segíthettek. A helyzet 
most is az, hogy a képző majdnem kizárólag az egyetem előadásaira 
van ráutalva, ez azonban tanulmányai rendezésében eredeti magatar
tásához következetesen ragaszkodik. A képzőnek az egyetemtől való 
függése és ennek mereven tudós képző jellege mintegy természetes 
következménykép vonta maga után, hogy ez rányomta idővel pecsétjét 
a képzőre is, az egyetem tudós-képző szempontjai egyre nagyobb mér
tékben hódítottak itt is, míg az eredetileg az egyetem mellé rendelt 
képző annak alárendelt vazallusa lett.

A tanárképzőt is tehát körülbelül ugyanaz a sors érte, mint az 
egyetemi szemináriumokat, melyeknek szervezését eredetileg szintén 
a tanárképzés fejlesztése szempontjából javasolták.
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Pedig eredetileg az első, Eötvös-féle s még inkább a Trefort 
javította szervezet, a téves alap ellenére is alkalmas lett volna helyes
irányú fejlesztésre,1 mert célzata és szelleme a tanári hivatás kivánta 
sajátos követelményeket, nevezetesen a pedagógiai szempontokat sokkal 
nagyobb mértékben hangsúlyozta és tartotta szem előtt, mint a ké
sőbbi, vagy akárcsak a jelenlegi szervezet is. Sajnos, joggal mond
hatjuk mai viszonyainkról azt, amit Kármán mintegy negyedszázaddal 
ezelőtt volt kénytelen kimondani, hogy «a tanárképzés ügye mint 
olyan, szervezetét és rendjét értve, alighogy haladt, tehát legalább 
azt hiszem, hogy az Eötvös-féle szervezet elvben és célban minden
esetre fölebb áll mindazon, ami azóta, hogy eltávozott tőle, e téren 
történt».2

Tanárképzőnk szervezetének ez egyoldalúsága kifejezést nyer az 
egész szabályzatban, főleg annak 8. §-ában. Ott a b) pontban «a tanár
képzés szempontjából szükséges előadások tartására főiskolai tanárokat 
kér föl», tehát a képzés súlypontját és vezetését továbbra is az egye
temre bízza mindannak ellenére, hogy évtizedes tapasztalatok, ismételt 
felszólalások a Közoktatásügyi Tanács kimutatásai s maga a minisz
térium eredménytelen utasításai már bőségesen meggyőzték közoktatás- 
ügyi kormányunkat arról, hogy a mi viszonyaink között a bölcsészeti 
fakultás tanárai ebbeli megbízatásuknak soha nem tettek, nem te
hettek eleget, hogy a még tisztán tudós képzés szempontjából is kívá
natos bevezető előadások, sőt a sokat hangoztatott négy évi ciklikus 
előadási rendszerek sem tarthatók meg a mai szervezet mellett, s hogy 
végre az ú. n. « tanárképzői előadások» megválogatásában 3 ép annyira 
nem veszik tekintetbe a középiskolai tanárság szükségleteit, mint akár 
a többi előadásoknál.

Mindezeken a bajokon csak gyökeres reform, oly radikális újjá
szervezés segíthet, amelyből ez a rég elavult szellem és vezéreszmék 
teljesen kilmszöböltetnének, egy új mondhatnám — ép ellentétes 
szempontokon nyugvó szervezet, melyre tisztán a középiskolai tanári 
hivatás gyakorlati kifejtésének szükségletei lennének mérvadók; röviden 
olyan, mely után a «középiskolai tanárképző» címet jogosan visel
hetné s munkaterve a kitűzött célnak meg is felelne.

Ilyen gyökeres reform eszméje nálunk egyébként elég korán, 
már 1875 ben vetődött föl,4 amikor is a minisztérium a bajon úgy

1 L. az Eötvös-féle szervezeti szabályzatot a magy. Mr. tanárképző 
1870—71. értesítőjében; Trefort módosítását pedig az 18S0. jan. 20-iki m i
niszteri leiratban.

2 A tanárképzés ügye hazánkban. OKTK. 1890—91.
3 V. ö. bármely félév órarendjét.
4 V. ö. Kármán idézett munkáját: A tanárképzés ügye hazánkban.



akart segíteni, hogy a képezdét internátussal egybekötött intézetté 
akarta átalakítani a párizsi «Ecole Normale Supérieure» mintájára. 
A további reform-tervezetekben és tanácskozásokban ez intézményt 
ismételten ajánlották mintaképen. Különösen az internátussá való 
átalakításnak sok híve volt és — személyes tárgyalásaim alapján 
állíthatom van még ma is. Ennek azonban mindig voltak — fő
ként anyagi — akadályai.

Ez az elhalaszthatatlan, gyökeres átszervezés lehető volna min
den nagyobb rázkódtatás és áldozatok nélkül is. Az intézm ény m eg
m arad h a tn a  továbbra is annak, am inek eredetileg  in d u lt : tanárképző
nek, csupán m in t m ondottam  —  a benne uralkodó téves szellemet 
és vezető elveket kellene megfelelőbbekkel he lyettesíten i és ezek érte l
m ében a fentebb hangsúlyozott, á ta lak íto tt egyetem i képzés tervezeté
vel egybehangzóan újjászervezni. F odor Márkus
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K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .

A turánizmus, mint nem zeti és nevelési ideál.

A M. P. 1914. 8 -1 0 . számának Köznevelésünk és a háború 
c. cikke szerint «itt van az alkalom és a végső szükség arra, hogy 
megteremtsük a magyar nevelést» és kifejtsük a nemzeti tudatosságot.

Ehhez az is kell, hogy a magyarság határozott eszményt lásson 
maga előtt ; olyat, amelynek szolgálása száz ellenségtől körülvett 
nemzetünket itt a fajok ütközőpontján, Kelet és Nyugat kapujában, 
minden körülmények között megvédelmezhetné.

Ezt a nemzeti ideált régi nagyjaink alapján, a pánszlávizmus- 
természetes ellenlábasaként a turanizmusban vélem föltalálni. Ehhez 
kellene alkalmazkodnia nevelő rendszerünknek is.

Ebben a felfogásomban nemcsak a most dúló világháború erősít 
meg, hanem az említett cikk is. És azt a következtetést vonom le, 
hogy a nevelés terén is a turánizmus ideálját kell kitűznünk, mert 
ebben benne van a magyar nemzeti gondolat, a fajrokonság kapcso
latának s hazánk jövő hivatásának a lehetősége is.

Mi a turánizmus ? A régi ős Turánból Európába, Ázsiába szét
ágazó fajrokon népek gazdasági, kultúrái kapcsolatának ideája. Szün
tessük meg a múltak tévedéseit : a turáni átkot s okulva a történel
men s a jelen világháború tanulságain, varázsoljuk át ezt turáni 
áldássá. Vagyis valósítsuk meg a magyar-török-bolgár-finn-kinai-japán, 
továbbá az Előindiában, Perzsiában, európai s ázsiai Oroszországban 
élő turáni népek gazdasági és szellemi kapcsolatát. A turánizmusban 
benne van a XX. századnak két főmozgató eszméje : a szövetkezés 
és az egynemű rokon nemzetek vonzalmának gondolata is. A hatszáz 
milliós turánságot Keleten Japán-Kína, Nyugaton Magyarország vezé
relje a béke és haladás útján.

A turánizmusban az a nagyszerű, hogy ez a legtisztább magyar 
eszmény a magyarság erősödésén felül a Habsburgháznak, Ausztriá
nak, a velünk szövetséges államoknak, sőt a világbékének az érdekeit 
is egyformán szolgálja. Hiszen, ha sikerülne a turánizmusnak diadal



maskodnia, a hatszázmilliós turánsággal szövetkezett kettős monarchiá
nak és Németországnak olyan döntő hatalmat biztosítana, amely 
szinte lehetetlenné tenné az újabb világháború kitörését. Ha a turáni 
szövetkezés legalább fele részben kialakult volna a most dúló háború 
előtt, ma egészen más volna a helyzet a harctereken.

Magyarország az első ezer évben viharfogó volt Kelet és Nyugat 
között. Történelmi hivatása abban állott, hogy a nyugati művelődést 
Kelet felé terjesztette s ezt a kultúrát a keleti népek támadásaitól a 
saját testével védte. A második ezredévben ugyanez a hivatása. De 
ezt az óriási feladatot a fajoknak kitört s igazában még csak ezután 
kitörendő harca, főkép a pánszlávizmus miatt csak a turánizmus 
segítségével töltheti be. Az első évezred irányát Szent István, a 
másodikét Széchenyi jelölte ki.

Szent István nemzetével belekapcsolódott Nyugat-Európába, 
Széchenyi rámutatott Keletre : boldogulásunk területére. Ezért állí
tom, hogy Magyarországot a második ezredévben a Széchenyi szelle
mében újjászületett magyarság, a nyugati erények és a turáni népek
kel való összeköttetés teheti nagygyá. Ezt a három eszmét kell tehát 
kitűznünk magyar nemzeti és nevelési ideálként, ha a szláv és ger
mán népáradatban magyar nemzetként élni akarunk.

De vájjon lehetsóges-e ez a cél? Az, csak akarnunk kell, 
A Széchenyi szellemében való újjászületés a háború után be fog 
következni ; a nyugati erényeket : a kitartó munkát, a hangyaszorgal
mat és a takarékosságot részben már el is sajátítottuk.

A turánizmust pedig az idő fogja megteremteni. Igaz, nem 
könnyű feladat, de leküzdhetetlen akadályokba sem ütközik. A nagy 
távolságot a szédületesen kifejlődött közlekedő eszközök szinte eltün
tették. A területi kapcsolat is bekövetkezhetik. Ami pedig az eszme 
hódítását illeti, erről elég ékes szóval számol be a többek között a 
konstantinápolyi « Túrán», amely egymaga százezreket nyert meg a 
turánizmusnak. Nemcsak a mohamedánság, hanem általában a turán- 
ság mindenhol ébredez. A magyar fajrokonság tudata a finn, török, 
bolgár s általában a legtöbb rokon népnél él. így Perzsiában, a 
Kaukázusban, Kínában. Japánban pedig minden iskolában tanítják. 
Ezt a nagy faji ébredést kell nekünk istápolnunk, vezetnünk és dia
dalra juttatnunk a turánság és a világbéke érdekében. E gondolatot 
terjesztheti és erősítheti a nevelés. Sassi Nagy Lajos.
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Herbart ifjúkori fejlődése.

A Herbart-irodalomban minden gazdagsága ellenére érezni lehe
tett eddig olyan életrajz hiányát, amely bemutatta volna : minő utakon 
és fejlődési fokokon keresztül jutott Herbart ifjúkorában az utóbb 
főműveiben kifejtett és rendszerbe foglalt eszmékre. Mindaddig, amíg 
H. fiatalságának idejéből elegendő számú adat nem állott a kutatónak 
rendelkezésére, lehetetlen is volt ilyen életrajzot írni. Csak ifjúkori 
leveleinek újabban történt közzététele óta volt meg a lehetősége 
annak, hogy valaki ilyen genetikus műben foglalkozzék vele.

Ennek a nehéz, de szép feladatnak megoldására vállalkozott 
Walther nagy gonddal készült új Herbart-életrajza.* Nem ad teljes 
életrajzot, csak addig kíséri H.-ot a fejlődés útján, míg ez az út fel
felé vezet, s míg nem következnek gyorsan egymásután a mester
művek, melyek már a tetőpontot jelzik írójuk fejlődésében. Másrészt 
H. filozófiai nézeteinek fejlődését csak annyiban vonta bele vizsgáló
dása körébe, amennyiben e nézetek szerves kapcsolatban állnak H. 
pedagógiai elmélkedésével. így a munka, mint címéből is kitetszik, 
Herbari jellemének és pedagógiájának fejlődését rajzolja göttingeni 
magántanárságáig bezárólag, s-kutatja H. későbbi pedagógiai elveinek 
az ifjúkorban feltalálható csíráit. Az ily természetű művek írói köny- 
nyen abba a hibába esnek, hogy csírákat látnak ott is, ahol csírák 
nincsenek, forráskutató buzgalmukban mindennek megtalálják a for
rását, s egy egész emberi élet szellemi munkásságának gyümölcse - 
képen előállott tudományos rendszert minden részletével együtt bele
magyaráznak az ifjúkorból fenmaradt nyilatkozatokba. Walthert nem 
lehet ilyen túlzással vádolni. Szigorúan tudományosan dolgozik, min
denre kiterjeszti figyelmét, de kellő óvatosságot tanúsít abban, hogy 
H. későbbi gondolatainak nyomát ifjúkori leveleiben vagy munkáiban 
fellelje. Egészben véve igen érdekes kép bontakozik ki előttünk H. 
fejlődéséről e mű fonalán, s számos új adalékkal gyarapítja Herbart- 
ról való ismereteinket különösen Platonhoz, Wolff Keresztélyhez, 
Eichtéhez és Kanthoz való viszonyára, nemkülönben brémai tartóz
kodására vonatkozóan, másfelől igen elfogadhatóan magyarázza H. 
egyéniségéből pedagógiájának némely jellemző sajátságát. A könyv 
gazdag tartalmából természetesen csupán egy-két főbb szempont és 
új adat vagy eredmény kiemelésére szorítkozhatom.

Herbart egyéniségének a régibb és újabb forrásokból elénk 
táruló vonásai fényt derítenek pedagógiai nézeteire is és magyaráza-

* Dr. H. Walther: J. Fr. Herbarts Charakter und Pädagogik in 
ihrer Entwicklung. W. Kohlhammer, Stuttgart, 1912. YII -f- 308 1.
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túl szolgálnak eszméihez. Szüleinek szerencsétlen házassága miatt 
nem élvezhette a vidám gyermekkor örömeit, pajtásokkal nem érint
kezhetett s az iskolában is tartózkodó, csendes gyermeknek ismerték. 
Magára utaltsága s zárkózott természete korán uralomra juttatta 
benne az elmélkedő hajlamot. Mint koraórett gyermek mindvégig az 
ész embere maradt. Már ifjúkorában szeretett nehéz problémákon 
töprengeni s ez a folytonos tépelődés bizonyos szomorú alaphangu
latot adott lelkének. Spekulativ természete gyakran búskomorrá tette, 
sőt egy ízben az öngyilkosság gondolatát is felkeltette benne. Anyja 
gyakorlati pályára akarta adni, s ezért nem jó szemmel nézte fiának 
a tudományos elmélkedésbe, filozofálásba való teljes elmerülését. 
Pedig ez egyezett meg H. természetével. Semmi gyakorlati érzék nem 
volt benne s úgyszólván idegenül állt az őt körülvevő világgal szem
ben. A politikai vagy más külső események iránt nem érdeklődött, 
csak gondolatainak, spekulációinak ólt, csak a maga belső világában 
érezte otthonosan magát. Kutató, elmélkedő, tudós hajlamú, elmé
lyedni szerető, szemlélődő egyéniségéből hiányzott az agilitás, idegen
kedett a cselekvéstől s csak hosszas fontolgatás, elveinek lelkiisme
retes mérlegelése után tudta magát elhatározni. Mivel nem volt a 
gyors elhatározás, a tettek embere, nem is domborodik ki pedagógiai 
rendszerében a cselekvésre való nevelésnek fontossága. Csak az 
erkölcsi érzületet akarta a gyermekben megteremteni s azt vélte, 
hogy ebből szükségképen fakad az erkölcsi cselekedet. Pedig éppen 
az ő példája is arról tanúskodik, hogy az érzületnek bármilyen 
nemessége sem biztosítja a cselekvés erélyessógét. A cselekvésre is 
nevelni kell, mert erkölcsi élet csak akkor keletkezik, ha az erkölcsi 
érzület tettekben is nyilvánul. Eszerint П. pedagógiájának az az egy
oldalúsága, hogy a cselekvés háttérbe szorul benne az érzület mellett, 
szoros összefüggésben van jellemével. Megjegyzendő azonban, hogy 
bár a Steigerhez írt beszámolók sehol sem említik a cselekvésnek a 
jellemkópzés szempontjából való fontosságát, Herbart később felismerte 
azt az igazságot, hogy az erkölcsös jellem kifejlesztésének legfőbb 
eszköze magának a gyermeknek erkölcsös cselekedete. Csakhogy ezt 
a gondolatot később sem fejtette ki, mert nem voltak ez irányban 
bőséges tapasztalatai.

Nevelő korában ugyanis csak az oktatást tekintette feladatának, 
magát a nevelést a szülők intézték. Tapasztalása körének ez a kor
látozottsága, csupán az oktatásra való szorítkozása az oka, hogy 
pedagógiájában a képzetek foglalják el a főhelyet.

Az egész lelki életnek a képzetekre való visszavezetését, ami 
H. pszichológiájának jellemző vonása, szintén egyéniségéből lehet 
megérteni. Saját belső világának megfigyelése alapján jutott arra a
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gondolatra, hogy a képzetekből építse fel az egész lelki életet. Mint 
a gondolat embere, saját magán észlelhette a képzeteknek egymással 
való küzdelmét ; észrevehette, hogy a hasonnemű képzetek támogat
ják egymást, a különnemüek útját állják egymásnak s az előbbi eset
ben jóleső érzést keltenek, az utóbbiban pedig kellemetlen lehangolt- 
ságot okoznak. Akarati elhatározásai is úgy jöttek létre, hogy külön
féle képzetei hosszasan küzdöttek egymással (ezért fontolgatott 
sokáig), míg végre egyesek felülkerekedtek, a többiek leszorúltak. 
Ez a magyarázata annak, hogy mind az érzelmet, mind az akaratot 
más egyénekben is a képzetekből származtatta s a képzeteknek alá
rendelt, másodlagos jelenségeket látott bennük.

Walther megállapítása szerint tehát Herbart pedagógiájának 
bizonyos egyoldalúsága onnan ered, hogy az átlagot épen nem kép
viselő saját egyéniségét vette normális típusnak s ehhez szabta egész 
pedagógiai rendszerét. Kétségkívül közrejátszott ebben az is, hogy 
rövid ideig tartó nevelői működése alatt nem volt alkalma gazdag 
és változatos tapasztalati anyagot gyűjteni, ennélfogva saját magából 
kellett kiindulnia.

Herbart pedagógiai rendszerének megértéséhez a második kul
csot azok a hatások szolgáltatják, amelyek más kiváló szellemekkel 
való érintkezéséből fakadtak. A Wolff-fóle filozófia, mellyel már 
tanulókorában megismerkedett, igen mély nyomokat hagyott gondol
kodásában. Bizonyára innen vette ethikájának alapvető elvét : a tö
kéletesség eszméjét. Wolfihak az a tanítása, hogy az akaratot az 
ész determinálja, szintén ösztönzőleg hathatott az akarat és a kép
zetek viszonyáról vallott nézetére. Kant befolyását mutatja a köte
lességteljesítés dicsőítése az abituriensekhez intézett beszédben, s 
Platon ethikai rendszerére utal ugyanitt a belső, erkölcsi szabadság
ról való felfogás, mely az erkölcsi jóságot az érzékiségnek, az ösztö
nöknek legyőzésében, az önuralomban látja. Kantnak a tanítványa 
H. abban is, hogy ethikáját a tetszés vagy nem-tetszés eszthetikai 
ítéletére alapítja. Fichte idealizmusa kezdetben elragadta, később 
azonban mindig kevésbé elégítette ki. Épen a főpontokban egyre 
jobban eltávolodott mesterétől, sőt vele egészen ellentétes állás
pontra helyezkedett. így elvetette Fichtének a szabadságra vonat
kozó tanát. Fichte szerint ugyanis az embernek erkölcsi sza
badsága a természet adománya, mindenkiben meglevő tény, ellen
ben Herbart szerint cél, mely a nevelés elé van kitűzve s melyet 
csak hosszú, fáradságos munkával lehet elérni. Fichte azt mondja, 
hogy az ember szabad, Herbart azt mondja, hogy az ember szabaddá 
válhatik a nevelés által. Herbartnak egyik nagyon jellemző gondola
tát, a görögöknek, különösen Homerosnak a rómaiak fölé helyezését
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vagy Fichtére kell visszavezetnünk, vagy általában a korra, mely 
valósággal rajongott az ókornak e legtehetségesebb népéért. A görög 
írók közül Platónnál igen behatóan foglalkozott Herbart. Platonból 
merítette többi közt a matematikának, mint előkészítő tanulmány
nak, a komoly szellemi munkára nevelés legjobb eszközének nagy 
megbecsülését. Ugyanis már Platon hangoztatta (Állam, VII. könyv), 
hogy a mathematika élesíti az észt, ennélfogva minden más tanul
mányhoz előkészítésül szolgál ; H. pedig úgy vélekedett, hogy csak 
a mathematikával lehet a gyermeket hozzászoktatni a figyelemhez.

A Herbart-fóle pedagógiai rendszer legkidolgozottabb s legma
radandóbb becsű részének, a didaktikának egyik nevezetes fejezete, 
az ú. n. formális fokok elmélete csak lassan és részenként alakult 
ki. A Steigerhez írt beszámolók azt bizonyítják, hogy írójuk a 
négy fok közül még csupán a világosságot vette észre. A formális 
fokok elméletének teljes kiépítésére Pestalozzi beható tanulmányozása 
a-dta meg az ösztönzést, mert П. eközben mélyedt bele formális 
methodikai kérdések vizsgálatába.

Ez azonban már a göttingeni magántanárság korába esik, 
amikor véget is ér Herbartnak ifjúkori szellemi fejlődése, melyet 
Walther kalauzolásával igaz lelki gyönyörűség megismerni. Az objek
tív hangú s inkább megértetésre, mint kritizálásra törekvő életrajz
nak alig van egyéb fogyatkozása, minthogy egyes dolgok többször 
iémétlődnek benne s egy-két kisebb ellenmondás zavarja a könyv 
összhangját. De ezek az apró foltok nem csorbítják a szerző érdemét.

Gy. Nagy József.

A kísérleti lélektan jogosultságának korlátozása.

Ismeretes, hogy a kísérleti lélektannak és módszereinek a neve
léstudományban való jogosultsága, illetőleg alkalmazása körül a szak
férfiak két táborba csoportosultak, aminek oka alighanem az egyik 
részről tanúsított túlzó követelések. Hisz nemrég a német tudósoknak 
tekintélyes közössége külön nyilatkozatban tiltakozott e túlhajtások 
ellen, amire a másik tábor természetesen ellennyilatkozattal felelt. 
Egy mostanában megjelent könyvben hivatott részről igen figyelemre
méltó és tárgyilagos véleményre akadtunk ebben a kérdésben. Mün
sterberg Hugó, az amerikai Harvard-egyetem professzora, Grund- 
züge der Psychotechnik (Leipzig 1914, J. A. Barth, XII+  767 lap) 
c. kötetben foglalta össze azokat az előadásokat, amelyeket cseretanári 
minőségben a berlini egyetemen tartott. Pszichotechnika alatt a szerző 
a lélektannak a kultúrális feladatok szolgálatában való gyakorlati alkal-
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mazása tudományát érti és a könyvnek nagyobbik fele valóban ezekkel 
az alkalmazásokkal foglalkozik a kulturális tevékenység legkülönbözőbb
területein (társadalmi rend, egészség, gazdaság, jog, nevelés, művészet, 
tudomány). Miután már az előszóban utalt arra, hogy a pszichotechni
kát a neveléstudományban alkalmazzák még aránylag a legrendsze
resebben, a 33. lapon szószerint ezt írja: « A nevelés terén bizonyára 
jogosultak az alkalmazott lélektan befolyásába vetett legkomolyabb 
remények, de az újabb pedagógia fejlődése azt mutatja, hogy ezek a 
remények gyakran elterelték a figyelmet az iskolai életnek más, nem 
kevésbbé fontos mozzanataitól. Néhány országban a közoktatásügy ve
zetői olyan egyoldalúan kedveztek annak a hitnek, mely a tanítónak 
pszichológiai tanulmányaitól vár minden üdvösséget az iskolára, hogy 
emiatt más pedagógiai törekvéseket elhanyagoltak. Pedig nem voln-a 
szabad kételkedni abban, hogy semmiféle lélektan és lélektani peda
gógia nem pótolhatja amaz elsőrendű követelést, mely a tanítónak 
alapos tudományos képzettségére vonatkozik azokban a tárgyakban, 
amelyeknek tanítására hivatott. Valóban veszedelmes reform lenne, 
ha á tanítók odáig jutnának, hogy egészen lélek- és neveléstudomá
nyukra bíznák magukat és ez okból tudományos képzésüket elhanya
golnák.» Ezt a gondolatmenetet a 39. lapon imígy folytatja: «A gya
korlati pszichológusnak nem volna szabad sohasem arról megfeledkeznie, 
hogy egész pszichológiája csakis betekintést enged neki azokba az esz
közökbe, amelyek bizonyos végcél elérésére szolgálnak, hogy azonban 
sohasem határozhatja meg magukat ezeket a végcélokat. A nevelésnek 
semmiféle lélektana sem állapíthatja meg, hogy mely pedagógiai végső 
feladatokat kell a tanítással megoldani. A lélektani tudás mindig csak 
arra taníthat, hogy egy bizonyos cél érdekében mily úton kell haladni. 
Megérthetjük a figyelemnek, az emlékezetnek vagy a megakasztásnak 
lélektani mechanizmusát és ebből az ismeretből igen jól levezethetjük, 
hogy az emlékezetet, a figyelmet vagy a megakasztást hogyan értéke
síthetjük. De a lélektan sohasem felelhet arra, hogy mi érdemes figyel
münkre, hogy mely eszményt ajánlatos utánozni, vagy hogy az em
lékezetnek melyik faja legbecsesebb életfeladatunkra nézve. A nevelés és 
oktatás tulajdonképpeni céljainak megállapítása egészen más irányú 
elmélkedéseknek, ethikai és társadalmi téren mozgó vizsgálódásoknak 
van fenntartva. Ugyanez áll minden más téren.» kf.

A háborús pedagógia tízparancsolata.

Ziegler Theobald, a straszburgi egyetem egykori pedagógusa, né
met önérzettel teljes, rendkívül érdekes és szellemes, sok kritikát tar
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talmazó és még több gondolatot ébresztő tízparancsolatot írt a nevelők 
számára. A több német folyóiratban közölt pontok így szólnak :

1. Tarts rendet és fegyelmet tanítványaid között, szorítsd köte
lességeik pontos teljesítésére. Mert a jövendő nemzedékért ma inkább 
felelős vagy nemzetednek, mint valaha. De azért ne légy iskolád zsar
noka, ma kevésbbé, mint valaha s értened kell ahhoz is, hogy néha
napján engedékeny légy. És ne terheld meg őket sok leckével, mert 
túszén az újságot is csak el kell olvasniok naponként.

2. Ne engedd, hogy a háború mulatsággá legyen a tanulóifjú
ságra nézve ; nagyon komoly dolog az. Azért ne ünnepelj szabad nap
pal minden győzelmet.

3. Neveld tanítványaidat állampolgárokká. Most van rá legjobb 
alkalmad, mert a háború az állampolgár legkiválóbb nevelője.

4. Tanításod legyen még érdekesebb, mint amennyire ez eddig 
is kötelességed volt ; mert a tanulók gondolatai most bizony nagyon 
könnyen a maguk útján járnak. Taníts hát mindent a mostani napok
nak és óráknak eseményeivel kapcsolatban. Ha könnyen megvan rá 
az alkalom, semmi áron el ne mulasszad ; ha meg kissé nehezen megy, 
akár a hajánál fogva is előránthatod.

5. Tedd minden leckeórádat német órává, még inkább mint az
előtt s tanítsd meg tanítványaidat a Stein főszállásmester stílusára. 
Ezt a latin órán *neg a számtanin is megteheted.

6. A német órákon olvastasd Schillert, amennyire csak lehet s 
amennyire csak győzöd ; mert mégis csak ő a legférfiasabb a német 
költők között és egyelőre értéktelen dolog esztétákat nevelni.

7. Történeti óráidon beszélj sokat a csatákról s örülj, hogy ezt 
ismét megteheted anélkül, hogy kifogásolnák ; ifjaidat érdekli ez s ha 
szavaidat szabad perceikben mindjárt gyakorlatra váltják is, ne bánd : 
ez is csak hasznukra válik. S utalj rá halkan arra is, miként látszanak 
meg a történelemben az istenség léptei s milyen csodásán nyilatkozik 
meg ez mostanában.

8. Ne ragaszkodjál kínosan a tantervhez és az órarendhez. Ha 
ki van is szabva, hogy Hátsó-Indiáról kell beszélned, egészen nyugodtan 
háborús leckét faraghatsz belőle s vezesd el diákjaidat a Metztől Pá- 
risig vivő útra vagy a Mazúri-tavakhoz. Hiszen talán az iskolai ható
ságokban se szörnyetegek, hanem értelmes és hazafias férfiak ülnek.

9. Fontold meg jól, hogy nincs-e mégis csak különbség a férfi 
és a nő között, s a férfinak hősiessége és a nőnek hősiessége között ; 
azért csak hadd legyen előtted ismét problémává a koedukáció kérdése, 
ha mindjárt közoktatásügyi tanácsos vagy is. Mert férfias férfiak és 
nőies nők kellenek nékünk s a háborúban mindenik nemnek megvan 
a maga külön hivatása és feladata.

Magyar Paedagogia. XXIV. 1- 2. G
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10. Örülj neki, hogy vége a gyermek századának; mert ez 
nagyon balga jelszó volt. Hadvezéreink 50 és 70 év közti férfiak s a 
derék fiúk, a legifjabbak is, kik halálmegvetően vonulnak a harcba, 
komoly férfiakként fognak visszatérni nehéz férfimunkájukból s egész 
korukra reányomják majd lelkűk bélyegét. Gy. Á.

B él Mátyás a magyar és ném et nyelvről.

A mai háborúban reánk nézve nagyjelentőségű és előreláthatóan 
további művelődésünkre is nagyhatású lesz Németországgal való váll
vetett harcolásunk a német és a magyar elem életéért s a művelt
ségében felgyűlt erkölcsi értékekért. Ebben az időben nem érdektelen 
idéznünk a XVIII. század eleje talán legnagyobb hatású magyar 
pedagógusának mai gondolkodásunkba illő szavait. Bél Mátyásnak, 
a pozsonyi ev. liceum rektorának, újjáteremtőjének, Melibœus álnév
vel németek számára írt magyar nyelvkönyvében vannak ezek a sorok :

«E szerény munkát szerzője azzal az őszinte szándékkal írta, 
hogy anyanyelvét terjessze és egyszersmind a nagytekintetű német 
nemzetnek is szolgáljon. Ezért szívből kívánja, hogy a remélt haszon 
csakhamar meg is nyilatkozzék. És ahogyan a német nyelvet az 
ausztriai ház legkegyelmesebb uralkodása alatt Magyarország szívében 
beszélik, majd egykor a magyar nyelvet a két nemzet között létesí
tendő s mindkét nemzetre nézve felettébb hasznos kölcsönös érint
kezés következtében beszéljék Németország legbelsőbb részeiben is. 
A szíves olvasó éljen boldogúl és mondja a szerzővel: Áldja s egye
sítse Isten a Német és Magyar Nemzetet !» (Der ungarische Sprach- 
meister, oder kurze Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache. 
Pressburg 1729. Х1П. kiadása: Pozsony, 1829.)

Ez az utolsó mondás a német eredetiben is magyarul van. 
A benne kifejezett óhajtás azt mutatja, hogy Bél Mátyást, mint sok 
más régi tankönyvírót, távoli célokra néző, mély tudatosság irányította 
ebben a munkájában is. S. I.

I R O D A L O M .
F ritz  G iese , D a s  freie lite r a r isc h e  Sch affen  bei K in d ern  and  

J u g e n d lic h e n . 2 Teile. Leipzig, 1914. J. A. Barth, n 8° XIV +  220, 
IV 4- 242 1., 14 márka.

Azok az irodalmi munkák, melyekben a gyermekek szabadon, 
magukválasztotta, vagy tág körben megadott témán próbálják ki
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képzelőtehetségüket vagy tudásukat, újabb időben egyre élénkebb 
érdeklődés tárgyai. Mig a tanuló számára a művészi alkotás okozta 
gyönyörűség egyértékese az ilyen munka, a pedagógus és a pszicho
lógus számára ezernyi megszivelni való tanulság van benne. A gyer
mektanulmányozó irodalom már jó ideje figyelemmel kíséri a gyer
mekek spontán dolgozatait, de az első nagy, összefoglaló munka mégis 
a Griese vaskos könyve. E mű mint a Zeitschrift für angewandte 
Psychologie und psychologische Sammelforschung 7. kiadványa jelent 
meg s két részre oszlik : Az I. rész a gyermektanulmányozás szemi 
pontjából becses vizsgálati módszereket s a megállapításokat közli ; 
a II. rész a rendelkezésére állott nagy anyagból a legérdekesebb sze
melvényeket mutatja be. A gyermekek dolgozatai közt versek, próza
írásművek, elbeszélések, leírások, naplótöredékek, színmű-jelenetek, 
filozófiai és esztétikai értekezések, prédikációs elmélkedések üde és 
naiv változatossággal szerepelnek. Giese igen bőséges anyagot hasz
nált fel vizsgálataihoz : részint az iskolásgyermekek «szabad-témájú» 
•házi dolgozatait, részint valamely külső ötlet (pl. ifjúsági folyóirat, 
pályázat) alkalmából keletkezett dolgozatok terméséből, részint pedig 
minden külső sugallat nélkül, teljesen a gyermek vagy az ifjú belső 
vágyából született munkákat. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem
csak a legérdekesebb, de tanulmányi szempontból is a legjobban hasz
nálható anyagot szolgáltatják. A vizsgálat menete és módszere telje
sen statisztikai, tisztán regisztráló, anélkül, hogy — amint Giese 
sajnálkozva fejezi ki — finomabb analízisbe beleereszkedhetett volna. 
Hiszen oly különböző műveltségű, nemű, társadalmi osztályú és fel
fogású gyermekekről van itt szó, akiknek életkora a 4—20 év közt 
váltakozik s akikben az alkotó-tevékenységen kívül jóformán semmi 
egyéb közösség sincs. Ám ha Giese csak számszerű adatokra törek
szik is, még sem lehet elvitatni, hogy értékes eredményekhez jut, 
amelyeket igen ügyesen csoportosít és amelyekhez logikailag mindig 
helytálló következtetéseket fűz. A költői forma tárgyai az ő csopor
tosításában : a bölcselet, a természet és az erotika. A prózáé : saját 
élmények, a mese világa és a szociális élet. Giesenek ez a beosztása 
egyúttal megmagyarázza azt is, hogy milyen témák kívánják meg a 
prózai és melyek a költői formát. A költői műveknek egyharmada 
komoly hangulatú, a prózaiaknak 36%-a vidám. A hangulat persze 
szoros összefüggésben van a tárggyal. Ez az általánosságban tartott 
felosztás mindenesetre természetesebb, mint amikor másutt hangula
tok szerint behatóbb részletességgel úgy csoportosítja a dolgozatokat 
és ilyen kategóriákat vesz fel : kedélyes, vidám, komoly, szomorú, 
tanulságos, romantikus, kómikus, kalandos, eszmélő, határozatlan, 
vallásos, érzéki, irónikus és kritikus. Általában megállapításai sehol

C*
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sem mondanak ellent, hanem inkább megerősítik a gyermektanul
mányozás eddigi eredményeit. így pontos vizsgálatok bizonyítják be- 
itt is, hogy a gyermek-költészetre mily elevenül hat : az iskola, a család, 
a gyermekélet fontos eseményei, az olvasmányok és a mozi. Még az 
osztálykülönbségek is szembeötlően jelentkeznek : a műveltebb osztá
lyokhoz tartozó gyermek kifejező formái tökéletesebbek, mint a kez
detlegesebb társadalmi rétegekben. Általában a kis gyermekek költői 
dolgozataiban a nyelvbeli nehézségek mellett már csirájában meglevő 
eszme lappang. S emellett tisztán külsőségekben megnyilatkozó rím
kovácsolás. Később a fantázia növekszik, vele kapcsolatban a nyelvi 
kifejező erő is, de a fantázia ezt lebírja, az előtérbe kerül és zabolát
lanabb lesz. Ezért válik e fokon az alkotás logikátlanná. Végül a 
képzelőtehetség megkötötté válik s a dolgozatokon egységes gondolat 
uralkodik. Innen kezdve csak a formát kell javítani. Egyes képek 
még logikátlanok, némely rim rossz, olyik hasonlat túlbizarr. Nagyon 
érdekes eredményű a két nemre vonatkozó vizsgálat is. Főbb megálla
pításai ezek. A költészetben a fiúk komolyak, leányok vidámak. Pró
zában megfordul a dolog. Leányok a prózát, fiúk a költészetet helye
zik előtérbe. Masculin kvalitások : az irónia, a szatíra, a kritika ; a 
nőt érzelmi mozzanatok jellemzik. A fiúk munkáiban több az ere
detiség, az önállóság, a lányokéiban több a sablon, a traditió. A fiú 
költ, a leány ír. És egyformán jellemző mindkét nemre, hogy a 
pubertás korában a misztikus tárgyakat kedveli. Ezzel kapcsolatban 
igen érdekes következtetésekre jut Giese az erotikával foglalkozó feje
zetben. Noha ő maga nem freudista, mégis úgy látja, sok olyan 
kifejezés, szó, kép van a gyermekek dolgozataiban, melyek mögött 
erotikus képzetek húzódnak meg. Általában a leányok korábban 
ismerik fel az erotikus költészetet (eltekintve a lehetséges gyermek
kori erotikumoktól) s kiváltképen a semitafajhoz tartozó leányok lát
szanak hamarabb erotikusán költeni és érezni, mint a többiek. 
Átlagosan a 12. év körül ébred fel az erotika, elrejtőzik a vallás, ter
mészet vagy egyéb symbolumok mögé, subjektive a 16—17. év körül 
éri el tetőpontját és a 18. évtől kezdve objektive uralt erővé válik. 
Általában ritka pontosság az adatgyűjtésben és nagy körültekintés a 
hozzája fűzött következtetésekben jellemzi Giese munkáját. Bizonyos 
megállapításai valószínűleg csak a német gyermekekre vonatkozóan 
érvényesek, mint pl. az, hogy a gyermekek költött e versek túlnyomó 
százaléka jambusi formájú. Az is kétségtelen, hogy gyermekek dolgo
zatairól nem lehet mindig tudni, vájjon nem korrigáltak-e bele fel
nőttek. Az adatgyűjtés pontossága minden gyermektanulmányi vizs
gálatnak legkényesebb problémája s aki ismeri kivált az iskolai dol
gozatokkal űzött visszaéléseket, csöppet sem fogja túlzottnak tartani
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<ez aggodalmunkat. Talán még azt az ellenvetést lehetne Giesenek 
tenni, hogy munkájában kizárólag csak a normális gyermekek iro
dalmi termékeit méltatja figyelemre, holott épen a mi gyermektanul
mányozóink : Eanschburg, Nagy László, Vértes stb. dolgozatai bizo
nyítják, mennyire fontos eredményeket lehet leszűrni a rendellenes 
■és fogyatékos szellemi képességű gyermekek vizsgálatából. Mindezek 
kritikai megjegyzések, melyek nemhogy csorbítanák, hanem inkább 
emelik a könyv első részének értékes megállapításait. Ám ott, ahol a 
magyarázatok és a következtetések megszűnnek, hogy а П. részben 
helyet adjanak a gyermekek kiválogatott dolgozatainak, megszűnik a 
kritika is, hogy a tiszta — itt-ott szinte csodálkozó — élvezetnek 
adjon helyet. Mert valóban alig lehet élvezetesebb olvasmányt kép
zelni, mint a 4 —20 éves fiúk-lányok üdítő és friss szellemének ter
mékei közt lapozni. Itt ahol 9 éves drámaírókkal, 10 éves causeurök- 
kel és 12 éves korban Baudelairet utánérző költői tehetségekkel tár- 
salgunk és ahol egy 13 éves fiúcska arról értekezik, hogy minő 
hatással vannak a nagy városi architektúra szépségei a környeze
tükre, itt abba a csodálatos intelligenciába tekintünk bele, mely a 
német gyermekek világát már iskoláskorban eltölti. A német lélek 
szelid érzékenysége finoman ringatódzik bele a kor egész kultúrájába 
s egyetlen oldallal szemben sem fogékonytalan. Szinte érezni a 
német idealizmus nevelő szellemét, melytől azonban a legpraktikusabb 
kérdések sem idegenek. Aki látni akarja, miért kiapadhatatlan forrása 
a német kultúra most és még soká az egész világ szellemi és mate
riális fejlődésének, jól teszi, ha belenéz a jövendő német nemzedék 
leikébe azokon az ablakokon, melyeket Giese nyit a számára. Biza
lommal és meghatottan fog rájuk tekinteni. Nádtai Pál.

M. F a b iu s  Q u in tilian u s szó n o k la tla u a  tizen k é t könyvben.
I. kötet : I—VI. könyv. Ford. Pácser Albert. Bpest, a M. T. A. Classica- 
Philologiai Bizottságának kiadása. 1913. 8°, 553 1. 6 K.

Különös véletlen, hogy Erasmus és Montaigne magyar fordítá
sával majdnem egy időben megjelent a magyar Quintilianus is. 
A régibb tanári nemzedék jól ismeri, különösen X. könyvét ; ezt 
iskoláinkban hosszú ideig sikerrel olvastatták. Egészben véve nem 
könnyű olvasmány ; azért a fordító a magyar pedagógusok rendjének 
hasznos szolgálatot tett fáradságos munkájával.

Az Institutio Oratoria tulajdonképen vezérfonal az ékesszólás 
elsajátítására. A pedagógust azonban elsősorban az érdekli, hogyan 
vélekedett az első «államilag alkalmazott« pedagógus időszámításunk 
első századában olyan nevelésügyi kérdésekről, melyek ma sem vesz
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tettek fontosságukból. Mint a retorika tanítója gyakorlatilag foglal
kozott tudományával ; általában nem barátja a nevelés-elméleteknek, 
hanem szívesebben tárgyalja az iskolai módszereket és ezekkel kap
csolatban nagyon érdekes gyakorlati kérdéseket, pl. otthon vagy az 
iskolában neveltessük-e inkább a gyermeket ? mi szól az egyik, mi a 
másik eljárás mellett? alkalmazzunk-e testi fenyítéket? milyen taní
tót válasszunk ? milyen műveket olvastassunk növendékünkkel ? oktató 
eljárásunkban mennyiben alkalmazkodjunk a tanulóhoz? milyennek 
kell tekinteni a gyermek játékát? stb.

Mindezekről röviden és világosan szól, amennyiben a leendő 
szónok képzésére vonatkoznak. Szónokot akar nevelni, de azon kezdi, 
hogyan kell embert nevelni.

Végig vezeti tanítványát a grammatika, retorika és filozófia 
iskoláján, hogy derék emberré és gyakorlott szónokká váljék. Két
ezer évvel ezelőtt már ott volt, ahova ma még akárhány pedagógus 
nem tudott eljutni: azt olvassuk, hogy a nyelvet a nyelvtan fonalán, 
az olvasmányt — mi úgy mondjuk : irodalmat — az Írók ismertetése 
útján tanítja. Amilyen fontosnak tartja a grammatikai oktatás után 
a retorikait, épen annyira ellensége a retorok hideg, sokszor affek- 
tált frázisainak, habár nem kívánja a gondjaira bízott ifjút azoktól a 
szerzőktől elzárni, akik az erényről értekeznek.

Mindvégig világos és vonzó az előadása, melyet sok szellemes 
hasonlat tarkít. így pL : Ne adjunk — úgymond — a gyermeknek 
többet, mint amennyit befogadni képes, mint ahogy nem szabad 
szűk nyakú palackba egyszerre sokat tölteni, mert különben a víz 
kiömlik, anélkül, hogy a palack megtelnék ; a kis tanuló hozzá leg
közelebb eső dolgokba kapaszkodik, mint a fára futtatott szőlőtő 
először a legalsó ágakba fogódzik s úgy kúszik fel a fa tetejére. 
A jókedvű élcekkel való példálózást sem veti meg, ahol előadása 
megkívánja. így mikor Vatinius halálhírét hozták, azonban a forrás 
nem volt egészen megbízható, Ciceró így szólt : Addig is kamatot 
fizetek a jó hír haszonélvezetéért. — Mikor Fabia azt állította, hogy 
30 éves, az élcelni szerető Ciceró, kit Quintilianus mint mintaképét 
nagyon gyakran idéz, ezt mondta : Igaznak kell lennie, mert már 
20 éve hallom ezt tőle.

Ezek az idézetek is mutatják, hogy Quintilianus kedves, szere
tetreméltó ember, s távol áll minden nagyképű fontoskodástól. 
Könyvét nemcsak a céhbeli pedagógus, hanem minden művelt ember 
mint hasznos és kellemes olvasmányt forgathatja. Ezért .elismerés 
illeti Pácser Albertet, aki fáradságos és nagyon érdemes munkát 
végzett. Túlzás volna azt mondani, hogy egy-egy hosszabb lélegzetű 
mondatot nem lehetett volna rövidebben és még világosabban fordi-
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tani, de aki tudja, hogy mit jelent ilyen nagyszabású latin könyvet 
magyarra fordítani, ezt a becsületes munkát csak dicsérettel illetheti. 
Azonban nem hallgathatom el azt a megjegyzést, hogy a könyv 
kezelhetőségét nagyon előmozdította volna, ha a jegyzeteket mind
járt a szöveg alatt közli. Olyik jegyzet nem nyújt elég magyarázatot, 
ami néha az érthetőség rovására megy. A magyar szöveget talán 
nem lett volna szabad latin jegyzetekkel magyarázni, mert nem 
«deákos» műveltségű olvasókra is kell számítani.

A helyesírás, különösen az idegenszavaké, itt is ingadozó, mint 
legtöbb fordított könyvünkben. így : kódex és codex, lyra és líra, 
philosophus és philozophus, classicus és klasszikus stb. Igazságtalan
ság volna azonban ezeket is a fordító rovására írni. Hibás ebben 
helyesírásbeli megállapodottságunk hiánya, Székely István.

D. K atz : P sy c h o lo g ie  und  m a th em a tisch er  U n terrich t. (Ab
handlungen über den math. Unterricht in Deutschland. Band III., 
Heft 8.) Teubner. 1913.

Ezidőszerint exakt pszichológiai kutatások tárgyát mathematikai 
kérdések főleg csak annyiban teszik, amennyiben azok a számfogalom 
és térszemlélet kialakulására vonatkoznak. Ezért a szerzőnek több a 
mondanivalója arról, hogy a pszichológiának milyen vonatkozásai 
vannak a mennyiségtannak elemi iskolai tanításához, mint a közép
vagy főiskolaihoz. Az eddig nyert eredmények összeállításában mu
tatkozó hézagok feltüntetésével és néhány kérdés fölvetésével a szerző 
kívánatosnak jelzi, hogy a középiskola a jövőben többet érdeklődjék 
pszichológiai kérdések iránt is a mathematikai oktatással kapcsolatban. 
Tudatossá is akarja tenni azokat a pszichológiai princípiumokat, 
amelyek a didaktikusokat irányítják. Ez utóbbi törekvése miatt 
didaktikai, sőt methodikai kérdések tárgyalásába jobban mélyed el, 
semmint a könyv célja megkívánná. Sőt tovább menve, egyes aber
rációk is nagyon foglalkoztatják, anélkül, hogy belőlük épen a nagy 
átlagnál értékesíthető következtetéseket vonna. Bizonyos azonban, 
hogy egyes, talán épen a mathematikusok körében kevéssé ismert 
pszichológiai fogalmak megbeszélésére itt jó alkalma nyílik.

A könyv témáját illetőleg manap alapproblémának tartják a 
számfogalom és térszemlélet kialakulásának kérdését. Bőven is esik 
szó róla. Jól mutatja be, hogy a gyermek numerikus viszonyokat a 
szemlélet alapján aránylag korán ismer fel, de helyes számlálásra 
lassabban szokik és még nehezebben jön rá, hogy mi az egy halmaz 
elemeinek a száma, mert az absztrakció folyamata, mely a quanti tás t 
elkülöníti a qualitástól, nagyon lassan megy végbe. Ennél nemcsak
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vizuális, hanem akusztikus tényezők is játszanak közre, amiből az 
elemi számtanításra fontos következtetéseket lehet vonni és a szerző 
meg is teszi ezt. Jóval egyszerűbb a dolog a geometria egészen pri
mitiv elemi tárgyalásánál. Ez az egyszerűség azonban elvész, hacsak 
kissé is emelkedettebb az álláspont, amiről azonban már nem esik szó.

A könyv egyik érdekes fejezete a speciális mathematikai tehet
ség problémáját vizsgálja. Figyelmeztet arra, hogy kielégítő előmenetel 
a középiskolai mathesis anyagában még nem jelent mathematikai 
tehetséget (fordítva áll-e a dolog, arról nem beszél), mert az lehet 
pusztán érdeklődés jele, aminek talán egészen más a forrása. Persze 
evvel az el nem döntött probléma helyett most már kettő volna 
elintézendő, aminek megállapítása azonban szükséges volt, mielőtt 
tovább lehetne menni.

Sokat vitatott kérdés, hogy leányok tanításával lehet-e ugyanazt 
az eredményt elérni, mint fiúkkal? Leányiskolái tantervek felteszik, 
hogy lehet. Néhány nő valóban figyelemreméltó eredményt is ért el, 
amit az átlagemberekről való vitatkozásban nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. A szerző álláspontját úgy látszik G. Heymans : Die 
Psychologie der Frau c. munkájából vett idézete tolmácsolja: «Sok 
mindent lehet kierőszakolni, de szeretetet nem és épen a tudomány
szeretet hiányzik a diák-kisasszonyokban. Nekik a tudománnyal való 
foglalkozás : kötelességteljesítés, nem pedig szabad, élvezetes, termé
szetes tevékenység. Valójában nem lesznek intimekké a tudománnyal 
és inkább foglalkoznak vele, mint élnek benne. . .  A tudomány nekik 
nem természetes és ösztönszerű, hanem inkább gyakran fárasztóan 
kierőszakolt figyelem tárgya.» Statisztikai anyagból erről még nem 
lehet sokat tudni. Kevés is van, az se mindig megbízható, mert akik 
a kérdéshez hozzászóltak, érzelmek befolyásolta előítéletek hatása 
alatt is állhatták.

A könyv záró fejezete a tanítók és tanárok képzésével foglal
kozik. Érdekes, hogy —- bizonyára ismerve a mai viszonyokat — 
nem is annyira a pedagógiai képzés kellő pszichológiai alapozását 
sürgeti, hanem beéri az intenzívebb pedagógiai képzés szükségszerű
ségének hangsúlyozásával. Oberle Károly.

T heodor H eller : P æ d a g o g isch e  T h erap ie  fü r  p rak tisch e  Ä rzte.
Berlin, J. Springer, 1914. V +  223 1., kötve 1050 márka.

Hellernek ez a munkája a gyakorlati gyógyítópedagógiának a 
szülötte s különösen azokhoz az orvosokhoz szól, kiknek rendellenes 
szellemi fejlődésű gyermekekkel van dolguk. Érdeme, hogy a sok 
elmélet mellőzésével a gyakorlati résszel foglalkozik s számos hasznos
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útmutatással szolgál az orvosnak. Amennyiben a könyv célja meg
engedi, az olvasó a pszichológiai megokolást is mindig megtalálja.

A könyv két részre oszlik. Az első a szellemi gyengeségeket 
tárgyalja, melyekhez Heller az idiótaságot, az imbecillitást, a debi- 
litást, az epileptikus gyengeelméjűséget, dementia infantilist és a 
■dementia praecoxot sorolta. A második rósz az ideges és pszicho- 
pathiás szervezetekről szól. Értékes része a gyógyítópedagógiai nevelés 
•és tanítás c. fejezetek ; ezek az egyes betegségek gyógyítását, a megfelelő 
gyakorlatokat ismertetik meg velünk. Az idiotizmus, a debilitás és az 
imbecillitás között a gyógyítópedagógia még máig sem találta meg 
az elhatároló tényezőket (Heller is csak fokozati különbségeket lát 
■ebben a három szellemi állapotban). Ép ezért nem látjuk egészen 
helyénvalónak ennek a három kórformának s kiváltképen a nekik 
megfelelő gyakorlatoknak egymástól való ilyen szoros elválasztását. 
Sokkal szerencsésebbnek tartjuk a gyógyítópedagógiai nevelés és ok
tatás tárgyalásának olyan formáját, amint azt Heller másik munká
jában (Grundriss der Heilpädagogik; 2. kiad., 1912) adja.

A könyv egyébként a gyógyítópedagógia alapvető művei közül 
való s így nemcsak a gyógyítópedagógus, hanem a rendes iskolák 
tanítómestere számára is értékes olvasmány.

A pedagógiai munkásságnak orvosi részről való nagyra értéke
lését látjuk különben abban is, hogy Enzyklopaedie der klinischen 
Medizin c. nagy vállalat, melynek szerkesztői Noorden, Pirquet, 
Langstein és Schittenhelra, első kötetei sorában épen pedagógus útján 
szól az orvosokhoz. Vértes 0. József.

X en lra lb la lt für P sy c h o lo g ie  und p sy c h o lo g isc h e  Pädagogik .
Herausgeg. von Dr. W. Peters, Priv.-Doz. an der Universität Würzburg.
Würzburg, 1914, C. Kabitzsch.

A pszichológiai és pedagógiai irodalmat ma már lehetetlen egy- 
egy embernek figyelemmel kísérnie ; a folyóiratok egyenletes szemmel 
tartása is túlhaladja az egyes érdeklődő erejét, még ha a nyelvi 
nehézséget legyőzi is. A tudományos kérdések annyira megszaporod
tak és bonyolultak, hogy komolyan fenyeget egyrészt az egyoldalúság, 
másfelől a figyelem tökéletes szétszóródása. Ily viszonyok között 
örömmel kell kapnunk ezen az új folyóiraton, amely teljes hitelt 
érdemlő szerkesztésben, az eddigi 6 füzet (350 1.) tanúsága szerint 
gyorsan és jól tájékoztat az újabb eredményekről és törekvésekről, a 
a pedagógust és pszichológust érdeklő szomszédos területeken is. Nem 
az ismertető álláspontjáról írt bírálatokat, hanem tárgyias tartalmi 
ismertetéseket közöl. Lehetően az egész tudományos világ munkájá-
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ról igyekszik tájékoztatni, azaz a csak kevesek számára érthető nyelvű 
irodalomról is. Belső munkatársai között van hazánkból Banschburg. 
A magyar irodalomról Vértes 0. József közöl majd rendszeresen 
ismertetést. Évenként 1 kötet (10 füzet) jelenik meg. Előfizetési ára 
8 márka. Nemcsak a kutatók veszik nagy hasznát, hanem azok is, 
akik gyakorlati céllal keresnek tájékozódást. i. s.

J. J e w s  : E in  Jah rh u n d ert p r e iisz isc h e r  S c h u lg e sc h ic h te
Volksschule und Volksschullehrerstand in Preuszen im 19. und 20.
Jahrhundert. Leipzig, 1914. Quelle u. Meyer; 8° XII +  270 L, kötve
3-60 márka.

Bő statisztikai adatokkal, hivatalos iratokból és szerzőktől való 
idézetekkel, a népnevelés ügye iránt a szerző mindenik művéből ki
érző nagy szeretettel rajzolja a porosz népiskolának és tanítórendnek 
legutóbbi száz évét. Tehát igen ellentétes mozzanatokat : nagy fel
lendülést és az elevenségnek elkedvetlenítő fékezését ; az egyházi és 
állami, pedagógiai és pénzügyi megfontolásokat. Minél közelebb jut 
a mához, annál tisztábban látszik, hogy Tews elfogulatlanul és őszin
tén tudja kimutatni, amit forrásaiban talált s tárgyiasan, az iskola 
érdekét nézve ítél arról a korról is, melynek küzdelmeiben már ön
maga is részes. A porosz népiskola még nem minden tekintetben 
Pestalozzi iskolája ; a tanítás tárgyait inkább a hagyomány szabja 
meg s nem a kor szükségletei; «a pedagógiának alig van egészen tel
jesült követelménye » ; «iskola és tanító egy, mint a pásztor és a 
nyáj ; egyedül a tanítóság emelése jelenti a népművelés intézmé
nyeinek is igazi emelését9. Byen mondásaiból látszik : mely úton 
tartja lehetőnek a felfelé haladást. E munkából a magunk nevelésének 
legújabb történetére is vonhatunk tanulságot. i. s.

O. S w ett M ncdcn: P u sh in g  to  th e  front, or su c c e ss  u n d er  
d ifficu lties . IV. kiadás. Gay & Hancock. London, 1914. 8°, 400 1.

Ez a könyv egyik jellemző terméke az amerikai irodalomnak. 
A szerző neve már irányt jelent : gyakorlati, ethikai alapon álló 
nevelői munka irányát. Marden itt az igazán komoly, munkás, jel- 
lemes élet útját szabja meg. Hosszabb cikkekben szól az alkalom 
kihasználásáról ; arról az előítéletről, hogy volnának szerencsétlen, 
kilátás nélküli emberek, akiknek semmi sem sikerül ; a vasakarat 
csodáiról, a szabad pillanatok fölhasználásának titkáról, a jókedv és 
derültség hatásáról, jó modorról, szilárd, állhatatos, akadályoktól 
meg nem ijedő emberek sikeréről. Mindez az alapja annak, ^°gy
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valaki pályáján, hivatásában sikert érjen el. A siker kereséséhez és az 
élelmességhez, amit az amerikai életben látunk, a mi tudomásunk 
szerint még egy járul, és az « ameri kánizmus »-tói ez szokott bennün
ket elriasztani : a haszon mindenekfölött való keresése, a szellemi 
értékek megvetése az anyagi előnyökkel szemben. Ettől azonban 
Marden ép úgy irtózik, mint mi. Hangsúlyozza, hogy a haszon nem 
a legfőbb cél, a nemes élet értékesebb, mint a boldog élet, s arra 
inti olvasóit, hogy a nemes életre törekedjenek, ami «nagyobb, mint 
a gazdagság». Az, amit Marden hirdet, a modern pedagógia ideálja: 
nemes, férfias, komoly élet ; méltó cél, hogy mi is megvalósítani 
igyekezzünk. Különösen élvezetessé teszi a könyv olvasását a szám
talan apró anekdota, történeti elbeszélés, melyeket a szerző illusztráció 
gyanánt fölhasznál. Megbecsülhetetlen érték volna e könyv lefordí
tása, illetőleg magyar viszonyokra való átdolgozása. I. L.

.Josh isaburo O kaknra: The L ife A nd T h ou gh t Of Japan, (Lon
don and Toronto, J. M. Dent & Sons, Ltd. 1913.)

A népek történetében alig akad a Japánéhoz hasonló példa 
arra, hogy a céltudatos és következetes nemzetnevelés mily nagy és 
fényes eredményekkel kecsegtet. Ez jut eszünkbe Joshisaburo köny
vének olvasásakor is. E tanulságos mű bemutatja a mai japán életet 
és gondolkodást, miután megrajzolta a fejlődés nevezetesebb fázisait. 
A mai japán szellemben, ha szabad magunkat úgy kifejezni, négy 
réteg van: 1. az ősi nemzeti szellem vagy amint Joshisaburo nevezi, 
az ősi japán halhatatlan szelleme, 2. Konfucius, a khínai civilizáció 
hatása, 3. a buddhizmus szelleme és 4. a nyugati népek műveltségé
nek hatása. Az ősi szellem lobogásának fényes példáját szolgáltatta, 
Nogi tábornok, aki régi példa szerint a sírba követte urát, Mussu- 
hito császárt, mint hű katona és hű alattvaló.

E középkorukra emlékeztető önkéntes kimúlás, mintha néma 
figyelmeztetés lett volna a napjainkban annyira forrongó nyugati 
eredetű eszmeáramlatok hullámzása, új erkölcsi ideálok keresése 
közben, hogy Jimmu Tennó országának lakói nem mehetnek a vég
telenségig Nyugat követésében. A múlt, a hagyomány, a nemzeti 
eszme egy pillanatra sem felejthető el. A régi Japán Khinától nyerte 
művelődésének alapjait, az írást, a buddhizmust, s Konfuciustól a mai 
életüknek is alapját tevő koko-t, vagyis a gyermeki kegyeletre vonat
kozó erkölcsi tanításokat, melyek oly sok tekintetben elütnek a nyu
gati népek e körbe vágó tanításaitól. A régi Japán irodalmát, isko
láját a khínai minták után fejlesztette. Az új Japán amerikai és 
európai népek iskoláit utánozza, s mohón olvassa az európai irodai-
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mat is, aminek nemzeti irodalmukban is felette észlelhető a hatása 
az utóbbi 3—4- évtizedben. Japán tanulékonynak mutatkozott, de ősi 
nemzeti jellemének alapjait mindig igyekszik megőrizni. Ennek bizony
sága családi és társadalmi életük. Ennek a szellemnek megőrzése 
fejeződik ki az 1890 október 30-án a nevelés ügyében kelt császári 
rendeletben is, amely az ősök kultuszához való ragaszkodást, a gyer
meki koko-1 (pietas filialis), a testvéries egyetértést, őszinteséget, ille
delmes magatartást, vitézséget, a közjó előmozdítását, az állam alkot
mányának és törvényeinek tiszteletét s a mikádó iránti alattvalói 
hűséget, mint ősi nemzeti jellemvonásokat igyekszik a köznevelésben 
kidomborítani. Ugyanazt hangoztatja báró Kikucld is Japanese Edu
cation c. művében. A hagyományhoz való ragaszkodás és a haladás 
erős akarata Joshisaburo könyvének bizonysága szerint egyaránt él 
Japánban. Ágner Lajos.

T li. E lsen lia n s  : D er  K rieg  a ls  E rz ieh er . Dresden, 1914. A. Dressei 
8°, 32 1., 60 Pf.

A szerző — a drezdai főiskolán a filozófia és pedagógia tanára 
azt fejtegeti, hogyan hat a most folyó nagy háború nevelően a német 
népre, az egész művelt emberiségre. Az egész beszéden végighúzódik 
az a minden német lelkében uralkodó gondolat, hogy ez a háború a 
németség jövőjét dönti el. Egészen Fichte szellemében hangoztatja 
Elsenhans is, mint Wundt (Über den wahrhaften Krieg, Í914), hogy 
a német népnek világtörténelmi hivatást kell most betöltenie : a most 
kezdődő új korszakban a németségnek kell a vezetőnek lennie. Csak 
Anglia jöhetne még szóba e tekintetben, de az aggkori gyöngeségében 
csak múltjából élősködik és kalmár-szellemének a művelődés követel
ményeit áldozatul dobta. Nagy feladatát a németség csak úgy töltheti 
be, ha egyértelműen, kitartóan akarja a győzelmet, a tartós béke 
biztosítását. A háború legfőbb nevelő hatását E. abban látja, hogy 
az egész német népet az együvétartozásra tanítja meg. i. s.

Ú J  K Ö N Y V E K .

i .  Hazai művek.

A k ö zép isk o la i ok tatás reform ja. Felekezetektől független 
erkölcstan az iskolában. Bpest, 1914. Progressio-páholy, 8° 79 1.

A szék esfeh érv á r i ta n k erü iet IV. igazgató i é r tek ez le té 
n ek  jeg y ző k ö n y v e; Keszthely, 1914 ápr. 27—28. Szfvár 1914. n 8°
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46 1. — Kárpáti Kelemen főig. elnöki megnyitóján kívül Ádám J., Nohány 
szó a természetrajzi reformbiz. javaslatához, Gallovich A művészeti ok
tatás a középiskolában, Nessl A., A mozi és színház látogatásának szabá
lyozása, Kelemen B., Milyen legyen Pirchala könyvének új kiadása c. elő
adói javaslatai vannak benne.

A z Orsz. R efo rm á tu s T an áregyesü let É vk ön yve az 1914— 
1915. tanévre. Szerk. S. Szabó József. XIII. évf. Debrecen, 1914, n 8°, 
121 1. — A hivatalos iratokon kívül közli Dóczi J. elnöki megnyitóját a 
középisk. reformról, Imre S., A magyar nevelés feladatai és a református 
iskolák, Kálmán /., A latin nyelv kérdése kapcsolatban a középiskola re
formjával c. előadását.

E ck in ger  Nej). J á n o s  S. J., A k a th o lik u s  in tézeti n e v e lé s  
e lm é le te  és gyakorlata . Ford. Fallenbüchl Ferenc dr. Nagyszombat, 
1914, 8°, 204 1., ára ? — Három részből áll : I. A kath. intézeti nevelés 
a maga sajátosságaiban, II. Általános neveléstan kath. intézetek részére^ 
III. A prefektus mint intézeti nevelő.

Juba A dolf, A n e m i fe lv ilá g o sítá s  é s  a n em i bajok e lle n i  
k ü zd e lem  az isk o lá b a n . (A Klinikai Füzetekből.) Budapest, 1914, 
n 8°, 22 1.

L ászló  J ó z se f  é s  N agy M ihály, A S zilágyvárm . á lta lá n o s  
ta n ító eg y esü le t 4 0  év es  fen n á llá sán ak  történ ete. 1873—1913. 
Zilah, 1914, n 8° 84 1., 1 k.

N ém eth  Ö dön, A k ö zép isk o la i tan u lók on  é sz le lh e tő  
p sy c h ik a i r e n d e llen esség ek rő l. Bpest, 1914, n 8°, 15 1., a Bpesti 
Orvosi Újság tudom. közi.

P ed agóg ia i é s  gyerm ek ta n u lm á n y i szem p o n to k  g y er
m ek v éd e lm i ren d szerü n k b en . A Magyar Gyermeki. Társaság 1914 
máre. 21. tartott gyermekvédelmi szakértekezletének naplója. Szerk. Nemes 
Lipót. Bpest, 1914. A M. Gy. T. kiadványa, n 8°, 54 1., 1 kor.

P on grácz  J ó zse f , M agyar d iák ok  A ngliában . Pápa, 1914 
(a Jókai-Kör 1912/3. évi évkönyvéből) n 8°, 6 1. — Néhány adat a ma
gyarok Angliában tanulásához. A szerző örvend annak, hogy «újabban 
megint élénkül az összeköttetés Angliával». Azóta ugyan teljesen meg
szakadt, de ez nem változtat a szerzőnek azon az igazán, hogy kívánatos 
a külföldi tanulás lehetően teljes történetének a felkutatása.

Q uint J ó zse f, A testi é le t ism er te tése . Az elemi népisk. tanító- 
és tanítónőlcépző-intézetek számára. Bpest, 1914, Lampel B., n 8° 252 1., 
3 kor. 80 f. — E munka tárgyi ismertetése nem tartozik a M. P. körébe, 
de itt is említést érdemel, mert a szerző, a tanítóképzők tantervének szel
lemében, határozottan a nevelői tudatosság szolgálatába igyekezett állí
tani. Nem egyszerű tankönyv; anyaga jóval bővebb s ezt nem is csak 
előadja, hanem iskolai vagy magánúton való feldolgozására is ad értékes, 
módszeres útbaigazításokat. Ezeknek a tanárok igen jó hasznát veszik, ha 
talán nem követik is mindenben ; a tanulókat azonban aligha nem zavarja 
majd a sokféle nyomás a szövegben. Ezen majd újabb kiadásban a tanárnak 
szóló útbaigazítások meg a tanulóknak szóló utasítások teljes elkülönité-
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sével lehet segíteni ; esetleg külön füzetben adva rendszeresen a módszeres 
megjegyzéseket. A könyvnek becses tulajdonsága az a törekvés, hogy a 
tanítójelölteket önmunkásságra akarja serkenteni.

Véflh S am u , M ire v a ló k  a  k la ssz ik u so k ?  Zilah, 1914, n 8°, 
14 1. — Azt bizonyítja, hogy a gimnázium nem lehet el a görög és latin 
irodalom nélkül, nem «kidobni» kell tehát, hanem az oktatás szempontjait 
úgy meghatározni, hogy a célnak eleget tegyen. A célt így fogalmazza : 
«az embert megismertetni önmagával, azaz az öntudatosságnak arra a 
fokára emelni, hogy a cselekedeteit mozgató lelki tényezőket világosan 
lássa».

W e sz e ly  Ödön, N ép isk o la i ok ta tástan  (neveléstan, tanítástan 
■és módszertan). Tanító- és tanítónőképzőint. számára ; III. átdolg. kiadás. 
Bpest, Lampel B., 1914, n 8°, 379 1., 4 kor. 80 fill.

2. Német könyvek.

(1914 aug.—nov.)

Appens W. : Die pädag. Bewegungen des Jahres 1848. Elberfeld. 
1914. 8. Lucas. (8°, XVIII+258 1.) 2-50 M.

Bericht über den 6. Kongress für exp. Psychologie. 1914. Hgg. v. F. 
Schumann. Leipzig, 1914. Barth, (n 8°, IV+351 1.) 11 M.

Bobertag 0. : Über Intelligenzprüfungen nach der Methode von 
Binot und Simon. Leipzig, 1914. Barth, (n 8°, 11+175 1.) 4 M.

Budde G. : Noologisehe Pädagogik. Entwurf e. Persönlichkeits
pädagogik auf der Grundlage der Philosophie B. Euckens. Langensalza 
1914. Beyer & Söhne, (n 8°, V III+463 1.) 9 M.

Burger E. : Arbeitspädagogik. Geschichte, Kritik, Wegweisung. Lpz. 
1914. Engelmann, (n 8°, X II+607 1.) 17 M.

Eger H. : Exp. Psychologie für Jdie Zwecke der Pädagogik. Langen
salza, 1914. J. Beltz (n 8°, V + l l l  1.) 2-50 M.

Goltz J.: Die Entwicklung der Selbstverwaltung innerhalb der 
staatlichen Verwaltung der öffentl. Volksschule in Preuszen. Berlin, 1914. 
Ebering (n 8°, 104 1.) 2 M.

Götze O. : Ein kritischer Gang durch die Kunsterziehungsbewegung. 
Langensalza, 1914. Beyer & Söhne. (8°, 76 1.) 1 M.

Grimm L. : Vom Mutterboden des Kinderstils. Sprachliche Aus
drucksbildung im Kindergarten und im Schulbereich. Langensalza, 1914. 
F. Kortkamp. (n 8°, V II+158 1.) 3 M.

Haberl G. J. : Methodik des Unterrichts in der evangelischen Beli- 
gion. Wien, 1914. Pichlers Wwe. (n 8°, 47 1.) P50 M.

Heinemann 0.: Handbuch über die Organisation u. Verwaltung der 
öffentlichen preuszischen Unterrichtsanstalten. I. Ergänzungsband. Pots
dam, 1914. Stein (n 8°, IX + 975+ X I+ 151  1.) 33 M.

Hierl E. : Die Entstehung der neuen Schule. Leipzig, 1914. B. G. 
Teubner. (8°, IX+211 1.) 2-80 M.
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Jahres-Verzeichnis der an deutschen Schulanstalten erschienenen 
Abhandlungen 1913. Berlin, 1914. Behrend & Co. (n 8°, III4-74 1.) 1-20 M.

Katz D. : Die pädagogische Ausbildung des Oberlehrers an der 
Universität. Göttingen, 1914. Yandenhoek & Kuprecht. fn 8°, 29 1.) —-80 M.

Kolbe J. : Fehler im Religionsunterricht der Schule und Kirche. 
Leipzig, 1914. H. G. Wallmann (n 8°, 93 1.) 1-10 M.

Krause C. : Über die Reformmethode in Amerika. Marburg, 1914. 
Eiwert, (n 8°. VIÍ4-67 1.) 1-50 M.

Krause P. : Die Entwicklung eines Kindes von der Geburt bis zum 
Eintritt in dio Schule. Leipzig, 1914. Wunderlich (n 8°, VII+101 1.) 120 M.

Krebs L. : Methodik des Unterrichts in der katholischen Religion. 
Wien, 1914. Pichlers Wwe. (n 8°, XIII-j-127 1.) 2'55 M.

Küffner K. : Federzeichnungen zur Schulgeschichte der letzten vier 
Jahrzehnte im Rahmen einer pädag. Autobiographie. München, 1914. R. 
Oldenbourg. (8°, V II+191 1.) 3 M.

Lexikon der Pädagogik. Hrg. v. E. Roloff. III. Band. Freiburg i/B., 
1914. Herder (Lex 8°, XIY 1. +  1352 hasáb) 14 M.

Lobedank : Das Wesen des menschlichen Geistes und das Problem 
der Strafe. Halle, 1914. C. Marhold. (n 8°, 89 1.) 2’10 M.

Lobsien M. : Die experimentelle Ermüdungsforschung. Langensalza, 
1914. Beyer & Söhne, (n 8°, VIII+l(iO 1.) 2-70 M.

Lobsien M.: Intelligenzprüfungen auf Grund von Gruppenbeobach
tungen. Langensalza, 1914. J. Boltz (n 8°, IV+öO 1.) 1-80 M.

Luhde 0.: Der Massenunterricht im Naturzeichnen. Wien, 1914. 
Pichlers Wwe. (8°, IV 4-63 1.) 1'20 M.

Marshall J. — Saffer E. : Der Kinder-Sport. Leipzig, 1914. R. 
Eiert. (8°, IV4-100 1.) 2 M.

Marquardt R. : Heimatkunde und Arbeitsschule. Leipzig, 1914. 
Teubner. (n 8°, YII4-24(i 1.) 3 M.

Melber J. : Die Schulordnung an den höheren Lehranstalten Bayerns. 
München, 1914. Lindauer. (8°, VI4-316 1.) 3’50 M.

Muravski F. : Mittel und Weg einer Jugend- und Volksbildung 
durch Lektüre. Leipzig, 1914. K. F. Koehler. (Lex 8°, 59 1.) 1 M.

Nalepa A., Schweighofer A., Tertsch II., Burgerstein L. : Methodik 
•des Unterrichts in der Naturgeschichte, Wien. 1914. Pichlers Wwe. (n 8°, 
XH4-2 71 1.) 4-90 M.

Petersen J. : Jugendfürsorge. Berlin, 1915. 0. Heymann (n 8°, VII-|- 
25 0 1.) 6 M.

Pfrogner E. : Methodik des formenkundlichen Unterrichts. Prag, 
1914. Haase. (Lex 8°, 101 1.) 1-85 M.

Prinz P. : Zeitgenössische Pädagogen. Strömungen und Strebungen. 
Paderborn, 1914. Schöningh. 8°, X4-405 1.) 3-50 M.

Randiinger S. : Einführung in die Pädagogik. I. Teil. Freising, 
1914. Dattener & Co. (8°, X4-55 1.) 1 M.

Ricek L. G. : Die Gestalt des Volkschullehrers im Lied, im Roman 
und auf der Bühne. Wien, 1914. Pichlers Wwe. (8°, XIII4-154 1.) 245 M.

9 5
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Röbels : Schulverordnungen für den Regierungs-Bezirk Minden.
Dortmund, 1914. W. Crüwell. (8°, X III+260 L), 2-50 M.

Seinig : Zeichnen als Sprache. Halle, 1914. Keferstein. (n 8°,
V II+374 1.) 8 M.

Statist Jahrbuch der höheren Schulen Deutschlands, Luxemburgs, 
und der Schweiz und der höheren deutschen Schulen im Ausland. 35, 
Jahrg. I. Teil. Lpz. 1914. Teubner. (k 8°, XXXII+648 1.) 4‘50 M.

Stecher M. : Die Erziehungsbestrebungen der deutschen moralischen 
Wochenschriften. Langensalza, 1914. Beyer & Söhne. (8°, IV+142 1.) 2 M.

Suter J. : Zur Theorie der Aufmerksamkeit. Zürich, 1914. Gebr. 
Leemann. (8°.) 3-50 M.

Die Tätigkeit des deutschen Ausschusses für den mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Unterricht in den Jahren 1908—1913. Hrsg, 
v. A. Gutzner. Lpz., 1914. Teubner. (Lex 8°.) 11 M.

Über Erziehung und Umgang mit Kindern. Hrsg, von der St. Josef- 
Bücherbruderschaft. Klagenfurt, 1914. Verl, des St. Josef-Vereines (8°, 
208. T) —-80 M.

Völker P. : Über Erziehung im 21. Jahrhundert. Langensalza, 1914. 
F. Kortkamp. (Lex 8°, 111 +  179 1.) 2‘50 M.

W allentin J. G. : Praktische Methodik des physikalischen Unter
richts. Wien, 1914. A. Pichlers Wwe. (n 8°. X +223 1.) 4-10 M.

W aniek G. — Findeis R. : Methodik des Unterrichts in der deut
schen Sprache. Wien, 1914ÜPichlers Wwe. (n 8°, VI+150 1.) 2'75 M.

Weigl F. : Kind und Religion. Paderborn, 1914. Schöningh (8° 
H I+120 1.) 1-20 M.

W iget T. : [Grundlinien der Erziehungslehre Pestalozzis. Leipzig, 
1814. K. F. Koehler, (n 8°, V III+205 1.) 4-25 M.

W ild A. : Die körperliche Miszhandlung von Kindern durch Per
sonen, welchen die Fürsorgepflicht für dieselben obliegt. Zürich, 1914.. 
Rascher & Co. (8°, XII+1Ö2 1.) 1-60 M.

A háború irodalmából :

Binswanger О. : Die seelischen Wirkungen des Krieges. Stuttgart, 
1914. D. Verlagsanst. (8°, 40 1.) —-50 M.

Deiszmann A .: Der Krieg und die Religion. Berlin, 1914. C. Hey
mann (8°, 43 1.) —"50 M.

Eucken R. : Die weltgeschichtl. Bedeutung des deutschen Geistes- 
Stuttgart, 1914. Deutsche Verlagsanst. (8°.) —’50 M.

Fichte J. G. : Über den Begriff des wahren Krieges. Leipzig, 1914. 
F. Meiner. (8°.) 1 M.

Köster A .:  Der Krieg und die Universität. Leipzig, 1914. Insel- 
Verlag. (8°, 28 1.) —-50 M.

Lamprecht K.: Krieg und Kultur. Leipzig, 1914. Hirzel (8°, 41 1.). 
—•80 M.
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Lamprecht К.: Deutscher Aufstieg 1 <»50—1914. Gotha, 1914. Perthes 
(8°, 44 1.) —ЧЮ M.

Lásson A.: Deutsche Art und deutsche Bildung. Berlin, 1914. 
Heymann. (8°, 44 1.) —‘50 M.

Misch G. : Vom Geist des Krieges u. des deutschen Volkes Barbarei. 
Jena, 1914. Diederichs (n 8°, 24 1.) —-40 M.

Reishaus G. : Der Krieg und die Jugend. Frankfurt a/M, 1914. 
C. Koeritzer. (8°, 8 1.) —'10 M.

Riehl A. : 1813 — Fichte — 1913. Berlin, 1914. 0. Heymann (8°, 
20 1.) —-50 M.

Roethe G.: Vom Tode fürs Vaterland. Berlin, 1914. Kameradschaft 
(8°, 29 1.) —.30 M.

Schwartz E.: Der Krieg als nationales Erlebnis. Strassburg, 1914. 
Trübner (n 8°, 16 1.) —-50 M.

Walter M. : Die militärische Vorbereitung unserer Jugend. Pforz
heim, 1914. G. Delffs. (k 8°, 23 1.) — 50 M.

Wundt W. : Über den wahrhaften Krieg. Leipzig, 1914. A. Kroner, 
(к 8°, 40 1.) —-50 M.

Zieijler Th.: Der Krieg als Erzieher. Frankfurt a M., 1914. Gebr, 
Knauer. (8°, 8 1.) —’10 M. Gy. Á.

S Z E M L E .

A tanítóképzés az 1913 /14 . isk. évben.

Az elmúlt tanltásév méltón sorakozik ama munkás évek közé, 
melyek tanítóképzésünket nagy lendülettel vitték a fejlődés, a töké- 
letesbülés felé.

Az áll. tanító(nő)képzők száma a múlt isk. évben megnyílt 
zilahi képzővel 27-re emelkedett. Ez, valamint az 1911-ben életbe
léptetett új tanításterv a tanári állások számát megszaporította. Több 
képző (pl. a kolozsvári, sárospataki) e tanításévvel költözött be új és 
díszes hajlékába. Örvendetes, hogy ez új építkezésekben pedagógiai 
kívánalmak mellett fokozottan érvényesülnek higiéniai és esztétikai 
kívánalmak is. A szakfelügyelet intézménye is örvendetes fejlődést 
ért. Az addig egyetlen szakfelügyelői állás kettővél szaporodott. Ez 
azért feljegyzésre méltó, mert a tanítóképzők haladása a kormány 
következetes és céltudatos intézkedésein kívül a szakfelügyelettől függ.

Az egyes tanártestületeket külön módszeres konferenciákon fog
lalkoztató kérdések közül megemlíthetjük a következőket : miként 
lehetne a szlőjdszerű munka a népisk. tanítás módszerének eszköze; 
az önképzőkörök munkájának szakcsoportokra való bontásával mint

7Magyar Paedagogia. XXIV. í — ?.
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lehetne elérni, hogy minden növendék a hajlamainak megfelelő kör
ben dolgozhassák ; miként volna megvalósítható a tanulók munká
jának a tanítási év folyamán való arányos elosztása; a különböző 
tanulási típusu növendékek célszerű elhelyezésének kérdése; intézeti 
pedagógiai múzeumok létesítése; a növendékek szabad előadási kész
ségének fejlesztése; ajánlott és kötelező olvasmányok ügye; a didak
tikai műkifejezósek egységes értelmezése; a tanítás taglalása stb. stb. 
A kérdések ilyen puszta elősorolása is bizonyítja, hogy a modern 
neveléstudomány egyes gyakorlatilag is használható eredményei nem 
vonultak el nyomtalanul a tanítóképzői tanárság felett.

Még jobban látható ez, ha áttekintjük azokat a kezdeménye
zéseket, melyekben egyes intézetek versengve buzgólkodtak. Mindenek
előtt állapítsuk meg, hogy az alkoholellenes mozgalom az elmúlt isk. 
évben a tanítóképzőkben nagy arányokat öltött. E mozgalmat a bel
ügyi és a közokt. kormány támogatta. Ez utóbbi megengedte, hogy a 
«Magyarországi Absztinens Tanárok és Tanítók Egyesülete» kijelölt 
előadói a tanítóképzőkben előadásokat tartsanak. Ezek eredményekép 
sok intézetben ifjúsági absztinens kör alakult. Ha meggondoljuk, hogy 
az alkoholizmus ellen való küzdelemben buzgó tanítók mily sokat 
tehetnek, jelentősnek kell tartanunk a tanítóképzőkben megindult 
ilyetén szervezkedést. — Múlt évi szemlénkben (1. M. P. 1913, 647. 1.) 
megemlítettük, hogy az önfegyelmezés elvének gyakorlati megvaló
sítására egyik intézetünkben iskolai fegyelmi bíróság alakult. Az 
1913 14. isk. évben szélesebb mederben fejlődött tovább ez intézmény. 
Több intézet megalakította a fegyelmi bíróságot; ennek tagjait az 
ifjúság maga választotta s fegyelmi bírósági tárgyalásokat tartottak, 
Ítéleteket hoztak. Az általános tapasztalat az, hogy az ily bíróságok 
az ifjúság ethikai nevelésére jótékony hatásúak. Ezeknek mintegy ki
egészítéséül alakult egyik intézetünk egy osztályában az «osztály
tanács» intézménye; ez felmerült fegyelmi esetek, azon kívül gya
korlati ethikai kérdések megbeszélésével az önfegyelmezés és önnevelés 
céljait szolgálta. — Sokan hangoztatják mostanában a szociális ne
velést. Ennek bizonyára nem csekély eszköze az, ha a bennünket 
körülvevő társadalmi életre, annak jelenségeire hívjuk fel a tanulók 
figyelmét. Ebből a nézőpontból érdekes annak az intézetnek a kezde
ményezése, mely «az intézet és környezetének törzskönyve» címen 
összeállítja minddazokat a történeti, népmozgalmi, gazdasági, egész
ségügyi, közigazgatási, közművelődési stb. adatokat, melyek közepette 
él. Új világot tár ezzel növendékei elé. Hasonlóképpen a tanítás 
realitása szempontjából is fontos, hogy az elméleti igazságok meg
világítására helyi konkrét adatokat használjunk. E célból az egyik 
intézetben «Adat-napló» szerkesztését határozták el. Minden tárgy
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tanára könyvet vezet, melyben a tárgyára vonatkozó helyi adatokat 
összegyűjti. E könyvek szaktanárról-szaktanárra szállnak, kik adataikat 
tanításaik közben felhasználhatják. Még konkrétebb formában történik 
a való életnek az iskolába való bevitele abban az intézetben, mely 
IV. éves növendékeit a legszükségesebb ételek fó'zésére is megtanítja. 
Sok oly községe van hazánknak, ahol a tanító élelmet sem kaphat, 
ilyen módon tehát ez intézet biztosítani akarja növendékeinek az 
adott viszonyok között való elhelyezkedését.

A túlzott értelmi nevelés bajait a testi nevelés erőteljes fel
karolásával akarják a tanítóképzők némileg enyhíteni. Nem említve 
e nevelés ismert eszközeit, csak arról szólunk, hogy néhányban meg 
honosultak az óraközi légzési gyakorlatok. Egyik intézetünk meg a 
reform-iskolákban kultivált reggeli tornát honosította meg. Az elmúlt 
iskolai évben megszaporodtak azok az intézetek, melyek növendékeiket 
pontos méréseknek vetik alá. E méréseknek, a tanulók egészségének 
ellenőrzése mellett, tudományos jelentőségük is tagadhatatlan. Baj, 
hogy a követett eljárásban nincs egyöntetűség. Egyikben havonkint tör
ténik a mérés, máshol évenkint négyszer, ismét máshol két ízben stb. 
Egyik helyen csak a magasságot és a testsúlyt mérik ; van, hol a 
tüdőtérfogatot, izomerőt s az izomreakció idejét is. A legközelebbi 
jövő bizonyára ezen a téreh is egyforma eljárásokat fog meghonosítani.

Múlt évi szemlénkben említést tettünk külön tanítóképzői peda
gógiáról. Értettük alatta ama ped. kérdések, didaktikai és methodikai 
normák összességét, melyek a tanítóképzők nevelési munkájának a többi 
köznevelési intézmények munkájától különböző részeit hivatvák irá
nyítani. E pedagógia ápolására a tanítóképzők tanársága, egyesületük 
választmánya keretében, külön gyakorlati didaktikai szakosztály fel
állítása tervével foglalkozott. Ezenkívül is jelentős didaktikai és me
thodikai kérdések megoldásán dolgozott. A kormány felhívására el
készítette a tanulmányi kirándulások tervezetét. Hozzáfogott mindenik 
tárgyban a tanítási anyag részletes, a tanítás minden vonatkozását 
magában foglaló normális beosztásának elkészítéséhez. Igen értékes a 
tanárságnak az a törekvése, amely az egyéni munkát akarja a taní
tásba bevinni. Az elv az, hogy az elméleti igazságok közlését is gya
korlati foglalkozásokhoz kell kötni. Ismeretes, hogy az ily törekvések 
Németországon erős hullámokat vetettek. Ennek az elvnek a gyakor
latba való átvitele érdekében az elmúlt évben a fizikai tanulógyakor
latokkal és a biológiai praktikumokkal foglalkoztak. A tanulóknak ily 
aktiv bevonása az iskolai munkába nemcsak az ismeretek mélyebb 
elsajátítását eredményezi, hanem a tanulót önállóságra neveli. A he
lyesebb tanítás útjait kutatta a tanárság, amikor a grafikai ábrázolás 
szerepével és a táblai rajzolás kérdésével foglalkozott. A tanítás meg
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könnyítését és tökéletesítését szolgálta az a nagyszabású felszerelési 
akció is, melyet a kormány megindított s melynek végső célja vala
mennyi tanító(nő)képzőnek mintaszerű, tökéletes felszerelése. Erre 
valóban nagy szükség is van ! Egy idő óta mindinkább az érzékekhez 
szólónak kell lennie a tanításnak. A tanulók nem igen bírják a tisztán 
elvont fogalmakkal való munkát. Az Értesítőkben évről-évre sűrűbben 
hangzik a panasz, hogy különösen a férfiképzőkbe lépő ifjúságnak 
nemcsak az előismeretei hiányosak, de értelmessége is mind gyengébb..

Másfél évtizednél hosszabb idő óta foglalkoztatja a tanítóképző- 
intézeti tanárságot a tanítóság továbbképzése. Az erre szervezett in
tézmény : a nyári továbbképző tanfolyam. Az elsőt a miniszter 
1902-ben rendezte. Az elmúlt isk. évben e továbbképzés nagy lendü
letet vett, 9 tanító- és 3 tanítónőképzőben volt három hétre terjedő 
továbbképző tanfolyam. E tanfolyamok szervezete fennállásuk óta 
jelentős változáson ment át. 1905 óta tanulmányi tervük bizonyos 
megállapodottságot mutat. Inkább a gyakorlat, mint az elmélet felé 
hajlik. Nagy helyet foglalnak benne a gyakorlati és művészeti tár
gyak : a kézimunka, rajz és az ének. Állandó tárgy a magyar nyelv 
tanításának módszere a nem-magyar tanítási nyelvű iskolákban is. 
A ped. elmélet köréből csupán az, hogy a szociális élet mily szük
ségleteket támasztott a pedagógiában és mily intézményeket teremtett 
hazánkban és a külföldön. A tanfolyamok munkarendje az eddigi 
tapasztalatok alapján most kerül újabb megállapítás alá. Sokan han
goztatják, hogy az ilyen tanfolyamoknak gyakorlati továbbképzést 
kell nyujtaniok. Aki csak kevéssé ismeri a gyakorlat és elmélet vi
szonyát, az belátja, hogy nagy tévedés volna, ha belőlük az elméletet 
kizárnák. Különösen most, amikor oly nagy a forrongás a pedagógiá
ban, az összefoglaló, a különböző irányokat történeti levezetésben 
feltüntető, rendszeres elméleti előadásokra nagy szükség van. Ezen
kívül e tanfolyamoknak a különböző tanítók szükségleteihez kell iga- 
zodniok. Mások a városi és mások a falusi tanító szükségletei. Ismét 
más tanfolyam kell az oly tanítók számára, akik nem-magyar tanítás
nyelvű képzőkben végeztek és nem-magyar tanításnyelvű iskolákban 
működnek. A továbbképző tanfolyamok mai vegyes hallgatósága (van
nak, kik magyarul nem tudnak !) nemcsak nehézzé teszi az előadók 
helyzetét, de kockáztatja sikerüket, is. A jövő tehát itt is a többféleségé.

A tanítóképzés nagy szervezeti kérdései sem maradtak az elmúlt 
isk. évben megvitatlanul. Hiszen a T. T. 0. E.-nek, mint minden 
szakegyesületnek, legfőbb célja, hogy szervezeti kérdésekkel foglal
kozzék. Erre külön is kiváló alkalmat szolgáltatott az a körülmény, 
hogy az egyesület ez évben 25 éves (alakult 1889. ápr. 16.). Negyed- 
százados fennállására 1914 őszére Budapesten ünnepélyes közgyűlést
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tervezett ; ennek előkészítésén nagy gonddal, lelkesült szeretettel dol
gozott a tanítóképzői tanárság. Megiratta az egyesület 25 éves törté
netét. Az Országos Tanszermúzeummal és a tanítóképző-int. kir. szak
felügyelőséggel karöltve oly kiállítás rendezését tervezte, mely szem
léltető formában tüntetné fel a tanítóképzés mai fejlett állapotát. 
A jubiláns közgyűlésen mindazokat a szervezeti és rendi kérdéseket 
is fel akarta vetni, melyek az egyesületben idők folyamán felmerültek 
s eddig elintézést nem nyertek. Ez indította a tanítóképzői tanár
ságot, hogy a tanítóképzés főbb kérdéseivel (állami tanítóképesítés, a 
tanítóképzés kibővítése, a szakfelügyelet kiépítése, egységes tanár
képzés, a gyakorló isk. tanítók képzése, a nevelői intézmény végleges 
rendezése, [az igazgatói értekezletek ügye, státusrendezési kérdések) 
a múlt isk. évben ismét behatóan foglalkozzék. E foglalkozás kiváló 
alkalmat adott arra, hogy a 25 éves múlt folyamán egyenkint fel
merült kérdések bizonyos összefoglalásban, rendszerré alakulva jelen
jenek meg. E rendszer, megformulázva, alapúi szolgálhatna oly tör
vény alkotásához, mely a tanítóképzés minden ügyét szabályozza.

A tanítóképzés múlt isk. évi állapotáról szóló krónika nem 
volna teljes, ha említés nélkül hagynók a «Bendtartási Szabályzat»-ot, 
melyet a minisztérium 1914., 31152. sz. rendeletével kiadott. Nem
csak valóságos kódexe ez a tanítóképzők minden adminisztratív 
ügyének, de a legapróbb részletekig szabályozza azok szervezetét, 
gazdasági és személyi ügyeit s tanulmányi rendjét. Mint min
den emberi műnek, bizonnyal ennek is vannak hibái. Az azonban 
bizonyos, hogy egységet, rendet teremt a tanítóképzők egész műkő 
désében. A rend pedig, sok más jó tulajdonsága mellett, ethikai 
érték is. Molnár Oszkár.

H A Z A I L A P O K B Ó L .

Magyar F ig y e lő  (1914. dec. 16.). Alexander Bernât a 
középkori neveléstörténet megjelenése alkalmából Fináczy Ernőről ir 
tanulmányt. Jellemzi mint embert, tudóst és írót. Fináczy műveire 
való vonatkozással fejtegeti a neveléstörténet feladatait, az ezek meg
oldásához szükséges tudományos feltételeket, a neveléstörténet értel
mét s mindenik részletben az így felállított követelmény szempont
jából jelöli meg F. legújabb művének nagyrabecsült értékét. Erről való 
felfogását maga a cikk megírása is mutatja. Azt fejti ki, hogy Fináczy 
müvei jobb sorsra érdemesek, minthogy c,könyvtári könyvek legyenek, 
melyekből kompilátorok anyagot merítenek könnyű gyártmányaik elő- 
iíUítására». Az elemzésnek csupán eredményeiből idézzük e sorokat: 
-»A könyv mind a tanuló, mind a művelt olvasó számára tanulságos,
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vonzó és élvezetes olvasmány. A tudós olvasót pedig teljesen meg
nyugtatja az a tengersok jegyzet a szöveg alatt, mely a szerző leg
teljesebb tárgyismeretét és szakirodalmi jártasságát bizonyítja. Tele 
van fontos, irányadó, összefoglaló gondolatokkal.» A tanulmány be
vezetése és végső sorai azt az óhajtást fejezik ki, vajha az olvasók 
nagy serege gyűlne össze Fináczy irodalmi katedrája körül.

M agyar K özép iskola  (1914. 9— 10. sz.). Pózna J. a taná
rok továbbképzéséről szólva, kimutatja, hogy ez a gondolat már a 
legrégibb intézkedésekben is meglelhető ; ismerteti a kérdés fejlődését. 
Miklóssy J. a németalföldi, a dán és a svájci állampolgári nevelést 
ismerteti, hazai tennivalóinkra is rámutatva. Rendszeresen és köte
lezően kívánja tanítani az egész politikai magyar nemzetet az állam- 
polgári ismeretekre és kötelességekre, az állampolgári közösség gon
dolatára és pedig a nem-magyar nyelvű iskolákban az illető nyelven, 
de egységesen, hogy minden polgár összeforradjon a magyar állami
ság szent eszméjében. Újra hangoztatjuk, hogy e kérdés tárgyalása 
becses szolgálat ; nagyon kívánatos, hogy megvitatásában ne egyolda
lúan mi magyarok vegyünk részt. Azonban «egységesen és rendszere
sen tanüandó állampolgári nevelés» (1. ott 478), «állampolgári neve
lés mint önálló tantárgy» (477.) nem lehetséges. Közös tudatosság 
nevelése a cél ; erre bizonyos ismeretek közlése is szükséges, de a 
legfőbb : az egész iskolai munka irányelve, szelleme. A kérdés meg
oldására a tanító- és tanárképzés ilyen irányú szervezése az első 
lépés. Czirbusz G. a tanárképzés érdekében geográfiai főiskolát javasol.

M agyar T an ítók ép ző  (29. évf., 8., 9. sz.). Quint J. a ta
nárok munkájának szabályozása céljából «normál (!) tanmenet»-et és 
a vizsgálati követelmények egyöntetűsége érdekében «normál tétel
sorozat »-ot mond szükségesnek ; arról igyekszik meggyőzni az olvasót, 
hogy ez a minta, «melynek a követése hivatalosan elrendelhető», nem 
lenne a tanítás rendjének megállapításában a tanár szabadságának 
megkötője. Bfelől a cikk sem oszlathat el minden aggodalmat, de 
másrészt teljes igazsága van abban, hogy a tanítóképzői didaktika 
alapos fejtegetésére szükség van. — Málnai M. a tanítóképzők szak- 
felügyeletét a középisk. főigazgatóság mintájára kívánja szervezni ; a 
szakfelügyelők legyenek az illető kerületben a legfőbb népoktatásügyi 
hatóság, a megyei tanfelügyelők hozzájok terjesszék fel a népiskolára 
vonatkozó jelentéseket; a fővárosi szakfelügyelőnek pedig a polgár
iskolákat, sőt a polgáriskolai tanárképzést is alája rendelné, hogy 
«e sokágú működést legalább szellemileg irányítsa». A tanítóképzés 
vezetése bizonyára lehetetlen a népiskolák alapos ismerete nélkül ; 
az is igaz, hogy ma már lassanként túlságossá válik az iskolai fel
ügyeletben az egyes iskolafajok között az elzárkózás, — a szerző



HAZAI LAPOKBÓL. 1 0 3

javaslata mégis aggodalmas. Ezen az úton a szakfelügyeletből hivatal 
lesz, tömérdek aktával és talán díszt adó személyzettel, de csekély 
személyes, pedagógiai hatással. A polgáriskolának a szakfelügyelet alá 
vonása a mostani fejlődéssel ellenkeznék ; a polgárisk. képzők oda- 
sorolása pedig mindaddig lehetetlenség, amíg ezeknek az intézeteknek 
tanári állásait a legfőbb tudományos képesítésű tanárokkal igyekszik a 
felsőbbség betölteni s amíg a már több ízben orsz. költségvetésekben 
hivatalosan is hangsúlyozott főiskolai színvonalról le nem mond.

N épnevelési K özlöny (Nagyvárad, 32. évf., 7. sz.). Bursics 
Ernő cikkére (1. M. P. 1914) Magdits Károly felemlíti, hogy az elemi 
iskolai történettanítás kérdésével 1907 8-ban a Biharm. Alt. Tanító
egyesület megbízásából foglalkozott ; részletesen kidolgozta : mit,
mennyit és hogyan tanítson az osztatlan, a részben osztott, meg a 
teljesen osztott népiskola tanítója. Tervét az egyesület elfogadta és 
felterjesztését is elhatározta. — Kár, hogy tartalmát nem közli.

N épnevelő (20. évf., 40. sz.). «A magyar hadidicsőség vég
eredményben nemzetnevelő tanítóinkra száll vissza» s «a magyar 
kath. iskolákat kétszeresen érinti, mert csak a kath. nevelés az, amely 
megtanít arra, hogy nyugodtan, örömmel haljunk meg, ha hazánk 
létéről, embertársaink jólétéről és az emberiség egyetemes javáról van 
szó.» - Bizonyára nevezetes szerepe van az iskolának abban, hogy 
harcosaink milyenek ; de óvakodnunk kellene attól, hogy a dicsőséget 
magunknak követelve, a felelősséget is ennyire fenntartás nélkül 
magunkra vegyük. S talán nem csak a kath. nevelésnek lehetséges 
olyan hatása, amilyet e sorok említenek ? !

N époktatás (Kalocsa; 4. évf., 9. sz.). Ágner Béla röviden 
összefoglalja Foerster pedagógiájának fővonásait; «nincs kétségünk 
az iránt írja — hogy az újtipusú iskolai élet megteremtésében az 
oroszlánrész F. nevéhez fog fűződni.» Ez nyilván túlzás ebben az 
általánosságban, hiszen ma olyan sokféle forrása van ennek az újjá
alakulásnak. Bizonyos azonban, hogy F. éppen a mi részünkről az 
eddiginél több figyelmet érdemel. — Ugyanitt Dreisziger F. bő, kri
tikai ismertetést nyújt Fináczy új könyvéről (A középkori név. tört.). 
Az Y. évf. 1. sz. ugyanő azt fejtegeti, hogy a háború után a nemzeti 
eszme fokozottabban érvényesül majd, tehát az iskolának is fokozot
tabban kell ezt művelnie.

N éptanítók Lapja. A háború kitörése óta vezércikkeivel 
következetesen törekedett az olvasók lelkében a nevelés gondolatát 
ébren tartani s a mai pedagógiai tennivalókra figyelmeztetni. Több 
cikk adott útmutatást a tanítóság tágabbkörű, irodalmi és társadalmi 
működésére. Kemény Ferenc számos cikkben közli a háborúval kap
csolatos művelődéstörténeti anyagot, a M. P. e számában levő köz



1 0 4 HAZAI LAPOKBÓL.

léséhez hasonlóan. Ezek értéke későbbi időben látszik majd meg 
tisztán. Fontos volna, hogy különösen hazai észleletek gyűljenek nagy 
tömegben. Weszely Ödön »Háborús pedagógián c. cikke (1914, 52. sz.) 
rámutat arra, hogy «a háború hatása alatt fölhangzó követelmények 
között vannak nagy általánosságok és konkrét részletek» ; a háború 
után «a pedagógia ethikai ideáljai változatlanok maradnak, de meg
változhatnak a konkrét feladatok, a kultúrpolitika, módosulhat iskola
szervezetünk s javulhat módszerünk.» «Sajnos — úgymond — hogy 
a kultúrpolitika nagy kérdéseivel igazi hivatottsággal oly kevesen 
foglalkoznak ; de ép annyira sajnos, hogy majdnem mindenki hiva
tottnak tartja magát arra, hogy ezekhez a kérdésekhez hozzászóljon. 
Pedagógusaink nagy része inkább kultúrpolitikával foglalkozik, mint 
pedagógiával s tanügyi lapjaink is gyakrabban foglalkoznak a leg
nagyobb kérdésekkel, mint konkrét feladatok vizsgálatával.»

O rszágos K özépiskolai T an áregyesü le ti K özlöny  
(48 évf., 1—2., 3., 4., 5. sz.). Új szerkesztője (Ady Lajos) a folyóirat 
feladatát abban látja, hogy «a szaktudományok helyett a középiskola 
és a tanári rend közeli, egészen sajátos érdekeit szolgálja minden 
erejével» s tanulmányaival a középiskolai módszertani irodalom hiá
nyait igyekezzék pótolni. Ezt a törekvést a munka-megosztás elve 
indokolja s így az O. K. T. К. a maga fejlődése útján az épen szük
séges lépést teszi meg. — E számokban vitára adott alkalmat Bleyer 
Jakabnak «A monarchia» c. cikke politikai vonatkozása miatt. Ha 
abból indulunk ki, hogy nemzeti tudatosságra kell nevelnünk, tehát 
az oktatás anyagának megállapításában a nemzet helyzete is irányadó, 
akkor egyetérthetünk abban, hogy a mainál nagyobb helyet kell 
juttatnunk a hazai nemzetiségekről való tájékoztatásnak és hogy 
hazánknak Ausztriával való kapcsolata szintén ró az iskolára feladatokat 
éppen nemzeti szempontból. Arról lehet már most termékeny vita : 
miként teljesedhetnek ezek a követelmények. Bizonyos, hogy nem 
leszünk iskoláinkban az «összbirodalom» szolgái, de törekedhetünk 
arra, hogy az adott helyzetet alaposabban megérttessük ifjainkkal. — 
Kallós Ede a mai háborúnak a történettanításban való értékesítésére 
ad útmutatást ; a múlt és a jelen eseményei kölcsönösen segítik egy
más megértését ; a tanítás erre törekedjék s ne szenvedélykeltésre.

P ro testán s Szem le (26. évf., 9—10. sz.). A vallástanítás 
problémájáról ír Imre Lajos hosszabb, összefoglaló, polemikus iro
dalmi szemlét. Eredménye ez : a vallás az iskolából ki nem zárható ; 
a vallástanításra az állami felügyelet kiterjesztendő ; anyagát az egy
házak magok állítsák össze és a vallástanítást a magok szerveivel 
ellenőrizzék ; ez azonban nem jelenti azt, hogy a vallástanítás az egyház 
szolgálatában álljon ; az egyházi nevelés kat’exochen megnyilvánulása
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•a konfirmációra való előkészítés ; a vallástanítás módszere pedagógiai 
legyen, amely történeti és szisztematikai egyben; a vallástanítás csak 
egyik eszköze a vallásos nevelésnek s ez nem záródhatik a kon
firmálással; az egyházaknak szabadságában áll ezen a vallásos neve
lésen kívül az egyházi nevelésnek bármily formáját önállóan életbe
léptetni. A vallást, és nem a felekezeti tant, óhajtaná a nevelésben 
megillető helyéhez juttatni, de cikkéből kitetszően maga is látja, hogy 
vallásnak és egyháznak ez a megkülönböztetése («a vallás a cél, az 
egyház csak eszköz») a gyakorlatban semmivel sem valósítható meg 
könnyebben, mint a sokat emlegetett «általános vallástanítás».

Szent G ellért (17. évf., 4. sz.). Mattyasovszky K. arról 
szólva, mily sokféle oka van az ifjak bizalmatlanságának a lelkivezető 
iránt, ezek között felsorolja a tanár túlságos szigorúságát, kíméletlen
ségét, kötelességmulasztását, részrehajlását stb. Sőt felmutatja ezt a 
tükröt is: « . . . me g  kell említenem, mivel, nem mondom hányszor, 
de igenis megtörténik. Jön a főigazgató, jön a püspöki biztos, vagy 
jön akármilyen más fölöttes hatóság. A tanítás menete egyszerre 
megváltozik. Jönnek a mintaórák. Az előre preparált mintabemutatá
sok. És minden kitünően sikerül : az előre kijelelt fordítás kitünően 
ment, a különösen hangoztatott tételeket mindenki tudta, a felettes 
hatóság kívánalmai szerint való füzetek, az illető kedvenc kérdései 
mindenben sikert hoztak stb. De amint a látogatásnak vége, ismét 
minden a régi kerékvágásba zökkent. Hát mit gondolunk : az az ifjú 
nem vette ezt észre ? S vájjon mit tanult belőle ? Azt, hogy csak 
külsőre dolgozunk ! . . .  Kelhet-e az ilyen tanár iránt bizalom az ifjú 
lelkében ?•

T eozófia (3. évf., szept. nov.). A hindu Krishnamurti-nak 
A nevelés mint szolgálat c., angolból fordított cikke a tanítónak ama 
tulajdonságait fejtegeti, amelyekkel helyreállítható az Indiában hajdan 
tanító és tanítvány között fennállott boldog, benső viszony. Legfőbb : 
a szeretet ; csak ez tudja megőrizni a gyermekkor boldogságát s meg
javítani a már elrontott gyermeket. Különösen vigyázni kell arra, 
hogy egyetlen egy tanulónak se legyen rossz híre. A tanító célja az 
legyen, hogy az iskolai életet jobbá és boldogabbá tegye. Másik fő- 
tulajdonság: a megkülönböztetni tudás; a tanítónak mindenkit a neki 
való módon és neki való tárgyakra kell tanítania. Tudni kell, mennyi 
szellemi munkát bír el a tanuló, mennyit kell aludnia, mily fontos 
mindaz, ami a gyermek szeme előtt van. Harmadik : a vágytalanság. 
Ennek érdekében a nemzet kötelessége arról gondoskodni, hogy a 
tanító megelégedett és boldog lehessen, érezhesse hivatalának méltó
ságát, lehessen a gondolkozása szabad. Arra kell tanítnia, hogy 
minden hivatás egyenlően értékes a nemzet életében. Negyedik : a jó
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magaviselet. Ennek bizonyítéka: a gondolatainkon és tetteinken való- 
uralkodás, a türelem, a vidámság, a célirányosság, a bizalom. Az igazi 
tanítót nem a vizsgálatok sikerei elégítik ki, hanem munkája ered
ményét tanítványainak fejlődő jellemében keresi. — Az egész cikk 
érdekes bizonyság arra, hogy a nevelés mivoltán elmélkedve, a 
legkülönbözőbb gondolkodású embereknek is azonos vagy legalább 
nagyon rokon gondolatokra kell jutniok.

Új Klet (9. évf., 7 -10., 11 —12. sz.). Dékány I. a történelem- 
filozófia tanításáról ír nagyobb cikket, Haltenberger M. a földrajzról, 
melyet tart annyira észképzőnek, mint akár a latin s görög nyelvet, 
akár a mathematikát. Keleti A. a magyar történelem tanítását olyannak 
kívánja, hogy a tanuló értelmét, kedély világát, beszédbeli készségét 
és szépérzékét egyaránt foglalkoztassa. Ozorai F. az orosz közoktatást 
ismerteti. Kepes E. a középiskolának ilyen reformját javasolja : egy
séges 4 alsó osztály felett 3 irányú felső 4 osztály, 1. latin-görög, 
2. modern ny. és term, tud., 3. kereskedelmi és ipari szakiskolák ; 
a polgáriskola beolvadna az egységes alsó fokba.

K Ü L F Ö L D I  L A P O K B Ó L .

A háború N ém etország isk o lá iban . Németország tan
ügyi lapjait lapozgatva, újra éreztem melegségét annak a szent meg
győződésnek, hogy igazságos ügyért harcolunk, és láttam fényét a 
lelkesedés tüzének, mely ott ég Yesta-lángként Németország minden 
iskolájában. Nincs ott szava a fájdalomnak, ha pusztulnak is német 
értékek. A német vér ömlésében fényes jövő vetését látják. Valóság
gal szellemi hadjáratot viselnek az iskolák harcosai. Mintha a tanít
ványok ezreit vezetnék az ellenség ellen. Mikor a Blätter für höheren 
Schulwesen átveszi szószerint a Düsseldorfer Zeitung hangulatképét a 
hős népfelkelőhadnagy megsebesüléséről, büszkén emeli ki, hogy ez 
a népfelkelőhadnagy Oberlehrer. S az érettségizett ifjú hős lelkes leve
lének közlése után hozzáteszi : íme, a magasabb iskola az életnek 
nevelt ! Harci riadók, harci dalok olvashatók ott, ahol azelőtt kormány
rendeleteket magyaráztak. Nemcsak a tanárok és tanítók számára. 
Az iskolák termei visszhangzanak ezektől a rímektől és a nemzeti 
énekek dallamaitól — a leányiskolákban is. A reggel első negyedóráit 
a jövő állampolgárok nevelésére szentelik. Megtették ezt már a nagy 
győzelmek első napjaiban és megteszik azóta fokozottabb mértékben. 
A porosz közokt. miniszter nov. 6. rendelete azután mintegy szente
sítette az iskolák eljárását. Kójjuk le hálánkat mi mindnyájan, akik 
nem vonulhatunk a harcmezőre — úgymond a rendelet — azok
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iránt, akik ott kint életüket és vérüket áldozzák a hazáért. Tekintse 
minden nevelő legszebb feladatának, hogy állandóan rámutasson a 
német nép hatalmas tetteire ; hintse az ifjúság leikébe a hazafias lel
kesedés magvát, melynek a jövőben is gazdag gyümölcsöt kell terem
nie. Azzal végzi a rendelet: «ha itt-ott az elvégzendő rendes anyag 
rovására is.» Úgylátszik, helyettesítik is azt az anyagot az életből 
vett anyaggal. Az Allgem. deutsche Lehrerzeitung buzdító szava sze
rint a most készülő világtörténelem a maga teljességében odavaló az 
iskola termeibe. Olvassák fel a tanítók a háború okiratait, a császár 
felhívását, a trónbeszédet, az augusztus 4. birodalmi gyűlés lefolyását, 
ismertessék a mozgósítást. Ugyanerre buzdít Th. Ziegler, kinek 10 
pontba foglalt szózatát sorra közük a német pedagógiai lapok (L a 
M. P. e számában is). A Pád. Zeitung Heyse Kolberg c. drámáját 
ajánlja iskolai olvasmánynak, mert szent lelkesedésre buzdítaná 
az ifjúságot. Zászlócskákkal jelzik az iskolákban kifüggesztett hadi
térképeken a küzdelmes harcok útját ; tábori levelezőlapok címei
nek írásában gyakorolják az elemi iskolák tanulóit és szakszerű ma
gyarázattal kísérik ezt az írást, megvilágosítván előttük a katonai 
műkifejezések értelmét. Hadi emlékkönyv számára szorgalmasan 
gyűjtik az adatokat Dessauban, iskolahatósági rendeletre ; amit 
egyébként másutt is megtettek az iskolák. Harci dalokat gyűj
tenek a diákok a tanárok számára ; a hasznavehetetlenjét vagy a 
kettőspéldányokat eladják a Vöröskereszt javára. Az iskolák anyagi 
hozzájárulását nem akarjuk külön részletezni. Példátlan önzetlenség 
ez ! Mindnyájan a német nép újjászületésének áldoznak. A Ver
deutschungseifer, a németesítés láza is ebben az eszmében gyökere
zik és szintén az iskolákból indul ki. A Hygiene, repetieren, ex 
tempore stb. német nevet kapnak, a pardon-nak sem kegyelmeznek. 
Egy berlini felsőbb leányiskolában csak kellő figyelmeztetés után 
fogtak hozzá, ismét a leányok a francia és angol nyelv tanulásához. 
A leányok hangosan követelték, hogy náluk is engedjék meg a 
Nolprüfung-ot, amint ezt a felsőbb iskolákban megtette a kormány 
a fiúkkal ; mert ők is akarnak jelentkezni : betegápolóknak. Csak az 
ipariskolai tanítónőképzők növendékei kapták meg ezt az engedélyt ; 
a fiúiskolákban ellenben a legszélsőbb határig mentek el a kormá
nyok ebben a tekintetben. A testnevelés keretében is vállvetve igye
keznek katonai szellemet önteni az ifjúságba. Minden eszközt meg
ragadnak ennek a szellemnek ébrentartására s a nemzet nagy fel
adatainak megértetésére. Berlin-Niederschönhausenban a Buchholz-utcai 
újonnan átalakított reálgimnázium főbejárata fölött kétoldalt kőbe 
vésve a vaskereszt ékeskedik, középen ezzel a felírással : Errichtet in 
schwerer Zeit 1914—1915. A coblenzi Vilmos császár reálgimnázium
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tanácskozó termét már Moltke életnagyságú arcképe díszíti az augusz
tusi napok emlékére. Hátha még az a vágyuk is teljesedik a coblenzi 
diákoknak, hogy Moltke közbenjárására a hadügyminisztérium egy 
elfoglalt francia ágyút állíttat iskolájuk elé! A hadügymin. részletes 
utasítást adott ki a még nem sorköteles ifjak előkészítésére, a bajor 
közokt. min. pedig a háború eseményeinek és tanulságainak iskolai 
feldolgozására. Aránylag kevés iskolát foglaltak el háborús célokra. 
Tanárok, tanítók rendkívül nagy számmal vannak a harcban. A ta
nítás mindenütt háboríttatlanul folyik, még az iparos továbbképzők
ben is. T. M.

A frankfurti egyetem  — miként a debreczeni és a 
pozsonyi - a háború zajában kezdte meg munkáját. Jogi, orvosi, 
filozófiai, természettudományi s közgazdaság- és társadalomtudományi 
fakultása vau. Megnyitása napján, 1914. okt. 25., a Frankfurter Zei
tung пак mindenik cikke az egyetemről szól. Julius Ziehen a frank
furti köznevelés és az egyetem vonatkozásait fejtegeti s kifejezi azt a 
reményt, hogy az új egyetem önálló tanszéket létesít a neveléstudo
mánynak és a művelődési politikának. E tanszék talán sehol sem 
találhatna olyan kedvező légkört, mint éppen Frankfurtban, ahol 
csaknem mindenféle iskola megvan, új iskolafajok állítására is állandó 
a készség és a tudományos alapú művelődési politika kifejlődését 
ilyen hagyományok is elősegítenék. Ratke 1612-iki nagy tervéhez 
hasonlónak kidolgozása méltó volna az új egyetem pedagógusához és 
ma Ziehen szerint a siker feltételei is megvannak. A lap első cikke 
az új egyetemet úgy köszönti, mint az igazság, áldozatkészség és 
szabadság szellemének új melegágyát. S azt várja, hogy innen is erő
södjék a német derókség, kötelessógérzés és ezek forrása: az ideáliz
mus, a munkáért való szent lelkesedés.

A reá lisk o la  értéke. A Bayerische Zeitschrift für Realschul
wesen 1914. ápr. száma 80 oldalas ünnepi kiadvány volt a német 
tanárok müncheni nagy gyűlése alkalmával. Számos, tekintélyes 
szakembertől, a gimnázium híveitől is, megkérdezték : mi a vélemé
nyük a reális irányú nevelésről. A mi reformtörekvéseink szempont
jából is érdekes a legtöbb válasz, mert hiszen itt is fontos a kérdés 
vájjon a reáliskolában végzett tanulók valók-e a tudományegyetemre, 
helyes és kívánatos-e a reáliskolának a gimnáziummal azonos jogosí
tása, mi a jelentősége a reáliskolának a gyakorlati életre való elő
készülésre nézve s miféle javításra van szükség ebben az iskolafaj
ban. A 105 válasz sok eleven gondolatot tartalmaz ; általában meg
erősíti azt a felfogást, hogy a műveltségnek nemcsak egy az útja ; de 
mutatja azt is, hogy a vélemények korántsem egyezők a reáliskolák 
felől. Igen tanulságosak az egyetemre vonatkozó megjegyzések. Ezek
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szerint kívánatos, hogy az egyetemek ne csupán a gimnáziumot vég
zőkre legyenek tekintettel. A válaszok között ott van, mint egyetlen 
magyaré, a Kemény Ferenc bő hozzászólása is.

A m atem atika-tanulás lé lek tan áh oz nyújt önálló vizs
gálatok alapján adatokat Lázár Szilárd, (Archiv für Pädagogik, II. rész : 
Die pädag Forsehung, IL óvf. 1—3. sz.) Azt vizsgálta, hogy a 
középisk. matematikai tananyagban előforduló képletek megtartására 
mily hatása van azok egymáshoz való hasonlóságának. Némely kép
letet ugyanis a tanulók könnyen elfelejtenek, másokkal felcserélnek 
(pl. a kamatszámítás képletei, trigonometriai képletek). A Bansch- 
burg-féle mnemometerrel bpesti reálisk. V—VI. oszt. tanulókon vég
zett kísérleteiből ezeket állapította meg : A heterogen képletek tanu
lása alkalmával történő hibás feleletek főleg csak részleges reproduk
ciók voltak ; a homogen, tehát egymáshoz hasonló képletek tanulása 
alkalmával keletkező hibás feleleteknek pedig legnagyobb részt egyes 
képletek felcserélése vagy összeolvadása volt az oka. A hasonló kép
leteket, ha nem voltak valami könnyen megjegyezhető sémába fog
lalhatók, nehezebben, többszöri ismétléssel tanulták meg, mint a 
heterogen képleteket. Hosszabb idő múlva történt újabb kikérdezés 
azt mutatta, hogy a heterogen képletek jobban megmaradtak. Ebből 
nem von még didaktikai következtetéseket, jóllehet megállapítja, hogy 
a Banschburg-féle «homogengátlás törvénye» itt is érvényes. A hasonló
ságból eredő, kísérlettel igazolt zavarok elkerülésére csak bővebb 
tapasztalatok alapján lehet megfelelő lépéseket tenni.

Az orosz nők tanulm ányai. Bár Oroszországot nem 
tekintjük reformokra hajló országnak, az orosz nők mégis könnyeb
ben elérhetnek oly pályákat is, melyek számukra a nyugati országok
ban még elérhetetlenek. Oroszországban 5000 nő tanul orvostudo
mányt ; igen sokan foglalkoznak felső kereskedelmi stúdiumokkal, sőt 
a mezőgazdasági tanfolyamokat is ellepik. Az orosz nők nagy hajla
mot tanúsítanak a mérnöki pálya iránt. Szentpétervárott, Moszkvá
ban, Odesszában a villamosság gyakorlati alkalmazásait tanítják a 
felsőbb leányiskolákban. (Bevue Univ. 1914.) K. G.

V E G Y E S .
S zéch en y i életrajza. Friedreich István (Görcsöni Dénes) 

fővárosi tanár hagyatékából megjelent Gróf Széchenyi látván élete c. 
nagy mű I. kötete (1791—1840.) Bpest, 1915, Szent-István-Társulat, 
a 8° VIII -f 440 1., 10 kor. Bövidesen készen lesz a II. kötet is. 
A Széchenyivel közvetlenül, munkái útján való foglalkozás a legerő
sebb ösztönzője volt mindenkinek, aki azt el nem mulasztotta : sok
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életrajza között azonban nem volt eddig egy sem, amely teljes és hű 
segítséggel szolgált volna azoknak, akik Széchenyi lelki fejlődését, a 
reá ható külső körülményeket is alaposan óhajtották megismerni. 
Friedreich műve a legjobbkor irányítja a közfigyelmet ismét Széche
nyire. Életének tanulságai, a nemzet jövőjében való bizalma, nemzeti 
önismeretre vezető szavai a nemzet mai állapotában megint jótéte
ményként hathatnak.

G yerm ekek a háborúról. A Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság kérdőívet bocsátott ki annak megállapítására, hogy a háború 
a gyermekkorban milyen érzelmeket, gondolatokat, vágyakat, törek
véseket támasztott, milyen cselekvéseket okozott s e hatások az 
évfolyamok szerint a 8—18 éves korban miként nyilatkoznak. 
A 8— 14 éves gyermekektől ezeket kérdezték : 1. Mi tetszett eddig 
legjobban a háború eseményeiből? Miért? 2. Miért van most há
ború ? 3. Most, hogy háború van, mit szeretnétek leginkább tenni ? 
Miért ? 4. Szoktatok-e háborúsdit játszani ? írjátok le : miként (Fiúk 
számára). 5. Tettetek-e a katonákért vagy azok itthon maradt család
jaiért valamit? Mit? 6. Szeretitek-e a háborút? Miért? 7. Hogy fog 
végződni a háború? Miért? 8. Rajzolja le (színes ceruzákkal) vagy fesse le 
mindenki a háborút. A 14—18 évesektől másként fogalmazva ugyan
ezeket kérdezték, csak az 5. kérdés helyett ezt : Megváltoztatta-e a 
háború érzésüket, a gondolkozásukat s miként? A válaszokat dec. 
végéig kellett beküldeni. A feldolgozást érdeklődéssel várjuk.

B eküldött, nem n ev e lé sü g y i művek. Franklin-Társulat 
kiadványai: Magyar Könyvtár 740—749. sz. ; olcsó Könyvtár 1746— 
1751. sz.; A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára, első sorozat, 
6 kötet; Mikola— Rátz, A függvények és az infinitezimális számítások 
elemei, II. kiadás, 4 К 80 f. Császik Ferenc, A Gabelsberger— 
Markovits rendszerű gyorsírás tankönyve, I. rész: levelező írás. (1914.) 
Bp. 3 kor. Kapható a szerzőnél, Bpest, V., Zrinyi-u. 2. — Katona 
József dr., A szeszes italok és az egészség. Bp. 1914. Pfeifer F., 
2 kor. 50 f. — Ebe.rgényi S. és Ebergényi A., Iskolai számvitel. 
Mintagyüjteménnyel. Bpest, 1914. Lampel R., n 8° XL +  311 1.. 10 K. 
(Igazgatóknak nagyon becses segédkönyv !)

MAGYAR P Æ D AGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó ülés 1914 október 17-én.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Berzeviczy Albert v. b. t. t., 
Ilosvay Lajos államtitkár, Ady Lajos, Barta Jenő, Berta Ilona, Békéi
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Józsa, Böngérfi János, Bozóky Endre, Bursics Ernő jegyző, Danilovics 
János, Dékány Mihály, Erődi Béla, Éltes Mátyás, Gergely György, 
Gockler Lajos, Gyulai Ágost, Havas Gyula, Havas Irma, Hatos 
István, Hegedűs István, Imre Sándor, Kemény Ferenc, Lechnitzky 
Gyula, Málnai Mihály, Mártonffy Károly, Mátrai Budolf, Nagy Zsig- 
mond, Pruzsinszky János, Quint József, Bavasz Árpád, Ravasz Ár- 
pádné, Repay Dániel, Sipos András, Snasel Ferenc, Somogyi Géza, 
Szabó László, Székely György, Sztankó Béla, Szőts Gyula, Vértes 0. 
József és nagy számmal vendégek.

1. Az elnök megnyitó beszédében (megjelent a Néptanítók Lapja 
1914. évi 47. számában) arra a kérdésre felel, vájjon lehetséges-e az 
izgalmak mai napjaiban a tudomány és az iskola embereinek folytat- 
niok türelmes elmélyedést kivánó munkájokat, hiszen éppen a szellemi 
javak gondozóira és gyarapítóira nehezedik különös súllyal a művelt
ségnek mai szörnyű kárvallása. Felelete az, hogy éppen ez a művelt
séget fenyegető veszedelem követeli meg, hogy a tudomány és az 
iskola, a kultúra hivatott munkásai állhatatosan dolgozzanak a magok 
körében. A kötelességteljesítésnek ez a belső szózata késztette arra, 
hogy a M. P. T.-ot tevékenységének folytatására felhívja.

Üdvözli Berzeviczy Albert urat. a M. P. T. tiszteleti tagját, 
Ilosvay Lajos államtitkár urat s az ülést megnyitja.

2. Imre Sándor felolvassa Köznevelésünk és a háború c. dol
gozatát (1. M. P. 1914).

3. Kemény Ferenc bemutatja Új idők c. nagyobb dolgozatának 
egyes részeit (1. e számban).

4. Az elnök mindkét felolvasónak köszönetét mond nagyérdekű 
előadásaikért,

Felolvasó ülés 1914 november 21-én.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Ilosvay Lajos államtitkár, 
Bozóky Endre, Böngérfi János, Bursics Ernő jegyző, Endrei Gerzson, 
Eötvös K. Lajos, Gorzó Dénes, Gyulai Ágost, Hegedűs István, Imre 
Sándor, Kemény Ferenc, Lechnitzky Gyula, Mártonffy Károly, Nagy 
Zsigmond, Quint József, Répay Dániel, Somogyi Géza, Szabó László, 
Szőts Gyula, Varga Damján, Weszely Ödön és több vendég.

1. Az elnök bejelenti, hogy a Társaság jóváhagyása reményében 
a Tárgymutató alapjából a M. P. T. nevében 500 К-t jegyzett a hadi- 
kölcsönre. A Társaság helyesléssel veszi tudomásul.

2. Gyulai Ágost felolvassa Eilend József tanulmányát : A sáros
pataki főiskola és az Organisations-Entwurf (megj. a M. P.-ban).
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3. Imre Sándor felolvassa Márki Sándor tanulmányát: Katonai 
tudományok az egyetemen (1. a M. P. e számában).

Mindkét előadás iránt nagy volt az érdeklődés ; az elnök a 
távollevő szerzőknek a Társaság köszönetét fejezte ki.

H iv a ta lo s  n yu gtázás.

A Társaság pénztárába 1914-. aug. 29 tői 1915. január 7-ig a 
következő befizetések történtek :

Rendes tagok részéröl :
Dr. Szelényi Ödön Pozsony 25 K, dr. Burány Gergely Csorna 10 K.
Kültagok részéről :
1913- ra : Deák Lajos Marosvásárhely. Dénes Károly Déva. 

Dózsa Imre Pancsova. Fekete Antal Györgyfalva. Fenyvesi Samu. 
Molnár Antal В -Füred. Mórocz Emilián Komárom. Neupauer Mihály 
Szepesbéla. Pechány Adolf dr. Roseth Arnold. Zalai Mihály Zircz.

1914- re : Balassa János Paks. Baumann János. Deák Lajos Ma
rosvásárhely. Dénes Károly Déva. Domhai Gyula Vácz. Domby László 
Miskolcz. Dózsa Imre Pancsova 2 K. Faragó János Pápa. Farkas 
Albert Eger. Fenyvesi Samu. Fülöp József Szeged. Gombos Antal 
Vácz. Harmat Sándor Királyhegye. Heilinger József Nagyvárad. Heller 
Bernát dr. Horváth Pál Kaposvár. Imre József dr. Kolozsvár. Juhász 
Balázs Orosháza. Kapi Gyula Sopron. Molecz Béla Szentes. Molnár 
Antal B. Füred. Mórocz Emilián Komárom. Nagy György Glozdje. 
Nádai Pál. Neupauer M. Szepesbéla. Németh László Kecskemét. Paál 
István Jászárokszállás. Pechány Adolf. Perhács Sándor Szeged. Ras- 
sovszky Gyula. Roseth Arnold. Sájermann Ferenc Temesvár. Schnell
back Ferenc Kaposvár. Simonides István Trencsén. Svarba József 
Léva. Szemann János dr. Szepeshely. Szécsy Miklós Hajdúszoboszló. 
Szurmó Ambrus Nagykőrös. Uitz Mátyás Tata. Ujváry Kamilla Pécs. 
Vajda Gyula dr. Szabadka. Viezner Gyula Temesvár. Vinekker János 
Várdje. Wehry Hugo Nagykanizsa. Zalai Mihály Zircz 2 kor.

1915- re : Balogh Péter. Biró Imre Szeged. Burger Ferenc Rá
kospalota. Cserép József. Csiszár Andor Nagytiszva. Décsei Janka. 
Fukasz Károly Kisgaram. Hábor Sándor Losoncz. Kelemen Béla Szé
kesfehérvár. Loisch János. Millekker Bódog Versecz. Neuhold Özséb 
Eger. Papp László dr. Keszthely. Pecz Vilmos dr. Rajcsányi Ernő 
Ivevevára. Schmidt Mária dr. Uitz Mátyás Tata.

1916 -ra : Győry Vilmos Pozsony. Uitz Mátyás Tata.
Lezáratott: 1915 jan. 7-én.



NEVELÉSTUDOMÁNYI MUNKÁK KELETKEZÉSE.

— Első közlemény. —

A pedagógiai tudományok törzsének két ágát : pedagógikát és 
didaktikát, egymástól szorosan meg kell különböztetni. Igaz, hogy 
mindkettő a neveléssel foglalkozik (ez a genus proximum, az a közös, 
mely mind a két elméletet a neveléstudományok körébe helyezi), de 
mindakettő másképen. A nevelés elmélete ugyanis mindenekelőtt és 
mindenképen a nevelés célját, tehát azt a feltétlent nézi, mely az 
embernek, minden embernek értéket ad; az oktatás elmélete pedig 
közvetlenül amaz utak egyikét, a tanítás útját keresi és kívánja meg
állapítani, mely ama célhoz vezet. Aszerint, amint vagy a nevelés 
célját, vagy annak eme célhoz vezető ez egyik útját hangsúlyozzuk : 
keletkeznek neveléselméleti, illetőleg oktatáselméleti munkák.

A) Amidőn értékeinken nyugvó világnézetünk egységes s ez 
értékek, mint célok felé vezető utak is közönségesen elismertek : sem 
nevelés-, sem oktatáselméleti munkák nem keletkeznek. Csak azon 
elmélkedünk, ami nincsen még megoldva, amiben kételkedünk. Gö
rögországban a filozófusok, nevezetesen Pythagoras előtt, Eómáhan a 
pún háború előtt, a középkorban Abælardus előtt sem nevelési, sem 
oktatáselméleti művekkel nem találkozunk. Aminek ily jelleget tulaj
donítunk, az nem elmélet, hanem utasításszámba megy.

B) Midőn egy a világnézet, de eltérők a célhoz vezető utak : 
pedagógiai jellegű didaktikai munkák keletkeznek. Kötelezően elismert 
dogmák alapján egységesen szervezett felekezetek e sajátos szellemük
nek megfelelően rendezik oktatásügyöket. Ily alapon keletkeztek a 
protestánsoknál Melanchthon, Trotzendorf, de különösen Sturm didak
tikai művei; az ellenreformáció korában különösen a jezsuitáknak 
utolérhetetlen, egységes művészi alkotásai. Az oktató személyisége 
ilyenkor egészen háttérbe szorul, csak a történeti hatalomnak, a fele- 
kezetnek, a rendnek képviselője ; miért is a személyi változás a ta
nítás menetében semmiféle zökkenéssel nem jár. A közszellem nevel 
s csak ennek képviselője a nevelő. Csak az oktatás terén érvényesül
het a tanító egyéni invenciója a tanítás módszerében.

Magyar Paedagogia. XXIV. S—4. 8
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C) Nagyszámú és gazdag, valamint változatos tartalmú és kü
lönböző alakú pedagógiai művek keletkeznek akkor, ha az értékek 
világa meg van bolygatva és ennek következtében a nevelésnek és 
oktatásnak ez értékekhez vezető útja is problematikus. Világos, hogy 
ily viszonyok közt pedayógikai, valamint didaktikai munkák egyaránt 
keletkeznek. Hogy minők : ez azon fordul meg : minő az értékek 
világának kérdésére adott feleletünk.

L Amikor nincs feltétlen értékű cél : minden csak viszonylagos 
értékű. Ezért is a lét exigenciáihoz kell lehetőleg alkalmazkodni ön- 
fentartásunk érdekében. Az önzés világnézete a boldogulás eszményé
vel lép előtérbe. Kevés erőbefektetéssel, a viszonyok ügyes felhasz
nálásával sokat elérni 1 Ezért is a műhely, a munka minősége, annak 
lelkiismeretes kivitele, a szeretettel való dolgozás mellékessé válik : fő 
a kirakat, a munka tárgyának tetszetőssége, divatossága, hogy így 
kapós legyen. Nem a termő fa, hanem annak gyümölcse a lényeges. 
Nem a munkás személyi jellege, a feltétlen által való meghatároz- 
tatása s így nemes érzülete, hanem a munka hasznavehetősége, jöve
delmezősége .az egyedüli határozó szempont. Ezzel háttérbe szorul az 
ethikai jelleg s előtérbe nyomul az utilitarizmus és eudaemonizmus 
világnézete. Nem a nevelés, hanem a kioktatás a cél ; nem a feltét
lenben és a feltétlen által boldoggá kell az embert nevelni, hanem 
ki kell őt oktatni arra, hogy mindent csakis eszköznek tekintve min
denképen, bármiképen boldoguljon. Még az ismeret terén sem a bol
dogító és folyton törekvő tudományos ismerésre, hanem arra a be
fejezett szakismeretre törekesznek, amelynek birtokában az illető az 
életben boldogul.

Ezért is ily milieuben nem teremnek neveléstani munkák, sőt 
még oktatáselméleti művek sem. A mutatós szakoktatást időnként, 
mintegy divat- és szükségletszerűen szabályozó rendeleíek és utasí
tások az ily kornak, ily szellemnek alkalmi produktumai.

A nagy Napoleon gyűlölte és lekicsinyelte az ideológus néme
teket, s különösen egyetemeiket, mint a feltétlen értékekbe elmerülő 
önálló és szabad és ezért is boldogító munkásság műhelyeit. Az 
egyetemek helyébe ott, ahová hatalma eljutott, szakiskolákat állított. 
Az egyetemek egyik termő talaja — Franciaország — elveszté ez önző, 
minden értéket a nemzeti dicsőség szempontjából csakis eszköznek 
tekintő szellem hódítása következtében egyetemeit. Az egyetemet szét
robbantották fakultásokra s a fakultásokból csináltak szakiskolákat 
kötött tanmenetekkel s kötelező vizsgálati produkcióval. A tanárok 
előadásában nem a csöndes, zajtalan, a tárgy lényegébe az igazság 
kutatása érdekében elmélyedő munka, hanem az eredmények csillogó, 
szép, kicsiszolt formája és az így kidolgozottnak elragadó, művészi
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•előadása a fő. Még a doktorátusi ünnepély is alkalmi ok a vitatkozó 
professzorok ékesszólásának bemutatására.* Művészi, ipari téren is a 
meglepővel, a szellemessel hatnak, melyet finom formaérzókkel kidol
goznak. Hatni, imponálni, formai ügyesség útján az erkölcsi rútat is 
simán, behizelgően bemutatni s így mindenképen hódítani, dicső
séget, pénzt, vagyont szerezni s ezzel szemben mindent csak eszköz
nek tekinteni : ez a boldogulás szelleme. így válik még a munka, az 
a boldogító munka, az a szent hivatás is csak eszközzé — s alig 
várja a francia, hogy még friss erőben visszavonulhasson a munka 
teréről s élvezhesse munkája gyümölcsét. Ne csodálkozunk azon, hogy 
midőn e szellem még a család szentélyébe is bevonul, a szülők saját 
kényelmük érdekében regulázzák gyermekeik számát, a csecsemőt a 
falura adják, hogy más vesződjék e tehetetlen és illetlen jószággal s 
magához a hiú és lelketlen anya csak akkor veszi, ha gyermekével 
parádéskodhatik. A feltétlennek háttérbe szorulásával a véges, feltétes 
értékekkel való számolás és ezzel az önzésnek szelleme lép előtérbe.

Ily állásponton neveléstanról nem lehet szó, de még didaktikai 
rendszeres művekről sem. Alkalmi utasítások és közelebb egyes tan
tárgyak kezelésére vonatkozó szabályzatok kiadásában merül ki a 
pedagógiai tudomány.

II. Feltétlenre van tehát szükség ! Kérdés, hogy miben, hol ke
ressük azt ? !

a) Ha földi életünket a végesség és feltételezettség otthonának 
tartjuk, mi sem természetesebb, hogy, ha a feltétlent mégis mint 
létezőt elismerjük, azt a tulnanba utaljuk. Ott van a feltétlen, itt a 
feltételezett ; ott a cél, itt az eszközök világa ; ott az önértékű, itt az 
önértók nélküli ; ott a jó, itt a rossz. Ezért is «ki e világból» s a 
világot minden úgynevezett javaival eszközül tekinteni a kényszerű 
itteni megélhetéshez : ez a pietizmus, a herrenhutiak értékelése s így 
ethikai világnézete.

Világos, hogy ez alapon nevelési és oktatási irányú munkák is 
keletkezhetnek : a célt meg kell ismertetni ; az utat meg kell mu
tatni; az eszközöket, amelyek a célt megvalósítják, át kell adni a 
nevelendő, oktatandó kiskorúaknak. A kérdés csak az : miképen ? !

Ezt a világot minden javaival rossznak tartják. Az ember is a 
bűnbeesés óta teljesen rossz: nincs abban semmi jó. Még a jóravaló

* Áll ez nevezetesen a Dr. de l’Université-ről. Az egyetemmel egé
szen laza összefüggésben álló, Duruy által 1868-ban alapított «École pra
tique des Hautes Études »-ről, a mely tulajdonképen nem gyakorlati célt 
szolgál, hanem az öncélú tudományos képzést műveli, — mint egy jobb 
jövő csírájáról — örömmel emlékezem meg.

8*
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csírák is kipusztulnak az emberből. Nevelni az ily emberből csak bű
nöset, csak rosszat lehet, de jót nem. De beplántálni sem lehet az ily  
emberbe a jót; nemcsak azért, mivel ennek befogadása feltételezi az 
eziránti fogékonyságot, tehát a jót — ami pedig nincs ; hanem azért 
sem, mivel minden emberi alkotmány, minden amit az ember még a 
tudomány, a művészet terén is produkált, rossz. (Itt is áll « virtutes- 
paganorum splendida vitia».) A rosszból pedig sehogy sem lehet jó.

Ami azonban ember eló'tt lehetetlen, az nem lehetetlen Isten 
előtt. Az okszerűség, a törvényszerűség fölött áll a szabad akarat, a 
csuda ; az a szabad akarat, mely minden ok nélkül, tisztán csak kegye
lemből könyörül az emberen ; az a csuda, mely a világ törvényeivel 
ellenkezőt is lehetővé teszi. Csakis Istennek a csuda útján működő 
szabad (kegyelmi) ténykedése teheti a természeténél fogva rossz em
bert jóvá. Az egyedüli nevelő Isten. Őt kell imáinkkal megközeliteni, 
hogy végezze rajtunk, növendékeinkben ezt a csudát, ezt az ävaidev 
yEVvrj&rjvai-i, ezt a teljesen új kreatúrát. Csak az Isten kegyelme alapján 
ujjászült lehet jó. Ezért is a nevelés egyetlen eszköze Istenhez való 
fordulás imában. Minthogy a pietizmus szerint az ember jóvá válását 
csakis Isten az ő csudájával eszközölheti : ezért a nevelőnek, a nö
vendéknek a nevelés és neveltetés körüli egész munkássága az 
imában kimerül. Minthogy pedig az ima tárgya nem egyes javak, 
hanem az embernek, az egyes embernek egész életére, életnyilvánulataira 
kiterjedő átalakulása, az ima tárgyát és számát nem az egyházi hatóság 
írja elő, hanem az egyéni szükségérzet, az egyéni érdek. A nevelés 
tehát már a gyermek zsenge korában arra irányul, hogy a növendéket 
szabad, nem kötött imákra szoktassa, hogy az imát egyéniesítse, 
bensőítse, sem helyre, sem időre ne szorítsa, hanem lehetőleg foly
tonossá, állandóvá tegye. Nem a közima, hanem a szűk körben levők 
(die Stillen im Lande, Brünnlein — ezzel összefüggően a kedveskedő 
diminutivumok az imában — Jesulein, Bäumelein stb.), a magán- 
imádkozók imája a szükséges ima.'*' Ily imával életre bírni, nevelni 
a növendéket : az a nevelés feladata. Ezáltal juthat el az egyes Isten 
csudája által az ujj áteremtetősére s ezzel a tulnani, Istennel való bol
dogságnak céljához. A nevelésben az emberi munka egészen alárendelt. 
Nem az ember, hanem az Isten a nevelő.

* Ez igenis figyelemreméltó körülmény. Az az egyház, mely maga 
adja tagjainak az absoluciót, nyújtja a kegyelmi erőket : az az egyház 
maga állapítja meg az adomány feltételét a kívánt imák száma és tar
talma útján. Egészen másképen áll a dolog, midőn az egyes magában 
áll — nem az egyházzal, hanem Istennel szemben, midőn nem javakról 
hanem egyéni habitusról, újjászülésről van szó. Ez egyéni munkát, ille
tőleg ez esetben egyéni imát követel.
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Ily meggyőződésből keletkezhetnek ugyan neveléstani munkák, 
de világos, hogy nem ezek, hanem a didaktikai munkásság a legfőbb. 
Természetes, hogy e talaj didaktikai müvek írásának kedvez.

Mit is kell tanulni ? ! Meg kell tanulni a nevelési célra való 
tekintettel, hogy mindaz, amire a pogány ember, a természeti ember 
oly büszke : a görög, a római kultúra, amint az nevezetesen az iroda
lomban, a klasszikusokban elibénk lép, magában egészen értéktelen. 
Az ujjászült ember e hiú emberi művekkel, mint önértéküekkel nem 
foglalkozik. Egészükben azokat azért is nem szabad olvasni: mindazt, 
amiben e művek klasszikái jellege, a római és görög kort viszatükröző, 
vagy az írót sajátosan jellemző vonásai jelentkeznek : mindazt el kell 
hagyni. Nem önértékűek, csakis eszközi jellegűek. A haszon szempontja 
alá esnek. Görög nyelvet tanulni kell : de csak az új testamentom 
kedvéért, hogy azt eredeti nyelvén olvashassuk ; a latin nyelvet meg 
kell tanulni ; de csak azért, hogy beszélhessük az akkori tudósok nyel
vét, hogy boldoguljunk ez úton is e világon. A művek önértékűségével 
számoló történeti és filológiai szempont egészen háttérbe szorul. Ezért 
csak a keresztényt nem károsító színtelen szemelvényekben adták a 
klasszikusokat a növendékek elé, sőt megtörtént Halléban, a pietizmus 
e nevelő fészkében, hogy Francke távollétében a buzgó tanítványok 
a klasszikusokat még az ily eltorzult alakjukban is kihagyták az 
iskolából. Az újjászült ember a renaissanceban feltámadt nagy érté
kein túladott, úgy hogy a nagy humanizmusra csakis a homo maradt 
meg a maga közönséges, filisteri értelmében, az a homo, ki mindent 
csak a haszon szempontjából értékel.

így már most tán nem annyira meglepő, hogy az az ember, 
aki a feltétlen értéket, a nevelés célját a túlnanba helyezte s ki ez 
érték élvezésére csakis a csudás módon újjászült embert képestté : 
közönséges, világi éleiében — épen a világ eszközi jellege miatt -— 
a, hasznossági elvnek lesz képviselője. A túlnanirt élők igen jó keres
kedők ; s viszont a világon mint eszközön uralkodó arisztokrácia 
erősen hajlik a pietizmus felé. A hallei szegény- és később polgári 
iskola fölé emelkedett a pedagógium, az előkelők, az arisztokraták, a 
gazdagok iskolája s ezzel bevonult a világ a maga gazdagságával, 
mint az ez életben való boldogulásnak eszköze. Ily magasabb állás
ban levők megélhetése megköveteli eszközként az erudiciót, a sok
félének tudását : mondák, történetkék, régészeti, heraldikai dolgok 
ismeretét ; nemkülönben a földművelés és ipar eszközeinek a mecha
nikába tartozó ismereteit. A pietizmus az általa gyakorolt pogány 
misszió útján teljesen elütő éghajlat alatti területekkel, a természet
nek új világát nyitotta meg, úgy hogy a Franckeanumba, mint e 
missziói tevékenység központjába a termószetrajzi feltűnő tárgyak
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ismerete bevonult.* A vagyonos fiuk különböző előképzettséggel és 
pedig az egyes tárgyak szerint is különbözővel vonultak be. Ez vonta 
maga után az egészen sajátos tárgyak szerinti szakrendszerű (nem 
osztályrendszerű) tanítást. A tanulók száma rohamosan növekedett : 
ez s nemkülönben az a körülmény, hogy a növendékekkel már csak 
üdvök érdekében közelebb, intenzive kellett nemcsak az internátus
bán, hanem az iskolában is foglalkozni : a tanárok és felügyelők szá
mának nagyarányú gyarapítását vonta maga után s mivel erre a 
megfelelő anyagi eszközök hiányoztak : a theologusoknak a tanításba 
való bevonását s a részükre tartott heti methodikai konferenciákat s 
tanításra való előkészítésüket a seminarium præceptorumban s neve
zetesen a középiskola érdekét tartva szem előtt a seminarium prae- 
ceptorum selectumban. A tantárgyak számában, de különösen azok 
módszeres kezelésében nagy reformmunkásság folyt a pietizmus isko
láiban s e munkásság nyomában nagy didaktikai irodalmi tevékenység.

A pietizmus ereje — a mondottak alapján — érthetően nem a 
neveléstani, hanem az oktatástani művekben érvényesült. A túlnanba 
helyezett feltétlen értékek ugyanis erejüket csak csudás módon érvé
nyesíthetik a bűnbeesés által teljesen megromlott nevelendővei szem
ben : ezért csakis imádkozhatunk az újj ászületésért, de nincs mit 
okoskodni, elmélkedni a nevelésről ; van azonban mit okoskodni, el
mélkedni azon, hogy a feltételezettek világában miképen boldogul
hatunk, miképen használhatjuk fel e világot megélhetésünk érdekében. 
A reáliskola s így az azokhoz csatlakozó szakiskolák a pietizmus 
talajából nőttek ki. Semler, Hecker a Franckeanumnak volt tanára.

A pietizmus életének e kettős könyvvitele az angol nép életére, 
nevelésére, oktatására nyomta bélyegét. Ott van a vasárnap, amelyet 
egészen Istennek szánnak, amelyen teljesen szünetel a köznapi élet, 
amelyen még a vendéglők is elzárkóznak a profánus idegen előtt. 
Szünetel az üzleti élet. Az ima szállja meg az ünneplők lelkét ; a 
kötőtű még a leggondosabb családanya kezéből is kihull. Épülni és 
építeni kíván mindenki : a gyermekistentiszteleteken, a vasárnapi 
iskolákban, a bibliai órákban, a jótékonysági egyesületekben. S amint 
a hét, úgy a nap is ketté oszlik, a munka és másrészt a társas, a csa
ládi ünneplés óráira. Ez ünneplő órákban születik meg a gentleman, 
aki mindenkiben értékest lát, látja abban Istennek hivatásszerű gyer
mekét s vele ezért is a «szív udvariasságával» bánik s ez alapon 
kimondja az egyéni szabadság nagyjelentőségű elvét; de ugyancsak

* A Franckeanum padlásszobáiban őrzött természetrajzi múzeum, 
mely inkább a kuriozitások kabinetje, még ma is tanúskodik a missziónak 
a tanügyre tett hatásáról.
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ott megszületik az ember romlottságának és az isteni kegyelem egye
dül határozó voltának a tudatából az a feltétlen hódolat, amellyel az 
angol az isteni kegyelem e megnyilatkozásaival, kijelentéseivel szem
ben viselkedik, elsősorban a szentirás iránt s azután az isteni kegye 
lemnek az angol nemzet intézményeiben és szokásaiban érvényesülő 
ereje iránt. Innen érthető az a tény, hogy az angol theologia a tudo
mányos kritikát perhorreszkálja; az emberi tudományt, művészetet 
mint ilyent nem becsüli s így főiskoláiban is a tradicionális anyag
nak tutori segéllyel való befogadására helyezi a súlyt;1 a művészetet 
pedig mint a vagyonosak luxusát űzi s így táj-, vadász-, sport-, ten
geri harc- és arcképfestésben jeleskedik, de épenséggel sem monu
mentális művészetben. Innen érthető, hogy az angol a nemzeti intéz
ményekben, szokásokban lehetőleg konzervatív, a törvények betűjének 
rabja s viszont ama tudat alapján, hogy Isten kegyelméből bírja 
mindazt, s így ő Istennek kiválasztott népe — más népekkel, nem
zetekkel szemben oly arrogáns, praepotens, hódító s mást e téren 
maga mellett mint egyenjogút meg nem tűr.

Ez a tudat hidalja át azt az űrt, mely az ünneplő, gentleman 
angolt a köznapi, dolgos, az eszközi világba elmerülő angoltól elválasztja. 
Aki önmagát kiválasztott népnek tartja, a többi nemzetekben csakhamar 
csupán eszközt lát s így e téren győzedelmeskedik a gentleman fölött 
a kereskedő. Kereskedelme s az ezzel járó gyarmatpolitikája által lett 
naggyá a nemzet. így a nemzeti érzésben uralkodó tényezővé vált a 
kereskedelmi szellem. Minél tisztábban különül el már most az ünneplő 
óra a túlnanban látott feltétlen értékeivel a munka idejétől, mint e 
világban ténykedő köznapi élettől : annál kíméletlenebb módon érvé
nyesülhet e feltételezettek világában az önzés szelleme. Az önző szellem 
érvényesülését a nemzeti gondolkozásban elősegíti az angol parlamen
táris, tisztán a többségre támaszkodó kormányforma, amely többség 
mellett minden személyi tényező, még a király személyisége s így 
gentlemani jellege háttérbe szorul. Gentleman-ellenes politikát folytat
hatnak a gentlemanek anélkül, hogy ezért gentleman-jellegüket meg
sértve éreznék. A többség felelős és így a köznapi, önző kalmármorál 
mögé bújhat igen könnyen a különben is kettős értékekkel számoló, 
a túlnaniakkal és e világbeliekkel számoló angol.2

1 Vannak egyes kiváltságosak számára «sinecura»-s állások, melyek
ben ezek a tudományt, mint ilyent, az eszközök teljes birtokában művelik. 
Újabb időben hódít a német egyetem eszméje a nemzeti konzervativizmus 
fellegvárában is.

2 Schleiermaeher : «Ueber die Beligion» című, 1799-ben megjelent 
művében mélyen belelátott az angolok leikébe. L. I. kiadás 16. 1.
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Egyezik az angol neveléstudományi szakirodalom a pietizmus 
irodalmával, amennyiben nagyobbszabású neveléstani művekkel nem, 
inkább csak tankönyvekkel találkozunk s a részlettanulmányok is a 
tanítást, az oktatást és annak módszerét alapozó fiziológiai, pszicho
lógiai kísérleti és gyakorlati irányú dolgozatok.

b) Egészen más légkörbe kerülünk, teljesen más neveléstudo
mányi termeléssel találkozunk, ha a feltétlen értéket nem a túlnanban, 
hanem e földön keressük, ha ezzel szemben nem a transscendentiu, 
hanem az immanentia álláspontjára helyezkedünk. Itt is azonban kér
dés, hogy e föltétien értéket mint a mullban megvalósultat, vagy 
pedig mint a jövőben megvalósüandót fogjuk-e fel.

1. Az első reakciós irányt újabb időben különösen a konzer
vativizmus képviselői, az egyházak körében vallják. Az egyházban 
valósult meg a feltétlen érték egyrészt mint sana doclrina, amint azt 
nevezetesen Aquinoi Tamás nagyszabású rendszerében összefoglalta ; 
másrészt mint egyházi szervezet, mely törvényeivel, hivatalos meg- 
njdlatkozásaival, szokásaival irányítja a hívő akaratát, s végre mint 
ama kegyelmi eszköz, amelynek használása alkalmával a hívőnek 
szive Istenben megnyugszik! Vissza ez egységes világba, amelyben a 
feltétlen érték, Isten szent szellemének ihlete alapján megvalósult. 
E világba kell az egyest belenevelni, e világgal ellenkező moderniz
mustól megóvni s az oktatást is módszeresen, tervszerűen e cél felé 
irányítva felépíteni. Az ember egész életére, üdvére is kitérj eszkedő 
nagyszabású nevelési elméletek minden egyes tantárgyat és ennek 
anyagát a cél szempontja alá rendelő didaktikai részletezésekkel 
keletkeznek ez állásponton. Ez állásponton a nevelés és az oktatás 
egészen egymásra utal, miért is e művek majd pedagógika, majd a 
didaktika neve alatt jelennek meg.

Ez irányban legelőkelőbb Wdlmann  Didaktikája, mely ép úgy, 
mint Comenius Magna didactica-ja, elsőrendű neveléselméleti mű 
is.* Foerster a tekintély elvének egyoldalú hangsúlyozásával hajlik ez 
irány felé. Nálunk Lubrich, ki első pedagógiai dolgozataiban épen a 
fejlődést Hegeli szellemben leghatározottabban hangsúlyozó Schmidt 
Károlyt követte — mindinkább Stöckl hatása alatt ez irányzatnak 
vált feltétlen hívévé. A Szent István-Társulat lelkes irodalmi mun
kássága, mely nevezetesen Giesswein tág látókörű és mély kedélyű 
ténykedésével a szociális nevelés problémáit is felöleli, ez irányt követi.

2. Ez irányzatnak legnagyobb ellensége az, mely a nevelés útján 
elérendő feltétlen értéket nem a múltba, hanem ellenkezően a jövőbe

* Willman személyiségével és írói munkásságával behatóbban fog
lalkoztam : Pædag. Dolgozatok II. 143—196.



helyezi. A kölcsönös ellentétet fokozza és természetessé teszi az a kö
rülmény, hogy a fejlődés gondolatával egyik irányzat sem barátkozik 
meg. Koordinált és épen ezért egymást kizáró irányzatok ! Az első 
ugyanis a fejlődést megállítja a történeti fejlődés egy bizonyos pontján, 
a perennis philosophiat egy történeti intézményben megvalósítva látja 
s így ellensége az ezután érvényesülő fejlődésnek, a modernizmusnak. 
A kulturális fejlődésben, mely minket körülvesz s reánk hat, a másik 
is ellenséget lát. Protestál az első a jelen modernizmus ellen, a múlt
ban már megvalósult feltétlen érték alapján; a másik pedig a még 
csak a jövőben érvényesülő feltétlen érték alapján. Amannak feltétlen 
értéke az egyházban, ezé a naturában, a természetben van adva. 
A jelen állapotot sújtja ezért az egyház anathemája, valamint szidja 
a történeti hatalmak által lenyűgözött natura. Mindakét irány forra
dalmi a jelennel szemben; csakhogy annál a konzervativizmus, 
emennél a felszabadítandó natura, vagyis ily értelemben a liberaliz
mus nevében folyik a forradalmi munka. Reakció amaz, revolució emez.

E felszabadító, forradalmi munkásság vonatkozhatik az egyez 
ember természetének felszabadítására, vagy pedig oly intézmények 
létesítésére, melyek társadalmi osztályok felszabadítására s ezáltal az 
egyesek nevelésére, oktatására irányulnak. Amaz irányzatot individua- 
lisztikusnak, emezt szociálisnak nevezhetjük.

a) Az mdividualisztikus irányzat megindítója Rousseau Emilje. 
A történeti hatalmak, valamint azok társadalma és a mindezekben 
meggyűlt kulturkincs nem jó, sőt rossz; és pedig nemcsak az abban 
kifejlődött szokásokban, törvényekben adott rossz miatt, hanem azért 
is, mivel mindaz az egyes ember természetének szabad kifejlődését 
megakadályozza, sőt el is nyomja. Jó csak az egyes ember s jó is 
marad, ha a maga sajátos természetét kiélheti s ebben a környezet, 
az emberi társaság meg nem akadályozza. A nevelésnek ezért is az a 
feladata, hogy a növendéken mi sem történjék, hogy a növendék 
legyen tisztán aktivitás. A nevelőnek eszerint a feladata csakis nega
tív, azaz arról való gondoskodás, hogy növendékére környezete, a 
társadalom ne hasson s növendéke semmi másra, csakis saját termé
szetének szavára hallgasson s annak hatása alatt fejlődjék. Természet- 
adta emberségét fejlessze ki szabadon ! A haza, a polgár szavát a 
modern nyelvek szótárából törölje ki ! Természetadta embersége ép 
úgy érvényesülhet Izland jeges mezőin, mint Malta izzó szikláin. 
A növendéket ezért is a romlott társadalomból ki kell helyezni, ön
magának termószetadta jó alapjára kell állítani! Önmagát kifejtve az 
ember jónak megmarad. Ez önkifejléssel érte el a nevelés célját. Ez 
önmagára állított s önmagát tételező embernek himnuszát zengi 
Nietzsche « Übermensch» -ében, ki a mai társadalom konvencionaliz-
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musa, morálja, vallása fölé emelkedik s a mai társadalmat támogató 
e filiszteri korhadt oszlopokkal a fölényes gúny perzselő fegyverével 
bánik el. Szelidebb hangon ugyancsak ez önmagára állított, önmagá
ból fejlődő ember apotheozisát énekli Ellen Key. A szülőket kívánja 
kitanítani arra, hogy gyermekeik iránti engedelmességükkel érdemel
jék ki a jó nevelők koronáját.*

Az individualisztikus nevelés ez elveinek következetes alkalma
zása tulajdonképen sem nevelői, sem didaktikai munkákra nem vezet. 
Akit magára hagyunk, akit a társadalomtól, még a család szellemétől 
és annak hatásától is elszigetelünk: azt egyszerűen nem neveljük, 
nem oktatjuk. Kulturkincs — értelmi és erkölcsi értékeink és ügyes
ségeink átadása — nélkül nincs nevelés, nincs oktatás.

Mindemellett épen Eousseau Emilje s a jelenkorban Ellen Key, 
Gurlitt stb. iratai pedagógikai és didaktikai tekintetben mélyen és 
igen tág körben hatottak. Ezt megérteti az a körülmény, hogy 
a művelődéssel, a vallás és erkölcsi élet kialakult törvényszerűségével 
adott konvencionális hazugságokkal, hypokrita vallásossággal és ál
erkölcsösséggel szemben az egyszerű, egyenes, természetes életet hang
súlyozzák ; s másrészt a kulturkincsnek mint késznek közlésével szem
ben a növendéknek fejlődési fokozatát kívánják megállapítani és a 
közlésben a szubjektív tényezőnek tekintetbe vételét követelik. Minél 
inkább állunk a történeti hatalmaknak az egyéni energiákat meg
bénító, elnyomó hatása alatt : annál lelkesebben üdvözöljük az ez 
ellen protestálók szózatát. E protestálásban rejlik az individualisták 
ereje ! ! Pozitív jelentőségük pedig az, hogy a nevelendőnek termé
szetére és e természetnek fejlődésére hívják fel a nevelés és oktatás 
barátait s ezzel indítást adnak a fejlődési fokok megállapítására is, 
amelyekhez kell az adat közlésének alkalmazkodni. E pozitív mun
kára azonban az individualisták — ha következetesek -  képtelenek. 
Ily fejlődési fokok megállapítása ugyanis a merő individualistikus 
állásponton lehetetlen. Ha minden egyes ember minden mástól tel
jesen különbözik s a nevelés nem egyéb, mint ez egészen sajátos 
természet önkifejlésének meg nem akadályozása: ekkor általános fej
lődési schemát nem lehet felállítani s ha még lehetne is, nem szabad 
azt követni, mivel ezzel épen ennek a nevelendőnek sajátos kifejlését 
megakadályoznók. S ha már most a nevelésnek e tisztán negatív 
alakja szerint mégis felnevelnénk egy nemzedéket, úgy hogy előttünk 
állana egy önmagát minden tekintélyen, minden másra való tekinteten 
túltevő, sajátos természete kiélésében féktelen nemzedék : úgy e nem
zedékben a természettel adott jó mellett felburjánoznék akadálytalanul

* L. Budapesti Szemle 1912 : Társadalmi nevelés c. cikkemet.
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a rossz is, s akár a jó, akár a rossz, minden abban egyesülne, hogy 
a történeti hatalmak erejét a családtól kezdve az államig megtörje, 
a történeti hatalmakkal adott tekintéllyel együtt a rendet felforgassa 
s a homo homini lupus állapotát létesítse. S ha már most az indi- 
vidualisztikus elv alkalmazásával idáig eljutottunk : vájjon a követ
kező nemzedék folytatni fogja-e ez elv alkalmazását? Ha már mi 
szülők oly türelmes, gyöngéd bárányok voltunk, kik farkasfiókáink 
természetét legkevésbbé sem akartuk befolyásolni, hanem ellenkezően 
magunk teljes megtagadásával csakis gyermekeinknek rendeltük alá 
magunkat s nem akadályoztuk meg őket abban, hogy tekintet nélkül 
jobb meggyőződésünkre, kívánatainkra, kényelmünkre, csakis az ő 
természetük érvényesüljön: vájjon e farkasíiókák felnövekedve haj
landók lesznek-e hasonló viselkedésre, avagy nem szükségszerű-e, 
hogy akkor, amidőn individualisztikus alapon neveljük az új nem
zedéket : ez új nemzedék, a mi neveltjeink tagadják meg nevelésünk 
elvét azzal, hogy most már tekintet nélkül gyermekeikre, gyermekeik 
természetére, a maguk természetét élik ki gyermekeik zsarnoki neve
lésében ? ! Képtelen elvnek következménye is csak képtelen lehet. 
Amely elv a növendék természetét, mint ilyent jónak mondja, szen
tesíti a természettel adott rosszat is ; amely elv a történeti hatalmat 
rossznak mondja, lehetetleníti a nevelést, mivel történeti hatalmak 
pozitiv érvényesülése nélkül nincsen nevelés. Az individualista neve
lők, ha mégis pozitiv jelentőségűek a nevelésre : elveik ellenére ilyenek. 
Rousseau nem Emilnek, hanem általában a csecsemőnek, a gyermek
nek, a fiúnak, az ifjúnak természetét kutatja s így állítja fel a nö
vendék fejlődésének a fokait. Emil nevelője csak látszólag nem tesz 
semmit, csak látszólag szorítkozik arra, hogy megakadályozza azt, 
hogy bármi is útjában álljon a gyermek természete önkifejlődésének: 
valójában ez a nevelő a színpad mögött működő rendező, ki a ren
dezett körülmények és cselekvények útján nem egyszer ad absurdum 
vezeti Emil törekvéseit, illetőleg tanulságok útján a jóra indítja a 
magától épen ettől eltántorodót. Ellen Key pedig, aki a gyermek 
uraságának s a szülő behódolásának ékesszavú individualista hirde
tője, az engedelmetlen gyermekkel szemben a szülő kezébe a vesszőt 
nyomja — okosan, de nem következetesen. Ily következetlenséggel 
írnak ez individualisták egyaránt nevelési és oktatási műveket.

ß) Nevelés és oktatás szempontjából magasabb rendű és értékű 
az az irány, mely a feltétlen értéket ugyancsak a jövőbe helyezi, de 
ezt nem az egyén, hanem a társadalom, a társadalmi osztályok szem
pontjából nézi. Társadalmi újjáalakulástól és az egyesnek erre való 
nevelésétől és oktatásától várja a jobb jövőt.

E szociális nevelési törekvések, melyek a nevelés útján kívánják
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a kialakítandó, feltétlen értékűnek vallott, társadalmi rendet biztosítani, 
két irányban érvényesülnek. Az egyik irány a társadalmi osztályhar
cokban érvényesülő eszmény, a másik a nő új állása kivívásának 
szolgálatában áll. Nem egyesekről, hanem társadalmi intézményekről van 
itt szó. A cél dolgában ezért is nem annyira a személyi érzületről és 
így a nevelésről, mint inkább társadalmi érdekekről, jogi biztosítékok
ról, tehát politikáról van szó. E forradalmi légkörből kikerülő munkák 
a cél szempontjából ezért is inkább politikai, mint nevelői jellegűek. 
A társadalmi osztályharcban kifejlődő szolidáris szellem hatása alatt 
az egyest fegyelmező ténykedésben merül ki lényegileg e téren a 
nevelői szempont.1

Annál gazdagabb ez iránynak az oktatás terén való érvénye
sülése. Az egyes társadalmi osztályokat anyagilag, gazdaságilag kell 
erősbíteni. Ez is nem az erőszak és ennek gyöngült módozatai (sztrájk) 
útján érthető el, hanem azon a mindinkább, épen e körökben 
köztudattá váló módon, hogy a társadalom ez elhanyagolt osztályaiba 
bevisszük a tudás, az ismeretek és ügyességek kincsét. Szellemileg kell 
az embert emelni s emelkedni fog anyagilag is. A szellemi, az anyagi 
kincs hatalom, amely megnyitja a felső' társadalmi osztályok kapuit.

Az a nagy irodalmi toliharc, mely a gimnázium és a reáliskola 
hívei közt folyik le, tulajdonképen a gentri és a szoros értelemben 
vett polgári elemnek, a vidéknek és a városnak osztályharca. Mind 
a ketten, kiki a maga útján kíván a társadalom vezetői sorába 
eljutni — egyenlő jogosultsággal. Kezdetben a kisiparosok (Német
országban különösen Schultze-Delitsch vezetése alatt), majd azután a 
munkások által megnyitott esti és vasárnapi tanfolyamok e lenézett 
vagy legalább is lekicsinyelt osztályok jövő nemzedékének emelésén 
fáradoznak; az University Extension mozgalma e törekvések támogatása 
a vezető osztályok részéről a szociális béke, kölcsönös megértetés 
érdekében. Ugyanezt szolgálja a fizikai munka, a kézügyesség mélta
tásából kiinduló s ma Kerschensteiner nevéhez fűződő mozgalom : 2

1 E küzdelem hangja és hangulata nagyon is különböző, aszerint,
amint a létező rend ellen küzdő azt mondja : «ami az enyém (t. i. az én 
előjogom), az a tied is», vagy pedig azt : «ami a tied, az az enyém». Az
első irányzattal többnyire együtt jár a vallási tényezőnek, a szeretetnek 
hangsúlyozása ; míg a másikkal az ethikának, az önállósított ethikának 
és ezzel a joginak hangsúlyozása. Az egyes egyházak belmissziói, a nevelés 
terén is érvényesülő tevékenysége, de különösen Bodelschwingh nagy
szabású munkássága s másrészt az ethikai társaságok, a szabadkőmivesek 
törekvései a neveléstani irodalmat is jelentékenyen gyarapították.

2 Kerschensteiner e mozgalom kezdeményezésének dicsőségét nem 
foglalja le maga számára. Midőn Münchenben felkerestem, azt mondta :
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a munka-iskola mozgalma. Kersohensteinerben e mozgalom indítója 
egy lélektani alapra fektetett, egyetemes jelentőségű, a mindenirányú 
aktivitásban, kialakításban, a természeten való uralkodásban érvé
nyesülő elv, mely a tanítás minden fokán azt kívánja, hogy a 
tanítás anyagát ne csak befogadjuk s azt a maga egésze és részei 
szerint élvezzük, hanem kívánja azt, hogy ez anyag élő legyen, s ezért 
ható is, minket alakító munkásságunk útján mozgásba hozzon, kihelye
zésre késztessen. Ezáltal a mi benső értékeink közkinccsé válnak ; mi 
pedig még csak értékeink kialakítása által bizonyosodunk meg, hogy 
értékeink valóban vannak. Az életben való érvényesülés értékeink 
realitásának, ismereteink élő voltának kritériuma. — A kihelyező, 
a tételező munka, mely mást is emel a maga létében, mely másnak 
fejlődését is előmozdítja : csak ez ethizálja tanulásunkat, ismeretünket. 
Az ismeretnek ily munkában érvényesülő ereje érezteti velünk a 
munka nagy erkölcsi értékét, emeli tudatra egymásra való utaltságunkat, 
szolidaritási érzetünket s készíti elő a munka alapján a társadalmi 
osztályok fölött győzedelmeskedő demokráciának útjait. Nemcsak egy 
művelt iparososztálynak oktatás útján való neveléséről van szó e moz
galomban. E mozgalomban érvényesülő elv a másért munkás és a 
munkában tökéletesbedő igaz demokráciának nevelő-elve. Csak a jövő 
igazolja majd ez elv nagy jelentőségéi'*'

Az új társadalmi rend teremtése iránt buzgólkodók egyik fana
tikus csoportja a társadalmi élet őssejtjébe, a családba hatol be s itt 
a nő felszabadítását tűzi ki zászlajára. Nagyhangzású szavakkal, az 
egyenjogúság frázisával küzdenek e feministák, meg nem gondolva azt, 
hogy épen azon a téren, amelyen a nők egyenjogúak kívánnak lenni, 
tűnnék ki inferioritásuk ; s viszont a család szentélyének emiatt 
való elhagyásával, az anyai és a feleségi kötelességek feladásával 
tűnnék le a világ bajait a szeretet hatalmával kiengesztelő és egy 
jobb kort eszményei átadásával egyengető, semmivel egybe nem ha
sonlítható, igazán szent hivatásuk. A most folyó világháború minden 
érvnél hatályosabban demonstrálja: «hogy minél inkább igazán férfiak 
a férfiak, annál inkább válnak igazán nőkké a nők». Legyen mindenki

«Meghatva olvasom és bámulom Pestalozzit ; megvan nála mind az tisztán, 
ami felé törekszem. Csak interpretatora vagyok».

* A most folyó világháború is ez elv hatásos voltát igazolja. Az 
ismeret magában önző elvontság ; ethíkussá csak közlése, kölcsönhatása 
teszi ; hatásossá csak az ismeretnek munkában, exekucióban, győzelemben 
való demonstrációja által lesz. A munkában hatásos ismeret az értékelés 
alapja. Nem a társadalmi állás, a rang, hanem egyesegyedül a munkában 
érvényesülő ismeret ad az egyesnek értéket.



1 2 6 TANULMÁNYOK.

a maga helyén páratlan : kinn, az élet küzdőterén éles fegyverével 
bátran a férfiú, s benn a házban, a kórházban, a szeretet melegítő 
és gyógyító szereivel szeliden a nő; s közös lészen mindkettőben 
itt és ott egyformán a forró vágy a most elárvult és elhagyott családi 
otthon után. A háború e tapasztalata tán közelebb hozza azt a küzdő 
két tábort, amelynek egyikében, a feminizmus táborában, a nevelés, de 
különösen az oktatás útján kívánják a nőt a jövőnek ez új hivatására 
előkészíteni, s amelynek másikában szintén főleg az oktatás útján 
igyekeznek a múlt alapján a családi szentélyt kiépíteni. E küzdelem 
nyomában keletkezett irodalomra nézve tájékoztatnak: Lily Braun, de 
különösen Helene Lange u. Gertrud Bäumer: Handbuch der Frauen
bewegung ; nálunk Schwimmer Róza, Szikra (Teleki grófnő) előadásai 
és iratai. A múlt alapján építő irányban normáló jelentőségű még 
ma is Thiersch : Familienleben-je mellett különösen Riehl irata : Die 
Familie* Schnelles I stván.

* Itt emlékezem meg a nevelendők és oktatandók egy deklasszált 
osztályáról, kik nem maguk törekszenek felemelkedni, hanem kiket az állam, 
az egyház, a társadalom, de különösen nagy sikerrel egyes kiemelkedő 
személyiségek igyekeznek felemelni s a társadalmi rendnek visszaadni : a 
züllöttekről. A züllés leggyakoribb oka a züllött családi viszonyokban van. 
Ezért is az illetőket igaz erkölcsi szellemtől áthatott légkörbe, nevezetesen 
természetes élet- és munkarendű, a szeretet által lelkesített családba kell 
elhelyezni s ezzel az illetőket nevelni. A természettel összeforrt élet- és 
munkarend, amelyet vallási alapon lelkesít a mentő szeretet ereje : a ke
gyes, erkölcsös földműves családjában nyer természetes otthont. Nem  
véletlen, hogy Wesztfália délvidéki földmívelő családjaiban helyezi el a Bethel 
szellemében ténykedő mentőegyesület az északvidéki gyári munkások zül
lött gyermekeit a legnagyobb nevelő sikerrel. E családok a gyermekért 
járó tartásdijat a gyermek részére kamatozólag helyezik el a takarékpénz
tárakba. E család elvét alkalmazta mélységes érzékkel Wiehern az ő Rauhes 
Haus-jával felállított tipikus intézetével. Pestalozzi hatása alatt ugyanígy 
nevelt Fáik és különösen Zeller. Az ily  javító irányban működő egyházi 
intézményekben a dogmák hatása alatt bizonyos methodizmus helyezkedik 
fegyelmezőleg a növendék és a nevelő közé ; míg az állami intézetekben 
a rend mellett az oktatás a fő s kedvező, inkább a vezető igazgató sze
mélyiségével adott körülménynek tekinthető, hogyha ezenkívül a szolida
ritási szellem ápolásával a zene és nevezetesen az ének katalitikus hatá
sával is nevelőként ténykedik, amint azt nevezetesen Berlin mellett, 
Zehlendorfban láttam. Családi szellem az oktatással és gyári munkával 
egyesül Zürich mellett az appenzelleri gyári telepeken. Gazdag, szak
lapokban és külön tanulmányokban közzétett irodalom fejlődött ki a javí
tás módjára nézve, mely irodalom aszerint, amint a családi és a személyi 
tényezőt inkább hangsúlyozza, nevelői, amennyiben a jogi jellegű intéz
ményeket és ezzel kapcsolatban a fegyelmet és tanítást inkább hang
súlyozza, oktatói jellegű. L. Rein Enciklopédiájában az irodalmat, mely 
különösen Plass irataival és a schweichelni lapokkal kiegészítendő.
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EGY ÚJ NEVELÉSTUDOMÁNYI RENDSZER 
ALAPVONALAI.

— Előadás a Magy. Pædag. Társaságban 1915. márc. 20-án. —

Eddig csak egy neveléstudományi rendszerről szólhattunk. Arról, 
amelyet Herbart megalkotott 1806-ban.

A lefolyt évszázad alatt Herbart lélektana elavult. Erkölcstanát 
Ftügel 0. és társai nem tudták az evolúció elméletével szemben győ
zelemre juttatni. Megingott tehát az alap, melyen az egész rendszer 
felépült és a neveléshez fűződő nagy érdekek a szétágazó törekvések 
egész áradatát hozták létre. így keletkezett a vallásos renaissance, a 
művészi nevelés, a munkaiskola, az állampolgári nevelés és más jel
szavak alatt valóságos kaosza a modern nevelési céloknak.

A fölületes szemlélő e szétágazó törekvésekben csak üres jel
szavak kultuszát, egyesek vagy kisebb csoportok egyoldalú kedvtelését 
vagy vesszőparipáját látja. Pedig mindegyikük egy-egy életfelfogásnak 
primitiv kifejezője és eredménye annak az ösztönszerű vágynak, amely 
az élet rejtett célját kivánja földeríteni és megvalósítani.

Az élet céljának egyik legrégibb megállapítását a vallásos élet- 
felfogás tartalmazza. Évezredek óta ez uralkodik az emberiség leg
szélesebb rétegei fölött és milliók életének ez adott mélységet, benső- 
séget. Bizonyos, hogy mindaz, amit a vallásos hit élesztő ereje alkotott, 
amit az örökkévalóság és a tökéletesség utáni vágyakban ébresztett, 
az nem tűnhet el nyomtalanul az emberiség életéből. Része marad ez 
a világ szellemi életének és egyik mértéke a boldogság utáni törek
vésünknek. És nem tagadható, hogy az a mélység és bensőség, melyet 
a vallás nyújthat, oly becses tartalmat ad az életnek, oly ideális érték, 
amely méltó reá, hogy életcélul kitűzessék. Ezért az emberiség tekin
télyes része évszázadokon át a vallásos életet tűzte ki a nevelés cél
jául és ma, a sokirányú modern törekvések közepette, figyelemre 
méltó vallásos renaissancenak vagyunk tanúi ; amint azt Förster, az ő 
híveinek nagy száma és a felekezeti iskolák föllendülése igazolják.

Ámde az elfogulatlan kutató nem hunyhat szemet az aggályok 
előtt, melyek a vallásos oktatásnak a természettudományokkal és a 
történelemmel való szembehelyezkedése miatt felmerültek. És nem 
húnyhat szemet a tény előtt, hogy a vallásos buzgóság, mely fohászai
ban állandóan az Eget ostromolja segítségért, elzsibbasztja a lélek 
produktiv erőit, elbágyasztja a cselekvőképességet. A modern akarat
erős ember a vallásos életben csak a könyörgések árnyékvilágát látja, 
amely alkotó munkára vágyó lelkét ki nem elégíti. De súlyosan
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érezzük azokat a nehézségeket is, melyeket a vallás utunkba gördít, 
amikor ellentétbe helyezi lelki világunkat a természettel. És a ke
resztény nevelőre szinte kétségheejtó'n hat a gondolat, hogy munká
jával csak a danaidák hordóját töltögeti. Erre kárhoztatja őt az ere
dendő bűnről szóló tan, amely kizárja az emberiség erkölcsi haladá
sának lehetőségét.

A vallásos életfelfogással vetekszik korban az erkölcsi idealizmus, 
mely a vallásos bonyodalmak elkerülésével óhajt ideális kultúrát fel
építeni és ezzel az életnek tartalmat adni. Ezt tervezte már Plato és 
ezt a célt szolgálja Herhart, aki azonban a vallásnak bizonyos enged
ményeket volt kénytelen tenni. Ennek az életfelfogásnak előnye az. 
hogy áthidalja a belső és a külső, a láthatatlan és a látható világ 
közötti ellentétet, melyet a vallás mélyített. Ámde a tapasztalat azt 
mutatta, hogy az erkölcsi idealizmus nem képes az emberi oktalan
ságot, a szenvedélyeket, a képmutatást és sok-sok más gyarlóságot 
kiirtani ; tömegek átlelkesítésére és megnemesítésére alkalmatlannak 
bizonyult. Egyébként érzi a nevelő, hogy vallásos alap nélkül erköl- 
csiség nincs, valamint azt, hogy az erkölcsi ideál, bármily becses tar
talmat is adjon az életnek, nem tartalmazza az összes életfeladatokat.

E két felfogással szemben sokan azt hangsúlyozzák, hogy az 
ember nem nyugodhatik meg passzív módon a dolgok fátumszerű 
menetében. Fel kell vennie a harcot minden oktalanság és gonoszság 
ellen, birtokába kell vennie a külvilágot s azt alkotó munkával a 
maga szolgálatára átalakítani. E felfogás előnye az, hogy férfias, cél
tudatos törekvést szül, amint azt a munkaiskola hívei kívánják. Ámde 
nagyobb a hátránya : a munka mellett maga a lelki élet másodrangú 
jelenséggé sülyed. Pedig mit ér, ha az ember az egész világot birto
kába veszi, de lelkében kárt szenved?

A munka és a lelki élet közti ellentétet megszünteti az úgy
nevezett materialista természettudományi felfogás, még pedig azáltal, 
hogy a lelki életet múló életjelenséggé degradálja és vele szemben a 
fizikai jólétben keresi az élet célját. E felfogás hívei, akik Haeckcl 
monizmusára esküsznek és türelmetlenséggel üldöznek minden más 
hitet, megfeledkeznek arról, hogy az ember a természet fölé is tud 
emelkedni azzal, hogy átéli és átgondolja a természet belső kapcso
latait és tudatosan eszközül használja magát a természetet.

A munka kultusza és a materialista természettudományi fel
fogás mellett még egy harmadik életfelfogás is az egyén szubjektív 
világán kívül eső objektiv világba helyezi az életcélokat. Ez a szo
ciális életfelfogás. Vezérgondolata az ember viszonya embertársaihoz. 
Hívei az egyént csak egyszerű sejtnek tekintik az állam élő szerve
zetében. Ebből sarjadzott az állampolgári nevelés, amelynek harcosai



nem is gondolnak rá, mennyit veszít az egyén, ha teljességgel el
merül a társadalomban. Es megfeledkeznek arról, hogy az ember nem 
mondhat le az igazságért folytatandó egyéni küzdelméről, sem maga
sabb célokra irányuló szubjektív vágyáról. Arról is megfeledkeznek, 
hogy minden egyénnek a bölcsőtől a sírig külön-külön meg kell tennie 
az értelmi és erkölcsi fejlődés útját és ez nem azonos a szociális 
fejlődéssel.

Az utóbbi három felfogással szemben reakciót alkot a művészi 
szubjektivizmus, mely az élet célját a külvilágból átteszi az ember 
belsejébe. Hangoztatja az önmagáért való életet. Célja az egyéniség 
korlátlan érvényesítése minden benne szunnyadó erőnek teljes ki
bontakozása által. Ezt követelik a művészi nevelés hívei. Ámde az 
esztétikai felfogás nem képes az életproblémát megoldani, mert szembe
helyezkedik mindazokkal az életjelenségekkel, amelyek az egyénnek 
korlátokat szabnak és külső kényszert involválnak, amilyenek az 
állami, a vallási és az erkölcsi törvények.

Felmerül a kérdés : vájjon a különböző életfelfogások, amelyek 
elszigeteltségükben ki nem elégítők, de egyenként az igazságnak egy- 
egy magvát látszanak tartalmazni, egyesíthetők-e egy új felfogásban ? 
Van-e oly életfelfogás és ezzel oly nevelési cél, amely minden tekin
tetben kifogástalan ?

Hogy e kérdésre válaszolhassunk, előbb egy problémát kell meg
oldanunk, amellyel pedagógusaink eddig nem foglalkoztak, de amely -  
miként látni fogjuk, alapvető jelentőségű. E probléma a nevelés 
és oktatás eredete. Pedagógusaink eddig csak azt kutatták : hogyan 
kell nevelni és oktatni ? Esetleg azt is : mi a nevelés és oktatás célja 
és lényege ? De senki sem vetette fel a kérdést : honnót van az, hogy 
az emberek nevelnek ? És minthogy semmi sincs ok nélkül, a kérdést 
így is feltehetjük : mely okok hozták létre azt a jelenséget, amelyet 
mi nevelésnek és oktatásnak mondunk ?

E kérdésre választ keresve kiindulhatunk akár a filozófiából, 
akár a neveléstudomány fogalmából.

Ha az újkori filozófia történetét átlapozzuk, azt látjuk, hogy 
Descartes után a filozófiának nemcsak kiindulópontja, hanem tárgya 
is maga a gondolkodás, amelynek egyre nagyobb jelentőséget tulaj
donítottak. A XVIU. században már úgyszólván babonás hitet táplál
tak az ész mindenhatósága iránt. Ezt a hitet Kant nemhogy gyen
gítette volna, hanem erősítette, mert kritikájában példátlan felmagasz- 
talását látták az emberi gondolkodásnak. Ezzel szemben Lamarck, 
Darwin, Spencer és mások megindították az úgynevezett természet- 
tudományi gondolkodást, amelynek hatása alatt a filozófia kiinduló
pontja és tárgya megváltozott. Amaz hátrább tolódott, emez közelebb
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jutott a természethez. Descartes híres mondata : cogito ergo sum 
(gondolkozom, tehát vagyok), így módosult : élek, tehát vagyok. 
A gondolkodás magas trónusáról lehanyatlott egyszerű életjelenséggé. 
Tehát életjelenségeink váltak a filozófiai kutatások központjává. Mint
hogy pedig az életjelenségeket csakis az életszükségletek hozhatták 
létre, — mert semmi sincs ok nélkül, — a nevelésnek és oktatásnak 
mint életjelenségnek eredetét is az életszükségletekben kell keresnünk.

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha a neveléstudomány fo
galmából kiindulunk. Ugyanis : neveléstudomány alatt értjük a neve
lésre vonatkozó fogalmak oly rendezett egészét, amely e fogalmak 
eredetét, tartalmát, logikai s oki kapcsolatait, valamint azoknak je
lentőségét kutatja és magyarázza. E fogalmak különböző időkben 
különböző népeknél különbözők. De nem ismerünk, sőt el sem tudunk 
képzelni oly népet, amely a nevelésnek és oktatásnak valamelyes fo
galma nélkül élhetne. Mert nemcsak az élet fenntartásához szükséges 
eszközök használata és a nyelvnek átruházása, hanem a csecsemőnek 
hosszú idejű teljes tehetetlensége és gyámoltalansága is életszükség
letté tett oly foglalatoskodást, amely a nevelés és oktatás fogalmá
nak - bármily változatos is legyen az — minden időben és minden 
népnél lényeges alkotó elemét képezte. Minthogy a nevelés és oktatás 
bizonyos nemét megleljük mindenütt, ahol emberi élet van, ezt élet
jelenségnek kell neveznünk és forrását, eredetét, az életszükségletekben 
kell keresnünk.

Kérdésünk tehát ez : mely életszükséglet váltotta ki a nevelés 
és oktatás életjelenségét?

Hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, lássuk : melyek a lehető 
életszükségletek ?

Úgy az életet vizsgáló tudomány, a biológia, mint a közönséges 
tapasztalat eddig két főéletjelenséget különböztetett meg : az önfenn
tartást és a fajfenntartást. Azt a hajtó erőt, amely önfenntartásra és 
fajfenntartásra késztet, ösztönnek nevezzük ; ennek alapoka pedig az 
életszükséglet, mert az élő szervezet szükségli az önfenntartást és a 
fajfenntartást. Amely pillanatban e kettő végleg megszűnik, az élő 
szervezet is mint ilyen megszűnik és élettelen dologgá sülyed.

Beható kutatás arra a meggyőződésre vezet, hogy vannak élet
jelenségek, amelyek nem tartoznak e két fogalom körébe, de amelyek
nek valamelyes alakját minden élő szervezetnél megleljük. Ezeket 
rendszerint a fajfenntartás fogalmához tartozónak mondják, minek 
folytán a fajfenntartás mást jelent a növényeknél, mást az állatoknál 
és mást az embernél, sőt mást-mást egyes fajoknál. Ily sokjelentésű 
szónak tudományos értéke nincs. Azért a fajfenntartás fogalma csak 
arra az életjelenségre terjedhet ki, amely abban nyilvánul, hogy az
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■élő lények utódoknak életet adnak és ezzel fenntartják fajukat. Faj- 
fenntartási ösztönnek tehát csakis azt a hajtóerőt mondjuk és faj- 
fenntartási életszükséglet alatt azt a szükségletet értjük, amely utódok 
nemzésére irányul. Mi elképzelhetünk oly élő lényeket, amelyek bizo
nyos ideig élnek és utódokat nemzenek anélkül, hogy azoknak a saját 
átélt fejlődési folyamatukból bármit is átszármaztatnának. A fejlődési 
eredmények átszármaztatása tehát más életjelenség, mint az utódok 
nemzése.

Nem ismerünk élő lényeket, amelyek valamit át nem származ
tatnának az utódokra. Minden élő lény átruházza utódjára faji szer
kezetét, az önfenntartás és fajfenntartás bizonyos módját, valamint 
faja évezredes fejlődésének bizonyos eredményeit. Mindezeknek át
származtatása nem azonos a fajfenntartással ; mindezek nélkül az 
utódok fennmaradása lehetséges lett volna. Ámde ily átszármaztatás 
nélkül lehetetlen lett volna a fajok kiválása, lehetetlen lett volna a 
fokozatos fejlődés, a tökéletesedés. Hiszen a faji fejlődés épen abban 
áll. hogy az egyik nemzedék a másikra átruházza a faj lassú fejlődé
sének eredményeit. A fejlődés eredményeinek ezt az átszármaztatását 
jobb kifejezés hiányában utódról való gondoskodásnak nevezzük.

Ismételten kell hangsúlyoznuuk, hogy az utódról való gondos
kodás nem azonos a fajfenntartással. Tegyük fel, hogy a Mindenható 
akár egy, akár több fajt oly módon indított volna az élet útjára, 
hogy csak az önfenntartás és a fajfenntartás ösztönével ruházta volna 
fel, akkor minden egyes utód ott kezdte és ott végezte volna a fejlődést, 
ahol őse kezdte és végezte. Tehát utódról való gondoskodás alatt azt 
az életjelenséget értjük, amely a faj fokozatos fejlődését biztosítja 
azáltal, hogy az utódnak fejlődését irányítja és előmozdítja. Ezt az 
■életjelenséget megleljük minden élő lénynél : növénynél, állatnál és 
•embernél egyaránt. Okát az utódról való gondoskodás életszükség
letében látjuk, amely nélkül ma már sem az egyén, sem a faj élete 
biztosítva nem volna és amelynek kielégítése nélkül ma már minden 
egyén és faj elpusztulna.

Ha az utódról való gondoskodást tanulmány tárgyává tesszük, 
azt találjuk, hogy eme életszükségletnek kielégítése sokféle lehet. 
Minél fejlettebb a faj, annál többoldalú a gondoskodás. Legbonyolul
tabb az embernél, akinek ez az életszükséglete, miként a másik kettő 
is, egy rendkívül fontos, lényeges vonásban különbözik a növények 
és az állatok életszükségletétől és ez a tudatosság. Van tehát nem 
tudatos és tudatos gondoskodás.

E felosztás alapja a gondoskodás minősége. Más alapot nyújt a 
felosztáshoz a gondoskodás köre és tartalma, t. i. az a kérdés : miben 
•áll a gondoskodás ? Lássunk erre nézve egy példát. Az almafa a mag
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útján gondoskodik a fajfenntartásról. A magban nemcsak az utód 
csíráját hozza létre, hanem átszármaztatja fejlődésének irányát is oly 
pontossággal, hogy benne meg van szabva még az idő is, mikor az 
utód virágzani fog és első gyümölcsét hozza. Ezt a gondoskodást, 
amely a fejlődés menetének irányítását célozza, amely faji jellegek, 
tehát bizonyos belső szerkezet, ösztönök, képességek átszármaztatásá
ban áll, belső, közvetlen, élettani vagy biológiai gondoskodásnak ne
vezhetjük. Ámde az almafa más irányban is gondoskodik utódjáról. 
A csíra és a mag körül bizonyos tápanyagokat halmoz fel, azaz 
javakat termel oly célból, hogy az utódnak legyen mivel táplálkoznia 
addig, míg oly erőssé válik, hogy a mostoha környezetben a létért 
való küzdelmet a siker reményével megkezdheti. Nyilvánvaló, hogy e 
gondoskodás más, mint az előbbi. Itt nem a fejlődés menetének irá
nyításáról van szó, hanem a fejlődés külső feltételeinek biztosításáról. 
Ha a csíra és a mag körül felhalmozódott tápanyagokat el is vesszük, 
azért a csírából, ha külső körülményei elég kedvezőek arra, hogy 
táplálkozhasson, csak almafa lesz és nem más. A javak termelése 
tehát külső vagy közvetett gondoskodás és minthogy az élő lényre a 
fizikai törvényeknek alárendelt környezet útján hat, azért ezt a gon
doskodást az élettanival szemben fizikainak mondhatjuk.

Minthogy ezt a megkülönböztetést úgy a nem tudatos, mint a 
tudatos gondoskodásnál kell tennünk, a következő felosztást nyerjük :

A z u tód ró l v a ló  gon d o sk o d á s :

I. nem tudatos II. tudatos

1 . 2. 1 . 2.
élettani vagy fizikai ; javak élettani vagy fizikai ; javak

biológiai ; képes- átruházása biológiai ; képes- átruházása
ségek, ösztönök ségek, ösztönök

átruházása fejlesztése

A gondoskodás minősége, köre és tartalma mellett lényeges 
dolog még annak ideje, azaz e kérdés : mikor történik a gondosko
dás? E tekintetben határt képez az az időpont, amelyet születésnek 
nevezünk, amikor kezdetét veszi a környezetnek közvetlen hatása az 
utódra.

A születés előtti élettani gondoskodás az átöröklésben nyilvánul. 
Ez az életjelenség kétezer évnél régibb probléma. Már Parmenides 
kutatta azt a törvényt, amely szerint az atyai és anyai jellemvonások 
átöröklése történik. Ezt a törvényt még ma sem ismerjük. Pedagó
gusaink az átöröklés kérdésével nem foglalkoztak, pedig a tapasztalat
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mutatja, hogy a nevelésnek számolnia kell ezzel a csodás, titokzatos 
életjelenséggel. Az állattenyésztők, valamint tapasztalt kertészek és 
gazdák régóta tudták, hogy az átöröklést bizonyos mértékig befolyá
solni is lehet. E tapasztalat a múlt század utolsó éveiben egy új 
tudományt szült, amelynek még nincs megfelelő' magyar neve : az 
eugenika. Ennek tárgya a születés előtti fejlődés menetének tervszerű 
irányítása és előmozdítása.

A születés előtti időben javak átruházásáról nem szólhatunk, 
mert a javak átruházása külső, fizikai jelenség lévén, csak akkor 
veheti kezdetét, amikor a környezetnek fizikai hatása az utódra kez
dődik. Ezt az időpontot pedig születésnek neveztük. Tehát csak a 
születés utáni gondoskodás lehet kétféle : élettani és fizikai és mind
kettő ismét nem tudatos és tudatos.

Lássuk ezt a négyféle gondoskodást !
Hogy egy élő lény utódjának fejlődésmenetét ennek születése 

után irányíthassa, ahhoz szükséges, hogy bizonyos fokú életközösség
ben éljenek. Ez esetben a nem tudatos élettani gondoskodás abban 
áll, hogy az utódra átruházott utánzási ösztöftnek a szülőlény példája 
ad tápot. Ugyanakkor a javak átruházása bizonyos táplálás, óvás, 
gondozás alakjában is addig tart, míg az utód a létért való küzdelmet 
önerejéből is folytathatja. Itt, a nem tudatos gondoskodás terén, a 
javak átruházása nagyobb szerepet játszik, mint a fejlődés menetének 
irányítása, mert sok élő lény már rég elpusztult, amikor utódai éle
tüket kezdik és igénybe veszik az örökölt javakat.

Tudatos gondoskodást az utód születése után csak az embernél 
találunk. E gondoskodás a fentiek szerint :

1. A fejlődés menetének tervszerű irányítása és előmozdítása. 
(Élettani.)

2. A fejlődés feltételeinek biztosítása javak átruházása útján. 
(Fizikai.)

Ha tanulmány tárgyává tesszük az emberi élet folyamatát, mely 
a születéssel kezdődik és a sírnál végződik, abban két lényegesen 
különböző alkotó elemet találunk : a testi és a lelki fejlődést.

Az evolúció elmélete szerint Isten csak egy élő sejtet alkotott 
és ezt indította útnak a fejlődés örök törvényeivel. Ebből az egy élő 
sejtből évmilliók alatt a lények ezernyi változata keletkezett. Mint 
terebélyes fának törzséből ezernyi ágak és gallyak, úgy ágaztak szét 
a fajok ; a közös törzsnek legmagasabbra nyúló egyenes hajtása az 
ember. Azt az első élő sejtet a Mindenható az önfenntartás, a faj- 
fenntartás és az utódról való gondoskodás ösztönével ruházta fel. 
E három szükséglet hozta létre mindazokat a jelenségeket, amelyek 
a testi és lelki fejlődésben megnyilatkoznak.
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Eddig senki kétségbe nem vonta, hogy a testi szükségleteket, 
az önfenntartás és a fajfenntartás ösztöne váltotta ki. Ámde a lelki 
életre nézve szétágazók a vélemények. Pedig semmi akadálya nines 
annak, hogy a különböző irányú lelki működéseket, vagyis lelki szük
ségleteket, a három eredeti óletszükségből levezessük.

Nyilvánvaló, hogy az ember a létért való küzdelemben a nálá
nál erősebb állatokkal szemben kénytelen volt a környező természet 
védelmét nagyobb mértékben igénybe venni, mint amazok. E kény
szer egy új életszükségletet ébresztett, azt, hogy a külvilágot meg
ismerje, hogy magának róla tiszta, világos képet alkosson. Ezt az 
életszükségletet tapasztalati vagy empirikus szükségletnek nevezzük. 
E szükséglet az állatnál is megvan. Az állat is bizonyos mértékben, 
megismeri környezetét. Ámde az embernél más alakot öltött. Azt az 
alakot öltötte, amelyet mi tudatos megismerésnek nevezünk és amely
nek megfejtése és magyarázata a lélektan körébe tartozik.

Ámde az önfenntartási ösztön nemcsak azt az életszükségletet 
váltotta ki, hogy az ember a külvilágot megismerje, hanem azt is, 
hogy ezt a maga védelmére, a maga fenntartására fel is használja.. 
Ez egy új életszükséglet, amely a külvilági jelenségeket bizonyos kap
csolatba hozza. Életszükségletté vált az, hogy az ember a külvilág és; 
a maga védekezése között bizonyos viszonyt, elsősorban azt a viszonyt 
lássa vagy kutassa, amelyet ok és okozati kapcsolatnak nevezünk. 
Azt az életszükségletet, amely arra irányul, hogy a jelenségek közötti 
kapcsolatot is kutassuk, spekulativ vagy elmélkedő érdeknek nevezzük.

A tapasztalati és a spekulativ életszükséglet létrehozta azt a 
lelkijelenséget, amelyet közönségesen értelmi életnek nevezünk. Ennek 
folyamata a bölcsőtől a sirig : az értelmi fejlődés.

A faj fenntartási ösztön egy új életszükségletet váltott ki, amely 
az állatoknál és a növényeknél szintén megvan. Az embernél és sok 
állatnál oly céllal, hogy a kiszemelt életpárt magához csábítani, illetve 
tetszését megnyerni képes legyen. A növények pompás színe és illata, 
az állatok kecses mozdulatai, továbbá szép színük, alakjuk, hangjuk, 
énekük stb. a fajfenntartás célját szolgálja. Ezt az új életszükségletet, 
amely eredetileg arra irányul, hogy az életpár tetszését megnyerje : 
esztétikai érdeknek nevezzük.

Az utód megszületésével a róla való gondoskodás ösztöne is 
felébredt. És minthogy az ember utóda születése után hosszú ideig 
oly gyámoltalan, hogy kitartó, sőt önfeláldozó gondoskodás nélkül 
elpusztulna, az utódról való gondoskodás azt az életszükségletet vál
totta ki, hogy a szülő teljesen átérezze az utód minden baját és. 
örömét, magát vele teljesen azonosítani képes legyen. Ezt az élet- 
szükségletet szimpatikus vagy emberbaráti érdeknek nevezzük.



g o c k l e r : e g y  ш  n e v e l é s t u d o m á n y i  r e n d s z e r  a l a p v o n a l a i . 1 3 5

A spekulatív érdek nem nyugodott meg a külvilági jelenségek 
belső kapcsolatainak felkutatásában. Az önfenntartás és a fajfenntartás 
ösztönének hatása alatt választ keresett és az oki gondolkodás kény
szerhatása alatt választ is adott önmagának arra a kérdésre : mi az 
egyéni és faji életnek végcélja és a létnek végoka ? Azt az életszük
ségletet, amely az élet végokát igyekszik felderíteni, vallásos érdek
nek mondjuk.

Amint az ember a fajfenntartás és az utódról való gondoskodás 
által hajtva társas lénnyé vált, az egyénnek viszonyát társaihoz sza
bályozni kellett. Ez szülte a szociális vagy társas érdeket.

Végül pedig a létért való küzdelemben beállott a kényszerűség 
arra nézve, hogy az ember önfenntartása és az utódról való gondos
kodása céljából javakat termeljen. Ezzel létrejött a javak termelésére 
irányuló törekvés, amelyet jobb kifejezés hiányában produktiv érdek
nek nevezünk.

A tudatossá vált új életszükségleteket tehát érdekeknek mondjuk 
és levezetésüket a következő táblázat szemlélteti :

É le tszü k ség le tek  :

1. Eredeti vagy , .
közvetlen '
szükségletek: —az önfenntartás,

2. Levezetett v. 
közvetett 
szükségletek :

У У
a) b)

a tapasz- az el-
talati v. mélkedő 
empiri- vagy

km speku-
érdek. lativ

érdek.

B)
a fajfenntartás,

y
c)

az eszté
tikai 

érdek.

e)
a vallásos érdek.

С)
az utódról való

gondoskodás,

У
d)
az

ember
baráti

v. szim
patikus 
érdek.

f)
a társas vagy 

szociális érdek.

. g) a produktiv érdek.

Lelki életünk tehát hét irányban fejlődik. A tapasztalati és az 
elmélkedő érdek az értelmi életet alkotják ; a vallásos érdek a vallásos 
élet alapja; az esztétikai érdek a művészi életet, a társas érdek az 
állampolgári életet, az emberbaráti érdek a szűkebb értelemben vett
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erkölcsi életet és a produktiv érdek a munkás életet táplálja. E hat
irányban folyó fejlődés menetének tervszerű irányítását és előmoz
dítását nevelésnek mondjuk.

Van tehát testi nevelés, értelmi, vallásos, esztétikai, állampol
gári, szoros értelemben vett erkölcsi vagy emberbaráti és alkotó mun
kára való nevelés.

A hétirányú lelki működés az emberiség évezredes fejlődési 
folyamatában bizonyos eredményeket szült. Az értelmi élet létrehozta 
a tudományokat ; a vallásos élet a vallásokat ; az esztétikai érdek a 
művészeteket ; a társas érdek a különböző társadalmi intézményeket 
és berendezéseket ; az emberbaráti érdek az erkölcsi kötelességek ta
nait; a produktív érdek pedig a különböző foglalkozásokat, ipart, 
földmívelést, kereskedelmet stb. Ezeket az eredményeket szellemi ja
vaknak nevezzük. A szellemi javak megszerzését, élvezését és gyara
pítását szellemi életnek nevezzük.

A szellemi javak sem térhez, sem időhöz nincsenek kötve. Az 
ember tehát a szellemi, életben leválik attól az egyéni kis ponttól, 
amelyet ő testével és testi szükségleteivel a térben és az időben el
foglal. Lelki szükségletei révén felemelkedik egy oly ideális világba, 
amelyben céljai is megváltoznak. Szellemi élete nem lévén időhöz és 
térhez kötve, az életszükségletei által létrehozott érdekei is elveszítik 
azt a szerepet, amelyre eredetileg hivatvák. Öncélt nyernek, holott 
eddig eszközök voltak az életszükségletek kielégítésére. így lesznek a 
szellemi élet keretében az értelmi élet, a vallásosság, a művészi élet, 
a társas életnek különböző formái, az erkölcsiség és az alkotó munka 
egyenként és összesen öncélok, amelyek az emberi élet tartalmát adják.

így eljutottunk oly felfogáshoz, amely egyesíti az összes élet- 
felfogásokat és amelyet ideális természettudományi felfogásnak nevez
hetünk. Ideálisnak azért, mert a szellemi életet ideális valóságnak 
tekinti, természettudományinak azért, mert a szellemi életet nem 
helyezi ellentétbe a természettel, hanem a természetszerű fejlődés 
természetes eredményét látja benne.

A szellemi javakat, amelyek ennek az ideális világnak hordozói, 
egyik nemzedék átruházza a másikra. Ha ez az átruházás oly céllal 
történik, hogy általa az egyén fejlődése előmozdíttassék, akkor nevelő
oktatásról szólunk. Ha a szellemi javak átruházásának célja az utódot 
új javak termelésére képesíteni, akkor ezt szakoktatásnak nevezzük.

Az anyagi javak tudatos átruházása is kétféle lehet : anyagi el
látás és örökösödés.

Ezek alapján a tudatos gondoskodásról a következő két táblá
zatot nyerjük :
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É lettan i g o n d o sk o d á s , vagyis a íe j lő d é s  m en etén ek  tervszerű  
irá n y ítá sa  és e lő m o z d ítá sa :

I.

9)
a pro
duktiv 
érdek

У
alkotó
mun
kára
való

II.
F iz ik a i g o n d o sk o d á s, vagy is javak á tru h á zá sa :

1. szellemi javak 2. anyagi javak átruházása

a) b) a) b)
a fejlődés elő- javak termelése a fejlődés elő- javak termelése

mozdítása céljá- céljából mozdítása cél- céljából
ból jából

У У t ' '
nevelőoktatás szakoktatás ellátás örökösödés

1.
A szüle

tés 
előtt a)

testi

У
tosti

A születés után 
ß) lelki

a) Ю 
a tapasz- a speku- 

talati lativ
érdek J  érdek

I

értelmi

c) d) ) í)
a vallá- az észté- íi tarsas az

SOS tikai erdők ember-
érdek

У

érdek

I '

baráti
érdek

1
vallásos esztéti- állam- szűk.

kai polgári értei.
erkölcsi

У
euge-
nika

У
nevelés

Az előadottak alapján nevelés alatt az utódról való azt a gon
doskodást értjük, a mely a születése utáni fejlődési menetét terv
szerűen irányítja és előmozdítja. Ha ez az irányítás és előmozdítás 
az iskolára hárul, iskolai nevelésről szólunk. Amennyiben ezt a család 
végzi, családi nevelésben részesíti az utódot. Ha pedig az utód maga 
vállalkozik saját fejlődésének irányítására és előmozdítására, önműve
lést folytat.

Aki a testi és lelki fejlődés menetének tervszerű irányítására 
és előmozdítására válalkozik, annak ismernie kell ezt a fejlődést és 
törvényeit. Ezek tárgyában felvilágosítást nyújt a test- és egészségtan,
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valamint a lélektan. E két tudomány tehát a neveléstannak segéd- 
tudományai.

A testi élet tárgyalásában a segédkönyvnek nem mutatnak nagy- 
eltérést egymástól. Annál több a különböző lélektan. A nevelő nem 
mindegyiknek veheti hasznát. Tapasztalati lélektanra van szüksége, 
amely pontos tájékoztatást nyújt arról, hogy a lelki élet egyes irányai, 
az úgynevezett érdekek, mikor és hogyan ébrednek, mely tényezők 
hatásai alatt fejlődnek, mely törvények szerint működnek, mi az 
egymáshoz való viszonyuk és jelentőségük ?

A jelen neveléstudományi rendszer oly lélektanon alapul, amely 
e kellékeknek megfelel. Ámde ennek az értekezésnek szűk kerete nem 
engedi, hogy alapvonalait ismertessük. Ez egy külön értekezés tárgyát 
fogja képezni. Annyit azonban szükségesnek tartunk megemlíteni, hogy 
lélektanunk az evolúció elméletének alkalmazásával az egész lelki éle
tet a születés pillanatától az eredeti egységes érzelmi állapot fokozatos
differenciálását lépésről-lépésre követve tárja fel előttünk.

Minthogy továbbá a testi és lelki élet az életszükségletek kielégí
tését követeli, az életszükségletek kielégítési módja pedig különböző* 
lehet, a nevelőnek tudnia kell azt is, mely módot tűzze ki céljául.

Életszükségleteinek kielégítési módjától függ nemcsak az egyén
nek, hanem a fajnak az élete is. Azért e kielégítési mód nem lehet és nem 
is volt soha közömbös sem az egyén, sem a faj előtt. Mindig bizonyos 
megitélésnek képezte tárgyát és ezek a szükségszerű ítéletek szükség
szerűen ruházódtak át egyik nemzedékről a másikra. Miután pedig a 
tapasztalati tények mögött rejlő rend és törvényszerűség, mint személy
telen erőknek hatása, eredetileg csak vallásos elmélkedés alakjában 
juthattak az ember tudatára, úgy az egyéni, mint a faji életet szabá
lyozó általános ítéletek szükségszerűen vallási törvények alakját öltötték. 
Innét van az, hogy minden vallás bizonyos élettörvényt ad, bizonyos, 
életrendet szab hívei elé. Ezeket a törvényeket vallás-erkölcsi törvé
nyeknek nevezzük.

Bármennyire különböznek is a vallások egymástól, a gyakorlati 
életben csaknem azonos élettörvényeket szabnak az emberek elé. 
Ennek oka abban rejlik, hogy az emberek minden időben és a földnek 
minden részén azt mondották jónak, amit az önfenntartás, a faj- 
fenntartás és az utódról való gondoskodás érdekében vallási tradícióik 
alapján helyesnek, célszerűnek ítéltek. És innét van az, hogy az evolúció 
elméletén alapuló ethika lényegében az erényeknek ugyanazt a soro
zatát állítja fel, mint a különböző vallások, amint azt az alábbi táblá
zat mutatja :
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Az élo lszü k séj|lo (ek  k ie lég íté sén ek  m ódjára von atk ozó  
k ö v ete lések .

L П. III. IV. V. VI. VII.
A testi Az értelmi Az észté- A szimpa- A társas A vallásos A produk-
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Az életszükségletek kielégítésének módja tekintetében tehát az 
erkölcstan nyújt felvilágosítást. Azért a neveléstudomány másik segéd
tudománya az erkölcstan.

A jelen neveléstudományi rendszer alapjául szolgáló erkölcstan, 
mely az evolúció elméletén alapul és amelynek ismertetése szintén 
kívül esik ennek az értekezésnek a keretén, életcélul tűzi ki a tett- 
erős vallás-erkölcsi jellemet. Ez tehát a nevelésnek is célja.

A szellemi javak átruházásának azt a részét, amelyet nevelő
oktatásnak nevezünk, a didaktika tárgyalja.

Ez első sorban megállapítja a nevelő-oktatás célját. Minthogy 
feladata a lelki fejlődés előmozdítása szellemi javak átruházása által, 
e fejlődés pedig hétirányú, a nevelő-oktatás célja lesz a hétirányú 
fejlődés eredményeit a nevelés szolgálatában értékesíteni, még pedig 
azáltal, hogy e szellemi javak megszerzése és belső értékesítése iránti
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törekvést ébressze, amelyet Herbart érdeklődésnek nevez. A nevelő
oktatásnak célja tehát a hétirányú érdeklődés : a tapasztalati, a 
spekulatív, a vallásos, az esztétikai, a szociális, a szimpatikus és a 
produktív érdeklődés.

E hétirányú érdeklődés szabja meg egyúttal a nevelő-oktatás 
tárgyait is.

A tananyag feldolgozására nézve irányadók az érdeklődés szub
jektív fokai, az úgynevezett alaki fokozatok.

Az itt röviden vázolt rendszernek vannak részletei, amelyek 
Rucken filozófiájára és Herbart didaktikájára emlékeztetnek. Az elfo
gulatlan bíráló azonban a különbségeket is észre fogja venni.

E rendszer, amelynek alapvonalairól áttekintést nyújt az ide 
Quellékéit táblázat, első kísérlet arra, hogy a neveléstudmány fejlődés
tani alapon felépíttessék. Hogy helyes-e vagy nem, van-e értéke vagy 
nincs, azt a  jövő mutatja majd meg. G o c k l e r  L a j o s .

A GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA FOGALMA ÉS KÖRE.

— Felolvasás a Magyar Pædagogiai Társaságban 1915 február 20-án. —

A modern gyógyító pedagógia az orvostudomány és a pedagógia 
érintkező pontjain, a határvonalak egymásba folyásából alakult ki. 
A XIX. sz. közepéig a pedagógia is, az orvostudomány is külön-külön 
foglalkozott az abnormis gyermek testi, lelki állapotával s így termé
szetesen megállapításaik — a gyógyító pedagógia szempontjából 
egyoldalúak voltak s a lelki rendellenességeket vagy csak pedagógiai 
(Comenius, Felbiger stb.) vagy csak (Paracelsus, Plater a XYI. sz.- 
ban stb.) orvosi szemüvegen át nézték. Ez a magyarázata annak, hogy 
a gyógyító nevelés fogalmát még ma is sokfóleképen határozzák meg. 
A zavart még fokozza e fogalom lényeges jegyeinek szem elől való 
tévesztése.

Két meghatározással találkozunk a leggyakrabban. Az egyik 
nézet szerint csak a szellemi abnormitások tartoznak a gyógyító 
pedagógia körébe.* A német felfogás régebben még ennél is szűkebb 
körre szorította ezt a tudományt s csupán a gyengetehetségüekkel 
foglalkozott. (Schwachsinnigenpädagogik.)

A másik felfogás hívei szerint a szellemi abnormisokon kívül

* Sante de Sam tis  tipikus képviselője ennek a felfogásnak. Y. ö. : 
«Tipi e gradi di insuffizienza mentale». (Annali di neurológia, Nápoly, 1890.)
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az érzékszervi fogyatékosokat (vakok és siketnémák) is ide kell so
rozni. Az utóbbi felfogás kialakulását nagy valószínűség szerint téves 
etymologiára vezethetjük vissza.1 Nevezetesen az érzékszervi fogya
tékosok közé sorozták a szellemi abnormisokat is, mert ezek gyenge, 
tompa érzékűek (schwachsinnig). Pedig a helyes magyarázat : schwach 
im Sinnen ( =  Denken).2 S itt a Sinnen nem az érzékelésre, hanem 
a gondolkodásra vonatkozik.

Úgy vélték, hogy mind a két csoportban megtalálták a közös 
felosztási alapot : az érzékszervek fogyatékosságát.

Ezzel szemben azonban rá kell mutatnunk arra, hogy az érzék
szervi és szellemi abnormisok egy csoportba való foglalását épen a 
helytelen felosztási alap okozta.

A vakoknak, siketnémáknak teljesen hiányzik egy-egy érzékük« 
míg a szellemi abnormisok érzékszervei (nem is minden esetben) csak 
kevésbbé fejlettek. Ez az utóbbi körülmény azonban nem kiváltója a 
szellemi rendellenességnek. Legfeljebb csak kísérő jelensége. Hisz jól 
tudjuk, hogy a nagyotthaló, rosszul látó tanulónak nem kell okvet
lenül gyengetehetségűnek is lennie.3

1 Heller Th. : Grundriss der Heilpädagogik, 2. kiad. Leipzig, Engel
mann, 1912. 2. lap.

2 Trüper : Die Anfänge der abnormen Erscheinungen im kindlichen 
Seelenleben. Altenburg. 0. Bonde, 1902. 5. 1.

3 A Kalender für heilpädagogische Schulen und Anstalten (Hilfs
schulkalender [sic !], hg. V. Fr. Frenzei und J. Schwenk. Leipzig, K. 
G. Th. Scheffer, 1909 és következő évf.) a gyógyító pedagógia fogalmát a 
gyengetehetségűek számára foglalja le. A Dannemann-Schober-Schulze-íÓle 
Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik (Halle a. S., C. Marhold. 
1911) már továbbhalad egy lépéssel s valamennyi szellemi abnormitást 
a gyógyító nevelés körébe sorozza. A különben jeles könyv azonban nagy 
óvatossággal vagy talán minden szándékosság nélkül a gyógyító pedagógia 
címszót kihagyja. Legtágabb területen mozog a Bécsben megjelenő Eos c. 
folyóirat, mely a szellemi abnormitások mellett a siketnémákkal, vakokkal, 
beszédhibásokkal, sőt a nyomorékokkal is foglalkozik. A skandináv orszá
gokban a gyógyító pedagógia régebben, épúgy mint hazánkban, csak a 
siketnémákra, vakokra és szellemi abnormisokra (epileptikusokra is) ter
jesztette ki működését, de а XX. század elején már a nyomorékokkal is 
foglalkoznak. A franciák is a tágabb meghatározás alapján állanak. Sze
rintük a beszédhibás, a siketnéma, vak, a gyengetehetségű siketnéma, a 
gyengetehetségű vak és az idióta siketnémavak is a gyógyító nevelés terü
letén foglal helyet. A magyar felfogás szerint, melyet a minisztérium is 
a magáévá tesz, vannak érzéki (vakok és siketnémák) és értelmi fogyaté
kosok. A keretek azonban napról-napra bővülnek. Szórványosan oktatnak 
már siketnémavakokat. A magyar felfogás szerint az értelmi fogyatékosság
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Az abnormisok e két csoportjának együvé tartozását tehát más 
fundamentum divisiunis alapján kell keresnünk. De meg kell vizs
gálnunk azt is, vájjon a gyógyító nevelést ez a két csoport (érzéki 
és szellemi fogyatékosság) valójában kimeríti-e.

A gyógyító pedagógia és az abnormitás fogalma összekapcsoló
dik. Meg kell állapítanunk tehát a normalitás fogalmát, hogy az ab- 
normishoz eljuthassunk.

Normálisnak nevezzük mindazt, ami a megszokott köznapi fo
galmakat, a gyakori átlag értékeket, az egyetemes emberi célokat (ön- 
fenntartás, a társadalomba való beleilleszkedés) fedi. A normalitás 
tehát nem pont, hanem út, távolság ; távolság a változatok számtalan

J^vEiN IC  М -Ч /У У /М  ЛТТУДг-З • НУР Ь Л Ч Ь К  ЗН/Л

i .  ábra. Az abnormalitás, a normalitás és hypernormalitás*grafikus ábrázolása.

számával.* Ennek a távolságnak minden foka nemcsak mennyiségi, 
hanem minó'ségi változásokat is mutat. Pl. ha a gyenge tanulótól a 
közepesen át a jó tehetségűhöz jutunk el fokonként előre haladva, 
nemcsak mennyiségi, hanem minó'ségi változást is fogunk észlelni. 
A mennyiségi változás a fokozatokat, a minőségi a típusokat jelöli meg.

A normalitást — grafikusan ábrázolva — széles, két részre osz
tott útnak képzeljük. E két rész a testi és lelki (idegrendszerbeli) 
normalitást ábrázolja. (V. ö. az 1. sz. ábrával.)

A normalitás határán kívül, a minus oldalon van az abnorma
litás. A normalitás széles öve összébb szorul ; mennyiség is, minőség 
is csökken és a keskenyedő öv végül is egy ponttá zsugorodik össze.

ma már tulajdonképen lelki abnormitást jelent. Ennek az új felfogásnak 
a terméke az ideges gyermekek állami intézete. A minisztérium már 
régebben tervezi epileptikusok intézetének felállítását is stb.

* W. Stern : Die differentielle Psychologie. Leipzig, J. A. Barth 
1911. 155., 157. L
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Ez a pont a testi és lelki abnormisok legszomorúbb alakjainak a 
grafikus helye.

A testileg normálisoknak az abnormalitás oldalán a nyomo
rékok felelnek meg.

A lelki ólet terén, a szokásos praktikus pszichológiai felosztást 
szem előtt tartva, három főrészt különböztetünk meg.1 Az egyik az 
érzet, a másik a képzet, gondolat, a harmadik az érzelem és akarat 
csoportja. Ez a felosztás az érzet, képzet és akarat (érzelem) tényezőit 
veszi alapul s tulajdonképen azt fejezi ki, hogy a normális lelki élet 
viszonyaitól való eltérés, rendellenesség a nevezett területek vala
melyikén keresendő. A lelki élet harmóniájával szemben így látjuk a 
lelki élet diszharmóniáját. Ezt a diszharmóniát vagy az érzet, vagy a 
képzet, gondolat vagy az akarati, érzelmi világnak a lelki élet többi 
tényezőjével szemben való aránytalansága idézi elő.

A lelki élet területét — a minus oldalon — vizsgálva, azt 
látjuk, hogy

az érzetek abnormitásának következménye : a siketnémaság, 
vakság, siketnémavakság, rövidlátás, nagyothallás stb. ;

a gondolati világ abnormiiásáé : a szellemi rendellenességek ;
az érzelmi és akarati világ abnormitásai pedig a jellembeli 

anomáliák (moralinsánia) létrehozói.
Valamennyi csoport jellemző vonása: az idegrendszernek kisebb- 

nagyobbfokú abnormitása és a lelki tulajdonságoknak egymással való 
diszharmóniája.

A normalitáson túl, a plus oldalon van a hypernormalitás 
grafikus helye. Az út az öv határvonalán túl szélesedik, v. i. előre
haladva nemcsak mennyiségi, hanem jelentékeny minőségi javulást is 
mutat. A normalitás övén túl, a nagy átlagtól eltérő, szokatlan jelen
ségekkel találkozunk. Ezek a plus oldalon lévén, a nagy közzel szem
ben a fölérendeltek. Ide tartoznak a tehetségek és a zsenik : a társa
dalom vezetői,2 A testi hypernormalitás területén vannak a Herku

1 A három elemet úgy értelmezem, mint pl. W. James (Psycho
logie. Dürr kiadása, 8. 1.) vagy még világosabban E. B. Titchener (Lehr
buch der Psychologie. Ford. О. Klemm, 48.1.) Tehát nem szabad önállóan 
megjelenő, elvont érzetekre, képzetekre vagy érzelmekre gondolnunk, ha
nem mindig ezeknek az elemeknek csoportosítására, összetételére 'stb.

2 A zseni alkotó erőt jelent. Újat produkál, míg a tehetség csak 
reprodukál. (Scholz L. : Anomale Kinder. Berlin, S. Karger. 1912. 26. 1.) 
Alkotó képzeletének fékezője : ítélőereje. E megszorítás nélkül nem egy 
elmebeteg is zseniális lenne. Mindenesetre érdekes, hogy sok kiváló szellem 
őrületbe esett vagy rövid ideig zavart volt, mint pl. Tasso, Swift, Rous
seau, Schumann, Széchenyi, Nietzsche. De ezekkel szemben áll a kiváló el-
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lesek. A lelki normalitás lépcsőjén fölfelé haladva eljutunk az értelmi 
tulajdonságok tekintetében a zsenikhez, a történelem és művelődés- 
történet legkiválóbbjaihoz : a Galileikhez, a Columbusokhoz, a Macehia- 
vellikhez, a Lisztekhez, a Bolyaikhoz. Az érzelmi mozzanatokat figye
lembe véve szemünkbe ötlenek a próféták, a szentek, az erkölcsi 
héroszok : a Savonarolák és társaik.

Az út tehát az abnormalitástól a normalitáson át a hyper- 
normalitásig igen hosszú s a változatok, a típusok ezernyi fajtáját 
tárja elénk.

A választófalakat a normalitás övének két szélső határán még 
nem tudjuk felállítani, de egyes adalékokat már kaptunk a kérdés 
megoldásához. A testi normalitás kánonjához az orvostudomány már 
sok adatot szolgáltatott, de a szellemi normalitás kánonját csak 
mostanában igyekeznek a pszichológusok megállapítani. Ranschburrf 
az elsők egyike, ki felhívta figyelmünket arra, hogy a fiziológiás és 
kóros korlátoltság között éles különbségek vannak, melyek eddig tel
jesen elmosódva, egybeolvadva jelentek meg a megfigyelő előtt.1 
A pszichopathiás konstituciók (Ziehen)  is a normalitás és a lelki 
betegség határvonalán vannak. Nem kifejlődött kórformák, hanem annak 
a fogalomnak felelnek meg, melyet az idegesség nevével jelölünk.

Ilyen átmeneti formák, ha a testi normalitást vesszük : a vézna
ság, a ferde testtartás ; ha az érzékszervekről szólunk : a rövidlátóság, 
a nagyothallás ; ha az érzelmi életről beszélünk : a környezet okozta 
morálinsánia stb.

A normalitás és abnormalitás közötti határvonal kitűzésének 
problémája mellé sorakozik a normalitás és hypernormalitás közötti 
határ megállapítása. Hol érintkeznek, hol válnak el egymástól a nor
málisok legjobbjai (a tehetségek?) és a hypernormálisok (a zsenik)?

Möbius2 igen szabatosan jelöli meg a kérdés megoldásához 
vezető utat. Nem az embert, hanem a konkrét embereket, kik egy bi
zonyos nemhez, korhoz, néphez, társadalmi osztályhoz tartoznak, kell 
megismernünk. Nem a típust, hanem a típusokat, nem a kánont, 
hanem a kánonokat fogjuk így megtalálni.

mék jelentékeny száma, kik lelkileg teljesen egészségesek voltak, mint pl. 
Spinoza, Dante, Macchiavelli, Kossuth, Deák, Arany, stb. Vagyis épúgy 
miként a nagy tömegben, úgy a zsenik között is vannak egészséges és 
beteg egyének. Aristoteles a zseniben minden esetben megtalálja az őrület 
egy bizonyos fokát. Ettől Lombroso véleménye sem sokban különbözik.

1 Ranschburg : Zur physiologischen und pathologischen Psychologie 
der elementaren Rechnungsarten. Zeitschrift für exp. Pädagogik. 7. és 9. к.

2 Möbius P. J. : Stachyologie. Ueber Entartung. Leipzig, Barth. 1910.

Magyar Paedagoyia. XXIV. 3—4. 10
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Ezeknek a kérdéseknek a megoldása fogja a normalités kánon
ját teljes határozottsággal megállapítani s így közvetve a gyógyító 
pedagógiára váró összes feladatokat is előtérbe tolni. Egy negativum- 
mal gazdagabbak leszünk, s ez annak a ténynek a megállapítása, 
hogy mindaz, a mi nem normális, az a normálpedagógia területéről 
kiküszöbölendő. A normalités kérdésének megoldásához segítő eddigi 
pszichológiai és gyógyító pedagógiai ismereteink alapján már sokkal 
nagyobbnak látjuk a gyógyító nevelés területét.

Eszerint a gyógyító pedagógia a normálissal szemben alárendelt 
és a normálistól elütő lelki életet élő gyermekek és ifjúkornak külön
leges (a normálisok számára való iskolában véghez nem vihető) neve
lésével, gyógyításával foglalkozik.

A gyógyító pedagógia valamennyi ágának egyik gyökere — írja 
liansçhburg * onnan ered, ahol a neveléstan a maga eljárásaival 
nem győzi, mert nemcsak fejleszteni kell, de gyógyítva kell fejleszteni. 
S valamennyiük másik gyökere ott fakad, ahol az orvostan a maga 
eljárásaival nem tud eredményre jutni, mert az agyidegrendszernek a 
működéstől elzárt, avagy általánosan gyengén fejlett, vagy hibás kap- 
csolatú pályáit a maga orvosi eljárásai segélyével nem tudja műkö
désre bírni, minthogy ma erre csakis a gyógyító célzatú oktatás és 
nevelés képes.

Kisebb testi vagy beszédhibák, múló kimerültségi állapotok, 
csekélyebbfokú rövidlátás, gyermekkori hazudozások stb. a normális 
iskolákban akár az iskolaorvos, szak- vagy háziorvos, akár a peda
gógus által is kezelhetők. Ezekben az esetekben — jóllehet a rend
ellenesség valamely fokát jelentik — a nagy közzel szemben aláren
deltséget, inferioritást sem testi, sem lelki, sem társadalmi téren nem 
állapítunk meg.

Ott, ahol az elfogadott, vagy jobban mondva, ma még inkább 
csak ösztönszerűen megsejtett normális típussal szemben akár lelki, 
akár testi téren nyilvánvaló az alárendeltség, ott kezdődik a gyógyító 
pedagógus munkája.

E meghatározásom alapján a gyógyító pedagógia körébe sorozom a
I. testi, П. lelki, 1. érzékszervi, 2. szellemi (szorosan vett), 3. jellem
beli abnormitásokat.

Ennek az álláspontnak megokolásra van szüksége, mert a testi 
abnormisokkal (nyomorékok stb.) a gyógyító nevelés mindmáig ke
veset és rendszertelenül foglalkozott. Az érzékszervi fogyatékosok 
oktatását is sokan teljesen elkülönítik a gyógyító pedagógiától. A jel-

* Ranschburg : Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövő
jéről. Magyar Gyógypedagógia, 1909. I. évf. 45. 1.
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lembeli abnormisok (morálinsánia stb.) még mindig a gyógyító ne
velés korlátain kívül állanak s ezeket a szerencsétleneket még ma 
is inkább büntetik, mint gyógyítják. A szellemi rendellenességekről 
való véleményben valamennyi felfogás híve megegyezik. A múltban 
is, a jelenben is a gyógyító pedagógia törzsének tekintették a lelki 
élet abnormitásait.

A N O ffl. A V \K  А Ж М  ANYCfflt.AltilNS, 
OERMEKEK K Ö ZÜL

2. ábra. A gyógyító nevelésre szorultak között a gyengetelietségűek jóval nagyobb számban 
fordulnak elő, mint a testi és lelki normálisok között. Statisztikai évkönyvünk szerint (190(>) 
az összes normálisok 0'16% -a gyengeelméjű, de mivel az adatgyűjtési nem szakemberek 
végezték, ezt a számot bátran megtízszerezhetjük s így kapjuk a sokkal valószínűbb 1-6%-ot, 
mely még így is a vakok (10% ), a siketnémák (33%), nyomorékok (25% ) és morálinsá- 
niások (55% ) százalékával szemben elenyészően kicsiny. Л százalékszámok az idevágó kuta

tások középértékeinek ((felelnek meg. (V. ö. a dolgozat idevonatkozó részeivel.)

A testi és lelki (érzékszervi, szellemi és jellembeli) rendellenes
ségeket négy tényező fűzi szorosan egymáshoz.

1. A normálissal szemben való alárendeltség.
2. A lelki világnak a normálistól elütő volta.
3. A felsorolt csoportok mindegyikében előforduló nagyszámú 

szellemi fogyatékosság. A két, illetve négy csoportban aránylag jóval 
több a szellemi gyönge, mint a normálisok között. (V. ö. 2. ábra.)

10*
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4. Végül pedagógiai szempontból fontos az a tény, hogy a fel
sorolt típusok egyike sem tanítható, nevelhető, gyógyítható a meg
levő, normális tanulók számára megalkotott iskolákban.

E tények teljesen a gyógyító pedagógiához csatolják a testi és 
lelki (érzékszervi, szellemi és jellembeli) abnormisokat.

I. A testi abnormitásokkal a gyógyító pedagógia — Decroly-1 és 
egy-két pedagógust kivéve — eddig alig foglalkozott.

Mi a testi rendellenesség mértéke ? Testileg rendellenes az az 
egyén, ki a normális mértékkel szemben csökkent értékűnek, alá
rendeltnek mutatkozik. S mivel a normális gyermek csak ideál, ép 
ezért akárminő kis rendellenességet nem utalunk mindjárt a gyógyító 
nevelés körébe.

A nyomorékok, a torzszülöttek, a testileg rendellenes gyermekek 
a rendes iskolába nem küldhetők. Különleges orvosi (testegyenész), 
gyógyító pedagógiai kezelést, nevelést kívánnak s ha ebben nem ré
szesülnek, betegségüknek áldozataivá is lehetnek. A testileg fogyatékos 
gyermekeknek az iskolában való foglalkoztatása: az írás, olvasás és 
egyéb elemi műveletek elsajátítása, a munkaoktatás ezernyi nehézsége 
szakszerű tudást követel.

A testi fogyatkozás azonban az egyén lelkiállapotára is rend
szerint kihat, még pedig az esetek jelentékeny részében kedvezőtlenül. 
A nyomorék értékes pszichográfiáját adja legújabban II. W ürtz,1 ki 
a legjellemzőbb vonásnak a lelki disszonanciát tünteti föl. A [testi 
fogyatékosok, a torzszülöttek stb. nagy százaléka valamelyes lelki 
abnormitás hordozója. Az az ok, mely a testi rendellenességet előidézi, 
ugyancsak szülője lehet a szellemi abnormitásnak is. Tehát fordítva 
is érvényes a mens sana in corpore sawo.fj f

Reichard2 a cracaui (Magdeburg) nyomorékok intézetének fő
orvosa 340 testileg rendellenes gyermek között 20—30%-ot talált, 
akiknek intelligenciája a hasonlókorú, testileg normális gyermekeké 
mögött maradt. Reichard fölveti azt az érdekes kérdést, hogy milyen 
arányban van a gyermek szellemi élete testi abnormitásával.

Vannak bizonyos testi abnormitások, melyek igen gyakran 
szellemi elmaradottságot vonnak maguk után. Ilyen, hogy csak a 
legfontosabbat említsem, a gyermekkori cerebrális hűdés. Az agy 
megbetegedésének egy fajtája az s állandó, vagy csak igen csekély 
mértékben javuló anatómiai elváltozásokat idéz elő. Tehát a cerebrális

1 Zeitschrift für Krüppelfürsorge, VII. к. 1914.
2 Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. Hg. von Danne- 

mann, Schober und Schulze. Halle. Marhold, 1911, 965. 1.
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hűdés nem maga a betegség, hanem annak csak befejező állomása.1 
Aszerint, amint az agyat kisebb vagy nagyobb mértékben támadja 
meg a betegség, úgy a velejáró szellemi abnormitás is kisebb vagy 
nagyobbfokú. Függ ez a lokalizációtól, a pathologiai-anatómiai 
folyamattól és végül a gyermek korától is. Az agy fejlődését is annál 
inkább fenyegeti veszély, minél fiatalabb korban lép föl a betegség 
A nagy agykéreg általános fejlődési gátlásának fokához képest szólha
tunk debilitásról, imbecillitásról és idiotizmusról. Hühner 2 szerint az 
eseteknek csak 47-5°/o-ban mutatható ki a szellemi elváltozás. Ziehen3 
ellenben azt állítja, hogy igen ritka eset az, melyben az inteligencia- 
beli rendellenesség ne volna megállapítható. A legtöbbször ú. n. 
pszichopátiás konstituoióval van dolgunk.

Hasonló betegség a végtagok vagy a lábak világrahozott megme
revedése is. (Little-féle kór.) A gyermeki elmét ez a betegség nem 
érinti oly súlyosan és oly sok esetben, mint a cerebrális hűdés.

A testi és lelki abnormitás egyenlő mértékben jelenik meg a 
pajzsmirgy megbetegedéséből eredő kretinizmus kórformájában stb. 
A test növekedésére a pajzsmirigyen kívül egyéb mirigyek műkö
désének is befolyása van. így pl. az agy alapján található hypophysis 
mirigy kóros elváltozása az alsó állkapocs, a kéz- és lábfej óriási 
növését okozza (akromegalia) s ezzel kapcsolatosan hülyeség, gyenge
elméjűség is fellép.

Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a testi- abnormitás teljesen 
elkülönítve, mint önmagában álló alig fordul elő. A testi abnormitás 
mint primär tényező : az ok, a lelki rendellenesség, a sekundär meg
nyilvánulás: az okozat, vagyis a gyermek elméjének normális fejlettsége 
és működése, illetve hibássága és hiányossága nemcsak az agy elemeinek 
helyes, hibás vagy hiányos fejlődésére, hanem bizonyos esetekben 
elsősorban a szervezet vegyi műhelyében folyó működés egyensúlyára, 
megbetegedésére lesz visszavezethető.4

1 Pfaundler- Schlossmann : Handbuch der Kinderheilkunde. IV. к- 
2. kiadásban J. Zappert cikke: Organische Erkrankungen des Nerven
systems. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1910.

2 Philadelph. med. Journ. 1902. id. Ziehen : «Die Krankheiten des 
Gehirns und der Hirnhäute im Kindesalter» c. munkájából (651. 1.) ; 
megj. a Bruns-Cramer-Ziehen : Handbuch der Nervenkrankheiten im 
Kindesalter c. műben. Berlin. S. Karger, 1912.

3 Bruns- Gramer-Ziehen : Handbuch der Nervenkrankheiten im  
Kindesalter. Berlin, 1912. 035. 1.

4 Ranschburg : A gyermeki elme. 2. kiad. 31. lap. Budapest, Athe- 
næum, 1908.
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Tehát e szerencsétlenek nemcsak testi fogyatékosságuk, hanem 
elsősorban szellemi ahnormitásuk miatt is gyógyító pedagógiai keze
lésre szorulnak. Ép ezért néhány nyomorék otthonnak már kisegítő 
iskolája is van.

De a testi fogyatékosok azért sem foglalhatnak helyet a nor
mális gyermekek iskoláiban, mert a többi, testileg-lelkileg ép növen
dékre társaságuk határozottan nyomasztóan hat. A normális gyer
mekek lelkiállapotának védelme int bennünket legelsőbb arra, hogy 
a nyomorék tanulókat kirekesszük az iskolából s számukra külön 
nevelőintézeteket alapítsunk.

De nemcsak a normális gyermek védelme lebeg szemünk előtt. 
Az élénkebb temperamentumó, a hazulról kevesebb jóérzést magukkal 
hozó növendékek, nem a szánalom szomorú alakját, hanem az élet 
groteszk karrikaturáját látják szerencsétlen társukban. (Borjúfej, ko
paszság, törpeség, óriásnövés stb.)

Decroly,1 ki a nyomorékokat szintén az abnormis gyermekek 
közé sorozza, azt írja, hogy az egyik brüsszeli gyermekkórházból 
33 olyan gyermek került ki, kiket a vegetativ funkciók rendellenes
ségei miatt (szék és vizelet vissza nem tartása stb.) nem lehetett a 
nyilvános iskolának visszaadni, hanem speciális nevelőintézetben kellett 
volna őket elhelyezni. De — fájdalom — e testi fogyatékosokról ma 
még alig történik gondoskodás. Vagy ha van is valamelyes törekvés 
jövőjük biztositása érdekében, az ma még — nincs a gyógyító peda
gógia kezében.

A nyomorékok gyógyító nevelésének hármas feladata van. 
Először is iskolai és ipari kiképzésben kell részesíteni a növendé
keket ; ez eddig meg is történt azokban a csekélyszámú intézetekben, 
melyek a nyomorék gyermekeket befogadták. A második feladat a 
nyomorékok gyógyítása. A harmadik pedig a nyomorékok ellátása és 
foglalkoztatása.2

II. A lelki élet terén előforduló rendellenességek első csoportjába
1. az érzékszervi abnormisok tartoznak. Az érzetek az érzék

szervek fejlettségével szoros kapcsolatban vannak. A siket, a vak az 
érzeteknek, az emlékképeknek nagy tömegét nem ismeri.

A gyógyító pedagógia természetesen elsősorban a főbb érzék

1 Ed. Claparède : YI. Congrès internat, de Psychologie. Genève. 1910.
2 Kurs für Heil-Pädagogik und Schul-Hygiene. Offizieller Bericht 

im Auftrag der süddeutschen Gruppe des Vereins für christliche Erzie
hungswissenschaft von Franz W eigl. Donauwörth, 1908. G. Hohmann  
cikke (Was sollen Lehrer und Schulinspektoren von der Krüppelfürsorge 
wissen ?) ; e könyv 303—306. lapjain.



szervek (látás, hallás) terén mutatkozó abnormitásoknak azon fajaival 
foglalkozik, melyek a normálissal szemben való alárendeltség határo
zott, kifejezett formái. Ilyen a vakság, a siketnémaság, a hallónéma
ság, a nagyfokú rövidlátás, a nagyothallás stb. Nem sorozzuk ide a 
kisebbfokú rövidlátást, melyen a jó szemüveg segíthet; nem a kan
csalságot s í. t. Az érzetek zavaraihoz sorozzuk az érzéki csaló
dásokat, a hallucinációt és az illúziót is.

a) A vaknak egészen más a képzetkincse, mint a látóké.
Kunz kimutatta Griesbach módszerével, hogy a látás hiánya a 

megmaradt négy érzéket nemcsak hogy élesebbé nem tette, mint azt 
eddig általában hitték, hanem határozottan megakasztólag hatott fej
lődésükre. A kényszerítő szükség okozta folytonos gyakorlás sem volt 
képes az épen maradt érzékeket a normális emberéhez hasonló szín
vonalon tartani.1 A fényérzet («fényt lát») sok esetben megvan, de a 
vagy félmilliónyi színérzet rájuk nézve elveszett. A hallási érzetek iránt 
rendkívül fogékonyak, de ez még nem bizonyítéka annak, hogy a vak 
hallása jobb, mint az épérzékűé. Sőt épen tírazzi,2 3 Griesbach vizs
gálataiból tudjuk, hogy a látó hallása finomabb, a hangirányt pon
tosabban határozza meg. A vak szaglási finomsága is élesebb, mint a 
normális emberé.

A szükség a fogalmak lényegtelen jegyeit: a hangokat a vakra 
nézve lényegesekké teszi. E jegyek elégségesek a tárgyak felismeré
sére. Míg az épórzékű ember lelkét állandóan a reá nézve legfonto
sabb látási képek foglalják el, addig a vak figyelme mindig a hang 
és szagbenyomásokra irányul.:í Tehát itt nem fiziológiai (a fül vagy 
orr tökéletesedése), hanem tisztán pszichológiai jelenséggel van dol
gunk. Az épérzékűek tapintása jóval fejlettebb, finomabb, mint a 
vakoké. Az ízlésre vonatkozólag nem tudunk eltérésekre mutatni.

A vakok hatodik, ú. n. távolsági, tér vagy x-érzete ismeretes. 
A legtöbb vaknak megvan tudvalevőleg az a képessége, hogy ellen
állásokat bizonyos távolságról, anélkül, hogy ezeket megérintené, 
észrevesz. Ez az észrevevés különösen akkor jő létre, ha a vak az 
illető tárgyhoz közeledik vagy távolodik. Ez esetben érzéki benyomá
sokról van szó.4 A különféle felfogás közül az egyik a vakok távolság-

1 Griesbach: Kunz M., Professor: Del «tatto a distanze». Eos, 1910. 
246. 1. — Kirschenheuter Ferenc: Griesbach adataihoz fűzött fejtegetések. 
60. 1. Magyar Gyógypedagógia. I. évf., 1909.

2 Eos, 1905. 56. 1. (Ansaldi.)
3 H. Griesbach : Kunz M., Professor : Del «tatto a distanze». E or, 

1910. 246. 1. — Kirschenheuter Ferenc: i. m.
4 H. Ebbinghaus : Grundzüge der Psychologie. Leipzig, 1913. 189. 1.
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észrevevését a hallási,1 a másik a nyomási 2 és a harmadik kutató a 
hőérzetre 3 alapítja.

Az érzéki észrevevés tehát sajátos módon fejlődik ki s ennek 
folytán a képzetek is módosulnak s a normálistól eltérően — a látás 
segélye nélkül — jönnek létre.

A vakok érzelmi világa is különbözik a látókétól. Szerencsétlen 
helyzetük sok mindent megmagyaráz. Szerénytelenek, makacsok. Jól- 
tevőikkel szemben hálátlanok. Hiszékenyek, de ha bizalmukkal vissza
élnek, átcsapnak a másik végletbe s zárkózottak, gyanakvók lesznek. 
Végtelenül érzékenyek s hiúk. Nem ritkák közöttük az erkölcsileg 
fogyatékosok is. E rossz tulajdonságokkal szemben szép számmal 
vannak jó tulajdonságaik is.

Az esztétikai érzelmekre vonatkozóan meg kell jegyeznünk, 
hogy a hangnak a vak számára általában nagyobb esztétikai értéke 
van, mint a látóra. Nemcsak a zene, a költemény, hanem jelenték
telenebb zörejek is esztétikai élvezetet szereznek a vaknak.4

Érzelmeiket még a hevesebb kitörésekkor sem kíséri élénkebb 
arcjáték. A vak gyermek általában hajlamos az apathiára. Mozgása 
sokkal korlátoltabb, mint az épérzékűé s így ezeket a mozgásokat 
kiváltó élénkebb ingerek is mind ritkábban lépnek föl.5

Figyelmük hallási benyomásokra jobban koncentrálódik, mint 
az épérzékűeké, mert a látási képek nem hatnak gátlólag a felfogás 
folyamatára.

Felfogásuk is más mint a látóké. Mindent a látószerv nélkül 
kénytelenek felfogni. Fogalom és szókincsük szegényebb, mint a nor
málisoké. A megérzékelhető tárgyakat a vak gyermek egy-kettő kivé
telével felismeri; a tulajdonságok megállapítása azonban nagyobb ne
hézségbe ütközik.3 Megtartó emlékezetük terjedelme azonban nagyobb, a 
visszaemlékezésre szánt időtartam pedig jóval rövidebb, mint a velük

1 L. Truschel : Der sechste Sinn der Blinden. Zeitschrift für exp. 
Pädagogik. 3., 4.. 5., 7. és 14. köt.

2 M. Kunz : Nochmals der (von Laien und Dilettanten) «sechste 
Sinn» der Blinden. Zeitschr. f. exp. Päd. 7. köt.

3 A. Krogius : Zur Frage vom sechsten Sinn der Blinden. Zeitschr. 
f. exp. Päd. 5., 7. köt. U. e. : Kritische Bemerkungen zu Herrn Professor 
•Griesbachs Rezension des von Herrn Professor Kunz gehaltenen Kongress
vortrages : «Del tatto a distanze». Eos, 1910. 249. 1.

4 Amaldi : i. m.
5 Kleitsch János : Renyheségre való hajlam a vakoknál. Magyar 

Gyógypedagógia, 1910.
" Herodek Károly : A vak gyermek fogalomkincse. Magyar Gyógy

pedagógia, 1909. I. k.



VÉRTES 0 . JÓ Z S E F : A GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA FOGALMA ÉS KÖRE. 1 5 3

egykorú épérzékű gyermekeké.1 Tanulási módjuk is teljesen más, mint 
a látóké.2

Képzeletük élénk ; nem egyszer ferde irányban halad. Érdek
lődésük fejlődése eltérést mutat az épérzékűekétől. Ennek magyarázata 
is a vakok fogyatékosságában s a látóktól különböző fejlődési feltéte
lében keresendő.3

Akaratuk szélsőségekről tesz tanúságot. Vagy teljes erejükkel 
küzdenek a kitűzött cél eléréséért, vagy pedig testi és lelki világuk 
már születéstől fogva olyannyira renyhe, hogy szinte akaratnélküliek
nek mondhatók.4

A vak gyermeknek ez a dióhéjba szorított pszichológiája is 
mennyi eltérést mutat a normális gyermek leikétől. S mily sok 
mozzanat figyelmeztet bennünket a társadalommal szemben való alá
rendelt helyzetükre.

A gyengetehetségfí vakokat a társadalmi alárendeltségen kivtil 
a szellemi abnormitás még szorosabban a gyógyító pedagógiához fűzi. 
A vakságot is nem egy esetben az agy megbetegedése okozza s ez a 
szellemi csökkentértékűséget is előidézheti. De a gyermekkel való 
foglalkozás hiánya is megakaszthatja a szellemi fejlődést s mint 
S te m 5 * mondja, a vakság, ha speciális nevelés nem pótolja a látás 
hiányát, az idiotizmussal rokon állapotot teremthet.0

Lötzsch7 1906. évi statisztikája szerint a vakok 10°/b-a gyenge
tehetségű (Németország 2600 vak gyermeke közül 256 volt gyenge
tehetségű), míg a belga adatok8 jóval nagyobb számról, 32%-ról 
tesznek említést. Mi inkább Lötzscli adatát vagyunk hajlandók el
fogadni, mert az ő gyfíjtőíveit szakemberek, gyógyító pedagógusok 
töltötték ki, míg a belga statisztika létrejöttét nem ismerjük s az 
alább előforduló, a gyengetehetségű siketnémákra vonatkozó adatok 
is olyanoknak mutatkoznak, melyekhez kritika fér.

b) S milyen a siketnémák lelkivilága?
Azok is, kik a gyógyító nevelést csak a szellemi abnormitások

1 A vakok budapesti állami intézetében végzett pszichológiai vizsgá
lataim eredménye. (Megjelenik a Zeitschrift für angew. Psychologie-ban.)

2 Náray-Szabó Sándor dr.: Jelentés a vakok ügyében tartott ná
polyi nemzetközi kongresszusról. Magyar Gyógypedagógia, 1909. Külön is.

3 Tóth Zoltán : A vak gyermek alaki és tárgyi érdeklődésének fej
lődéséről. Magyar Gyógypedagógia, I. 1909.

4 Mell : Encyclopädisches Handbuch des Blindenwesens. 1899.
5 Idézve A gyermek. V. évf. 1911. 359. lapján.
0 Szászországban 18S8 óta a gyengetehetségü vakokat külön oktatják.
1 E n c y c lo p ä d ise h e s  Handbuch der Heilpädagogik. 1911. S. 344.
8 Annuaire de statistique de la Belgique. 1905. i. h.
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területére szorítják, kénytelenek beismerni, hogy a siketnémák szellemi 
állapota «több tekintetben eltér az egészséges, épérzékű emberekétől».1

A siketnémák a hallási érzeteknek vannak híjjával. Ha meg
gondoljuk, hogy a beszédre vezető út: a hallás s a beszéd a leg
gyorsabb s legfontosabb közvetítője az intellektuális életnek, a zene 
pedig az egyén érzelmi világának jelentékeny fejlesztője : be kell lát
nunk, hogy a siketnéma gyermek lelkivilága ép a hallóképesség 
hiányánál fogva nem lehet oly gazdag, oly tökéletes, mint az ép- 
érzékűeké.2

Szellemileg lassabban fejlődik, mint az ép érzékszervű, egészséges 
gyermek s nem egy nyolcéves siketnéma azon fokon van, melyen 
az ötéves normális.

A kis siketnéma lelkivilága igen primitiv. A halláson kívül 
a látásbeli rendellenesség is hozzájárul ehhez. A siketnémák között 
sok a rövidlátó. A beszélő szájára való állandó figyelés kifárasztja a 
szemet. De nemcsak ez a tény, hanem a siketséget előidéző betegség 
is károsan hathat a szemre. Az, amit Griesbach a vakokra bebizo
nyított : nevezetesen azt, hogy az egyik érzékszerv hiánya a többit 
nem erősbíti, az a siketnémák látására és tapintására is alkalmaz
ható. Verreri3 és más szakemberek be is bizonyították, hogy a siket
némák látóérzéke fiziológiailag épenséggel nem fejlődött ki tökéle
tesen. Látásuk, tapintásuk gyakorlottabb, mint a normálisoké, de 
nem élesebb. Fáj dalom érzésük minimális.

A siketnéma gondolkodása, addig, míg a hangbeszéd keretein 
kívül esik, a szemléleti gondolkodás körébe tartozik, mely messze 
mögötte van a hasonlókorú épérzékű gyermekek gondolkodásának fej
lettségétől : az elvont, vagyis a szavakban való gondolkodástól.4

Erkölcsi felfogásunk is sok tekintetben eltér a normális gyer
mekekétől. Nem oly gazdag mint ezeké s nem is teljesen kifogás
talan. Egyszerű, de nyers érzelmeiknek hasonló lelkiismeret és csele
kedetek felelnek meg.5 Akaraterejük rendszerint igen gyenge.

Tehát lelkileg a normálistól teljesen elütő típussal van dolgunk.
Különösen szorosnak tűnik föl a kapcsolat a gyengetehetségű ség

1 Heller: Grundriss der Heilpädagogik. Leipzig, 2. kiad. 1912.2.1.
2 Walther : i. m. 89. 1.
3 Eos, 1905. 56. 1. (Ansaldi.)
4 Szobolovszky István : A siketnéma gondolkodása. Magyar Gyógy

pedagógia, IV. évf. 1912. 272. 1.
5 R. Lindner : Moralpsychologische Auswertung freier Kinderzeich

nungen von taubstummen Schülern. Zeitschrift f. päd. Psychologie. 15. évf. 
1914 177. 1.
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és a siketnémaság között. A siketnémák hiányzó beszédkészsége lelki 
életüket szegénynek mutatja, hallásuk hiánya miatt szellemi életük 
az elmemozdító munkából kevesebb részt kér a maga számára, mint 
a normális gyermeké. Sőt számosán közöttük értelmileg is abnor- 
misok.1 A siketnémaság nem egyszer agyhártyagyuladás következ
ménye, más esetekben pedig a szülők iszákossága, vérbetegsége, vér
rokonsága a siketnémaság okozója, vagyis mind olyan betegség, mely 
az egyén szellemi életére is káros befolyású lehet. Tehát ezekben az 
esetekben, ha szabad magamat így kifejeznem, a fennmaradó szellemi 
abnormitás primär, a siketség pedig csak sekundär eredetű. Mint 
ahogy tényleg ismerünk agyhártyagyuladásos folyamatokat, melyek
nek egyáltalán nem kell megsiketüléssel végződniök, de sokkal na
gyobb százalékban valószínű a szellemi abnormitás.

A siketnémák lélektanát ma még nem tették tüzetes vizsgálat 
tárgyává. Ha a végzendő kísérletek a normálistól eltérő eredményeket 
fognak felmutatni, mindig nagy kritikával kell mérlegelnünk ezeket 
a különbségeket. Vájjon abszolút csökkentértékűségüket bizonyítja-e 
ez vagy siketségük befolyásolta-e szellemi hátramaradottságukat ? Az 
erre a kérdésre adott válasz deríthet csak világosságot e problémára.2 3

Mit mond a statisztika a gyengetehetségű siketnémákról ?
G. Kuli8 szerint Svájcnak valamennyi siketnémája — szám szerint 
6600 — közül legalább 2200 gyengetehetségű. Ugyanezt az arányt 
találta az említett szerző 900 iskolaköteles siketnéma gyermeket vizs
gálva; ezek közül — mint írja — «300 legalább gyengetehetsógű», 
de pontosan véve valószínűleg még több. E 33% ot fölülmúlják a 
dán Jörgensen és a német Rösslcr adatai, kik 40—45%-ra teszik a 
gyengetehetségű siketnémák számát.

Ezzel szemben rá kell mutatnom azokra a számokra is, amelyek 
csak 7—10%-ról tesznek tanúságot. Byen az 1904-dik évi belga sta
tisztika, mely csak 7'11%-ról emlékezik meg.4

Ma már alig van vita afölött, hogy valamennyi siketnóma közül 
körülbelül 20—25%. gyengetehetségű. (Kopenhága : 20, Harne: 20, 
Manilla—Stockholm: 32, Wenesborg : 29*2 %.) 5

1 A gyengetehetségű siketnémák számára a svájci gyógyító peda
gógusok már 1849-ben külön iskolát követelnek.

2 Vértes O. József: Gyógypedagógia és középiskola. (Pedagógiai 
Pszichológiai Könyvtár, 2. sz. 4. 1. Budapest, Stark Ferenc kiadása. 1912.)

3 G. Kuli : Über die Trennung der taubstummen Schüler nach 
ihren geistigen Fähigkeiten. Eos, I. évf. 1905. 230. 1.

4 Annuaire de statistique de la Belgique. 1905. 174. 1. Idézve Eos,
III. évf. 1907. 38. 1.

5 Encycl. Handbuch der Heilpädagogik, 1733. lap. — Mindenesetre
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Tehát a) a nagy közzel szemben való alárendeltség, b) a nor
málistól lényegesen különböző lelkiállapot, c) a gyengetehetségűség 
aránylag nagyszámú esetei, d) a rendes iskola keretében való tart
hatatlanságuk az érzékszervi fogyatékosokat a gyógyító pedagógia kö
rébe utalja.

2. A gondolati, az értelmi világ fogyatékosai közé sorozza a 
gyógyító pedagógia az ú. n. értelmi vagy szellemi abnormisokat.

Bővebb megokolásra itt nines szükségünk, mivel ez a csoport 
a múltban is, a jelenben is a gyógyító pedagógia törzseként szerepelt 
s a szakemberek egy része tulajdonképen a gyermek- és ifjúkor szel
lemi abnormitásainak a tanát azonosította ezzel a tudománnyal.

A fiatalkori szellemi abnormitások számtalan fajtájának rend
szerbe foglalásával gyógyító pedagógus, orvos és pszichológus egyaránt 
foglalkozik.

így keletkeznek a pedagógiai (Fuchs, Demoor, Kölle), orvosi 
(Koch, Ziehen, Decroly, Esquirol, Emminghaus) vagy pszichológiai 
(Sengelmann, Sollier, Georgens, Kraepelin, Gündel) alapra épített 
csoportosítások. Ezeknek az osztályozásoknak az ismertetése, bírálata 
azonban már a szellemi abnormitások fogalmának és körének a ke
retébe vág.

3. Behatóbb megokolást kíván az akarati és érzelmi világ ab- 
normitásaiból folyó rendellenességeknek, a jellembeli anomáliákkal 
sújtott ifjúkorúaknak a gyógyító pedagógia körébe való sorozása. 
Számuk igazán oly nagy-e, hogy róluk is külön kell már gondoskod
nunk? A javítónevelésre utaltak között ma már oly sok lelki ab
normist találunk, hogy e kérdés nem vitás.

a) Az akaratlagos mozgások pathologikus zavarai, ú. m. a, hü- 
dések, a ticek, a görcsök, a kényszercselekedetek tartoznak ide.1 A gör
csös betegségekhez sorozzuk az epilepsiát és a vitustáncot (chorea) is.

b) Az akaratlagos mozgások zavarának tartjuk a beszéd műkö
dési zavarait is.2

c) A jellembeli anomáliákkal sújtottak csoportjának legkirívóbb 
típusa a morálinsániás gyermek.

Az ember jellemét cselekedetei és érzelmei határozzák meg.

érdekes, hogy Condillac (Essai sur l’origine des connaissances humaines), 
Kant (Anthropologie, Königsberg, 1798), Huxley (Uber unsere Kentnisse 
von den Ursachen), Beneke (Lehrbuch der Psychologie), Hard (Die Krank
heiten des Ohres und des Gehörs), Jodl (Lehrbuch der Psychologie) a 
.siketnémákat nem sorozzák a normális emberek közé ! !

1 Ramchburg : Enzyclopädisches Handbuch der Heilpädagogik.
2 U. e. : A gyermeki elme. 2. kiad. 131. 1.
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A normális ember cselekedeteit általában véve a megokolt reagálás 
s e reakciókkal párhuzamosan haladó érzelmi megnyilvánulás jellemzi. 
A jellembeli anomáliákkal sújtottak azonban rendellenesen reagálnak 
az őket ért ingerekre; cselekedeteik a megokolatlanság minden jel
lemző vonását magukon viselik. Akaratuk helyett ösztöneik s szabad
jára eresztett érzelmeik dolgoznak bennük.

A morálinsánia körül való vitában az a kérdés merül föl, vájjon 
a szellemi vagy az érzelmi, nevezetesen az erkölcsi élet rendellenes
ségével van-e dolgunk.

Mint az újabb kutatások bizonyítják, mind a két tényezőnek 
szerepe van. De a kiváltó mozzanat a degeneráció érzelmi részét 
érinti s egyénenként hol nagyobb, hol kisebb mértékben lép föl.

A tágabb értelemben vett jellembeli anomáliák azonosak a tár
sadalmi rendellenességekkel. (Kleptománia, pyrománia, csavargási ösz
tön, erkölcstelen cselekedetek stb.) Itt annak az elbírálása fontos, 
vájjon az egyén lelki abnormitásával vagy a környezet behatásával 
van-e dolgunk ? Mert aszerint kell gyógyító- vagy javító nevelésről 
beszélnünk.

A morálinsánia nem pontosan meghatározható, körülírt elvál
tozást jelent, hanem oly rendellenesség alakjában lép fel, melynek 
tünetei igen tág határok között mozognak s végtelen sok árnyalatuk, 
módosulásuk van. Ezek az egyének olyan állandó lelki elváltozásokat 
tüntetnek fel, melyek a legrosszabb esetben sem fosztják meg őket 
teljesen szabad elhatározási képességüktől ; viszont a legjobb esetben 
sem rendelkeznek teljesen akaratukkal.

Cselekedeteiknek mindig bizonyos pathologikus árnyalatuk van. 
Ismeretek szerzésére képesek, a felszínen mozgó társalgási nyelvben 
jártasságra tesznek szert, de nem tudnak eleget tenni a társadalmi köve
telményeknek s nem találják meg helyüket a mai jogállam keretében.

A laikus az ilyen gyermekben csavargót, betörőt lát, a szak
ember pedig a legmagasabb szellemi funkciók fogyatékosságát, ab- 
normitását fedezi föl.

Cselekvéseikből hiányzik a külvilággal való szorosabb meg- 
egyeztetés. Nincs meg a kellő arány a kiváltó esemény és az egyénben 
előálló reakció között. Tehát nem a cselekvés tartalma üt el a nor
mától, hanem indokolása történik abnormis körülmények között. 
Lelki életükben nem látjuk a nyomát az ethikai mozzanatok gátló ha
tásának s így ösztöneik akadály nélkül nyilvánulnak meg. Abnormi- 
tásuk tehát a magasabb érzelmek, általában a jellem anomáliáiban 
nyilatkozik. Társadalmi szempontból épen az adja meg ez egyéneknek a 
jelentőségét, hogy fogyatékosságuk nem oly nagyfokú, hogy a társa
dalom keretein kívül kellene állniok. Nem annyira csökkentértékűek,
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hogy ne láthatnák be a társadalmi követelményeket s hogy azoknak 
eleget ne tudnának tenni. De énjüket mégis a társadalom ellen érvé
nyesítik. Emberfölötti embereknek tartják magukat, pedig épen 
emberteelnek.

W. Bechterev 1 már 1903-ban rámutatott a bűntettes kísérleti 
pszichológiai megvizsgálásának fontosságára s az ő kezdeményezésére 
azután Scseylov 2 a szentpétervári javítókolónia ifjúkorú bűntettesein 
pontos lélektani kutatásokat is végzett. Ezek a vizsgálatok a szellemi 
folyamatok gyorsaságát, a fáradékonyságot, a reprodukciós és kon
centrációs képességet kutatták. A szellemi folyamatok lassúbbak, a 
reprodukciós és koncentrációs képesség csekélyebb, a fáradékonysági 
koefficiens nagyobb a bűntettes ifjúkorúaknál, mint a társadalmilag 
és lelkileg normális tanulóknál. De gyakorlékonyságuk igen jelentős s 
ez a pszichikai mozzanat előnyös módon választja el őket a gyenge- 
tehetségűektől.

A magyar vizsgálatok Scseglovtól függetlenül 1911-ben ugyan
csak megállapítják’az erkölcsileg züllötteknek a normálisokénál cseké
lyebb szellemi képességeit, de teljes határozottsággal rámutatnak a 
gyengetehetségűséghez való átmenetekre, áthidalásokra is. Egyszerűbb 
műveletek terén (elemi számolás) a normális korlátoltak képességeivel 
mutatnak analógiát, míg a komplikáltabb szellemi folyamatokban 
gyengébb képességük kirívóbb s etekintetben már a kórosan gyenge- 
tehetségűek értékeihez közelednek. Röviden : a morálinsániás gyer
mekek a kóros és a fiziológiás gyengetehetségűek között foglalnak helyet. 
Szellemi fejlődésük ritmusa lassúbb, az egyes fázisok később jelennek 
meg, mint a normálisoknál, de hamarább, mint a gyengetehetségtíeknél.1 2 3

Tanulásra képesek bizonyos fokig, csakhogy haladásuk nem 
egyenletes, hanem ferdeirányú, kúszált. Egyik tulajdonság kifejlődése 
sem halad párhuzamosan a másikkal s ebből érthető ezeknek a gyer
mekeknek sokféle eltévelyedése.

Tehát a morálinsániásoknak 1. a normálissal szemben való 
alárendeltségét, 2. lelkiviláguknak a normálistól elütő voltát láttuk.

1 W. V.  Bechterev : Ueber experimentell-psychologische Untersu
chungen der Verbrecher. Journal f. Psychol, u. Neurol. 2. köt. 1903.

2 Scseglov : Ueber die intellektuelle Arbeitsfähigkeit der minder
jährigen Verbrecher. Szentpétervár, 1913 (orosz). Idézve: W. v. Bechterev : 
Das Verbrechertum im Lichte der objektiven Psychologie ; übertragen ins 
Deutsche von Dr. F. Bosenthal. Wiesbaden, J. Bergmann, 1914 c. mü
véből. 40. 1.

3 Dósainé-Bévész Margit : Adatok az erkölcsileg züllött gyermekek 
pszichológiájához. Orvosi Hetilap, 1909.
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À normálisok számára megalkotott iskolákban nem foglalhatnak helyet, 
mert mint a pszichológiai vizsgálatok bebizonyították, szellemi fejlődé- 
sük lassúbb, későbben éri el az egyes intelligenciabeli fokozatokat, 
mint a normálisok. Erkölcsi téren való gyengeségük pedig épen a 
normális iskola védelmére hív fel bennünket. Hogy morálinsániás 
gyermekek mennyi kárt okoztak a rendes szellemi és testi fejlődésit 
tanulók iskoláiban, arról pedagógusoknak nem is kell beszélnem.1 2

De nemcsak a lassúbb szellemi fejlődés zárja ki az erkölcsileg 
züllötteket a normálisok iskoláiból, hanem a közöttük előforduló 
sok gyengetehetségű tanuló is.

H. W. Gruhle 1 a flehingeni javítóintézet (Baden nagyhercegség) 
105 növendékét megvizsgálva, azt találta, hogy 26% közülök pszichi- 
kailag feltűnő, 29% pedig pathologikus, v. i. összesen 55%. Mönke- 
möllemek3 berlini ifjúkorúakon végzett vizsgálatai 58% pszichikailag 
abnormisról, 34% gyengetehetségűről számolnak be. Cramer,4 * * Rizor r> 
valamivel nagyobb százalékszámokat kaptak (63%, ezek közül 26% 
imbecillis; és 69%.) Dósamé-fíévész M argite a rákoskeresztúri szi
gorúbb nevelésre berendezett ligaintézet 40 növendéke közül 44%-ot 
minősít gyengetehetsógűnek.

Tény, hogy ma a javító és szigorúbb nevelésre berendezett inté
zeteinkben —- nemcsak itthon, hanem a külföldön is — igen sok olyan 
abnormis ifjúkorú foglal helyet, kik gyógyító pedagógiai intézetekbe 
valók.7

1 Vértes O. József: Psych opathiás középiskolai tannlók.— A Buda
pesti Orvosi Újság tudományos közleményei, 1912. 21—24. lap.

2 H. W. Gruhle : Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung 
und Kriminalität. (Abh. avis dem Gesamtgebiete der Kriminalpsychologie. 
Heidelberger Abhandlungen.) Berlin, J. Springer. 1912. 180. 1.

3 Mönkemöller : Psychiatrisches aus der Zwangserziehungsanstalt. 
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 56. köt. 1899. 14.

4 Gramer : Bericht an das Landesdirektorium in Hannover über 
die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchungen der F. Z. 
Klin. Jahrb. 18. Jena, 1907.

•' Rizor : Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchun
gen der in den Anstalten befindlichen über 14 Jahre alten F. Z. Zeitschr. 
f. d. Erforsch, d. jug. Schwachsinns. 3. köt. 1910. 109. I.

e Dósainé-Révész Margit : Adalékok az erkölcsileg züllött gyermekek 
pszichológiájához. U. e. Zeitschr. f. ang. Psych. 5. köt. 1911. 275. 1.

7 A normálpedagógiának is okvetlenül meg kell találnia a gyógyító 
pedagógiával való szoros kapcsolatot, mivel az iskolába lépő tanulók kö
zött nem egy esetben normálisnak látszó abnormis növendékek vannak, 
kiket csak járatos gyógyító pedagógus szeme ismerhet fel. Addig is, inig
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Ezekbe a javítókba már lassan-lassan be is vonul az új tudo
mány.

Ha majd a gyógyító pedagógia a specializálódás útját követi s 
minden abnormis típusnak a maga intézetét felállítja, közvetve a 
normálpedagógiának is nagy szolgálatot fog tenni, mert épen azoktól 
az elemektől szabadítja meg az iskolát, különösen a középiskolát, 
melyek ma kerékkötői minden előhaladásnak.

Vértes 0 . J ózsef.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.

(Második, befejező közlemény.)

Az újjá szervezendő tanárképzőnek középponti helyet kell biz
tosítanunk a tanárképzés egész menetében és az eddiginél sokkal 
szélesebb hatáskörrel kell ellátni. Az egyetemmel kapcsolatos, csakis 
egyetemi székhelyen szervezhető intézmény legyen ; az eredeti sza
bályzat értelmében «a tudományegyetemet és műegyetemet saját oktatási 
céljaira felhasználja», de csak felhasználja, magát azonban annak alá 
nem rendeli, szellemétől és intencióitól távol tartja és függetleníti.

Szervezetének részletes kidolgozását az egész képzés menetében 
elfoglalt helye és az abból folyó feladata irányítsa. Az Országos Tanár
képző Intézetnek a képzés menetében elfoglalt helye az egyetemi és 
iskolai képzés között van ; feladata, rendeltetése ennélfogva tiszta és 
világos : közvetítnie kell, áthidalnia azt az űrt, mely az egyetemi 
hallgatót a középiskola katedrájától elválasztja.

Ez az ür pedig — és e sarkalatos belátáson kell alapulnia 
minden további lépésnek igen nagy, sokkal nagyobb, mint amilyen
nek azt az eddig uralkodó közfelfogás tartotta. A képző munkaköre 
is ennélfogva sokkal tágabb, jelentőségét sokkal nagyobbnak kell 
tekinteni, mint eddig. A szó szoros értelmében vett képző-iskolája 
legyen ez a jövendőbeli tanárnak ; «a körében tartott előadások és 
tanítások mint azt Beöthy fogalmazta * — rendszeres és foko-

minden iskolának képzett gyógyító pedagógusa nem lesz, ami egyelőre 
elérhetetlen ideál, úgy lehetne e problémát leggyorsabban minden nagyobb 
költség nélkül megoldani, hogy minden óvó-, elemi-, polgári- és közép
iskolai tanító- illetve tanárképzőn a gyógyító pedagógiát mint köteles 
tárgyat adják elő.

* Beöthy Zs. : Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez. OKTK. 1894. 
9. szám, 187. 1.
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zatos folyamatban nyújtsák azt az egész ismeretanyagot, amelyre a 
középiskolai tanárnak szüksége van és mely annak alapos elsajátítá
sára és kellő feldolgozására nélkülözhetetlen ; nyújtsák pedig a jelöltek 
jövő feladatának folytonos szemmeltartásával, azaz megfelelő didak
tikai útmutatásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatban». Ez tehát elmé
leti előkészítő-iskola legyen a tanár jövendő hivatására, itt szerezze 
meg a jelölt a hivatásában szükséges tárgyi, pedagógiai ismereteket, 
képességeket és készségeket; itt jöjjön tisztába, még mielőtt a katedra, 
elé kerül, hivatása természetével, feladataival, mert minderre szüksége 
van már, mihelyt csak elsőízben is beteszi lábát a tanterembe s mert 
e gondos és tervszerű előkészítés nélkül nem lehet foganatja a gya
korlati képzésnek sem ; ez az alapja a jó tanárrá való válásnak.

Mindezeknek elsajátítására pedig a mi viszonyaink között - 
ez és csakis ez az intézmény alkalmas, mert az egyetemtől ezt a 
munkát nem kívánhatjuk ; a gyakorló év pedig még ha alóla nem 
lehetne is kibújni alkalmatlan és elégtelen. Egészen helyes peda
gógiai elv ugyan, hogy «a tanítást csak tanítva tanulhatjuk meg», de 
kétségtelen az is, hogy ezt megfelelő elméleti előkészítés nemcsak hogy 
megkönnyíti, hanem mellőzhetetlen feltétele is a gyakorlati képzés 
sikerének. Már csak azért is, mert a gyakorlati képzés maga is nagyon 
fogyatékos: pár hónap alatt heti 3 8 órai tanításban való részvétellel
még megfelelő vezetés esetén sem sajátíthatja el a jelölt mindazt, 
amire a jó tanárnak szüksége van s e rövid időn át is százféle gond 
nehezedik a többnyire szegény jelöltre, elvonják figyelmét akaratlanul 
is a kiképzésben való lelkiismeretes részvételtől.

E gyakorló évtől, sajnos, nagyon sokat várunk ! Nem gondoljuk 
meg (hogy ezt nálunk még hangsúlyozni is kell !), hogy a legegysze
rűbb mesterség elsajátítására is 4 5 év kívántatik és mi megkívánjuk
ezzel szemben, hogy a sokféle gondtól zaklatott ifjú pár hónap alatt 
sajátítsa el e valóban nem sablonos hivatás szükségleteit, hogy bele
hatoljon annak lényegébe oly mértékben, hogy azután helyt állhasson 
azon az előkelő helyen, ahonnan a nemzet jövendő kultúráját és ezzel 
együtt sorsát is intézik.

Nem, ezt nem lehet megkívánni, ez merő lehetetlenség !
A jelöltnek szak- és pedagógiai ismeretekkel kellőkép felvértezve 

kell megkezdenie gyakorlati évét. Tudnia kell ekkor már szakcsoport
jainak középiskolai anyagát, mely a középisk. törv. 66. §-ában elő 
van ugyan írva, de az ebben való kiképzésről csodálatosképen ez idő 
szerint semminemű gondoskodás nem történik; * ismernie kell továbbá

* Az az elterjedt felfogás, hogy ez fölösleges, ismét csak szomorú 
. bizonyítéka a tanári hivatás helytelen megítélésének. L. Baumann, Schul -

11Magyar Paedagogia. XXIV. 3—4.
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az elméleti pedagógiát és didaktikát, ami nélkül a gyakorlati képzés
től eredményt nem várhatunk. Eöviden : hivatásának tisztán kialakult 
képével, a rá váró feladatokra gondosan előkészítve kell belépnie a 
tanterembe, nem szabad éreznie az épen elhagyott egyetem és a kö
zépiskola szelleme közt tátongó iirt, mert ez zavarba hozhatja s növen
dékei előtt már az első pillanatban lehetetlenné teheti.*

Mindezért az Országos Tanárképző Intézetnek valóban közép
ponti helyet kell biztosítanunk tanárképzésünkben ; ennek méltó át
szervezése határozottan elsé'rendű állami érdek s ennek következ
tében oktatásügyi kormányunknak az ezzel járó esetleges — bizo
nyára könnyen elviselhető -  áldozatoktól sem szabad visszariadnia, 
ha e nagyjelentőségű intézményt valahára helyes alapra akarja állí
tani. Feltétlenül szükséges azonban kimondani irányelvül, hogy a 
képzőbe való beiratkozás és a munkájában való részvétel (az Eötvös- 
kollegium tagjait kivéve) minden jelöltre nézve kötelező!

Csakis az általános kötelezettség biztosíthatja a képzés egy
öntetűségét, a képzés folyamán észlelhető hézagok eltűnését és bizto
síthatja másrészt a képző megkívánt magas színvonalát.

Csak a tanári hivatás félreértése, lebecsülése vagy legalább is 
szem elől tévesztése magyarázhatja meg azt a mai állapotot, hogy 
négy évi egyetemi kötelezettség mellett a tanárképzőnek megtekinté
sére sem kötelezi senki a tanárjelöltet s hogy a jövendő nemzedékek 
vezetői négy éven át róhatják az egyetem padjait anélkül, hogy az 
épületében lévő tanárképző létezéséről csak tudomást is szereznének ! 
E tarthatatlan állapotnak meg kell szűnnie mielőbb.

A tanári pályára lépő ifjúnak első teendője legyen beiratkozni

W issenschaften c. előadását; bőven tárgyalja Imre Sándor: Az iskola és 
az egyetem, M. P. 1900., 265. 1. — Az Eötvös-féle szervezet, valamint 
Bartal szervezeti javaslata az ez irányú képzést még nagyon hangsúlyozta. 
L. Imre S., A középisk. tan. előkészítése, M. P. 1904., 168. 1.

* Nagyon élénken emlékszem arra a rám nézve valóban ünnepszámba 
ment órára, melyen vezető tanárom kíséretében elsőízben léptem be az 
osztályba, az oly nagyon kívánt katedra elé és előkészülésem ellenére is 
szinte összerezzentem és egész órán át alig tudtam zavaromat elpalástolni. 
Mindezek alapján nem osztozhatom abban az elterjedt felfogásban sem, 
melyet pl. Schneller is nyomatékosan hangoztat (M. P., 1899. 440. L), hogy 
erre az áthidalásra szükség van ugyan, de ebben a négy évi egyetemi ta
nulmányozás után, a középiskolában részesíttessék az ifjú, a gyakorló év 
tartama alatt. A fentebbiek, azt hiszem, elég meggyőzően igazolják, hogy 
ezt már jóval a gyakorlati év megkezdése előtt kell megadni. Maga a 
gyakorlat csak mint az előkészítés betetőzője, részben mintegy alkalma
zása jöhet számba és lehet gyümölcsöző.



abba az intézetbe, melytől a hivatására való előkészítést várhatja. Itt 
kell megkapnia a magáraliagyatott, tanácstalan ifjúnak az első útba
igazításokat is szakcsoportjának, kollégiumainak megválasztására, tanul
mányainak rendezésére. Ez az intézmény vezesse, gyámolítsa tanul
mányainak egész folyamán. Vezetőinek és pályatársainak társaságában 
itt kell gondosan elkészülnie élethivatására és ennek világosan kiala
kult képével kell majdan megkezdenie a gyakorlati évet is. Ezen az 
alapon az a vezetőre nézve sokkal könnyebb, a jelöltre pedig sokkal 
gyümölcsözőbb lesz, mint most, minden bevezetés és előkészítés nélkül.

A képzőnek ily irányú munkája érdekében az egyetemi képzés 
rendszerében is megfelelő módosítások kellenek. A mai túlhajtottan 
egyoldalú tudós-képző rendszer ezt a tervet lehetetlenné teszi. Csök
kenteni kell a kötelező egyetemi órák számát1 2 mint azt Beöthy 
már 1894-ben javasolta, ha azt akarjuk, hogy tanárjelöltjeink tanári 
kiképzésben is résztvehessenek. Csak a képző szervezetével egybe
hangzó egyetemi képzés reformjától várhatjuk jelöltjeink megfelelő 
elméleti előkészítését. -
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III.

1. A gyakorlati képzésről a középisk. törv. 61. §. 3. p. volna 
hivatva gondoskodni. Maga ez a pont is bőségesen igazolja, hogy 
tanárképzésünk rendkívül fogyatékos és egyoldalú. E törvény értel
mében ugyanis középiskolai tanári képesítést nyerhet mindenki, aki 
igazolja, hogy a középiskolai tanfolyam elvégzése után egyetemen, 
vagy műegyetemen, vagy más felsőbb iskolán (1) 4, illetőleg 5 éven 
át tanulta a szakjához tartozó tárgyakat. így tehát megtörténhetik, 
s meg is történik még ma is, hogy a jelölt kezébe kapja a tanári ok
levelet, nevelőjévé, vezetőjévé válik 35 generációnak anélkül, hogy -— 
a pedagógiai vizsgálatra, de csakis arra és csakis annak «lerázásáig», 
merő kényszerből «bevett maszlagon» kívül — valamelyes tudomást 
szerzett volna hivatásának jelentőségéről és feladatairól.

Itt világosodik meg a képzésnek az a végzetesen téves egy
oldalúsága, bogy a 4 évi egyetemi tanulással szemben csak egy évi 
hivatásbeli kiképzést kíván törvényünk és még ezt is elengedi egy

1 A hallgatóság átlagos heti óraszáma most a 30-at meghaladja, 
sőt a természettudományi fakultáson köteles gyakorlatok és laboratóriumi 
munkák miatt gyakran az 50-et felülmúlja, úgy hogy a jelölt már csak 
ezért sem ér rá a tulajdonképeni hivatása kívánta ismeretek elsajátítására.

2 Az Eötvös-kollegiummal, melyről még a külföld is elismerőleg 
nyilatkozik, ehelyütt nem foglalkozunk, minthogy «segítségét» jelöltjeink
nek csak igen csekély töredéke élvezheti.

11*
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5. egyetemi év fejében. Az a szellem, mely ez aequivalentiában nyil
vánul, a legélesebben szemlélteti : mily szánalmasan csekély becsülete 
van a tudós képzés mellett a pedagógiainak és főleg mily tévesen 
értékelik azt ma.

A múltban nem találjuk meg e ferde felfogás és értékelés ma
gyarázatát, sőt ellenkezően : gyakorlati képzésünk története arról tesz 
tanúságot, hogy a pedagógiai kiképzés jelentőségét régebben sokkal 
jobban méltányolták, hogy midőn még a képzés az egyes felekezetek 
kezében volt, nem elégedtek meg a tudományos készültséggel, hang
súlyozták a gyakorlati kiképzés szükségét és azt már akkor minden 
jelölttől kivétel nélkül megkívánták.1 2 Hanyatlást e téren csak a kép
zés állami szervezése óta észlelhetünk. Ez onnan ered, hogy az 
Eötvös-féle eredeti szervezet annak a jelöltnek, ki a «nevelési szak
osztályt» sikerrel végezte, a próbaévet elengedte. Ennek következ
ménye lett utóbb a pedagógiai képzés alól való kibúvás lehetősége.2 
A gyakorlati óv emez alapvető hibájának orvoslását Schneller, Imre 
és a kolozsvári tanári kör 1903.-i emlékirata elég nyomatékosan sür
gette. Azonban ettől eltekintve sem felel meg ez az év a rendelteté
sének úgy, ahogyan újabban az 1905. szabályzat alapján kialakult 
(1. OKTK. 1905., 144. L). Az egész gyakorló évet eddig sem vettek 
komolyan s most egyszerű formalizmussá, felesleges salanggá fog le- 
sülyedni, ha ez irányban is rövidesen radikális reform nem követ
kezik be. E megjegyzés - - amint azt szakavatottak számára külön 
kiemelni fölösleges is — nem vonatkozhatik a gyakorló főgimnáziumra, 
mert ez kezdettől fogva hivatása magaslatán állott,3 hanem csakis az 
említett 1905. rendelet alapján országszerte folyó gyakorlati képzésre.

2. Nem tekintve ama már magában véve is nagyon aggasztó 
tényt, hogy — mint azt Eináczy is megjegyezte — «sok tanár mű
ködik középiskoláinkban, akiket soha senkisem figyelmeztetett botlá
saikra és akiknek soha senki meg nem mondta, hogy milyen a terv
szerű, becsületes tanítás,4 és hogy a gyakorlati kiképzésben való 
részvétel alól még ma is ki lehet bújni : a gyakorlati évre beosztott 
jelöltek zöme, kik ezt az évet nem a gyakorló-iskolában,5 hanem

1 Y. ö. Imre S., A középisk. tan. előkészítése a gyakorlatra, külö
nösen I. részét (M. P. 1904, 149— 162).

2 L. erre nézve Imre S., u. o. 165.
3 A gyakorló-iskola e téren való nagy érdemeinek tüzetesebb m él

tatásával ehelyütt nem foglalkozhatom.
4 M. P. 1912., L sz. A latin nyelv tanításáról.
5 Waldapfel kimutatása szerint (Uj gyakorló-iskolák szervezése ; 

OKTK. 1902/3.) «az összes magyarországi végzett tanárjelölteknek csak 
V* része volt a gyakorló-iskolában».
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másutt, különösen valamely vidéki városban töltik, nem részesülnek, 
mert nem részesülhetnek kielégítő képzésben.

Az eredményes gyakorlati kiképzéshez ugyancsak nem elég 
valamely intézethez és vezető tanárhoz való beosztás. Nagyon helyesen 
hangsúlyozta már több ízben Waldapfel, hogy «a tanárképzést nem 
végezheti kellő eredménnyel más iskola, mini ahol a jelölt ép olyan 
fődolog, ép oly fontos tényező, mint maga a tanítandó gyermek ; ahol 
minden, az egész szervezet, adminisztráció, órarend, az egész munka- 
Programm a jelöltre ép oly tekintettel van, mint a nevelendő tanulóra; 
ahol a vezető tanárok tudják, hogy nekik kötelességük a tanárképzés 
ügyével és annak érdekében pedagógiával és methodikával foglal
kozni».1 2 Ezért a gyakorlati képzés decentralizációját, úgy, amint a mai 
rendszer megvalósította, semmikép sem mondhatjuk szerencsésnek- 
és az ily irányú továbbfejlesztésnek feltétlenül gátat kell emelnünk, 
ha azt akarjuk, hogy amúgy is gyenge lábon álló gyakorlati kép
zésünk egészen téves útra ne forduljon.

Ez is, mint a tanárképzőintézet, csak az egyetemi székhelyen 
lehet gyümölcsöző, aminthogy egész tanárképzésünknek már az egy
séges és harmonikus képzés, kölcsönös kiegészítés és támogatás céljá
ból is ott kell lefolynia és befejezést nyernie, ahol megindult : egye
temi székhelyen. Az ilyen városokban levő intézeteket kell elsősorban 
a gyakorlati képzés kívánalmainak megfelelőleg felszerelni, élökre 
elsőrendű vezetőket : pedagógus igazgatót és vezető tanárokat állítani 
és pedig oly számmal, hogy csakis végső szükség esetén osztassanak 
be vidéki tankerületekhez oly jelöltek, kik e kivánatukat folyamod
ványaikban kifejezik és azt kellőkép indokolják.

Ez ideális állapot megközelítését most épen, hogy hazánk egye
temeinek száma megkétszereződött, határozottan elérhetőnek találom.

A gyakorló-iskolákat egészen rendes, tipikus középiskoláknak 
képzelem, kivételes viszonyok nélkül, lelkiismeretes, képzett peda
gógusok vezetése alatt. Ez a kívánság a kérdés vitatása közben ismé
telten elhangzott.

A kiképzés menetének szervezésére irányadó lehetne a gyakorló 
főgimn. tanári testületé által még 1891-ben készített «Szabályzat- 
tervezet a középiskolai tanárjelöltek gyakorlati évéről», továbbá a 
németországi középiskolai pedagógiai szemináriumok szervezete/*

1 L. Waldapfel idézett felolvasását.
2 L. Fináczy idevágó nézetét idézett helyen.
:t «Ordnung der praktischen Ausbildung der Kandidaten für das 

Lehramt au höheren Schulen» Preusz. Centralblatt 1890., 272.). L. Ae//' ; 
Das pädagogische Seminar. München, 1908.
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I V .

1. Mindez bizonyítja a mai tanárképzés fogyatékosságát, ami 
főként a képzés egyoldalúságában, nevezetesen a gyakorlati képzésnek 
a tudományossal szemben való elhanyagolásában jelentkezik. Ennek 
legfényesebb igazolását azonban tanári vizsgálataink szervezete szol
gáltatja. A tanárvizsgálati szabályzatról joggal állítható, hogy az nem 
tanár-, hanem tudós-vizsgálati szabályzat. S az ennek szellemében 
kialakult vizsgálati rendszerünk ezt a véleményt megerősíti.

Igaz, hogy a szabályzatban elvétve a «középiskola» szó is elő
fordul. (egyebek közt a címben is), sőt szakismeret szempontjából 
a törvény 66. §-a egészen világosan megkívánja, hogy «az illető két 
vagy három középiskolai tantárgyban, melyek egy-egy szakcsoportot 
alkotnak, oly tanultságot mutasson ki, amelyből kitűnik, hogy leg
alább is a középiskolában tanítani kellő tananyagot és ismereteket 
teljesen megszerezte» és hogy «minden egyes tárgyból a vizsgálat a 
középiskola összes osztályaiban tanitandókra kiterjed». De a 67. §. 
szerint «az ismereteknek ezen szakcsoportokban megkivántató mér
tékét az egyetemi vizsgáló bizottságok meghallgatásával» megállapító 
miniszteri szabályrendeletet végig olvasva és a kialakult vizsgálati gya
korlattal egybevetve, azt találjuk, hogy e sorok hiában vannak ott a 
tanári képesítés törvényes követelményei között. Az alap- és a szak- 
vizsgálat kiterjed ugyan «azon tanszakok körébe vágó ismeretekrer 
melyeknek tanítására a jelölt képesíttetni kíván», de ez alatt nem 
szabad «a középiskolában tanítani kellő anyagot» érteni, mint azt a 
66. §. világosan megállapítja, hanem úgyszólván kizárólag csak amaz 
egyetemi kollégiumok anyagát, melyek «a tudomány önzetlen ápo
lása és fejlesztése» céljából, ennek megfelelő módon, érett hallgatóság 
számára tartatnak. Hogy ily körülmények közt a jelölt kinek 
idejét az egész négy éven át e köteles kollégiumok hallgatása le
köti «a középiskolában tanítani kellő anyagot» nemhogy el nem 
sajátítja, hanem arra nem is gondolhat, azt csak természetesnek ve
hetjük. De egyébként is a jelölt, kinek még fenmaradó napi néhány 
óráját önfenntartási és másféle gondok teljesen kimerítik, miért ta
nulna olyasmit, amiről egészen bizonyosan tudja, hogy a vizsgálaton 
nem kérdezik? Szaktárgyainak tudományos anyaga pedig — amiből 
bizonyosan kérdezik oly bő és oly határozatlan, hogy a csak 
abból való lelkiismeretes elkészülés is úgyszólván lehetetlen.

Csodálhatjuk-e, ha a non vitae séd examini discendum elvére 
kényszerített hallgató sokkal kevesebbet tud a tulajdonképen «taní
tani kellő» anyagból négy évi egyetemi szaktanulmányai után, mint 
amennyit tudott az érettségi idején s hogy így a gyakorló évét kezdő
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jelöltre nézve az órai anyag terra incognita, azt kis deákként előbb 
jól meg kell tanulnia, ha azt akarja, hogy esetleg a legelemibb kér
désben lehetetlenné ne tegye magát.

E vizsgálati rendet is okvetlenül gyökeresen kell módosítanunk 
és pedig minél előbb, mert enólkül a többi üdvös reform is ered
ménytelen marad. Meg kell változtatni mindenekelőtt a szabályzat
2. §-át, illetőleg az ebből kialakult gyakorlatot, mely szerint a vizs
gáló bizottsági tagok úgyszólván kizárólag egyetemi tanárok. Az 
egyetemi professzorok nincsenek és nem is igen lehetnek tekintettel 
«a középiskolában tanítani kellő» anyagra s nem kívánhatjuk tőlük 
már a tudomány továbbfejlesztése érdekében sem, hogy az egyetemi 
katedra és doktori vizsgálat magaslatáról leereszkedjenek az I. gimn.-ig; 
ez nem lehet az ő feladatuk.

Elég, ha kollégiumaik megválogatásában és rendezésében tekin
tettel vannak a középiskolai tanár tudományos képzésének szükség
leteire és a vizsgálaton is a tanártól joggal megkívánt tudományos 
szakképzettséget puhatolják. A középiskola anyagából, annak módszer
tani kezeléséből való vizsgálás, tapasztalt, pedagógiai érzékű közép
iskolai tanárokra bízandó. A vizsgáló bizottság ekként egyetemi és 
középiskolai tanárokból álló vegyes bizottság lenne.1 Szükséges azon
ban a köteles egyetemi órák és főkép a tudományos vizsgálati anyag 
megfelelő csökkentése2 s az alap- és szakvizsgálati anyag más elosz
tása is.3

2. Végre módosításra van szükség a -pedagógiai képzés és vizsgá
lat terén is. Ennek így, a mai viszonyok között, vajmi kevés értéke van, 
mert a jelölt a gyakorló éve alatt soknemű gondja és elfoglaltsága 
közepette alig ér rá erre készülni és csak hevenyében átfutott jegy
zeteknek friss benyomásaival lép a vizsgálatra. A pedagógiai vizsgálat 
és annak anyaga ellen valami bámulatos ellenszenv van jelöltjeink 
zömében. Ennek okát sokkal komolyabbnak és mélyrehatóbbnak 
találom, hogysem azt ehelyütt elhallgathatnám.

Említettem, mily helytelen, ferde megfontolások csalogatják

1 A német birodalom több államában ily vegyes bizottság működik.
2 Ennek az egyetemi tanárok között is vannak már hívei. Külö

nösen Веке M. küzd a tudós képzés túlhajtásai ellen. A jelöltből minden
áron tudóst faragni egyébként is lehetetlen. Nemcsak a külső körülmények, 
hanem a jelöltekben levő pszichikai okok miatt is.

3 A porosz szervezet 8. §-a határozottan mondja, hogy az általános 
és a szakvizsgálaton is a középiskolák tanítási szükségletével kell szá
molni és ehhez szabja egyes tárgyakban a követelményeket. Sinka Sándor, 
A porosz tanárképzés múltja és jelene. OKTK. 1902—03., 633. 1.
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mintegy ifjainkat a tanári pályára; hogy nem maga a hivatás, a 
vele járó nevelői munkakör szeretete, hanem annak elgondolt szép 
és kellemes oldalai avagy más egészen téves indokok vonzzák jelölt
jeink zömét e pályára. Ezek azután megfontolatlanságuk avagy tudat
lanságuk árát a pedagógiai vizsgálatra való készüléssel kezdik meg
adni. Ennek anyaga mégis csak legmélyebben vág bele a tanár hiva
tásos munkakörébe, de e pályára tévedt ifjaink nem tudnak vele 
megbarátkozni, gyűlölik, «maszlagnak» tekintik, melyet épen csak 
kényszerűségből «vesznek be» és legfontosabb feladatuknak találják 
arra rögtön a vizsgálat letétele után a feledés fátylát borítani.1

Különösen tapasztalható ez a pedagógiai vizsgálat filozófiai ré
szében. Az e téren való járatlanság nagyságáról a vizsgáló professzorok 
bizonyára sokat tudnának mondani. Gyakran a legelemibb logikai 
avagy pszichológiai kérdést még csak meg sem értik, nemhogy ki
elégítő választ tudnának adni. De nincs is más tárgy, melynek 
hallgatásától annyira irtóznának bölcsészethallgatóink, mint ép — a 
bölcsészet hallgatásától. Még a termet is kerülik, melyben az órát 
tartani szokták ; nem egyszer látni, mily megijedt arccal menekül ki 
a csalódott filozopter, ha véletlenül egy-egy filozófiai órára betévedt.2

Mindez nem nagyítás, hanem valóság. S nagyon szomorú, mert 
a tanár munkakörének nemesebb, jelentősebb része a nevelői munkás
ság s nem a puszta ismeretközlés. Már pedig — ahogyan régen tanít
ják — jó pedagógus csak a filozófus lélek lehet; csak akinek filozófiai 
belátása van, tudja magát beleélni a gyermek lelki világába és azt ez 
alapon meg is érteni. Ebből következik, hogy aki nem szereti a filo
zófiát, vagy ahhoz nincs érzéke, ne menjen tanítói pályára, mert 
abból jó tanító, a szó pedagógiai értelmében, nem lesz soha !

Minthogy pedig az államnak elsőrendű érdeke, hogy e pályára 
csak idevaló egyének jussanak, azért az egész képzésnek, még a szak
képzésnek is sokkal filozófikusabb irányt kell szabni és magának a 
bölcseletnek sokkal jelentősebb helyet biztosítani a képzés egész me
netében, mint amilyent most elfoglal. A reformnak itt is a közép
iskolából kell kiindulnia. Már ez okból, de a tanárképzés érdekeinek

1 «A pedagógiai vizsgálat egy kis kellemetlen incidens», így hatá
rozta meg egy szellemeskedő tanárjelölt.

2 Meg kell itt jegyeznünk azonban, hogy az utolsó időben — de csakis 
mintegy másfél évtized óta — e tekintetben mégis észlelhető javulás. 
A «filozófus» mint nem épen hízelgő epitheton és a «ne filozofálj »-szerűr 
kifejezések, melyek arra valók voltak, hogy velük jóakaratúlag figyelmeztes
sük a beszélőt, miszerint ép elhangzott szavaiban nem mondott épen bölcs 
dolgokat, már kezdenek letünedezni és veszíteni e közkeletű értelmükből.
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szem előtt tartása miatt is a filozófia tárgyának és főkép középiskolai 
professzorának sokkal nagyobb szerepet kellene juttatni, mint amilyen
nel ez idő szerint bír.

A középiskola filozófia-tanárának jutna ugyanis az a nevezetes 
feladat, hogy a tanári pályára lépni óhajtó ifjaknak - a pedagógus 
igazgatóval együtt — megadja e hivatás természetére vonatkozó 
felvilágosításokat és amennyiben a propedeutika tanítása közben, vagy 
egyébként is azt tapasztalná, hogy az, ifjúnak a filozófiához nincs 
semmi érzéke, azt e szándékáról lebeszélje s meggyőzze, hogy e pálya 
nem neki való.

Ha a pálya természetéről felvilágosított ifjú megmarad szán
déka mellett, már ezzel is idevalóságának némileg megnyugtató bizo
nyítékát adja. S az ilyen nem restelli majd bölcsészethallgatónak 
vallani magát. Filozófiai megvilágításban látja szaktárgyait s a peda
gógiai vizsgálat anyagát nem nézi gyűlöletesnek. Az eredmény is 
természetesen szembetűnően jobb lesz, pedagógusok kerülnek a tanulók 
elé, kikre a gyakorlati tanárképzést nyugodt lélekkel lehetne bízni.

Hogy a középiskola filozófia-tanárára e nagy és felelősségteljes 
feladat az ifjak gondos kiválogatása ráruházható legyen : a 
filozófiának mint külön tantárgynak a tekintélyét kell kiemelnünk 
abból a mostoha helyzetből, melyben most van; fel kell emelnünk 
vagy helyesebben visszaállítanunk legalább arra a fokra, melyet az 
nálunk még a 80-as évek táján is elfoglalt volt, de melyről az azóta, 
a pedagógiai-filozófiai képzés jelentőségének a tudóséval szemben való 
háttérbe szorulása miatt, lesülyedt. A Trefort-féle vizsgálati szabályzat 
még a filozófiai-pedagógiai képzés jelentőségét nagyon hangsúlyozta. 
A filozófiának mint külön tantárgynak megvolt ebben a maga méltó 
helye. A szaktárgyak közt első helyen állott és mint ilyent bármely 
más tárggyal csoportosítani lehetett, tanítására a képesítést külön 
meg kellett szerezni. Ezt az állapotot vissza kell állítanunk ! Aki a 
középiskolában filozófia tanítására vágyik, szerezze meg külön filo
zófiai szakvizsgálat útján ehhez a jogot.* Ily filozófiai belátással és 
képzettséggel biró tanárok nagyot lendítenének egész közoktatás- 
ügyünkön. Megfelelő vezetői lennének tanítványaiknak és a vezetésük 
alá kerülő jövendő kollegáiknak, mindenesetre megfelelőbbek, mint 
ma sok vezetéssel megbízott tanár, kik — Fináczy szavaival - 
gyakran maguk is vezetésre szorulnának.

Filozófiailag képzett, széles látókörű szaktanárokra bízandó utó

* Esetleg elfogadható volna a filozófiából, mint főtárgyból való 
doktorátus is.
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daik megválogatása és azoknak méltó utódokká való kiképzése is,, 
tehát a tanárképzés kezdete és befejezése.

*

Az előadottak velejét a következőkben foglalom össze :
A középiskolai tanárképzés mai állapota nemcsak a középiskola 

reformja miatt kíván lehetőleg gyors orvoslást, hanem mert számos 
más, nagyjelentőségű művelődési, sőt szociális és gazdasági kérdé
sünkben is csak ennek szerencsés megoldása után várhatunk javulást. 
E nagyjelentőségű reform könnyen, minden különös rázkódtatás nél
kül hajtható végre. Módjai :

1. A reform nem az egyetemen, hanem a középiskolában kez
dődjék. Evégett szükséges :

2. A tanári pályára való ifjaknak az illető középiskola peda
gógus igazgatója és a filozófiát tanító, abból külön képesített tanára 
által való gondos megválogatása oly értelemben, hogy adják meg e 
pályát választó ifjaknak a hivatás természetére és minden egyéb viszo
nyára a szakszerű, lelkiismeretes felvilágosítást; aki nézetök szerint e 
pályára alkalmatlan, annak ezt jóakaróan mondják meg s egyéniségé
nek megfelelőbb pályát ajánljanak neki. Ugyanők utasítsák az e hiva
tást választó ifjút további útbaigazítás végett a tanárképző-intézetbe.

3. A tanári pályára lépett ifjúnak első köteles teendője a tanár
képzőben felvétel végett jelentkezni ; itt kapja meg a részletes fel
világosítást tanulmányainak szakszerű rendezésére.

4. A tanárképző-intézet számára az egész képzés menetében 
középponti helyet kell biztosítanunk. Az egyetemmel kapcsolatos, 
ettől és szellemétől azonban független, gyakorlati célzatú intézmény 
legyen ; hivatása : előkészíteni a jelöltet a gyakorlati évre.

5. Az egyetemi képzést is ennek megfelelőleg, ezzel harmoni
kusan át kell szervezni. (A tanárképzés igényeit a kollégiumok tárgyá
ban, valamint azok elrendezésében lehetőleg tekintetbe kell venni ; a 
köteles óraszámot lehetőleg annyira redukálni, hogy a jelöltek tanár- 
képezdei kötelezettségüknek is eleget tehessenek.)

6. A gyakorlati kiképzésben való részvétel kötelező minden je
löltre, alóla semmiféle címen senki nem vonhatja ki magát.

7. Gyakorló iskolaként elsősorban egyetemi székhelyen levő 
intézetek jelölendők ki.

8. Maga a gyakorlati képzés, a gyakorló-gimnázium 1891-iki 
tervezete figyelembevételével, a németországi középiskolák mellé szer
vezett pedagógiai szemináriumok mintájára szervezendő.

9. Vezető tanárul elsősorban filozófiából külön képesített, peda
gógiailag képzett tanárok alkalmazandók.
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10. A gyakorlati képzés tartamára — legalább egy tanév 
adassék minden arra szorult jelöltnek ösztöndíj, hogy ha tanul
mányai addigi folyamán nem volt is, legalább ez idő tartamára legyen 
felszabadítva önfentartási gondjaitól; így lelkiismeretesen készülhessen 
és méltó lehessen állására.

11. Az alap- és a szakvizsgálati anyagot szükséges a reformált 
képzés szempontjából átvizsgálni és pontosan körülhatárolni.

12. Szaktárgyaiból a jelöltet egyetemi tanárokból és középiskolai 
pedagógus-tanárokból alakított vegyes bizottság vizsgálja.

13. A tanárképző, az egyetemi tanulmányok és egyáltalában az 
egész képzés harmonikus szervezésének részletesebb kidolgozása meg
felelő számú, elismert középiskolai pedagógus bevonásával történjék.

F o d o r  M á r k u s .



K IS E B B  KÖZLEMÉNYEK.

Budde pedagógiai rendszere.

Gerhard Budde neve sűrűn szerepel a modem német pedagógiai 
irodalomban. Majd minden dolgozatában Eucken neoidealizmusának 
rajongó híve gyanánt mutatkozik be és ezt a filozófiai irányzatot 
ajánlja biztos kalauzul a mai pedagógiai elmélet összekuszált ösvényei 
között. Legújabb műve : Noologische Pädagogik (Langensalza. 1914. 
n 8°, 436 lap ; ára 9 márka) ; mintegy összegezi eddigi tanulmányai 
eredményét. Aki tehát egyéb munkáit ismeri, itt újat alig fog találni. 
Budde e művében is Eucken gondolatvilágának hű tolmácsa, nagyon 
kevés önállósággal. Azonban vállalkozása mégis figyelmet kiván, mert 
határozott filozófiai rendszerre, Eucken noetizmusára helyezi pedagó
giai elméletét, ami már magában véve is érdem, szemben a mai 
napság gombamódra szaporodó, de rendszerint filozófiai alap nélkül 
szűkölködő pedagógiai eszményekkel és teóriákkal, melyek az inga
dozó alap ellenére is hívőket tudnak vonzani. Ez ephemer jelensé
gekkel szemben Budde törekvése komoly megbecsülést érdemel.

A munka főrészei : a históriai-kritikai rész, a filozófiai alap
vetés és a teoretikus fölépítés.

Budde világosan látja célját és egy pillanatra sem téveszti szem 
elől. Xoologihus-пак azért nevezi el pedagógiáját, mert legfőbb állás
pontját nem a közösségben keresi, mint a szociális pedagógia, nem 
is az egyén szabadon lebegő hangulatában, mint az individuális peda
gógia, hanem az emberélet körén kívül haladó, időfeletti rendben : a 
szelleméletben. Felfogása szerint tehát az ember sem nem szociális, 
sem nem individuális, hanem első sorban kozmikus lény. Az ember
nek a rendeltetése ugyanis a szellemélethez való viszonyában gyöke
rezik, miért is a nevelés legfőbb célja humanisztikus-nak nevezhető, 
s ennek a szociális és a természetes cél feltétlenül alárendelendő.

Ez a cél azonban nem érhető el többé azon az úton, melyen 
a korábbi nemzedékek haladtak, vagyis a neohumanizmus útján, 
hanem egyes-egyedül a nemzeti szellemű nevelés alapján. A német
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szellem ugyanis Budde szerint a hellénség és keresztyónség szintézise, 
minélfogva a német idealizmusnak kell az egész nevelés alapjává 
válnia. A nemzeti szempont eme hangsúlyozása és annak nem poli
tikai, hanem filozófiai érdekből való okadatolása Budde művének 
legérdekesebb és legeredetibb eszméje. A programm tehát megvolna, 
de ez végre nem hajtható, mielőtt le nem számolunk korunk peda
gógiai jelszavaival. Mindezeket a szerző igen jól ismeri és a róluk 
mondott bírálata is találó, csak a fölösleges bőség, mellyel egyes 
irányokat tárgyal, túlságosan megnöveszti munkája terjedelmét. így 
az individualizmusnak és szocializmusnak, mint szellemi áramlatok
nak a történeti tárgyalása (Pöhlmann, Stein L. és Eucken nyomán) 
bátran kimaradhatott volna, a mű teljességének kára nélkül. Teljesen 
indokolt ellenben a sajátosan pedagógiai áramlatok jellemzése. Itt a 
pozitív szociálpedagógia köréből szóhoz jut Comte és Bergemann, az 
idealisztikus szó ciálpedag ágidból pedig Natorp. Mint az individuális 
pedagógia képviselője megjelenik : Nietzsche, az arisztokrata individua
lista, mellette a «Kembrandt als Erzieher» szerzője és P. deLagarde; 
Ellen Key mint a korlátlan individualizmus apostola s mellette Bonus. 
Gurlitt és végül Tolsztoj, a vallásos alapon álló individualizmus szó
szólója. Kritikáját írónk abban foglalja össze, hogy a szociális peda
gógia az embert egyoldalúan természeti és társadalmi lénynek fogja 
fel, Nietzsche és hívei viszont az emberi élet körén belül akadnak 
meg, amennyiben a szociális kötelékkel a kozmikus köteléket is elve
tik ; Tolsztoj meg az embert összeköti ugyan a transzcendentális világ" 
renddel, de kiszakítja az emberi kultúrából és ezért a jogosult szo
ciális követeléseknek nem tesz eleget. Ezért oly világnézethez kell 
fordulnunk, mely az ember valamennyi (kozmikus, szociális, indi
viduális) oldalát egyaránt méltányolja. Ilyenül kínálkozik Éneken 
filozófiai rendszere. E rendszer jellemző vonása, hogy szemben korunk 
naturalizmusával és intellektualizmusával, szemben az emberi szférákon 
belül maradó individuális és szociális kultúrával, határozottan vallja 
ogy önálló, emberentúli szellemi élet létezését. E tételhez pedig, mint 
Eucken hiszi, nem metafizikai spekuláció alapján jutott el, hanem 
magának az életnek a tanulmányozása révén, amint az a történelem
ben, erkölcsiségben, tudományban, művészetben és vallásban nyilvá
nul. Ezekben lép elénk az önálló szellemiség. Ez az önálló szellem
eiét azonban nem kész mennyiség, hanem súlyos probléma, mert csak 
makacs tusa után jut diadalra mind az egyesben, mind a történelem
ben. A szellemiség nem hull készen az egyes ember ölébe, hanem 
küzdenie kell érte. Az ember rendeltetése épen az, hogy ezt a szel
lemi életet elsajátítsa, mert nem az emberi szférában, hanem e transz
cendentális régióban rejlenek az ember etikai magatartásának a nor
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mái. Folytonos és fáradhatatlan tevékenységet követel tőlünk a szel
lemvilág a jog és szeretet országának fölépítése érdekében. Eucken 
filozófiájának jellemző vonása tehát az aktivizmus. Másik vonása 
pedig a perszonalizmus. Éneken is, mint F. W. Foerster és a szemé
lyiség pedagógusai (nálunk Schneller I. és iskolája) pontosan elvá
lasztja a puszta individualitást a személyiség (Persönlichkeit) fogal
mától. A személyiségben szerinte benne van a természeten való felül
emelkedésnek, a tiszta szellemiség érvényesítésének a gondolata. Más 
szóval, személyiséggé az ember csak a szellemélet elsajátítása által 
lehet. Ebből következik, hogy a nevelés legfőbb feladata a növendék 
olyatén vezetése, hogy a szellemi életet öntevékenységgel és szabad
sággal magáévá tegye, úgy hogy a noológikus pedagógia a szociális 
és individuális pedagógián felülemelkedve a szellemi életben gyöke
rező személyiség pedagógiájává lesz.

E nézőpontról nyeri helyes megvilágítását a modern natura- 
lisztikus pedagógia, mely a közvetlen jelenbe akarja a növendéket 
beállítani és a múlt nyűgétől mindenestől megszabadítani ; továbbá a 
német iskolákba Hegel óta (1837) bejutott intellektualizmus, mely 
karöltve jár a historizmussal, ertciklopedizmussal és politizmussal és 
melynek jelszava az értelem formális képzése. Ezzel a német tan
rendszer elhagyta volt a neohumanizmus (W. J. Humboldt, F. A. 
Wolf stb.) által kitűzött perszonalisztikus-humanisztikus célt, amely
hez a noológizmus visszavezet, csakhogy más úton : a német idealisz
tikus kultúra útján. Ugyancsak felhasználja a noológikus pedagógia a 
szociális és individuális pedagógia helyes követeléseit is, tévedéseit 
pedig megszünteti. A «noológikus* pedagógia a nevelés elé 3 célt tűz 
ki : a legfőbb a humanisztikus, ez fejezi ki az ember igazi rendelte
tését ; a második a szociális ; az utolsó a természetes. Az első az 
embert szellemlénynek tekinti, a második a tapasztalati világ, a har
madik a természet tagjának. A nevelés eszközei pedig: a tanítás, a 
fegyelem és a szabadság.

A tanítás céljai az általános nevelői céloknak vannak aláren
delve. A tanításnak tehát arra kell törekednie, hogy a szelleméletnek 
a növendékben rejlő forrásait megindítsa. E források pedig a kedély, 
akarat, értelem és képzelet. Egyiket sem szabad a másik rovására 
ápolni. A szociális cél történeti és állampolgári nevelést követel, a 
természetes cél pedig a természet törvényeinek a megismertetését. 
Az egyes tantárgyak e hármas cél szempontjából vizsgálandók. 
A centrális tárgy a német nyelv és irodalom, ebben talál kifejezést 
a német szellem, a német idealizmus, amely nélkül (Németországban) 
humanisztikus nevelés nem képzelhető. A humanisztikus cél elérését 
a németen kívül elősegítheti a filozófia intenzivebb tanítása, a vallás
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és a történelem. Mindezeknek azonban nem ismereteket kell közöl
niük, hanem inkább a kedély- és akaratélet szférájába hatolniok. 
De az idegen nyelvek, matematika, természettudomány, földrajz és 
technikai szakok is szolgálhatják a humanisztikus célt. A szociális 
cél szolgálatában áll aztán a történelem, amennyiben betekintést nyújt 
népek, államok, alkotmányok fejlődésébe ; a földrajz, mely a szülő
földből kiindulva mind szélesebb körökbe vezeti a tanulót, továbbá 
az alkotmánytan. De a szociális célt szolgálja a számtantanítás is, 
mikor tekintetbe veszi a gyakorlati élet szükségleteit, nemkülönben 
az idegen nyelvek pl. a latin, mely az ókor és újkor történeti össze
köttetését közvetíti. A görög nyelv ellenben csak a tanulók elite-jének 
való. Budde e helyt (360. 1.), mint annyiszor, Euckenre hivatkozik, aki 
elismeréssel szólt a görög nyelvtanításnak Magyarországban történt 
rendezéséről. Ugylátszik, a görögpótló tanfolyamunkra céloz. A szo
ciális cél teszi szükségessé az angol nyelv, nemkülönben a technikai 
szakok (kézimunka) tanitását. Végül a természetes cél szempontjából 
elsősorban fontosak a természettudományok és a matematika, továbbá 
a test ápolása (egészségtan).

A tanítás szervezésére vonatkozóan Budde azt kívánja, hogy 
9 éves korukig (csak?) járjanak a gyermekek az általános népisko
lába, azután fellépnek az egységes német gimnáziumba. A leányok 
amennyiben nem akarnak felsőbb leányiskolába járni, a 15-ik élet
évig a népiskolában maradnak, azután pedig különböző továbbképző 
tanfolyamokban nyerik kiképzésöket. A tanítás általános metodikus 
elve az öntevékenység és az erő felkeltése.

A tanításnál jóval rövidebben szól írónk a fegyelemről, mely a 
ház és az iskola között oszlik meg és szintén a nevelés hármas cél
ját tartozik követni. A fegyelemmel szorosan kapcsolatos a szabad
ság. Budde itt főleg a «tanulók önkormányzása» mellett kardoskodik, 
amint az Amerikában (school-city-system) és egyebütt használatban 
van. De a szabadság érvényesítendő szerinte a tanításban is, mert 
nem lehet minden tanulótól mindent követelni, hanem bizonyos 
mozgási szabadságot kell adni a munkakör megválasztásában. «Weg 
mit dem Phantom der allgemeinen Bildung. Eine Bildung für alle 
gibt es nicht ; bei dem Einzelnen müssen alle die Seiten ausgebildet 
werden, die wirkliche Anlagen zeigen ; es muss so gebildet werden, 
dass die stärkere Anlage mehr zu ihrem Recht kommt, als die 
schwächere. Dann erhält der Einzelne die richtige harmonische Aus
bildung» (416. 1.). Az utolsó fejezetben írónk a néptanítók, tanárok 
képzéséről, az ifjúság gondozásáról és az általános népmívelésről 
emlékszik meg röviden.

Megállapíthatjuk, hogy jól esett olvasnunk Budde művét és
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átérezni azt a lelkesedést, mely a maga eszményéért eltölti. Az azon
ban bizonyos, hogy az ő elmélete sem dönti el egyszersmindenkorra 
a nevelés és oktatás nagy kérdéseit.

Nagyon helyes az a törekvése, hogy pedagógiai elméletét filo
zófiai alapon építi föl. De azonnal felvetődik az a kérdés, biztos-e az 
alap, melyen az elmélet nyugszik ? Szívesen elismerjük, hogy Eucken 
rendszere egyike á modern idealizmus legszebb rendszereinek. De 
sebezhető oldala ennek is van. így pl. az Eucken perszonalizmusának 
nem világos az antropológiai alapja , továbbá nem kapunk határozott 
feleletet az egyén és a szellemvilág viszonyára vonatkozóan : a szel
lemvilág ugyanis Eucken szerint nem kész, hanem az emberek közre
működésével fejlődő valóság; de akkor hogyan lehet idő és ember- 
feletti? És kérdés, hogy sikerült-e Buddé-nak Eucken noetizmusából 
minden teoretikus követelést levezetni, illetőleg a modern pedagógia 
alapelveit e rendszerrel összhangzásba hozni ? Hát elismerjük, hogy 
Budde sokszor igen ügyesen felhasználja Eucken rendszerét vagy annak 
egyes tételeit, nyilatkozatait saját elméletének támogatására, de 
némelykor mégis az a bizonyos Prokrustes-ágy jut eszünkbe ; máskor 
meg úgy érezzük, hogy szerzőnk az elmélet kedvéért erőszakot köve
tett el a tényeken (pl. a tárgyaknak a 3 cél szempontjából való 
csoportosítása). Röviden : Budde műve sem tökéletes rendszer, de 
gazdag tárgyismerete, modern szempontjai miatt mégis élvezetes 
olvasmányul szolgálhat és egyúttal jó bevezetés a mai kor pedagógiai 
reformmozgalmaiba. Szelényi Ödön.

A háború és kultúra kérdése az irodalomban.

A háború és a kultúra sokféle kapcsolata a nagy sorsfordulat 
kezdetétől fogva természetszerűen érdekelte a művelt embert. Ennek 
főoka az az érzés volt, melyben közösen vivódva, az első napokban 
mindnyájan megcsalva éreztük magunkat a kultúra üdvözítő erejébe 
vetett hitünkben és bizalmunkban. Sokan, épen az idősebbek, kiknek 
már elég időt adott az élet ezt a hitet világnézetté avatniok, bár 
személyük szerint egyáltalában nem vagy csak távolról érintette őket 
a háború, mégis mai napig lelkűk mélyéig le vannak foglalva az ér
deklődéstől, mert egész műveltségük erejével rajongva csüggtek a 
kárvallott kultúrán, mindazon, amit a kultúra lelki táplálékul nyújtott 
nekik s most figyelő lelkűk finom műszerével remegve kutatják, mi 
várható a művelődés jövendőjére nézve a háborúval kapcsolatban, fő
képen pedig a nagy háború lezajlása után?!

A két — általános felfogás szerint oly ellentétes — dolog kap
csolatára vonatkozó kérdésnél számos olyan szempont érvényesülhet,
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melyet a mostani időket megelőzőleg nem is sejtettünk vagy amelyekre 
egyelőre nem gondoltunk ; mert szinte váratlanul tolul elénk a kér
dések halmaza. Mi a hatása a háborúnak az emberiség általános, 
mondjuk : nemzetközi kultúrájára ? Minő e hatás az egyes nemzetek 
művelődésének jövendőjére? Csakugyan kizárja-e egymást háború és 
kultúra ? Mi része van a mai kultúrában a múlt idők háborúinak ? 
Nem szerepelnek-e a mai háború okai közt a kultúra tényezői, vív
mányai? Mi derül ki a háborúban arra nézve, vájjon az anyagi vagy 
a szellemi kultura-e a felsőbb rendű, az értékesebb ? s. i. t.

Néhány irodalmi formába öntött, nevezetesebb nyilatkozat, rész
letesebb vélemény és tanulmány — hazai és külföldi —, melyek 
ellentétes tudományos táborokból, egymással ellenséges szociológiái 
nézetek hirdetőitől, különböző műveltségi irányoknak hódoló egyéni
ségektől származnak (ez éppen az érdekes bennük !) s melyek bizonyára 
csak töredékes részét adják az idevágólag megjelent gondolatoknak, - 
némi bepillantást engednek ez érdekes, bennünk állandóan ott vibráló 
kérdés alakulásaiba. E bepillantás leginkább ránk, a jövő alakítását 
politikusoknál, diplomatáknál, hadvezéreknél vagy bárki másnál 
hathatósabban végező pedagógusokra nézve a leggyümölcsözőbb. 
Természetes, hogy a német szellem vetette föl leggyakrabban e vonat
kozások kérdését ; az a szellem, mely a németség csodálatos termelő 
erejénél s lelki'; gazdagságánál fogva, már az események első négy 
hón apjában mintegy 1400 önálló könyvet és füzetet hozott létre, nem 
is szólva a folyóiratok rengeteg háborús cikkéről.

Ezzel szemben egyelőre nincs módunkban — bár, igazságosságra 
t örekedve, szeretnők megvizsgálni, hogy a másik fél kulturném- 
zeteinél, a francia és angol gondolkodásban hogyan alakul, a háborús 
irodalomból kitetszőleg, e kérdés vizsgálata. A priori nem kételkedünk 
benne, hogy ők is lelkiismeretük mérlegére tették a kérdést; de bizonyos, 
hogy a németek, kik egyenesen kultúrájukat védő szent háborúnak 
(der heilige Krieg, der deutsche Krieg) tekintik önvédelmi harcukat 
majdnem a föld teljes kerekségét átölelő hét ellenségük ellen — egész 
lelkűkkel érdeklődnek a háború és kultúra kapcsolatainak problémája 
iránt s bár ellenfeleiktől sűrűn kapták a «barbár» nevet, mégis 
valósággal alapjává tették e kérdést egész háborús gondolkodásuknak.

Érdekesen nyitja meg a sort Kure Engelbrecht Der Deutsche 
und dieser Krieg (Berlin, 1914—15) címen megjelent könyvének Der 
Krieg als Kulturmacht с. I. fejezete. A háború és kultúra kapcsolatának 
vizsgálatában első sorban a fogalmak tisztázására fordít főgondot. 
Vizsgálja, helyesen használták-e mindig a kuliura szót annak jelölé
sére, amiben az utóbbi évtizedekben az emberiség legnagyobb haladása 
mutatkozott? Fejtegetése kesernyés gúnyos fájdalommal utal arra,

12Magyar Paedagogia. XXIV. 3—4.
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miként ábrándított ki bennünket a háború a technika vívmányainak 
föltétien s minden egyebet, főleg szellemi dolgot másodrangra vissza
szorító imádásából ; mert ime a háború rombolásai alatt a technika 
csodái közül nem egy kártyavárként omlott össze ugyancsak a technika 
csodáinak, a természettudomány vívmányainak segítségével. Ezért hát 
kétely szánhatta meg lelkünket, vájjon igazán kulturális eszközök-e 
azok, amik rombolásra használtatnak föl? S e kételyből azt a gondolatot 
fejti ki, hogy a technika és természettudomány vívmányainak túlbe
csülése olyan tévedése volt az emberiségnek, mely a kultúra és a 
civilizáció fogalmának összezavarásából származott. Yoltaképen a civi
lizáció adományaival volt dolgunk, mikor mi kulturjavakban gazdagok
nak hittük maguknat a technika vívmányai által. Mindabból, amire 
büszkék voltunk, csak a tiszta szellemi erő, a benső vívmány, a tetterő 
maradhat meg érték gyanánt. Megnyugvással és önérzettel állítja, hogy 
ha a német technika alkotásai nem estek a háború rombolásának 
áldozatul, ha mindezek mint a német szellemi erő emlékei fönnma
radnak, ez ismét csak szellemi erőknek köszönhető, a hadsereg hatalmas 
lelki erejének. A kultúra nem építményekben, találmányokban s effé
lékben áll ; mindez a kultúrának csak eredménye, de nem maga a 
kultúra. S amennyiben a háború erről fölvilágosít bennünket, volta- 
képen kulturmissziót, nevelői feladatot teljesít negativ munkájával. 
Azonban pozitív értelemben is kulturhatalomként érvényesül, mert 
megtanít helyesen értékelni a valódi kulturjavakat. Kétségtelenné teszi, 
hogy ezek, pl. művészi remekalkotások vagy más effélék, nemcsak 
függetlenek a kortól, a pártküzdelmektől, egyéb elfogultságoktól, ha
nem bizonyos mértékig nemzetköziek, az egész emberiség birtokai. 
Shakespeare, Dante pl. nem vesztik értéküket, nemzetük akármilyen 
viszonyban áll is hozzánk. Ez az értékeket tisztázó munkája a hábo
rúnak bizonyítja, hogy a valódi kultúra bölcsője az emberi lélek ; 
ezt kell művelnünk a jövendő számára.

Otto von Gierke berlini egyetemi tanár Krieg und Kultur 
(Berlin, 1914) c. beszédében szintén arról a látszólagos rombolásról 
elmélkedik, melyet a háború az emberiség eddig elért magas kultú
ráján elkövet, különösen az otthon maradtak lelkében. A kultúra 
leghatalmasabb rombolója azonban egyúttal leghatalmasabb teremtője 
is a kultúrának s erre nézve a történelemre hivatkozik. A háború min
den időben nemcsak a fegyveres erők nagy examene volt, hanem 
próbára tette a közösség erkölcsi erejét is ; elsöpörte azt, ami belsőleg 
rothadt volt és érett az elmúlásra s mindig újabb, gazdagabb életre 
keltette azt, ami bensőleg egészséges és életrevaló volt. Böviden átpil
lantván a német nemzet történetét, megmutatja, hogy a németségnek 
minden egyes háborúja mint vitte közelebb a nemzetet az egységhez, az
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anyagi és szellemi kultúra főforrásához. Ebben az értelemben az 1870. 
háború a német népre nézve Isten kegyelmes ajándéka volt. Bizonyí- 
tékú fölsorolja az 1870. háború utáni nagy német egységnek s a 
belőle eredő fölvirágzásnak kulturális momentumait. Fölveti azon
ban a kérdést, vájjon megőrizte-e a németség a nagy államalkotó 
erényeknek belső vívmányait a béke évtizedeinek végéig? S itt 
keserűen konstatálja, hogy az egység igazi lényege, az együttérzés, 
főleg a nemzeti szellem sokat szenvedett a pártharcokban ; az idegen 
eszmék túlzott csodálata lett lassan úrrá s vele a kozmopolitizmus, 
a szónak lehető legrosszabb, erkölcsileg sekély értelmében. A béke 
szeretetéből férfiatlan pacifizmus eredeti, az ideálizmus üres szólássá 
lett, materialisztikus világnézet s az erkölcsi világrendben való hit 
ingadozása lett uralkodóvá. E veszedelmek ellen, a nagy benső egy
ség, s így a kultúra forrásainak újjáteremtósére szinte isteni ajándék 
ismét a németekre a rájuk kényszerített háború. S itt látja Gierke a 
most folyó háború jövendő nagy kulturális eredményeit kialakulni. 
Az ő véleménye szerint a német kultúra lesz az, mely Európa közép
pontjából áldásait szétsugározni fogja. A német kultúrának a külön 
nemzeti kultúrák kiegészítőjéül kell szolgálnia s el kell enyésznie 
minden szimpátiának, mely a francia kultúra iránt fönnállóit. Azt 
hisszük, itt a tudós német professzor kissé messze ment következ
tetéseiben s e felfogás érvényesülése, amint látjuk, már határozott 
•eltérést jelentene eddigi nézeteinktől s egészen új pedagógiai célokat 
állítana előtérbe. A megerősödő német kultúrától azonban Gierke a 
németségre nézve is sok eredményt vár. Mindenekfölött az erkölcsi élet 
teljes megtisztulását. A német kultúra — úgymond — erkölcsi kul
túra : a hűség, kötelességteljesítós, komoly életfelfogás, egyszerű és 
egyenes gondolkodás, igazságszeretet, bátorság s magasabb életcélban 
hivő vallásosság és istenfélelem erényeinek uralma.

Karl Lamprecht, a lipcsei egyetem történettanára három elő
adásában (Krieg und Kultur, Leipzig, 1914) szintén a háborúnak s 
a speciális német kultúrának kapcsolatait világítja meg. Figyelmeztet 
arra, hogy a háború már eddig is a kultúra életének milyen érdekes 
jelenségeit váltotta ki a népek leikéből. Először azt, hogy a nyugati 
szlávok (csehek, lengyelek s a délszlávok nagy része) mind a német
ség mellé állottak; ebben nem faji, hanem kulturális erők működtek 
s ily módon a nyugati szlávok a római eredetű német kultúra hatás
körébe jutottak, szemben a keleti szlávok bizánci eredetű kultúrájá
val ; másodszor azt, hogy a nyugateurópai művelődés eltávolodása a 
középeurópaitól teljessé vált. Azonban nem elégszik meg a jelenlegi 
eredmények ilyen fölületes vizsgálatával, hanem ezekkel együtt a mos
tani háború várható nagy kulturális eredményeit mind müvelődós-

12*
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történeti alapon már a XVIII. század közepétől kezdve készülő
iéiben levőknek igyekszik bemutatni. A XVIII. század közepe óta 
alakuló kultúráiét az a jogcím, az a bizonyítvány, melyet a németség 
magával visz, mikor a nemzetek körében- világtörténelmi jelentőségű 
állást, némely dolgokban pedig vezető szerepet igényel. S ebből a 
gondolatból mi is rendkivül sokat tanulhatunk jövendőnkre nézve. 
Lamprecht tehát inkább az elmúlt másfél évszázad kultúrájának össze
függését keresi a mai háborúval. Eészletes képét adja a mai német 
művelődés kifejlődésének s azoknak az állapotoknak, melyekben a 
háború a kultúrát találta, sőt végül néhány jelét is konstatálja annak 
az új fázisnak, mely a háborúval beállott : a nemzeti momentumok 
erősödését, a bekövetkezett érzületi egység némely előrevetett jeleit, 
stb. E gondolatmenetében néhány szép sort szentel a nevelés törté
netének és jelentőségének is, mint amelynek törekvései nélkül a mai 
világ alakulatai meg nem érthetők. Nagyon érdekes történeti fejtege
tések azok, melyekben a mai harcos, győzelmes német lélek kialaku
lását rajzolja. Egy részlete különösen tanulságos, ott, ahol az általános 
hadkötelezettség fejlődését említi. A német állami élet — úgymond — 
szerencsés módon úgy alakult, hogy a kötelességek mindig korábban 
fejlődtek ki, mint a jogok. Boldogtalan az a nemzet minden körül
mények között, mely mindig pusztán csak jogok után áhítozik. Előbb 
jöjjenek a kötelességek, azután majd maguktól beállanak a jogok is. 
E néhány szóban kész nemzetnevelési programm rejlik. Arra a kér
désre azonban, hogy a kultúra azon magaslatán áll-e a németség, 
melyet majd mint vezető államnak el kell foglalnia, nem mór 
egészen határozott igennel felelni. Sok tennivalót lát még nemzete 
előtt, melyek között legfőbbnek azt tartja, hogy az 1800 körül kelet
kezett német műveltség klasszikus erkölcsi ideáljaival kell eltelnie. 
A közoktatás számára pedig célul óhajtja kitűzni az erős német 
műveltség hangsúlyozását és szorgalmazását. Nagy probléma, a teljes 
nemzeti megerősödés feladata előtt látja nemzetét, minden pedagógiai 
törekvésnek e megerősödés szolgálatába kell állania.

Gustav Schiefler (Unsere kulturellen Verantwortungen nach 
ilem Kriege. Hamburg, 1914) tisztán látja, hogy a háború befejezése 
után nem a nyugalom napjai fognak elkövetkezni. A sors másodszor 
is kopogtatni fog és kérdezi majd, vájjon csak a katonai követelmé
nyeknek tudott-e megfelelni Németország avagy rátermett-e a bekö
vetkezett politikai, szociális és kulturális követelmények kielégítésére 
is ? E munkára több nemzedék ereje lesz szükséges. Schieflert azok 
a feladatok és felelősségek érdeklik, melyek esztétikai-kulturális téren 
jognak előállani. Nemcsak a háború idejére és annak érdekében, ha
nem a háború utáni időre is nagyon fontosnak és örvendetesnek



K IS E B B  K Ö Z L E M É N Y E K . 1 8 1

tartja azt az átalakulását a német szellemnek, mely szerint a mate- 
rialisztikus világnézet 10 15 év óta lassankint tért enged az idea
lisztikus felfogásnak. Boldogítónak fogadja el ezt a tudatot, mert győ
zelem esetén hasonlíthatatlanul nagy szellemi és kulturális nemesség
nek kell előállania belőle, legyőzetés esetén pedig ez a szellem lesz 
az egyedüli mentőeszköz, melyből újjászületés remélhető. Természetes, 
hogy Schiefler szívesebben időz a győzelem derült gondolatánál s bízik 
benne, hogy a diadalmaskodó németség boldogságában nem lesz el- 
bizakodottá, hanem kutatni fogja, hogy mi lesz a feladata, kötelessége, 
s vizsgálódásában arra az önérzetes eredményre fog jutni, hogy nem
csak Európának és a világnak, hanem önmagának is avval tartozik, 
hogy német szellemi virágzást hozzon létre, olyan virágzást, mely a 
XX. századra rányomja a maga bélyegét : a XX. századot német 
századnak fogják nevezni. Schiefler előadását a Hamburger Kunst- 
gesellschaftban tartotta s azért vizsgálódásaiban arra az aggódó, 
pesszimista kérdésre is választ keres, nem következnek-e a háború 
után minden finomabb szellemi munkásságra, főleg a művészetekre 
rossz napok, nem tipor-e le mindent a háború nyomában járó eldur
vulás? S válaszul azt a vigasztaló reményt fogadj i el, hogy bá 
a háború nem kedvez a múzsáknak — utána az az említett ideáliz
mus, melynek kialakulása már most megállapítható, fogja a vesze
delmet ellensúlyozni. Utolsó felelősségteljes kulturális feladatul azt 
tűzi ki a németség számára a háború utáni időre, hogy meg kell 
teremtenie az új német típust, mint ahogy a történelem folyamán 
megtermett a görög tudós, a római polgár, az olasz renaissance-ember, 
a spanyol hidalgo, a francia udvaronc, az angol gentleman típusa. 
Egyelőre nem kívánja a Lichtwark által fölállított három típus 
egyikét sem véglegesen általánosítani, se a német professzorét, se a 
német néptanítóét, se a német katonatisztét, — de szívesen látja a 
német katonatisztnek befolyását a jövendő németség nevelésére.

Hugo Gaudig, lipcsei iskolaügyi tanácsos is kitér, bár csak 
futólag, Paedagogisches Denken in diesen Kriegszeiten c. tanulmá
nyában (Zeitschrift f. pád. Psych, u. exp. Pád. 1915. 1.) a háború és 
kultúra kapcsolataira. Megállapítja, hogy a németek hajlandók voltak, 
nagy világkulturális küldetésükre gondolva, a nemzetköziség, a nemzet- 
fölöttiség gondolatáig elmenni. A győzelmes háborút végigküzdő né
metség erős önérzete azonban a jövőben el fog utasítani magától 
minden lanyha, értéktelen internacionalizmust s akik e visszahatás 
gyors eltűnésére számítanak, azok csalódni fognak. A német nép kul
túrája, melyre a háború után derűs kilátás nyílik, német nemzeti 
kultúra lesz, melyben saját erejét fejti ki majd és saját életét éli. 
Nem volna azonban német kultúra, ha a nemzeti elemek uralma
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mellett idegen kulturelemeket nem venne föl magába, csak olyanokat 
azonban, melyeket asszimilálhat. Mennyi bölcs tanulság van e fejte
getésben mireánk nézve is !

Eésztvesz e nemes gondolatversenyben August Messer, giesseni 
egyetemi tanár is Der Krieg und die Schule c. tanulmányával (Zeit
schrift f. päd. Psych, u. exp. Päd. 1914 11—12.). Értekezése főleg 
a háború kulturaellenes hatásainak az ifjúság lelki világában való 
paralizálására törekszik útmutatásokat adni, hogyan kell az erkölcsi 
alapelvek megrendülése, a kalandvágy terjedése, az igazságtalan há
ború gondolata, a gyűlölet és bosszú ébredése ellen eljárni és küz
deni. Annak a meggyőződésnek kell általánossá válnia és megerősöd
nie, most inkább, mint valaha, hogy amit a nevelő és tanító végez, 
az nem másodrendű dolog a fegyveres küzdelemmel szemben. A há
ború is csak úgy kapja meg erkölcsi létjogosultságát, ha a nemzeti 
kultúra védelmének szükségessé vált eszközeként fogjuk föl. Szóval, 
meg kell találni a háború megítéléséhez szükséges erkölcsi álláspontot, 
mert a kulturember előtt a béke az erkölcsileg értékes, a háború 
csak másodsorban, közvetve az, saját erkölcsi értéke nincs. A hosszú 
békének is megvannak az antikulturális veszedelmei : a merő ke
reskedelmi szellem, önzés, gyávaság, elpuhultság, alacsony gondol
kodásmód, erkölcsi rothadás, elposványosodás ; mindezeket már Kant 
és Hegel is fölismerték. A háború viszont a legnemesebb erényeket 
képes kifejteni : bátorságot, lemondást, kötelességteljesítést, áldozat- 
készséget. Ki merné tehát végleg kimondani, vájjon az erkölcsi és 
kulturális veszteség vagy a nyereség nagyobb-e, mely a háborúból 
fakad ? Bizonyos ugyanis, hogy a kultúra oly önálló érték, melynek 
megtartása és továbbfejlesztése erkölcsivé tudja tenni a háborút s 
hogy a nemzeti és állami önállóság szükséges föltétele a nemzeti 
kultúra virágzásának. Messer dolgozata második részében a kultúrát 
elősegítő és erősítő nagy erények s az állampolgári nevelés gondola
tának apotheozisát adja.

Paul Rohrbach is az iskolával kapcsolatban, Der Krieg in der 
Schule c. értekezésében (Pädag. Blätter. 1915: I.) fordul e kérdéshez. 
Nem azon tűnődik rövid cikkében, kell-e a háborút az iskolában tár
gyalni — ez nem kétséges — hanem azon, hogy miként kell ebben 
eljárni? Az ő véleménye szerint meg kell éreztetni a tanulóval, hogy 
a nagyranőtt német anyagi és szellemi műveltség növelte meg a háború, 
szükségét, mert a műveltség létjogát kell bebizonyítani, annak bizton
ságát fönntartani és megerősíteni. A tanulók világában is így kell 
összefüggenie a háborúnak a kultúrával.

Ernst Troeltsch, heídelbergi egyetemi tanárt (Der Krieg und 
die Internationalität der geistigen Kultur ; Internat. Monatsschrift f.
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Wissenschaft, Kunst und Technik. I. Kriegsheft; 1914 okt.) a háború 
és a kultúra egészen speciális területének és formájának kapcsolata 
érdekli. Cáfolja azok nézetét, akik a most folyó világháborúban az 
európai kultúra katasztrófáját s benne Európa elhanyatlását látták. 
A háborúból győztesen kikerülő középeurópai szövetség mint kulturális 
középpont is meg fog erősödni. Véleménye szerint az európai szellemi 
kultúra nemzetközisége, mely a gazdasági csereviszony mellett bizonyára 
legfontosabb köteléke volt az európai nemzeteknek, egy egész nemze
dékre kihatólag súlyos károkat szenvedett, melyeket a művészet és a 
tudomány meg fog érezni. A német művészetre nézve ezt nem is tartja 
nagyon sajnálatosnak. Ebből a cikkből is kitetszik, hogy a németek 
közt erős áramlat kezd terjedezni az eszthetizálás ellen, melyet már 
Ziegler Theobald ismeretes háborús pedagógiai tízparancsolatában meg
lelhettünk s melyet Troeltsch idevágó gondolatai egészen rendesen iro
dalmi formába öntenek. Az eszthéták — úgymond — elbújtak mostaná
ban s többé nem is fogna khatni arra a nemzedékre, mely a parasztot 
és a gyári munkást látta a harc zászlói alá sietni. Nem lesz érdemes 
újra kezdeni a gyönyörködést a művészet kicsinyszerű termékeiben ; a 
művészet nagy alkotásai pedig csak századonkénti ajándékai a teremtő 
erőnek. A tudomány nehezebb és komolyabb helyzetbe került. Mint 
tiszta tudomány, mint öncél, nagy kárt szenvedett, mert látva a mai 
nemzeti létért való nagy küzdelmet, kérdés tárgyává lett — legalább 
az első hetekben és hónapokban a tudomány szellemi fényűzésének 
célja és értelme. Ez a kételkedés azonban el fog múlni, részben el 
is múlt már, s ha egy kissé visszaszorítja is a tisztán öncélú tudo
mányos szellem túltengését, ez az általános szellemi fejlődésnek csak 
egészségére válik. A tudósoknak s általában a tudománynak mindennemű 
nemzetközi érintkezései azonban, legalább egyelőre, végzetes módon 
tönkre mentek. Ez természetesen igen fájdalmas és sajnálatos dolog. 
Troeltsch azonban nem esik kétségbe e fölött sem. Elég erősnek látja 
a német tudományosságot önmagában is és a központi szövetséges nem
zetek összeköttetése Amerika tudósvilágával azt a reményt kelti benne, 
hogy az ó- és újvilág főnemzeteinek kulturközössége meg fogja állani a 
helyét. Saját nemzetére nézve azt várja, hogy a német tudomány, 
különösen történeti, társadalomtudományi és ethikai ágaiban újra meg
tanulja ebből a háborúból, hogy minden egyéb szellemi hatalomnál 
mennyivel nagyobb, szinte megmérhetetlen jelentősége van az államnak 
és az állampolgári nevelésnek. Megállapítja, hogy a megtévesztő vagy 
egyoldalú ideológiák egész sora összeomlott már a háború hatása alatt, 
így pl. látjuk az egész európai válságból, hogy a politikai-katonai 
közösség erősebb mint a faji, vérbeli kötelék, erősebb mint a szociális 
helyzet, hogy az állam ereje, egészsége, egysége a jövendőre nézve
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fontosabb mindenféle tudományos gondolattömegeknél. Az állam nem 
legfőbb, de leghasznosabb java az embernek, alapja minden egyébnek ; 
boldogulása minden egyébnek gyarapodását biztosítja. Amely tudo
mányosság ezeket az igazságokat megérti, az önmagát menti meg a 
nemzeti létért folytatott háborúban és saját virágzását teszi biztossá. 
Addig pedig nyugodtan meg kell várni az időt, míg a tudomány termé
szetes nemzetközi kapcsolatai ismét maguktól helyre nem állanak.

íme egy csinos bokrétája a a háború és kultúra kölcsönös vo
natkozásairól szóló német gondolatoknak. Szorosan csatlakoznak ezek
hez a magyar kulturális élet több munkásának elmélkedései.

Beöthy Zsolt Háború és kultúra c. előadásában (Budapesti 
Szemle 1915 jan.) egy érdekes bevezető képben mutatja be, miként 
szülték a napóleoni harcok, talán a lipcsei csata benyomásai, tehát 
háborús hatások, Széchenyi lelkében a magyarság XIX. századi kul
túrája kialakításának szükségességéről szóló hitet. A nemzeti kultú
rának kapcsolatát a mostani háborúval pedig abban látja, hogy a mai 
államszervezet és a magyar katonai erő, melyet a mérlegbe vethetünk, 
a múlt század politikai kulturmunkájának eredménye ; az anyagi erő, 
mellyel a háború terheit viselni tudjuk, gazdasági kultúránk folyo
mánya s a harci sorokban küzdő magyar ifjúság a mi kultúránk 
virága. Beöthy egyáltalában nem hajlandó a háború és kultúra ki
zárólagos ellenmondásának látszatos szélsőséges felfogásába bele
nyugodni. A kultúra érdekesen megfogalmazott magyarázatából in
dulva ki, az ú. n. eszthéták ellen fordul, kik frázissá sülyesztették 
a kultúrát. Ő azt az életet látja benne, mely tudni akar, dolgozni 
akar, szeretni akar embert és hazát ; embervoltunknak megnyilatko
zását, érvényesülését az élet felfogásában. Majd tisztázván a nem
zeti kultúrák viszonyát az általános emberi művelődés kérdéséhez, 
megalkotja egész fejtegetése alaptételét, hogy az egyes nemzetek kul- 
turmunkájában megnyilatkozó külön szellemi erők — az angolnak 
gyakorlati szelleme, a franciának fölvilágosító ereje, a németnek lelki
ismeretessége és szorgalma — alkotják meg a közös emberi művelt
ség összhangját és teljességét. Erről az álláspontról nézve a háborút, 
annak nem romboló hatása fog bennünk legerősebb impressziókat 
hagyni, hanem az a tudat, hogy védelmezzük benne nemzeti létünket, 
nemzeti erőnket, nemzeti valónk szabad kifejtését, azt az erőt és 
munkát, mellyel a világ kultúrájához hozzájárulhatunk és hozzá
járulni tartozunk. A kultúrának nemcsak értelmi, hanem érzelmi, er
kölcsi tartalma is van. Az érzelmi, erkölcsi kultúrának igen sok eleme 
a háborúban, a háború által fejlődik. Ebben áll főképen a háború 
építő munkája. Építi s megerősíti a közösség és összetartozás érzését, 
a kitartást, bátorságot, türelmet, lelkesedést nagy célokért, áldozat-
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készséget s az igazságban való rajongó hitet, melyek alapjai lehetnek 
egy új, egy jövendő még nemesebb művelődésnek. Végül az egyen
lőség gondolatának fejlődését mutatva ki a középkortól napjainkig, 
különösen fontosnak tartja, hogy az igazi emberi egyenlőség biztos 
érzésének kialakulása künn a harcmezőn milyen szoros összekötte
tésben van a kultúra haladásával, mert a szorító békók minden 
tágulása az emberi kultúrának egy-egy lépését jelenti előre. A most 
folyó háború nemcsak áldozatokat követel a kultúrától, hanem új 
erőket is érlel számára, mert védi kultúránk föltételeit, a múlt ha
gyományait és a jövő reményeit s máris elriasztotta a bomlásnak a 
béke idején legutóbb már igen elhatalmasodott jeleit.

Lenhossék Mihály a budapesti egyetem ezidei rektora az egye
tem körében tartott háborús felolvasások bevezetőjéül A háború és az 
egyetem, címen tartott előadásában (Budapesti Szemle 1915 jan.) 
kitér a mi kérdésünkre is s meggyőző erővel bizonyítja, hogy a kul
túra haladását az emberiség történelmi időszakának évezredeiben 
mindinkább sötétedő és növekvő árnyékként követi a háború, de a 
történelem azt is tanúsítja, hogy a háború rombolásainak nyomá
ban új élet fakad, nemcsak új, hanem legtöbbször magasabbrendű 
élet is, az emberiség magasabbrendű céljait inkább megközelítő társas 
és politikai alakulás s már maga a háború is életre kelti és kifej
leszti az emberi léleknek olyan erényeit, melyek a hosszas békében 
elhalványultak. Azonban, bár a háború a kultúra gyermeke, vele szü
letett s vele növekszik, mégis az utolsó századok tapasztalatai szerint 
a háború gyakorisága a magasabbrendű művelődés térfoglalásával 
mindinkább csökken, mert a háborút kiváltó ellentétek szaporodásával 
együtt jár a humanizmus haladása is s így a haladó kultúra nem
csak a háborút nemzi, hanem annak ellenszerét is.

Fináczy Ernő a Magy. Pædagôgiai Társaság háborús szezón- 
jának első ülését nyitotta meg egy később Kultúra és háború címen 
meg is jelent (Néptanítók Lapja 1914:47. szám) rövid kis beszéddel, 
melyben a háború és a kultúra viszonyára vonatkozó gyötrő, pesszi
mista kérdésre kívánt feleletet adni, s a vigasztaló feleletet úgy fo
galmazta meg, hogy épen a kultúra embereinek felfokozott érzé
kenysége s ép azok a veszedelmek, melyek a művelődés folytonos
ságát fenyegetik, teszik jogosulttá és szükségessé, hogy a kultúra 
munkásai a maguk körében továbbra is állhatatosan dolgozzanak.

Alexander Bernât A háború mint nemzetnevelő c. előadásá
nak (Budapesti Szemle 1915. jan.) néhány gondolatával a háború 
és a kultúra kapcsolatának megvilágításához is hozzájárul. Miután 
kifejtette, hogy milyen erkölcsileg bomlottá lett az akarat századjá
nak, a XIX. századnak végén a kulturált világ, fejtegetésének befe
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jezéséül a háborútól várja azt, hogy miként a XVII. század a tudo
mány eszméjét szülte, a XVIII. század a felvilágosodásét, a XIX. a 
cselekvő tetterőét, úgy hozza meg a XX. század e háború katakliz
máin keresztül az erkölcsi cselekvő erő uralmát, mint világerőt, mely 
a tudást, felvilágosodást és az akaraterőt magában egyesíti és az 
emberiség kultúrájának fölemelkedésére fordítja.

Quintus (Kenedi Géza) is megszólal e kérdésben Háború és 
kultúra címen (Az Újság. 1915 jan. 10.) inkább tárcaszerű könnye
debb elmélkedésben. A mi kultúránknak a német, francia és angol 
kultúrához való viszonyát taglalja. Nem tartja helyesnek, hogy a 
háború forgatagában a kultúrák értékelése is quasi harcmezővé vál
jon, melyen kíméletlenül járnak el egymás ellen a népek, jobban 
mondva inkább csak ellenségeink. Bátran kijelenti, hogy nem kell 
bevárni a háború végét annak becsületes kimondásával, hogy bizony 
a francia és angol kultúra, tudományosság és művészet alkotásai 
annak utána is becses aranybányák lesznek ; természetes azonban,, 
hogy a német kultúra alapjainak : a pontosságnak, alaposságnak és: 
rendszerességnek értéke ezerszer is nagyobb lesz a mi szemünkben, 
mert ennek a három nagy műveltségbeli erénynek kézzelfogható 
eredményeit most látjuk a németség mesés cselekedeteiben.

A háború és a kultúra közti kapcsolat kérdésének tisztázását 
érinti a Magyar Figyelő egy cikksorozata A háború és a tudósok 
szolidaritása címen (Magyar Figyelő 1914: 22.) melyre az adott 
alkalmat, hogy a folyóirat szerkesztősége kérdést intézett több magyar 
tudóshoz, hogy vájjon nézete szerint szenvedett-e károkat a tudomány 
képviselőinek nemzetközi érintkezése s a háború befejeztével várható-e 
ezen a téren a régi viszonyok helyreállása. A kérdésre válaszolva 
Berzeviczy Albert főképen a hasznos, állandó személyes összekötte
tések létesítésében és megríjításában látja a tudományra nézve nevezetes 
nemzetközi érintkezések jelentőségét s óva int az elhamarkodott ellen
séges rendszabályoktól, elhatározásoktól és nyilatkozatoktól, fájlalja az 
eddig történt efféléket, mert az államok könnyebben fognak békét 
kötni s helyreállítani diplomáciai érintkezéseiket, mint a tudományos 
érintkezés a maga szellemi vonatkozásait, ha azoknak finom szövedéké 
durván összeszakadozott. Goldziher Ignác is fájdalmasan érzi mind
azon sokféle kapcsolatnak megszakadását, mely a tudomány maga
sabb értékű internacionalizmusában, az érintkezések és közös munka 
sokféle változatában áldásos volt az egész emberi kultúrára. Véle
ménye szerint a régi személyes viszonylatok, melyek különböző nerm 
zetek tudósai közt fönnállottak, de megszakadtak, valószínűleg lassan- 
lassan ismét helyreállhatnak, de sok évnek kell elmúlnia, hogy 
az üdvösen kifejlett nemzetközi intézmények másként, mint legföl-
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jebb formailag, működésbe lépjenek. Óhajtandó lett volna, hogy a 
tudomány mindjárt a háború kezdetétől fogva semleges területnek 
jelentessék ki. Alexander Bernât sok becses tapasztalatból levonván az 
egykori tudományos nemzetközi érintkezés áldásos hatásának bizonyí
tékát, úgy véli, hogy éppen mert oly meleg volt ez az érintkezés, 
lesznek a mostani gyűlölködés fohtán annál nagyobbak a tátongó 
szakadékok, melyek a háború után e téren fönnmaradnak. Szerinte a 
tudományos és irodalmi kongresszusok ügye máris súlyos sebesültje 
ennek a háborúnak. De vigasztaló momentumot talál abban, hogy a 
tudományos folyóiratokat, mint a tudomány igazi életfolyamatának 
orgánumait s a tudomány fejlődésének nemzetközi közvetítőit nem 
érintheti a háború. Főleg az exakt tudományokra áll ez. A szellemi 
tudományok és az irodalmi élet terén azonban az egyetemesség felé 
haladás eddigi bíztató kezdeteinek nem akad majd folytatása, mert a 
lelkek egyetemes kultúráját, hol az érzések is működő erők, a mostani 
háború szörnyen megsebezte. Lóczy Lajos optimisztikusabban látja 
a dolgot. A tudomány embereinek arra a lovagias megbékélésére és 
egymást megbecsülésére számít, melyhez hasonló az ellenséges tisz
tek, sőt a legénység közt is mutatkozik már a hadifogságban. Azt 
reméli, hogy — akármilyen lesz is a háború eredménye — a tudo
mány haladását nem fogja megakasztani.

E speciálisabb irányú cikksorozaton kívül még néhány tanul 
mány foglalkozik a mi kérdésünk fejtegetésével.

Ferenczi Zoltán A háború és a tudomány címen (Budapesti 
Szemle 1915 febr.) összegezi azokat a jelenségeket, melyek a háború 
és a kultúra kapcsolata körül előállottak. Az ellenséges jelenségek e 
téren első pillantásra fájdalmasak és károsak, nézete szerint azonban 
az események a nemzeti irodalomnak és művészetnek kétségtelen 
hasznára fognak válni, mert a háború következtében a kozmopolitiz- 
mus tért fog veszíteni. Irodalom és művészet úgysem sokat ér, ha 
idegen test a nemzet életében. Mindinkább ki fog tűnni, hogy a kul
túra ez ágaiban nem lesznek nélkülözhetők a nemzeti szempontok. 
Ferenczi is elismeri azonban a tudományokban az eddigi nemzetközi 
érintkezések szükségességét s fájlalja, hogy mindennek egyelőre vége. 
A helyzet azonban nem reménytelen, mert épen a német tudományosság 
és kultúra integráns, legállandóbb része a világkultúrának ; ezt még 
a most legellenségesebb nemzetek sem fogják örökké nélkülözhetni.

Szemlénk végére hagytuk két oly gondolkodó elmélkedéseit, a 
sokat tárgyalt kérdésről, kiknek egyénisége, egész világa bár sok 
érintkező pontjuk lehetne s valóban sok rokon sajátosság van ben
nük — diagonális ellentétben állva nyúl hozzá mint minden egyéb- 

úgy a háború és kultúra témájának kapcsolatához.
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Egyik Jászi Oszkár, ki nagyobb tanulmányt írt e kérdésről 
Háború és kultúra címen (Huszadik Század 1914: 11— 12. szám) 
Jászi jól megérezte, hogy a váratlanul kitört háború fölötti megdöb
benés és kétségbeesés, mely épen a legműveltebb embereket fogta el, 
ép oly mértékben szólt a közös kulturértékek lerombolásának, mint 
az emberi élet és anyagi javak borzalmas pusztulásának. A háború 
és kultúra kapcsolatait úgy fogja föl, hogy a legfejlettebb európai 
kultúra szinte beugrott Európa elmaradt részeinek, szinte elbolon- 
dítottjává lett a feudális és nacionalista ideológiák továbbélésének. 
Jászi, megállapítván, hogy a háborús ellenfelek mindegyike őszintén 
meg van győződve, hogy a másik volt a támadó fél, úgy érzi, hogy 
ebben van az egész összeütközés legérdekesebb kulturális problémája, 
mert az európai kulturvilág egyeteme ma már minden támadó had
járatot megbocsáthatatlan barbarizmusnak és lelketlenségnek tart. 
Szerinte épen ez a háború készíti elő Közép-Európa magasabb gaz
dasági és kulturális egységét Németország hegemóniája alatt, szóval 
a legelhatározóbb lépést az Európai Egyesült-Államok felé, melyek 
olyan nagy területen fognak kulturegységet teremteni, aminőre még 
nem volt példa a világtörténelemben. Másrészt Jászi úgy fogja föl a 
háborút, mint sok tekintetben felvilágosítót, mely nagy kulturális 
közérzéseket tesz tudatossá az egész emberiségben. Ezt avval az érzü
lettel példázza, mely a belga s francia városok fenyegetett műemlékei 
hírére az emberiség színe-javát eltöltötte s mely mint az emberiség 
kulturértékeit védelmem fejlett és érzékeny közvélemény jelentkezett. 
Jászi alig ismer tényt, mely az európai kulturvilág egységét ékesebben 
bizonyítaná, mint ez s azért teljes meggyőződéssel vallja, hogy a 
kultúra nemzetközisége, általa mindig szentül hitt nemzetközisége ma 
csak alszik, de nem halt meg.

Mindenki előtt természetes, hogy Prohászka Ottokár egészen 
másképen szól a kérdéshez, habár inkább csak mellékesen, nem tisz
tán erről szóló tanulmányában (A vallásosság jelentkezései a világ
háborúban, Budapesti Szemle 1915 febr.). Tudván, hogy a háború 
összes kulturális értékeinket s eszményeinket gúny tárgyává tette, úgy 
látja, hogy érzelmi világunk ezen betegsége ellen egyetlen orvosság 
van, visszatérni a vallásosság magasságaiba. A léleknek ki kell nőnie a 
nemzeti, faji, politikai és gazdasági ütközésekből, ki kell nőnie a világ
ból, hogy a maga sajátos nemes formájában kijegecedhessék. Prohászka 
a háború eseményei közepette arra a nézetre jut, hogy az eszmé
nyeknek, az igaznak, jónak, szépnek, általában a kultúrának nincsen 
háborítatlan helyzete a köznapi élet tájékán ; minthogy azonban a 
sötétségé, a semmié nem lehet az utolsó szó, a léleknek hite egy 
magasabb kultúrában, egy nemesebb erkölcsiségben csak úgy lesz
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megmenthető, ha a világ s az élet nagy nihilizmusából a pozitív 
mindenhez, az élő Istenhez menekszünk.

Ezzel végére is értünk kissé hosszúra nyúlt szemlénknek. Pro- 
hászka ’pozitív megoldásához fűzve csak egy megjegyzést teszünk 
még, illetőleg egy kérdést vetünk föl. Bizonyára nem kevesen van
nak, kik a Prohászkáéval egészen ellentétes theóriáikból kiindulva az 
ő megoldását nem fogják erkölcsi iránytű gyanánt elfogadni ; szem
lénk során is láttuk ennek példáját. Ki tudná azonban ma, mikor a 
kataklizma még egyre tart, egyre új áldozatokat kíván minden téren, 
egyre rettegésben tartja lelkünket, az általa ajánlott út teljes bizton
ságát véglegesen garantálni ? Azt hisszük, hogy ezt — ha teljesen 
őszinte akar lenni — még jó darabig senki sem fogja vindikálhatni 
magának. De habár az előttünk elvonult sokféle fejtegetésből még 
nem vonhatunk le végleges tételeket a jövendőre nézve, azt mégis 
világosan megláthatjuk belőlük, hogy a megoldásra váró nagy problé
mák tisztázásában mily nagy része lesz a jövendő nevelői munkának 
s már most mennyi érdekes tanulsággal szolgál a háború és kultúra 
kapcsolatának vizsgálata a pedagógiai gondolkodás számára.

Gyulai Ágost.

I R O D A L O M .
F. E. B o lton  : P r in c ip le s  ol E ducation . T. Fischer Unwin, London 

és Leipzig. 16°, 781 lap.
A mű kézikönyvnek készült azok részére, akik a neveléstannal 

mint kezdők foglalkoznak. Erre alkalmas is, nemcsak azért, mert 
világosan és érthetően adja elő a pedagógia alapelveit, hanem azért is, 
mert figyelme kiterjed minden idetartozó kérdésre. Felhasználja taní
tás közben szerzett tapasztalatait is és saját bevallása szerint egy
általán arra törekszik, hogy művének gyakorlati színt adjon. Az egyes 
pedagógiai problémákat széles biológiai alapvetéssel tárgyalja s a 
tudományos eredményeket is a pszichológiai mellett mindig biológiai 
szempontokból összegezi. A mű alapelveit a következőkben ismertetem : 

Minden tudomány céljának a jobb és magasabbrendtí életnek 
kell lennie. Csak olyan tudományt vagy művészetet érdemes művelni, 
amely közvetlen vagy közvetett kapcsolatban van az élettel. A neve
léstan segítse elő azoknak a mindennapi problémáknak a megoldását, 
amelyek a tanító és a szülő előtt felmerülnek. Valamely egyén 
nevelését rendszerint a végzett iskolák számával mérik, ez a felfogás 
azonban helytelen. Nevelési tényező az, ami az egyénre olyan módon
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hat, hogy jövendőbeli viselkedését befolyásolja, akár külső erők, akár 
saját cselekvéseinek következménye is az a hatás. A társadalom tö
rekszik ugyan magára az iskolára áthárítani a nevelés minden funk
cióját, de ez nem tekinthető a legfontosabb tényezőnek. Az otthon 
adja az első és legerősebb benyomásokat. Valójában a jellem uralkodó 
vonásai többet köszönhetnek az otthon befolyásának, mint a többi 
nevelési tényezőknek együttvéve. Egy másik, különösen számbaveendő 
segítőtárs : a játék. A játék ugyanis nemcsak felfrissülést jelent, hanem 
annak a formáiban jutnak kifejezésre azok a fejlődésben levő képes
ségek, amelyeket a faj tapasztalata szerzett. Hogy mint felnőttek 
megfelelően dolgozhassunk, sokat kell játszanunk a gyermekkorban. 
A nevelés mivoltára nézve a szerző Deweyt idézi : nevelés maga az 
élet és viszont az élet : nevelés. Ebből kiindulva, Bolton arra az 
eredményre jut, hogy ilyen módon minden ember nevelődik. Sőt 
nemcsak az ember, hanem az állatok is. Mert hiszen tapasztalataik 
megváltoztatják későbbi viselkedésüket. Minden, ami a primitiv embert 
civilizálttá fejlesztette : nevelés. Az eredmény, amit ezen a téren a 
természet felmutat, nem is hasonlítható össze a formális (iskolai) 
neveléssel. Az iskolának kellene a fejlődés leghathatósabb eszközének 
lennie és felhasználnia azokat a módokat, amelyek a fajfejlődésben 
értékeseknek bizonyultak. Ne csupán a legújabb eredményekre támasz
kodjék. A gyermek bizonyos képességekkel jön a világra ; azok év
századok gyűjtésének eredményei. S a fejlődés még tovább tart, a 
gyermek formálható, bár nem úgy, mint az agyag. A biológiai érte
lemben vett formálhatóság azt jelenti, hogy a fejlődés új irányokban 
lehetséges. A gyermek nevelése biológiai és nem fizikai probléma. Az 
átöröklés főbb vonásokban meghúzza az egyén fejlődésének a határait. 
A testi konstitución kívül minden egyénnek van bizonyos társadalmi 
öröksége, ú. m. a beszélt nyelv, szokások, törvények stb.

Ami a szerzőnek szoros értelemben vett pedagógiai elveit illeti, 
fejtegetései világosan mutatják, hogy az utilitárizmus híve : A pri
mitiv ember nem azért szerzett ismeretet, hogy az megjavítsa, hanem 
hogy ezt az ismeretet cselekvésre váltsa. Ez a törekvés megvan a 
gyermekben is : csak közeli és látható célért tanul. Csak akkor 
tanul, ha látja, hogy hasznos, amit tesz. Csupán pedáns tanítók 
hangsúlyozzák azt, hogy magáért a tudásért kell tanulni. Az említett 
mélyen gyökerező faji ösztönt tiszteletben kell tartanunk. Ideális 
volna, ha semmi olyat nem tanítanának, aminek a hasznát nem tud
juk kimutatni (1. 98. 1.), Fontosnak tartjuk azt, amit a testi fejlődés
ről mond Bolton, mert nem lehet eléggé gyakran hangoztatni, hogy 
a faj és a normális egyén fejlődésében a testi fejlődés megelőzi a 
szellemit. A gyermeknek is arra kellene ügyelnie elsősorban, hogy
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-.erős tüdeje és izmai legyenek, rózsás arca és fénylő szeme. Mindez 
fontosabb, mint az, hogy «első tanuló» legyen az osztályában.

Bolton e munkája igen értékes könyv és fiatal pedagógusaink 
különösen nagy haszonnal forgathatnák. Egyben-másban ugyan nem 
értünk egyet a szerzővel ; egyes kiszakított részletekkel azonban nem 
vitatkozhatunk, mert az egész mű egy bizonyos filozófiai felfogás 
terméke. Egy hibáját említjük, ami tulajdonkép technikai hibának 
mondható : t. i. túlságos sok benne az idézet. Bolton ezt — amint 
mondja — azért teszi, hogy ilyen módon az olvasót megismertesse 
az újabb pedagógiai irodalommal. Nem hisszük azonban, hogy a 
figyelemnek ez a folytonos megszakítása és elterelése a tanulmányo
zást elősegítené. A terjedelmes munkát pontos név- és tárgymutató 
zárja be. M. Hamvai Erzsébet.

W e sz e ly  Ödön : N ép isk o la i ok tatástan  (neveléstan, tanítástan és
módszertan). Tanító- és tanitónőképzőintézetek számára. III., átdolg.
kiadás. Budapest, 1914. Lampel B., n 8°, 379 1., 4 kor. 80 í.

E könyv a tanítóképző-intézetek III. osztályának nevelés-, tanítás- 
és módszertani anyagát a tanterv általános követelményeinek meg
felelően dolgozta fel. A szerző érzi, hogy a tanítójelöltnek szüksége van 
pedagógiai alapfogalmakra és külön fejezetben, a bevezető részben fel 
is dolgozza azokat. Számolt a növendék ismereteivel, fejlettségével, vala
mint a rendelkezésünkre álló idővel és lemondott a rendszeres tárgya
lásról. Ehelyett gyakorlati érzékkel kiválogatta azokat a fejezeteket, 
melyekre a néptanítónak elsősorban szüksége lehet. Ez is mindenesetre 
nyereség ; a tanítói szakműveltség szempontjából azonban kívánatos 
volna a pedagógiai alapfogalmak teljes tisztázása, sokoldalú megvilá
gítása és a jelöltek fejlettségi fokához mért rendezése. A III. osztály 
pedagógiai anyaga a tanítószakiskola egész munkájának középpontja, 
ide vezetnek az első két évfolyam előkészítő tanulmányai (testtan, 
lélektan), innen indulnak a neveléstörténeti tanulmányok ösvényei ; 
ehhez gyűjtenek a növendékek anyagot az iskolában (hospitálások 
alkalmával) és az életben szerzett tapasztalatokkal, itt kapnak nor
mákat iskolai munkájukhoz és részben életmódjukhoz is ; ebbe tor- 
kolik a közismereti tárgyak nagy folyama s innen vezetnek az első 
lépések a gyakorló iskola útján a tanítói művészet terére. A tárgy 
középponti helye, fontos hivatása és a szerző munkássága talán túl
zott kívánságokra késztet, de úgy érzem, az ügy érdeme is megkíván
hatja az alapfogalmak rendszeresebb és mélyreható tárgyalását.

A neveléstani részben elmélet és gyakorlat teljesen egymásba 
szövődik. A szerző tapasztalatai és olvasmányai, pedagógiai normák
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és tanácsok, elméleti alapvetések és a gyakorlatra vonatkozó részletes 
utasítások, általános jelentőségű tételek és apró részletkérdések köny- 
nyed modorban, a megszokott tankönyvstílustól eltérően, sok arra- 
valósággal, gyakran lendülettel felépített essaykben sorakoznak egymás 
mellé. Az egyes essayk sem következnek logikai szükségszerűséggel 
egymás után, hanem hol a belső összetartozás, hol a gyakorlati 
szempontok szerint, hol pedig teljes költői szabadsággal bukkannak 
fel magukban álló részletek. A szerző kerüli a nehézkes rendszert s 
még az egyes fejezeteket összefoglaló főcímek koordináltságát sem 
tartja szükségesnek (pl. I. г., II. fej.). Ez a szabad felfogás bizonyos 
elevenséget és melegséget ad a könyvnek, ellentétben a megszokott 
tankönyvekkel, melyek az ismereteket tömör tételekbe foglalják és 
merev rendszerbe szorítják. Tapasztalatból mondhatom, hogy a tanulók 
szívesen olvassák az egyes fejezeteket s meg is tanulják könnyen, 
hiszen az van bennök egyszerűen, érthetően, amit a tanulók hospitá
lásaik alkalmával vagy az életben láttak, tapasztaltak. Amikor azon
ban összefoglalások és áttekintések alkalmával az anyag fölé emelke
dünk és bizonyos logikai rendet akarunk teremteni a tanultakban, 
sok növendék nem tud eligazodni az ismeretekben, lehúzzák a rész
letek. Ilyenkor jó a rendszer ; megcsinálja azt a legtöbb tanár, de 
ahol nem csinálják!? Általában az a panasz — a szerző bizonyára 
maga is tapasztalta a tanítók továbbképzése közben — hogy a tanítók 
csak részleteket tudnak a pedagógiából, de nem látják az egészet, 
nem tudnak pedagógiailag gondolkozni. Vájjon az intuitiv melegség 
mellett nem érték-e a logikai abstrakció világos művelete, nem le
hetne-e az elméletet és gyakorlatot forrásaiban és gyökereiben meg
keresnünk, nem merészkedhetünk-e legalább oly álláspontra, minőn 
Barth van «Die Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre» c. 
ismert művében, melyben a nevelés rendszerét erőltetés nélkül is 
világosan látjuk?! Azt hiszem, lehetne, ma már kellene, mert ha a 
tanítóképzőben taníthatunk valamely tárgyat kissé tudományosabb 
alapon, úgy az csak a pedagógia lehet ; ez a tanítóképzőintézet szak
tárgya s csak a pedagógiában tudományosan iskolázott tanítóság fogja 
a magyar nép érdeklődését a köznevelés iránt felkelteni.

A tanitástan  logikai tagolása világos és meggyőző. A tanuló 
maga is láthatja a gondolatmenetet s minthogy az elméleti tételeket 
gazdag gyakorlati szemelvények egészítik ki, az anyagot részleteiben 
is könnyen sajátítja el. A tanítástan a tanítói eljárásnak az abc-je, 
azért fontos az általános tételek és szempontok világos megértetése 
(ami nélkül a tanító iskolai munkája napszámos munka) és a tanítás 
technikai részének gyakorlati elsajátítása. Előbbit csak elméleti fejte
getésekkel érhetjük el és ez valóban nagy elmélyedést kíván. A tani-
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tás technikája inkább a gyakorlat dolga; azért ott nem annyira a 
részletek és egyéni változatok végnélküli felsorolására kellene töre
kednünk, mint pl. a Tanítástan III. fej.-ben (bár ez sem árt, kellő 
értékeléssel és kritikával), hanem ehelyett inkább a részletes eljárást 
lélektani és logikai magyarázatokkal kell megvilágítanunk. A szerző 
erre törekszik is, amennyiben a régebbi munkák receptszerű utasításai 
helyett példákkal illusztrált és pszichológiai vagy logikai alapon értel
mezett tanácsokkal szolgál. A 75. pontban a népiskolai tárgyak fel
sorolása előtt hivatkozik az 1868 : XXXVIII. t.-c.-re s mindenki úgy 
érti, hogy a felsorolás onnanvaló, holott nem annak 55. §-át, hanem 
egyszerűen a mai állapotot közli. A 77. pont táblázatában feltüntetett 
tanterv nem egyezik az 1905., 2202. ein. sz. rendelettel kiadott nép
iskolai tantervvel. Az ilyen hibák elkerülése szükséges, mert ahhoz 
kell szoktatnunk a tanítót, hogy ha idéz, mindig pontosan idézzen.

A módszertan feldolgozásában keresi a középutat az egészen 
általános didaktikai elvek rövid összefoglalása és az egyes közismereti 
tárgyak módszeres feldolgozásának mélységeiből felszínre hozott rész
letes ismeretek kimerítő tárgyalása között. Bizonyára nehéz feladat a 
két álláspont között középutat találni. Annál nehezebb, mert a tanterv 
és az utasítások nem intézkednek egészen határozottan arról, hogy a 
módszertan tanítása miként osztassák meg a pedagógia és a közisme
reti tárgyak tanárai között. Ennek a kérdésnek elemzésénél két elvi 
álláspont lehetséges: a) a módszertan a pedagógus kezében legyen 
és egységesen dolgozandó fel ; b) a módszertant az egyes közismereti 
tárgyak tanárai tanítsák. A szerző az első álláspontra helyezkedett, 
amikor egymaga vállalkozott arra, hogy a népiskola mindenik tár
gyának módszerét megírja. Tantervűnk inkább a másik felfogás híve : 
a közismereti tárgyak tanáraihoz utalja a módszertant. Anélkül, hogy 
most ez intézkedés helyességét vagy helytelenségét fejtegetnők, nézzük 
az abból eredő következmények szempontjából e könyvet. A pedagógia 
tanára és a magyar tanár is támaszkodhatik pl. a III. rész TV. feje
zetére, melyben a szerző nagy pedagógiai érzékkel válogatta össze azt 
az anyagot, melyhez a magyar nyelv módszerének elméleti fejtegeté
seinél és tanításának gyakorlati próbálkozásainál, mint alaphoz és 
ősforráshoz térhetünk, hogy inspirációt merítsünk. Sajnos, ez a mes
teri kiválogatás nem sikerült ily mértékben a többi tárgyaknál. Pl. a 
számtan, természettudományok, földrajz, ének stb. sem a pedagógia 
tanárának, sem a közismereti tárgyak tanárainak nem nyújt eleget. 
E tárgyakra nézve a tanítók methodikai kiképzésében más forrást is 
kell keresnünk. De ebben a keresésben azután a szerző nagy irodalmi 
tájékozottságával kalauzol bennünket. A magyar irodalmat csaknem 
teljesen felsorolja. Kár, hogy nem jelöli meg legalább a kiemelkedő

13Magyar Paedagogia. XXIV. 3— 4.



1 9 4 IR O D A L O M .

külföldi írókat is. Az egyes tárgyak célját és anyagát — ahol peda
gógiai fejtegetéseket nem fűz hozzá — elhagyhatta volna. Ezeket 
megtaláljuk a tantervekben és utasításokban, melyeket a jelölteknek 
már a tanítóképzőkben kell alaposan megismerniök. Nem fölösleges 
azonban az egyes tárgyak tanításának történeti áttekintése, amint azt 
az írásra és olvasásra vonatkozóan megkísérelte. S kívánatos továbbá 
az egyes közismereti tárgyak tudományos álláspontjának és filozófiai 
helyzetének nagy vonásokban való kijelölése, amit a beszéd- és érte
lemgyakorlatoknál érintett. Hogy illessze be a tanító a fizika tanítását 
a népiskola lélekmívelő, kulturális munkájába, ha az ő lelkében is 
csak jövevény a fizika tudománya, mely terheli emlékezetét, de sem
miben sem járul hozzá világnézetének kialakításához. Ezt a gondo
latot pl. Itschner oldja meg Unterrichtslehre-jében (Unterricht gefasst 
als Entbindung gestaltender Kraft). Nem felesleges az újabb mód
szeres mozgalmak sokfelé ágazó törekvéseit sem ismertetni, legalább 
érinteni. A pedagógiai szaklapok ezekkel a kérdésekkel állandóan 
foglalkoznak s a fiatal tanító kétségbeesve tapasztalja, hogy a tanító
képzőben csak a múltról hallott, az élet eleven lüktetését pedig nem 
érezhette meg. A szerző ezt a szükségletet is megérezte, mutatja a 
rajz és kézimunka tanításának tárgyalása, ahol sok, még forrongó 
kérdést vetett felszínre. Bár így tett volna valamennyi tárgynál ! Jó 
szolgálatot tenne a szemléltető eszközök részletesebb tárgyalása is, 
mint azt Bude-nak a Bücherschatz des Lehrers című gyűjteményben 
kiadott Methodikájában látjuk. Az ismereteknek a gyakorlati életben, 
különösen a szabadoktatásban való értékesítésére is útmutatást kell 
adnunk a leendő tanítónak.

Egyes kívánságainktól eltekintve, el kell ismernünk, hogy a szerző 
könyve tudományos értékét és kezdeményező erejét tekintve, magasan 
emelkedik ezt a tárgykört feldolgozó többi tankönyvünk fölé. Egyes 
fejezetek önálló kis dolgozatok, melyekben többévi munkásság ered
ménye van leszűrve. Több részletében a tudományos készültségű peda
gógus emelkedett színvonalát ismerhetjük fel. Kár, hogy a szerző épen a 
könnyed szerkesztés következtében néha nem világítja meg elég hatá
rozottan a középponti gondolatot (pl. munkaiskola, társadalmi nevelés 
stb.) s a tanulónak sokszor nagy fáradságába kerül a dolog lényegét 
megtalálnia és megtanulnia. Stílusa általában magyaros és értelmes; 
a laza diszpozíció következtében azonban az író nem ragaszkodik 
szigorúan a gondolatmenethez, könnyedén cseveg. A szabad szerkezettel 
és tárgyalási móddal sokkal több rokonterületre tartozó, vagy mé
lyebben fekvő, tankönyvben fel nem dolgozható, de a tanító tovább
képzésének irányítása szempontjából igen fontos kérdést lehetne anti- 
cipálni. Több helyen kísérleteket is tesz a gondolkoztatásra, problémákat
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is vet fel, azonban nem elég határozottan. A problémákat az anyag tár
gyalása közben lehetne felállítani és határozottan megfogalmazott felada
tok alakjában a könyvbe illeszteni (1. pl. Messmer). Az iskola életéből 
fakadó problémák és feladatok végnélküli sorozatából alig találunk 
egyet is, melyet a könyv mint komoly feladatot fölvetne, pedig a 
tanítójelöltek hospitálásaik alkalmával kellő irányítással sok mindent 
tanulhatnának meg közvetlen szemléletből, ami talán nem is foglalható 
még tételekbe s amit mindenkinek magának kell közvetlenül megsze
reznie. Ha a könyv feladatok által irányííja a figyelmet, ez oly tapasz
talatokra vezethet, melyek a tanítói művészet és a nevelői tapintat 
intuitiv területeit összekötnék az elméleti pedagógia intellektuális 
kerületeivel. A tanítójelölt ily módon megindított gondolkozása és gya
korlati próbálkozása pedig egyengetné a pedagógiai gondolkozás útjait.

Ez a könyv egyébként ezideig a legjobb ilynemű tankönyvünk. 
Kár, hogy új cime nem követi a megszokott elnevezést.

Quint József.

S e h u sc h n y  H en rik  dr. : Iskola  é s  eg é sz sé g . (Az Egészség Könyv
tára, XVI—XVII.) Budapest, 1914. Pfeiffer F. biz., к 8° 266 L, 4 kor.

Sok év óta nehezen várja mindenki, aki érdeklődik az iskola- 
higiéné iránt, hogy olyan összefoglaló könyv jelenjék meg, mely e 
nagy nemzeti érdekeket szolgáló tudomány tartalmában biztos vezető 
legyen a tanítók, a családok, az iskolai hatóságok kezében. Valósággal 
csodálatos, hogy ily sokáig késett ez a könyv, mely nélkül a gyer
mekek és ifjak testi életének, egészsége óvásának, erőben és tevékeny
ségben való felnevelésének ügye egy értelemmel és helyes elvek sze
rint nem intézhető. Tulajdonképen két ilyen könyvre volna szükség; 
egyikre, alapos, részletes és tudományos munkára, az úgynevezett 
szakemberek : orvosok, pedagógusok, felsőbb hatóságok használatára, 
amilyen könyvek a németek : Baginsky, Burgerstein és Netolitzky stb. 
munkái ; a másikra, népszerű, könnyen érthető, a fődolgokat jól, de 
nem hosszasan ismertető műre, a nagy közönség részére. Hogy melyik 
sürgetősebb közülök, az nézet dolga ; talán szerencsésebb sorrend lett 
volna, ha előbb a tudományos, alapos és részletes könyv készül el. 
De örüljünk rajta, hogy egyik már megvan ; az is nagyon szükséges 
volt s meglesz a haszna. — E könyv 266 kis 8° oldalon előbb az is
kolának és felszerelésének ismertetését nyújtja, amilyennek az egész
ségtan szerint lennie kell. Szerző főleg (vagy talán egyedül) a fő
városi iskolákat ismeri ; ezek leírása azonban a falusi és kisvárosi 
viszonyok közt élő iskolai hatóságnak, mely építkezni akar, nem 
ad pontosan követhető mintát. De megadja a követendő egészségügyi

13*



196 IR O D A L O M .

eszméket. A második részben «a tanítás higiénéje» van, kellő rövid
séggel és mégis minden fontos mozzanatra kiterjesztve ; a harmadik 
rész : a testi nevelés ügye, az egésznek legfontosabb része, mégis 
túlságosan rövidre van szabva : 16 oldal ! Ennyiből senki sem merít 
ösztönzést, még kevésbbé meggyőződéseket, melyek az ifjúság egészség
tanának e legfontosabb részében a jobbra törekvés útján előrevezet
nék ! A többi fejezetekben, ilyen egészen elemi tárgyalásokhoz képest, 
sok olyan van, ami nem tartozik szorosan e munka tárgyához (pl. «a 
tanítók egészségi állapotának» tárgyalása közben sok olyan kóros 
állapot ismertetése, aminek az iskolához nincsen köze), ezek helyett 
mily sok fontos dolgot lehetett volna elmondani a testgyakorlás élet
tani alapjáról, hatásairól, ahogy azt Lagrange F. és mások régen s 
oly vonzó alakban cselekedték !

Szerzőnk sokat («múlta») akart adni olvasójának s valóban jól 
érthető, mindenre kiterjeszkedő, megbízható vezetőt szolgáltatott ér
telmes 'családapák, tanítók s általában e tárgyban kezdő egyének 
részére. Kívánjuk, hogy a könyv sikere buzdítsa őt az említett alapos 
és nagy munka alkotására, amire — ha a sors kedvez — a meg
induló nagy nemzeti megújhodásban nagyobb szükségünk lesz, mint 
bármikor volt ! /. J.

E rw in K au sch : G esch ich te  d er  P äd agogik  und d es g e leh r ten  
U n terr ich ts im  A b r isse  d argestellt. IV. Aufl. ; Leipzig, 1914, 
20<i 1., 3 márka 40 pf.

A szerző bölcsészet- és teológiai hallgatókat tartott szem előtt 
a vizsgálatra való előkészítés céljából. E célnak a mű tökéletesen meg 
is felel. Nem épült ugyan forráskutatásokon, de a neveléstörténet leg
újabb (német) irodalmát gondosan feldolgozta. A neveléstörténelemben 
még mindig nagy nehézség a tárgy mivoltának megfelelő korszakok 
felvétele. Itt leggyakrabban — kényszerűségből — nyomon követik a 
politikai vagy a művelődéstörténelem korszakait, vagy összekeverik 
a művelődéstörténeti szempontot a pedagógiai szemponttal. Szerzőnk 
Ziegler beosztásához áll legközelebb, csakhogy nem öt, hanem hat kor
szakot különböztet meg. Ezek a következők: 1. A középkor pedagógiája, 
2. A humanizmus pedagógiája. 3. A humanisztikus iskolaügy hanyat
lása. 4. A felvilágosodás kora. 5. A neohumanizmus kora. 6. Az iskolai 
reformért való harc. Tárgyalási módja rövid, lakonikus, csak a lé
nyegre szorítkozó, de majd mindig jellemző és tárgyilagos. Igen 
kifejezők vezérszavai, összefoglalásai, párhuzamai. így pl. a közép
kor egyházias nevelését e jelzőkkel illeti : klerikális, mechanikus, 
formalisztikus, nem pszichológiai, és ezek jelentését ki is fejti. Vagy
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amikor szembeállítja a középkort a humanizmus korával, a világtudat 
különbségén kívül az esztétikai érzés átalakulását is konstatálja, mely 
szerinte a következőben nyilvánul : a középkor gondolkozása személy
telen, a humanista irodalomban pedig az én nyomul előtérbe, amott 
a logikai tartalom, itt a szép forma a fő ; ott általános formák és 
gondolatok a hagyományos keretben, ott elfordulás a hazaitól és 
népiestől, ezért sok különösség és mesterkéltség ; végül a középkor 
csupa humor, a humanizmus korában ellenben csak éle és csipkedés 
mutatkozik. Hasonlókép pontokba foglalja a nagy pedagógusok fő
tanait és érdemeit, valamint az egyes rendszerek fény- és árnyoldalait.

Tekintve a kitűzött célt, nem lehet a szerző szemére hányni, 
hogy a német, illetőleg a porosz szempontot hangsúlyozza, azaz a 
németországi nevelés elméletét és gyakorlatát ismerteti legbővebben, 
hiszen könyvét német tanárjelölteknek szánta. De azt már igenis 
lehet hibáztatni, hogy a nevelés elméletét Herbarttal lezárja és azontúl 
(az utolsó fejezetben) már inkább csak a nevelés és oktatás szervezeti 
változásait adja elő. Az utolsó pedagógiai alkotás, melyről említést 
tesz, a «Jubiläumsstiftung für Erziehung und Unterricht», melyet a 
német császár mint porosz király 1913 márc. 18-án szentesített. Az 
alapítvány célja : Berlinben egy középponti gyűjtő-, tudósító- és a 
nevelés- és tanításügy minden ágát irányitó szervezet megteremtése.

A Bauschéhoz hasonló kompendium nálunk is elkelne, termé
szetesen a hazai vonatkozások kellő érvényesítésével, mert a maga 
idejében hézagpótló érdemes Browning ma már nem elégíthet ki 
minden követelést. Egyéb kisebb neveléstörténeti kézikönyveink (pl. 
Kiss-Kolumbán, Erdődi—Guzsvenitz) nem lépnek fel azzal az igénnyel, 
hogy egyetemi hallgatók kezébe kerüljenek. Pedig felette kívánatos, 
hogy tanárjelöltjeink az általános neveléstörténelem mellett a hazai 
iskolázás és nevelői elmélkedés fejlődésének főbb mozzanatairól is 
tudomást szerezzenek. Nagy monográfiáink (Békefi, Fináczy, Molnár 
stb.) egy ilyen összefoglaló munkácska számára már előkészítették az 
alapot. Szelényi Ödön.

A. M atth ias: K rieg u n d  Schule. Leipzig. 1915. S. Hirzel. 8° 52. 1.
Ez az érdekes füzet teljesen a német, háborús sovinizmus szü

lötte. Sok helyen tanulságos, kivált ránk magyarokra. Gondolat
menete a következő : A háborúnál rosszabb a henye békekorszak. 
Az örök béke csak álom. Akinek hazája van, azt meg is kell védel
meznie. A háború az akarat fegyelmezője. Apáinktól öröklött hazánk 
földjét meg kell védelmeznünk, ha ellenség támadja. A háborúnak 
nagy a nevelő hatása. A régi görögök és rómaiak nevelésének legfonto-
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sabb része volt az ifjúságnak a háborúra való eló'készítése. Nietzsche 
is azt mondta egyszer : «A háború és a vitézség több nagy dolgot 
vitt véghez, mint az emberszeretet. A bátorság — s nem a rész
vét mentette meg a szerencsétleneket.» A németek különösen az 
utolsó 100 év alatt tapasztalták a háború nevelő' hatását. A francia 
forradalom a polgár jogait hangoztatta, de annak kötelességeire nem 
gondolt ép oly nyomatékkal. Minél jobban elpuhulnak az erkölcsök, 
annál inkább kell a népet katonai nevelésben részesíteni. Az iskolá
nak e nehéz időkben legelső kötelessége, hogy az ifjúságnak a mai 
világháború igazi okait, az oroszok nómetgyülöletét és hódító politiká
ját, az irigy angolokkal és a revansért égő franciákkal a német 
szorgalom, a német haza ellen való ellenséges hármas szövetségét a 
maga valójában feltárja. A hősöket tisztelet és hála övezze; nem 
kell a németek elé görög és római hősöket állítani követendő példá
nak : itt vannak a német hősök, akiktől tanulhat az ifjúság köteles
ségtudást és hazafias erényeket. Az iskola nevelje a hazaszeretet 
kötelességét, de ennek nem szavakban, hanem tettekben kell nyilat
koznia. Nemcsak önérzetre, hanem önismeretre is van szükség. 
Ma minden áldozatra késznek kell lennünk ! Ma az állam vezeti az 
állampolgároknak minden tettét, gondolatát és érzését. Az egyén ma 
teljesen háttérbe szorul. Az iskola tanítsa meg az ifjúságot a hozzá
illő kötelességekre. Mint a császár az 1890-iki tanügyi konferencián 
megmondta, a történettanításnak a jelen történetéből kell kiindulnia, 
s a német nyelv az egész tanítás központja legyen. A német ne utá
nozza a franciát, vagy az angolt. Az iskola legyen minden izében 
német, mint a császár is mondta : «Ifjú németeket kell nevelnünk, 
nem ifjú görögöket vagy rómaiakat. » A mai iskolának tekintettel 
kell lennie, Németország világhatalmi állására is. A földrajz, mint 
politikai földrajz, a történettanítás szolgálatába álljon. Az ifjúság 
testi nevelésére fokozottabb gondot kell fordítani és pedig a szabad
ban való délutáni mozgásokkal. Az élet körülöttünk mindenütt küz
delmet mutat, erre a küzdelemre mindenkinek késznek kell lennie. 
Ezért állandó, rendszeres edzésre van szükség. Az iskola a békesze- 
retetre neveljen, de azért a férfias erőkifejtésre és a háborúra is 
előkészítsen. Agner Lajos.

S ta a tsb ü rg er lich e  B eleh ru n g en  in  d er  K riegszeit. Herausgeg. 
für Fach- und Fortbildungsschulen vom Kgl. Preuszischen Gewerbeamt, 
Berlin, 1915, C. Heymann, 8° VIII +  282. 1.

E hivatalos kiadvány világosan mutatja, hogy a németek nem 
érik meg óhajtások kifejezésével és elméleti megokolásával, hanem 
alaposan, erélyesen és idejében gondoskodnak is arról, hogy az ifjú-
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ság a háborút megértse, s a jövőnek reá váró feladataira már most 
jól előkészülhessen. Az egész könyvből az a nálunk is ismételten 
hangoztatott meggyőződés szól, hogy a jövőért minden egyes ember 
felelős és az iskolának ezt kell az ifjúságban tudatossá tennie. Jel
lemző, hogy e munka az ipari és kereskedelmi iskolák tanárait ser
kenti ily célú tanításra ; első sorban tehát arra az ifjúságra gondol
nak, amelynek munkáját a háború mindenek felett érinti, hiszen — 
amint P. Rohrbach itt kifejti — ezt a háborút a német ipar és 
kereskedelem nagy haladásából lehet igazán megérteni és annak 
további biztosításáért kell folytatni. Tíz fejezetben tíz szakember adja 
elő mindazt, amit az illető iskolákban fel lehet most dolgozni : I. A 
háború (politikai háttere és jelentősége). II. A hadsereg. III. A ten
gerészet. IV. A háború 'és a közélelmezés. V. A h. s az ipar és 
kereskedelem. VI. A h. és a közlekedés. VII. A h. s a pénz és a 
hitel. VIII. A h. és a jog. IX. A hadsegélyezés. X. A háború és az 
ifjúság. Végül a XI. fej. az iskolai feldolgozás módjára ad útbaigazí
tást. Alapja az egész műnek az a gondolat: a német iskola nélkül 
nem volna a németség a mai magaslaton ; a mai háborút úgy kell 
tekinteni, mint a németség nemzeti törekvéseinek s az iskolában 
tudatosan fejlesztett erejének következményét és a jövő biztosítása 
érdekében kikerülhetetlen átmeneti állapotot ; ezért van szükség arra, 
hogy a mai ifjúság alaposan értse a háború igazi okait, lefolyását, 
céljait. Tanulja meg az ifjúság, hogy az egészség nemcsak személyes, 
hanem nemzeti tőke is, az egyszerűbb és mórtékletesebb, takarékos, 
szesztől, dohánytól tartózkodó, okosan pihenésre is időt adó életmód, 
meg a kitartó dolgozás és tanulás a jövőre való előkészület és bizto
síték. Mindenütt komoly hangoztatása az iskola kötelességének, az 
ifjúság nemzeti értékének, a nemzet sorsáért való közös felelősség- 
érzésnek. Ez a könyv arra való, hogy akik a nevelés mai feladatait 
még nem látják, azokkal megismertesse ; akik tapogatóztak, azokat a 
helyes vitra vezesse s akiknek az irányadás a kötelességök, azokat a 
mulasztás pótlására, a pótlás sürgető voltára figyelmeztesse. Kívánom, 
hogy minél többen olvassák e munkát közülünk is (25,000 példány 
forog közkézen !) és tanulságait mindenik fokú iskoláinkban felhasz
nálják. A mi helyzetünk és abból fakadó tennivalónk, tanítnivalónk 
azonban lényegesen eltér a németekétől és így a mi tanításunk nem 
is lehet egyszerűen ennek a könyvnek a tartalmi felhasználása. 
Hasonló könyvre van nagy szükségünk. Vajha ne volna erre vonat
kozó kívánságunk is csak meddő ábrándozás ! Az Olcsó Könyvtár 
Magyar Könyvtár egyes füzetei s egyes önálló munkák már nyújtanak 
anyagot, de ilyen összefoglalás kellene, a tervszerű nemzetnevelés 
követelő szempontjainak alkalmazásával. • i. s.
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S Z E M L E .

Az 1 9 1 4  5. iskolai év befejezése és története.

Természetes, hogy az idei évmegnyitó, igazgatói beszédek min
denütt, ahol szokásosak, a háborúval foglalkoztak. És előre látható, 
hogy ugyanez lesz a tárgya az évet herekesztő ilyen szózatoknak is.. 
Az értesítőkben meg ott szokott lenni az iskolai év története s ebben 
bizonyosan nagy számmal lesznek most háborús adatok. Egyes isko
lák már elkezdték gyűjteni harcoló tanítványaikról az adatokat ; vala
mennyi számon tartja a harcoló tanítóit ; beszámolnak az iskola 
épületének lefoglalása, a személyzet bevonulása miatt történt zava
rokról és efélékrőL Szükségéé azonban, hogy mindez : az iskolai év 
befejezése és történetének az értesítőben való előadása bizonyos hatá
rozott céllal történjék s a szokott eljárástól eltérő módon.

1. A szünidő rendesen eltéríti a tanulók gondolkodását az 
iskolai tanulás tárgyaitól s ősszel mindig nehéz «felvenni a fonalat». 
Az idén a helyzet más, a nevelőre nézve kedvezőbb. Évközben lehe
tetlen volt a tanítónak nem számolnia növendékeinek lelkiállapotával, 
nem lehetett eltitkolnia a magáét, önként kínálkozott egész tanításunk 
természetes koncentrálása, mert valamennyiünket a háború kínozott 
s minden gondolatunk ezzel kapcsolódott. Ebből a most lefolyó tan
évből a növendékek mindnyájan ezeket a kapcsolatokat, lelkűknek 
ezeket az erős élményeit viszik tovább. Ezeket a szünidő nem tudja 
most elhalványítani ; félő, hogy nagyon is megerősíti. Erre gondolva, 
azt várhatjuk, hogy majd a szünidő végén is ugyanezzel, a lényegé
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ben azonos lelkiállapottal lépnek elénk tanítványaink. T. i. : akkor is 
a háború, a nemzet sorsa, a bizonytalan jövő üli meg — az élet
korok szerint más-más módon — a lelkeket. Azonban az újabb 
hatások majd a tanítók irányítása, egyengető törekvése nélkül olvad
nak bele a serdülők eddigi élményeibe a nyár folyamán ; a nagy 
közönségnek sok helyen fejetlen állásfoglalása, könnyelmű vagy kis
hitű beszéde alakítja majd ítéleteiket és nagyon könnyen megzavar
hatja azt az egyensúlyt, amelyben a gyermekek és ifjak lelkét meg
tartanunk e napokban történeti fontosságú kötelességünk. Ezért tanít
ványaink és így jövőnk iránt való kötelességünk, hogy efélék ellen 
lehetően felvértezzük őket. Teljesen nem lehet, a hatások elől elzár
nunk őket nem is lenne okos dolog, de meg kell tennünk mindent, 
hogy a szünidőnek tőlünk független hatásaira készen legyen a talaj 
lelkűkben. Bizonyosra veszem, hogy ilyen alapvetést mindnyájan 
folytattunk ebben az egész keserves tanévben ; anélkül most hirtelen 
alig érhetnénk el bármit is. Most arra van szükség, hogy ennek az 
évnek eseményeiről, az egyénekre nézve levonható tanulságairól, a 
sorsunkat illető reménységeinkről összefoglaló módon beszéljünk a 
tanulók előtt. Ennek lehet sokféle alakja és alkalma. Célszerűnek 
látnám azt, hogy — az illető iskola fokának megfelelően — állítsuk 
eléjök az év egész történetét : a szerajevói merénylettől máig mik 
voltak a nevezetesebb mozzanatok, hogyan hullámzott a harc sikere, 
miként érintette iskolánkat és a magunk életét, miféle változásokat 
okozott élelmünkben, hogyan veszélyezteti a háború az itthonlevők 
egészségét, miket tanultunk mindezzel kapcsolatban és így tovább. 
Ennek az összefoglalásnak önként kell származnia a tanítók és tanulók 
évközi, alkalmi beszélgetéseiből. Ahol több tanító van, mindenik a 
maga osztályában tegye ezt meg ; középiskolában, polgáriban, keres
kedelmiben stb. az osztályfőnökök. A testületnek előre meg kell a fő 
szempontokban állapodnia s az egész intézetben ugyanabban az órá
ban kell ennek megtörténnie ; nagyobb tanulókkal több órán. S végül 
az egész ifjúságot (8 osztályú intézetben 4—4 osztályt) egybegyűjtve 
egy embernek, az igazgatónak a tanulókhoz mért módon az így már 
végbement összefoglalás alapján fel kell tárnia a történelmi előzmé
nyeket, a jövő eshetőségeit s el kell mélyítenie a személyes követ
keztetéseket : pl. a történelmi okságnak, az egyén és a köz kölcsönös 
hatásának, a nemzetért való felelősségnek a gondolatát. Ilyen tartalmú 
és célú beszéd legyen az utolsó hang az iskolai évben ; ez maradjon 
a fülűkben s adjon irányt a szünidei tapasztalatok önkéntelen beol
vadásának és tudatos feldolgozásának. Ezzel elérhetjük, hogy tanít
ványainkon át a szülőkre is hatunk.

2. Az év történetének nevelési, művelődési, politikai tanulságait
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is össze kell gyűjtenünk. Nem tudom, de nagyon remélem, hogy 
erre célozó útmutatást hivatalosan is kaptak már iskoláink. Anélkül 
is könnyen megtehetünk azonban mindent, már most is. Csak egy
két gondolatot vetek fel. Az első sorokban említett, inkább külső 
adatokon kívül az iskolai év történetében szóljon az értesítő pl. minél 
részletesebben arról: miféle észleleteket tettünk az év folyamán tanít
ványainkon ; hogyan befolyásolta a község állapota, hangulata az 
iskolai munkát, mily alakuláson ment át az iskola és a család, a 
tanítók és tanulók viszonya (hihetően mindenütt bensőbbé vált) ; 
miként nyilatkozott különböző életkorúaknak az események iránt 
való belső részvétele ; a tanítás anyagát, dolgozatokat, iskolai ünne
pélyeket az iskola életében előfordult rendkívüli eseményeket hogyan 
használtuk fel a ma szükséges ismeretek nyújtására, érzelmek kifej
tésére. Ezek és hasonló, helyenként különböző szempontok feltárhat
ják: milyen volt az iskola belső élete, mily csírái látszanak a növen
dékek jövendő szellemi alakulásának, mihez kell tehát fűznünk a 
szeptemberben újra kezdődő munkát. Egészítse ki ezt a beszámolást 
annak bemutatása : mit tett az illető testület az iskolán kívül a szü
lők s általában a lakosság vezetése, gondozása terén ; miféle gondo
latokat igyekeztek az egyes tanítók elterjeszteni, mi volt erre a köz
vetlen alkalom. Ehhez fűződhetnek azok az észleletek, amelyeket a 
lakosságon tettek a tanítók s amelyekből iskolai eljárásuk szükséges 
irányát állapíthatják meg. Ilyen szellemű dolgozatok az értesítő utján 
kettős irányban tennének nagy szolgálatot. A tanulók és szülők részére 
érdekes olvasmány lenne minden ilyesmi s — kivált leckóztetós nél
kül, bár tanító célzattal írva — észrevétlenül is hatna reájok, tehát 
szolgálná a nevelés ügyét közvetlenül is. Nagy értéke lehetne azon
ban közvetett utón is, ha ezekből a tanfelügyelők, főigazgatók, szak- 
felügyelők megállapíthatnák egy-egy község vagy vidék, sőt egy-egy 
társadalmi osztály lelkiállapotát, ennek érzelmi és gazdasági okait s 
tudnának megfelelő javaslattal lépni gyors intézkedés céljából a fel
sőbb hatóságok elé. Ma is, intézkedések céljából, a jövőre is, e kor
szak története érdekében rendkívül nagynak látom az itt természete
sen csak érintett adatgyűjtések vagy feldolgozások értékét ; csak 
komolyan kell hozzáfogni és nem szabad semmit jelentéktelennek 
tartani ! Ha attól félünk, hogy nincs költség reá : hagyjunk el az 
értesítőkből mindent, ami eddig is felesleges volt, pl. a mindenüvé 
egyaránt leérkezett rendeleteket, a tanított anyag felsorolását, érdem
jegyeket s mindjárt lesz helyünk újabb költség nélkül.

Igazi értéke ennek csak úgy lenne az országra nézve, ha minde- 
nik iskolafaj megcsinálná a maga körülményei szerint. Amelyik nem 
szokott máskor értesítőt adni, most az is megtehetné ; adhatna a

204.
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tanfelügyelő a maga kerületének óvodáiról, elemi iskoláiról egy kötet
ben, de az egyes óvók és tanítók tollából, bevezetést és összefoglalást 
írva ezekhez. 8 meg kellene ezt csinálniok a mindenféle szakoktatás 
intézményeinek is. Gondoljunk csak arra : mily tömérdek anyag 
gyűlne így egybe a különböző iskolafajok közönségének, egyes váro
sok lakossága különböző köreinek, egyes iskolák munkájának össze
hasonlító megítélésére ! A Statisztikai Hivatal által kétségtelenül 
gyűjtött adatok beszédesebbek, a Gyermektanulmányi Társaság által 
a gyermekekhez intézett kérdések eredményei reálisabbakká lennének 
igy- É s ami önkéntelen vagy szándékos birálat kerülne elénk, mily 
nagy hasznát látnók mindannak, ha belőle igazi hiányt ismernénk 
fel és azt pótolnók, vagy a helyzet téves megítélését és azt kiigazít- 
hatnók ! Ezen az úton mindnyájan növelhetnó'k azok erejét, akiknek 
a vezetés, az új feladatokhoz mért szervezés a feladatuk ; mivel pedig 
az országos intézkedések nem mennek gyorsan, a magunk körében 
megtennők, amit magunk erején tehetünk. E cselekvéshez tisztán látás 
szükséges. Ennek megszerzésére személyes hatásunk biztosítása, isko
lánk súlyának gyarapítása, feladataink teljesítése érdekében egyebek 
között az elmondottakat is meg kell tennünk. Önmagunk előtt tisz
tázzuk így munkánk területét s az ebből bizonyára bőven nyert 
tanulságok ugyanilyen tanulmányozásra serkentenek ezutánra is. 
Ma nem lehet üres, nagyzoló szólamnak néznünk, mert mindnyájan 
érezzük az igazságát : csak az az iskola dolgozik jól, amelyiknek 
mindenik tanítójában él a munkájáért való történelmi felelősség 
tudata ! i. s.

A tanterv, a tanító szabadsága és a haladás.
A művelődés ügyére nézve nem lehet veszedelmesebb állapot, 

mintha elejét vesszük annak, hogy a tanügy terén szabadon meg- 
küzdhessenek egymással a különböző didaktikai vélemények. Már 
pedig nemcsak nálunk, de több országban olyan áramlatot észlel
hetünk, amely a tanügy munkásainak épen a maguk mezején való 
kifejlődését fenyegeti. Nem akarnak nevelni önálló munkaerőket; aka
dályokat állítnak a tanárok és tanítók elé. Megzabolázzák, béklyóba 
kötik az elevenebb járású szellemet, nem gondolva meg, hogy ezzel 
a nevelést szorítják háttérbe, az iskolát csupán a külszínen való mun
kálkodásra, az ismeretek közlésére szorítják s ebben is határozott út 
követésére kényszerítik. Ma az emberi műveltség terjesztőinek, taná
roknak és tanítóknak, nincs szabad tere a nevelői szellem kibonta
kozására. Fejlődő lelkivilágukon a sokféle szabály és intézkedés, a 
felügyelők sokszor tapintatlan beavatkozása erőszakot követ el s nem
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egy ember életirányát, munkakedvét teszi semmivé. Az egyéniségek
nek lassanként semmi nyoma sem lesz érezhető az iskola szellemén. 
Az a veszély fenyeget, hogy a tanítás és a nevelés is a bürokratikus 
pályák közé sorakozik, felvéve ismertető jelvényét: a csatolt és vissza
csatolt aktaszámokat. Ezen az úton művelődésünk ügye a mozdu
latlanság, a stagnálás felé halad.

Ezt a veszélyt a tantervek érvényesítésének mai módjában 
látom. Csak nézzünk széjjel a tanügy mezején, nem tapasztaljuk-e, 
hogy nincs egyetlen parcella, nincs egy zug, ahol az állítólag jól ki
dolgozott s az általános fejlődést és eredményt egységesen biztosító, 
miniszterileg jóváhagyott tanterv kötelező alkalmazása el ne volna 
rendelve. És nincs egy talpalatnyi hely, mely be ne lenne osztva 
valamely ellenőrző közeg alá. Az igazgatók, helyettes igazgatók, szak- 
felügyelők, főigazgatók, vizsgálati biztosok, miniszteri kiküldöttek, a 
segéd- és valóságos tanfelügyelők stb. száma ma már olyan nagy, hogy 
a tanár és tanító mondhatni egyetlen lépést sem tehet az iskolában 
való egyéni érvényesülése, pedagógiai gondolatainak kipróbálása, avagy 
szaktárgyainak a kiszabott kerettől eltérő irányban és mennyiségben 
való tanítása céljából anélkül, hogy ki ne tegye magát kenyéradó 
hatósága figyelmeztető, avagy rosszaló észrevételeinek. Kóros tünet, hogy 
akiknek a nevelő igazi hivatását kellene magasra kiemelniük, akik 
iránytjelző fáklyákként szerepelhetnének társaik előtt, azok a szabályok 
és rendeletek (a tanterv sem egyéb) gyakran rideg, szószerinti végre
hajtásának ellenőrzésében merülnek ki, a tanügyi adminisztráció rova
tainak és a statisztika íveinek kitöltésén kívül.

Mi ennek azután a következménye ? Pár évi, ugyanazon nyom
ban való kényszerített járás után a legtöbb tanár és tanító a meg
szokás uralma alá jut. A féket, a bilincset már nem is érzi és tel
jesen megnyugtatja önmagát, leküzdi esetleg lázongó lelkiismeretét, 
különösen ha látja, hogyan jár, aki egyéniségét, temperamentumát, 
meggyőződését érvényesíteni akarja. Megadja magát sorsának és húzza 
a jármot egykedvűen, egyedüli törekvéséül azt ismerve, hogy a tan
terv és utasítás szellemében végezze munkáját, dolgozza fel anyagát s 
hogy fölebbvalói meg legyenek vele elégedve. Ebben az ellenőrző 
közegeknek lehet öröme, de az ilyen munkában, az ilyen életben 
nincs elevenség, nincs mozgás, nincs verseny, nincs küzdelem. Beáll 
tehát a stagnálás, amit nyomon követ a hanyatlás.

Azonban korántsem a tantervek és utasítások megsemmisítéséért 
emeltem szót. Sőt a mai állapot kifejlődését is természetesnek ismerem 
el. Ma a tanári és tanítói pálya épen olyan kenyérkereset, épen olyan 
megélhetési mód egy-egy emberi életen át, mint bármely más pálya. 
És mert a tanügy mezeje óriási, nagyon természetes, hogy átlagos -
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tehetségek, sőt azon alul állók is épen olyan arányban kerültek ide 
is, mint egyéb pályákra. Ennek kell tulajdonítanunk a tantervekhez 
írt részletes utasítások életrekelését.

Nagyon igaz az a vélemény, hogy a jó és részletes tantervekkel 
a gyengébb tanító is érhet el olyan eredményt, amire anélkül nem 
volna képes. Ennek igazságát elvitatni nem akarja senki, de azért 
kétségtelen, hogy a jó tanterv, megfelelő iskolai szervezet a tanításnak 
bármily fontos tényezője is, mégis a nevelők egyénisége a legfontosabb !

A mai irányzatban azonban még csak kilátás sincs arra, hogy 
a nevelés és tanítás legfontosabb kelléke, a tanár és tanító egyénisége 
szabadon kifejlődhessék. Senki sem gondol arra a tantervek és uta
sítások készítése alkalmával, hogy a tanügy terére esetleg olyan munka
erők is tévedhetnek, akik az elfogadott és sokoldalúan megvitatott, 
mindazonáltal nem ritkán tanügyi szempontoktól idegen érdekek 
által is befolyásolt tantervek és utasítások szabta kívánalmaknál jóval 
nagyobbat, jóval áldásosabb eredményeket is tudnának felmutatni, ha 
működésűket egyéniségük érvényesítésével végezhetnék. S az újabb 
meg újabb tantervek és utasítások legtöbbször csak a réginek módo
sításokkal, pót-utasításokkal való ellátásából állanak. Nem ritka eset 
a külföldi példák szószerinti követése, idegen nemzetnek, tőlünk tel
jesen elütő fajnak való rendelkezések átültetése sem. Hogy ez nem a 
természetes fejlődés útja s hogy ily módon a tanügyi irányítás mester
kéltté válik, remélem, mindenki elismeri. A természetes fejlődést, a 
mozgást, a korhoz való állandó alkalmazkodást csak a tanítók egyéni
ségének érvényesülése biztosíthatja. Erre szabadon kell hagyni az 
utat még abban az esetben is, ha az néha és néhol a tanítandó 
anyag rovására esnék is.

A hivatalos tanterveket általánosságban mindenesetre fenn kell 
tartani, mert enélkül szabadjára engedett bolyongás, céltalan csatan- 
golás következnék el. Azt azonban nemcsak megengedhetőnek tartom, 
de kívánatosnak s a természetes fejlődés szempontjából egyedül célra
vezetőnek is, hogy azoknak, kik jelentik, hogy a tantervek egyes 
ösvényeiről letérni akarnak, ez engedtessék meg. Még abban az eset
ben is, ha valaki tudatosan olyan úton akarna elindulni, amelyen 
már más kevésbbé sikeres eredménnyel járt. Az egyéniség érvényesü
lésének ilyen formában nyitva kaput, nem a szabad csatangolást, ha
nem igenis a szabad törekvést, a kutató, nyitott szemmel való járást, 
az önálló megismerést tennők lehetővé s a tantervek és utasítások mai 
sablonos, az egyéniséget szándóktalanul is lebilincselő, bürokratikus 
korszakából kiemelkednénk. S ez nem jelentené azt, hogy a tanterv
től és utasításoktól bizonyos, előre jelzett irányokban eltérni akaró 
tanítók a több évi, folyamatos munkának vagy akár csak az egy évi



d08 S Z E M L E .

munkakörnek is csak úgy vaktában vágjanak neki. Nekik is épen úgy 
előre elkészített programmal kellene előállaniok végzendő munkáikat 
illetőleg, mint ahogy a hivatalos tanterv és utasítás teszi. Nem a 
tantervnélküli haladás, hanem az egyéni tanterv szerint végzendő 
munka engedtessék meg az ilyenre vállalkozó tanároknak és tanítók
nak. Ezt téve rendszerré, meglesz az igazi értelme az iskolai munka 
ellenőrzésének. Ez a rendszer adhat életet a főigazgatói, tanfelügye
lői stb. munkaköröknek. Éneikül csak afféle villamos- vagy vasúti 
ellenőrszámba menő szerepet töltenek be, megvizsgálva : érvény sze
reztetett-e a felsőbb hatóság rendelkezéseinek.

Majd amikor a tanügyi ellenőrzés az egyes tanárok és tanítók 
egyéni tanterveinek megvizsgálásán alapúi s a felülvizsgálatok alkal
mával azt nézik : a nyert engedély alapján milyen eredményt tudott 
valaki elérni ; amikor az ilyen észleletekről számolnak be az igaz
gatók, főigazgatók, szak- és tanfelügyelők, s eme jelentések összege
zése útján, a több évi tapasztalat szerint gyakorlatiasnak bizonyult 
irányban módosulnak a tantervek és utasítások : akkor következik el 
tanügyünk belső fejlődése, a gyakorlatban működő kiváló munkásai
nak hatása alatt.

Amikor nem az iskolából nőnek ki, hanem adminisztrátori vál
tozások miatt jönnek létre a tantervek, teremnek iskolatípusok, a 
művelődés igazi fejlődéséről szó sem lehet, mert a belső változást 
erőszakolni nem lehet. Ilyenkor elkerülhetetlen a stagnálás. Az isko
lában azonban eleven életre van szükség.*

(Borosjenő.) Medgy esi János.

H A Z A I L A P O K B Ó L .
A  g y e r m e k  (1914, 7—10. sz.). Nagy László az egyes iskolafokok 

tanítási rendszere között létesíthető kapcsolat érdekében azt javasolja, hogy 
1. az el. isk. 1—2. о. a kisdedóvó munkájának közvetlen folytatása legyen,

* E cikk kézirata egy évnél hosszabban várt közlésre ; most idő
szerűvé lett a M. P. T. idei nagygyűlésén elhangzott elnöki megnyitó által 
s az abban elvi alapon kitűzött szempontokat a gyakorlat embere részéről je l
lemző vonásokkal világítja meg. Az itteni alapgondolat : a tanító személyi
ségének (céltudatos, kifejlett egyéniségének) érvényesülése, a nevelés ügyé
nek nem eléggé méltatott kérdése. Az egész iskolaszervezet és az egyes 
iskolafajok feladata, az országos tanterv és a helyi tanterv viszonya, tan
terv és személyes tanmenet fogalma, a cél és a módszer kapcsolata kíván 
itt még megfontolást és megvitatást. Ez a kérdés különben különös figyelmet 
érdemel épen manapság, amikor nyilvánvalóan felismerhetjük : milyen je
lentősége van minden téren a személyes erő fejlettségének. A tanító didak
tikai szabadságának tárgyalásában ez a szempont is számit. A szerk.
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szoktasson tárgyias megfigyelésre és reális irányú kézifoglalkozásra, alak-, 
szám- és beszédgyakorlatokat adjon részben Montessori módszere szerint 
s a szabad képzeletet gyakorolja mese, rajzolás és kézi alkotások útján ; 
2. a középisk. 1—2. o. pedig az el. isk. 4. o.-nak közvetlen folytatója és 
betetőzője legyen s evégre a szaktanitást mellőzze vagy legalább tetemesen 
korlátolja, főleg természettud. ismereteket és technikai foglalkoztatást 
nyújtson, a földrajz s a polgári jogok és kötelességek tanításával vezessen 
be a szociális és az ethikai élet jelenjébe, adja meg a művészeti élet ele
meit irodalom, szavalás, ének, fogalmazás, festés, mintázás útján s az ok
tatásban mindenütt érvényesüljön a gyermek öntevékenysége és gyakorlati 
foglalkoztatása. В javaslatok a szellemi fejlődés számbavételén alapulnak.

B udapesti S zem le  (1915, 1. sz.). Alexander В. a háborúról, mint 
nemzetnevelőről elmélkedve а XX. sz. főfeladatát abban látja, hogy er
kölcsivé tegye az akaratot az életben és az iskolában, a politikában és a 
társadalmi életben, a nemzetek érintkezésében. Elsősorban iskoláinkat kell 
az erkölcsi megújhodás nagy műhelyeivé tennünk. Sokat vétkeztünk ebben 
a tekintetben. Az erkölcsi nevelés egészen háttérbe szorult bennök. A ta
nárok elvégzik a penzumukat, a tanulók megtanulják a leckét és meg
szerzik a bizonyítványt, a diplomát, amelyhez még csak protekciót kell 
szerezni, hogy gondtalanul lehessen élni. Nem a tanulás, az igazi tanulási 
ellen akar beszélni. Sőt az igazi tanulás és a nyomában járó igazi tudás 
az erkölcsi életnek is legfőbb feltétele. Az erkölcs a gondolat vezérlete 
nélkül majdnem olyan vak, akit oda lehet vezetni, ahová akarjuk. Az 
iskola továbbra is a gondolat műhelye maradjon, de levegője az erkölcsi 
érzés legyen, egész kiterjedésében, a nemzeti, társadalmi és egyéni élet
ben, ahol a tanulókat és tanítókat a benső összetartozás érzése hatja át 
és egyesíti, és ahol a szigorú kötelcsségérzet a legfőbb igazgatója az egész 
iskolai életnek. Az erkölcsi megújhodásnak itt kell megindulnia. — Az 
óhajtott megújulás csak a tanítók, tanárok leikéből fakadhat és csak akkor, 
ha ezek valamennyien tisztán látják a maguk nemzetnevelő feladatát. 
Ebben most nagy hiányok vannak. A tanító- és tanárképzés a jövő neve
lés legelső kérdése; a már működők irányítása a mostam időknek halaszt
hatatlan követelménye. Épen ezért gondoskodni kellene arról, hogy az 
ilyen fejtegetések eljussanak minden tanitóember kezébe.

Család é s  Isk o la  (1915, 1—4. sz.) Molnár 0. folytatja összefoglaló 
tanulmányait; most Pedagógia és higiéné c. azokról a törekvésekről szól, 
melyek külföldön és itthon a nevelés egészségügyi vonatkozásainak mélyebb 
értékeléséből fakadnak s a növendékek egészségének védelmét, fokozását, 
a testi nevelés legjobb rendszerének kifejlesztését célozzák. Az előző évf. 
végén ugyanő a szociális nevelésről közölt hasonló összefoglalást.

F o a ia  § co la stica , 1914. Ez a népiskolai érdekeket szolgáló, 
román nyelvű folyóirat XVI. évfolyamában az eddigiektől eltérően túl
nyomóan a tanítók szociális munkájával foglalkozott. V. Gr. Borgovan 
(Nevelési levelek) gyakorlati tanácsokat ad az analfabéta tanfolyamok szer
vezésére, vezetésére s különösen arra, hogy hogyan lehet ezeket vonzókká 
tenni ; «Mások példája» címen pedig az University Extension és a Buskin

Magyar Pacdagogia. XXIV. S— 4. 14
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College célját s működését ismerteti. Angol mintára ajánlja, hogy a tanítók 
tanulmányozzák a népies viseletét, táncokat és énekeket s különösen az 
elmúlt idők táncait újítsák fel, hogy feledésbe ne menjenek. J. F. Negrutiu 
(Feminizmus) Japán nőneveléséről, különösen az elemi iskolák mellé 
újabban állított háztartási iskolák működéséről és eredményeiről szól. 
0. Ghibu Carmen Sylva neveltetését ismerteti Carmen Sylvának «Die 
Woche» 1908 január 18. számában megjelent «Was ich von Erziehung 
denke» c. cikke alapján. V. Popovits az Egyesült-Államok elemi iskoláit 
mutatja be. O. Prie az olvasókönyv követelményeiről beszélve azt fej
tegeit, hogy a tanítónak nem szabad az olvasottak kikérdezésével meg
elégednie, hanem a tanulót be kell vezetnie épen az olvasókönyv útján 
a szépirodalom és a népszerű tudományos irodalom ismeretébe. A. Maniu 
megállapítja, hogy a mai földrajztanítás mindennel foglalkozik, csak épen 
a földdel és az emberrel nem. A tanulókkal a földrajztudás torzképeit is
mertetik meg. A földrajztanítás fősegédeszköze a jó, modern szellemben 
megírt tankönyv és a jó térkép. A tankönyv jóformán csak példatár, mely
hez a tanító a miértnek állandó kutatását fűzi. J. Negrutiu (A magyar 
nyelv tanítása a nem magyar nyelvű iskolákban) a magyar nyelv tanítása 
történetét adja az 1790—91. országgyűléstől kezdve napjainkig, Eötvös 

„József báró terveit és nézeteit emelve ki. «Évzáró vizsgálat a felekezeti 
elemi iskolákban» c. cikkében hangsúlyozza, hogy ezentúl a tanítók az 
évzáró vizsgálatokon ne vadásszanak külsőségekben, brilliáns feleletekben 
nyilvánuló múló hatásokra- A tanító a saját lelkiismeretének számol be 
a kis gyermek pedig az egész közösségnek arról, hogy gondolkodása 
mennyire fejlődött, mily közel jutott az önállósághoz. J. Maior a vallás- 
oktatás mélyítéséről szól, számot vetve azzal a körülménnyel, hogy az új 
1907-i tanterv nagyon sok időt szentel a tanrendben a magyar nyelv taní
tására, úgy hogy most még nehány tárgy mellett a hittan is sokat szen
ved, mert kevesebb óraszám jut a vallásoktatásra, mint azelőtt. De ha 
már így van, jó volna, ha a tanítóság gondolkodnék azon, hogyan lehetne 
e kevés óraszámmal igazán értékes munkát végezni. Nem szabad megelé
gedni azzal, hogy a tanulók a leckét hiba nélkül mondják el, hanem igye
keznie kell a tanítónak arra, hogy minden egyes órán egy alkalmat sem 
mulasztva el, a felebaráti szeretetet fejlessze. Erre vonatkozóan a szerző 
érdekes gyakorlati példákat hoz fel. Másik cikkében felhívja a tanítóság 
figyelmét az értelmesség kísérleti vizsgálására Meumann cikke alapján 
(Zschr. f. päd. Psych, und exp. Päd.). V. Popovits átfut az akarat és 
jellem kérdésének történetéi). Számba veszi és felsorolja azokat a körül
ményeket, melyek az iskolai életben alkalmasak arra, hogy a gyer
mekben az akaratot fejlesszék. S. Serban (A jelen és jövő iskolája) éles 
kritika alá veszi a mai iskolai tanítást, különösen saját kerületének 
iskoláit, melyeket Franciaország és Svájc iskoláival hasonlít össze. Nagy 
bűnnek tartja, hogy a testi nevelést legtöbb helyen egészen elhanyagolják, 
alig-alig szerepel és legtöbbször csak papiroson. Az iskola és a szülői ház 
között kevés a kapocs; az iskola eltért a céljától akkor, mikor csak tanít 
és ismeretet nyújt. Milyen lesz a jövő iskolája ? Példának hozza fel a
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charlottenburgi és a szombathelyi erdei iskolát. A jövő iskolájához csak 
a tanítóképzés reformján keresztül lehet jutni. Szükséges-e a tanulók osz
tályozása ? Ezt a kérdést fejtegeti a szerkesztő és az osztályozás ellen 
Írókkal szemben a tanuló és tanító szempontjából igenis szükségesnek 
tartja. A tanítónak be kell számolnia, ha másnak nem, legalább néha ön
magának, mint minden öntudatos embernek, arról, hogy tulajdonképen 
hogyan is folyik a munkája. A fő, hogy a tanító legyen igazságos, vagy 
legalább igyekezzék, amennyire lehet, elfogulatlan lenni. Es ha a tanulók 
megtudják, hogy azok a jegyek nem üresek, hanem az értelmi és erkölcsi 
fejlődés igaz mértékei, másképen is fogják fel. Egyénileg minden tanulót 
más és más mértékkel kell mérni és ha ezt megteszi a tanító, nem okoz 
annyi kellemetlen órát a közepeseknek ; a lustábbaknak pedig meg tudja 
mutatni azt az utat, melyen csak komoly munkával haladhatnak előre. 
A. Caliani Martos Ágostné «A gyermekkori hazugságok lélektana és pe
dagógiája» c. művének adatait felhasználva a hazugság lélektani okait 
keresi s azt hangoztatja, hogy már a gyermekkor első idejében tanítsuk 
meg szeretni az igazságot, gyűlölni a hazugságot, mert ez az erkölcsi élet 
alapja. Traian J. Farkas a németországi ipariskolák nevelési szellemét 
ismerteti. Az ipariskolai tanítóképzésnek, tantervnek, az egyes tárgyaknak, 
az egész ipari oktatásnak tengelye, mely körül minden forog : az állam
polgárrá való nevelés. Az iskola berendezése is ezt a célt szolgálja, a 
folyósokon hazafias versek, a német nagyok arcképei, a német ipar fejlő
désének adatai, a német nép szaporodásának statisztikája. A háború ne
velő hatásai címen J. Maior azt fejtegeti, hogy a háború a haladásnak, a 
nemzetek fejlődésének nevezetes tényezője és hogy a háború után mindig 
volt valamelyes fellendülés. A németek épen a francia háború után kezdtek 
gazdaságilag óriási mértékben erősödni, olyannyira, hogy most az egész 
Európával szemben megállják helyüket. Mint gyakorlatban működő ember 
nem tud eléggé csodálkozni azon, hogy olyan gyermekek, akik a törté
nelem és földrajz iránt nem érdeklődtek eddig, vagy nem tudtak elég ered
ményt mutatni, most már e tárgyak iránt erősebben kezdenek érdeklődni 
és nagyon világos fogalmaik vannak oly dolgokról, melyekről egyébként 
ilyeneket sohasem szereztek volna. Az olvasás iránti érdeklődés is foko
zódott, elolvassák, sokszor elolvastatják velük az újságokat s így az újság
olvasás révén rengeteg új ismeretre tesznek szert. A háborúra vonatkozó 
iskolai dolgozatok mutatják legjobban, hogy mennyi új ismeretet szereztek 
a gyermekek közvetlenül. Erkölcsi szempontból : a gyermekek sokkal vallá
sosabbak, de a felnőttek is sok helyen csak most gondolnak igazán az 
Istenre. Mikor a haza védelmére szólították a hadbavonultakat, meggyón
tak és áldoztak. A háború azonban erkölcsi veszedelmekkel is jár. Eddig 
az emberölést az ötödik parancs eltiltotta s mi is a háború ellen nevel
tünk. A háború hatása alatt természetesen megváltozott az ötödik parancsra 
vonatkozó erkölcsi felfogás is. Másik hatása a háborúnak a sovinizmus 
terjedése a tanulók között. Visszatért katonák hőstetteket mesélnok, min
denütt győzelemről van szó, az ellenséget lenézik, de lenézik az ország 
más nemzetiségeit is. Ez baji Ezt orvosolni kell! — Ebben az évf.-ban
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több fordított cikk is van. így A. Binet: Les idées modernes sur les en
fants c. könyvéből az erkölcsi nevelésről szóló fejezet ; Salzmann Konrad 
Kiefer-jének egyik fejezete; Orel G. «Műhelyi nevelés Párig iskoláiban» c. 
müvéből nehány részlet s Ranschburgtól «Levelek egy középiskolai ta
nulóhoz». A. Borza a breslaui iskolai múzeumokat ismerteti ; J. Maior, a 
lap kiküldött tudósítója részletes cikkében a bukovinai első tanítói kon
gresszusról impresszióit mondja el. Sotropa-Dragan a naszódi triviális 
iskola történetét adja. A szépirodalmi részben majdnem mindegyik szám 
közöl egy-egy elbeszélést a román irodalom java termékeiből, vagy a kül
földi irodalomból egy-egy nevelő célzatú fordítást. Ilyen Y. Stanciu állat
meséje, A. Ciura háborús novellája, Selma Lagerlöf Nazaretben c. rajza, 
Jules Lamaitre Lilit c. vázlata. Ismertetik ezeket a műveket : A. Boldor : 
Beszámoló az 1912—13. évi pedagógiai irodalomról, Brassó. 0. Ghibu : 
Középiskolai tanárok egyesülete. V. Sotropa és N. Drágán : A naszódi 
iskolák története (1863—93-ig), Naszód, 1913. V. Sem: Egy tanítási lecke 
kritikája. Balázsfalva, 1913. J. G. Bratu : Az elemi oktatás reformja, Bu
karest. Beszélgetések az iskolából kikerülő leányokkal J. Georgescutól. 
Pályaválasztási tanácsadó, Balázsfalva, 1914. Ezenkívül sok elemi iskolai 
tankönyvismertetés és bírálat különösen a magyar nyelvi oktatás és az 
elemi iskolai gazdaságtan tanítása köréből. Kristea Gyula.

K eresk ed e lm i S zak ok tatás (1914—5., 7. sz.). Haraszti K. az 
első hazai keresk. iskola történetéhez közöl adatokat. Czirbusz Géza a 
forgalmi geográfia tanítását sürgeti.

M agyar K ö zép isk o la  (1915., 1 -2. sz.). Szölgyémy F. : a háború 
viharai a tanárságot arra intik, hogy fokozott buzgósággal neveljen vallá
sosságra, hazaszeretetre és kötelességtudásra, ez teszi a magyarságot a béke 
idejére is számba veendő tényezővé. Czirbusz G. itt is a forgalmi geográfia 
tanítását sürgeti ; az adott geográfiai helyzet felhasználására kell nevelni. 
l'est A. az olasz internátusokat ismerteti ; ily állami nevelőintézetek 
nagyarányú fejlesztését elsőrendű nemzeti feladatnak tartja az egységes 
nemzeti, hazafias és erkölcsös nevelés biztosítására.

M agyar T an ítók ép ző  (1915, 1. sz.) Quint. J. bőven sorol fel olyan 
tennivalókat, amelyek a tanítóképzők munkájának rendszeresebbé, mélyebbé 
válását segítenék elő. Végh F. a bajor tanítóképzés reformját ismerteti s 
összeveti a hazai új tantervvel. Frank A. a tképzőint. és a gyakorlóisk.. 
munkájának összhangja, az elmélet és gyakorlat kölcsönös közeledése ér
dekében ír ; cikke jellemző arra nézve, m ily nehezen fér el a tanitónevelés 
feladata a mai keretben és mily különbségek vannak még ma is a gya
korlati képzésnek a tárgyi ismeretek nyújtásával való viszonya felfogásá
ban. A Gyakorlóiskola c. mellékleten Nagy László «Új módszertani meg
határozások» c. a beszéd- és értelemgyakorlatok tárgyát és módszerét gyer
mektanulmányi alapon fejtegeti. — E tanulságos fejtegetés első része az 
elemi iskola minden tárgyát felölelő, ily szempontú feldolgozásnak. E terv 
megvalósulását annál inkább óhajtjuk, mert alkalmas lehet arra, hogy 
tanítóságunkat az iskolai munka javításán való gondolkodásra serkentse.

N em zeti N ő n e v e lé s  (1915, 1—2. sz.). 36. évfolyamát új szerkesz
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tővel kezdi, aki (Vásony Lajos) a régi szellemben a programmot így fog
lalja össze : nemzeti szellemű nőnevelés, a tanítónők érdekeinek támo
gatása, az Erzsébet-Nőiskola volt növendékeinek összetartása, ismeret- 
terjesztés, tanácsadás. Berta Ilona a 25 évi szerkesztés után visszalépő 
Sebestyénné Stetina Ilona működését s a Nemzeti Nőnevelés eredeti, 
Péterfy Sándor, Sebestyén Gyula és Komáromy Lajos leikéből származó 
munkatervét ismerteti; azt a gondolatot ébreszti az olvasóban, hogy e 
folyóiratnak épen a nemzeti nőnevelés érdekében ennek történetét is méltó 
volna visszaemlékezések és rendszeres tanulmányok által felderítenie. Egész 
terjedelmében közük Fináczy Ernő elnöki megnyitóját (Az iskolai fel
ügyeletről). Állandó rovatok : nőnevelési szemle, külf. lapszemle, irodalom.

N e v e lé s  (Máramarosi Tanügy; 1914, nov.-dec.). Keszler К. a hábo
rútól a magyar művelődési politika újjászületését, a magyar állampolgári 
nevelés kialakulását várja ; a népoktatás terén látja a legnagyobb fel
adatokat. Sürgeti az egyes vidékek pedagógiai állapotrajzának elkészítését, 
erre nézve a munka szervezését ; s közli, hogy a máramarosmegyei tanító- 
egyesület már gyűjti is az ottani nevelési feladatok megállapítása érdeké
ben az adatokat; szükségesnek tartja azonban határozott kérdőpontok ki
dolgozását. — A máramarosi példa követése és az eredmények egységes 
feldolgozása ma legfőbb nemzeti érdekünk.

N é p m ű v e lé s  (1915, 1. sz.). Az Új Élet ismét a régi elmen jelenik 
meg s ezután tisztán pedag. folyóirat lesz. Szerkesztője Weszely Ödön, 
helyettes szerk. Ozorai Frigyes. Bárczy István összefoglalja a lap eddigi 
törekvéseit, megokolja a cím és tartalom változásait s új programmul ki
tűzi ezt: alkalmazkodik «a kor követelményeihez, megindítja azt a nagy 
munkát, mely a pedagógiára vár», t. i. a testi és szellemi nevelés pro- 
grammjának a nemzeti védelem szempontjából való kidolgozását. Béri F. 
a háborúnak a főváros oktatásügyére tett hatását ismerteti ; óv attól, hogy 
már ma vonjanak le tanulságokat a nevelésre nézve, mert az alkalmi ha
tás túlzásra ragad. Gockler L. nagyobb tanulmányt kezd Herbart erkölcs
tanáról. Horváth C. a sárospataki kollégium múltjából közöl 200 éves, 
időszerű adatot a földrajztanítás történetéhez. Repay B. a ruténekről közöl 
rövid ismertetést. Két más cikken kívül külföldi és belföldi szemle, a Főv. 
Ped. Szem. részére külön rovat s könyvismertetések vannak e számban. — 
A Magyar Paedag. Társ. idei közgyűléséről (63. 1.) egyebek közt ezt is 
írja a N—s : «А pénztári jelentés szerint a lefolyt év deficittel végződött, 
ami általános meglepetést keltett, mert a Társaság folyóirata erősen meg
csappant terjedelemben jolent meg és azt hittük, ez a nem épen szerencsés 
helyen alkalmazott takarékoskodás arra szolgált, hogy a pénztári mérleg 
egyensúlyát megmentse.» A mostani idő vitatkozásra nem alkalmas ugyan, 
de mivel ez a folyóirat most már másodízben (1. Új Élet 1914 febr.) szük
ségesnek találta a pénztári jelentés ilynemű kommentálását, kénytelenek 
vagyunk ez ügyet szóvá tenni. Minden kritikát megbecsülünk. Az idézett 
sorokban azonban nem kritika van, hanem kisszerű csipkedés, mely magához 
a N—s-hez nem méltó. A szerkesztő úr, aki a M. P. T.-nak rendes tagja 
s a M. P.-nak 6 éven át volt érdemes szerkesztője, tudja és tőle megtudhatta
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volna a cikkíró is, hogy Társaságunk anyagi ügyeinek kezelése mintaszerű- 
A szóban levő hiány egyébként csak 156 К 41 f s a M. P. terjedelme csak 
3 ívvel kevesebb a rendesnél. Vájjon a mostani súlyos időkben, amikor a 
tagsági díjakból élő társaságok rendkívüli nehézségekkel küzdenek, szabad-e 
egy 5—6000 koronával dolgozó társaságnak 156 К hiányt szemére vetni 
s ezt a folyóirat terjedelmének csökkenésével célzatosan szembehelyezni : 
azt a N—s és a M. P. jóakaratú olvasóinak Ítéletére bízzuk.

N é p n e v e lé s i K ö z lö n y  (1915, febr. 15.). Magdics K.-nak a M. P. 
idei 108. lapján is említett észrevételére Bursics E. idézi 1904-ben meg
jelent «Külön órát a mesének!» c. dolgozatát, melyben a történelem elemi 
iskolai tanítására vonatkozó gondolatát már kifejtette.

N ép ok tatás (1915, 2. sz.). Breisziger F. (A háború és a tanterv) 
a nemzet életébe vágó kötelességnek mondja, hogy a háború idejére, meg 
az utána következő nehány évre a tanterven változtatásokat tegyünk, a 
háború okainak, természetének, céljának, nagy áldozatainak megismerése 
és megértése érdekében. A rendes anyag bizonyos részei így megrövidül
nek, egyesek ki is maradnak. Ebben a helyi körülmények az irányadók, 
azzal a korlátozással, hogy a nemzeti kultúra egyetlen lényeges részének 
sem szabad csorbát szenvednie. A tanítótestületektől várja a megfelelő 
megállapodásokat ; maga is ad útbaigazítást.

N ép tan ítók  Kapja (1915, 1—10. sz.). Kemény F. összefoglalja a 
múlt év legfőbb, pedagógiai jelenségeit. Több cikk ismerteti egyes tanítók 
háborús élményeit, tanulóknak a háborúról való gondolatait, egyes iskolák 
zaklatott életét. A vezércikkek a múltkor jelzett irányban igyekeznek gon
dolatokat kelteni. Pogány Frigyes részletesen ismerteti Buday Lászlónak 
népünk műveltségét tárgyaló akadémiai székfoglalóját.

Oi'sz. K özép isk . T an áregy . K özlön y  (1914/5., 6. sz.). Schneller I. 
a középiskolai reformtól azt kívánja, hogy szüntesse meg a k. i.-ra nehe
zedő tehetetlenség átkát s olyan alakulást létesítsen, amely a művelt 
nemzetek iskoláinak fejlődésével nem ellenkezik, a múltúnkban érvényesült 
nemzeti szellemmel pedig megegyezik. A porosz reform lényege az volt, 
hogy fenntartotta a klasszikus gimn.-ot, de lemondott ennek egyeduralmáról 
s többféle útat nyitva az általános műveltség felé, megszüntette a meg
merevítő uniformist. Az osztrák k. i. szintén a többféle alakulás lehető
sége következtében a belső fejlődés útján van, tekintettel tud lenni az egyes 
vidékek lakosságának sajátos szükségleteire. A mi k. i.-ink ügye épen ellen
kező irányban halad : nem tudunk megszabadulni az egységes k. i. gondo
latától, melytől a nyugati államok elvszerűen előfordulnak. Ebből követ
kezik a k. i. feladatának pusztán az általános műveltség nyújtására való 
korlátozása és a követelmények csökkentése, amiről a legutóbbi miniszteri 
nyilatkozat tanúskodik (1914 május 5.).

Schul- u n d  K irch en b ote , 1914. Az erdélyi szász tanítók lapja 
múlt évi folyamának változatos a tartalma. Az egyesületi, egyházi és iskolai 
életökből való híradáson kívül mindenik számban találunk könyvismertetést, 
néha költeményeket. A cikkek között nagy számmal van németországi 
lapokból átvett közlemény. К. H. Hiemesch (a szerk.) kimutatja, hogy a
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Herbart—Ziller-féle olmélet s a reform-pedagógusok gyakorlata egymást 
kiegészíti. E. Binder arról szól, hogyan tükröződik a tanító személyisége 
felnőtt tanítványaiban. .1/. Eredet az iskolásgyermekeken végzett értolmes- 
ségi vizsgálatról ír. Két cikk tárgyalja a munkaiskolát : Hiemesch Donzer 
brassói előadásával kapcsolatban az el. isk. 1—4. o.-nak tárgyaira nézve 
ad gyakorlati útmutatásokat : egy másik cikk pedig kevesebb tanulást és 
több munkát sürget. J. Kendert a tömegtanításnak a gyermeki kedélyt 
elíásító hatására mutat rá. Rieth a formális fokokat a reformált tanításban 
is értékesnek vallja. P. Moede kifogásolja, hogy az iskola fejlett stílust 
erőszakol a gyermekre. Paulsen hagyatékából aforizmákat, Gansberg «Der 
freie Aufsatz» c. iratából egy részletet közölnek. Ismertetik Seyfertnek 
«a német tanítóegyesület és a neveléstudomány» c. előadását, Itschnernek 
Európa földrajzának tanításáról szóló, Scharrelmannak «Produktive Geome
trie» c. művét, Fluckiger zürichi előadását a földrajztanításról; e legutób
binak eredménye : boldog ember, akinek a földrajz nemcsak az emlékezetét 
töltötte meg, hanem a lelkét is művelte s aki előtt a szellemét kitárta. 
Az iskolai gyakorlat kérdéseiről szól ezeken kívül : K. Graef a természet
rajzi szemléltetés céltudatosságáról, Hiemesch a helyes olvastatásról ; 
Steinmeier a medgyesi gimn.-ban régóta dívó harci játékokat ismerteti ; 
M. Englisch az iskolai kertről ad tervet ; Ch. Schneter a Keineke Fuchs üdítő, 
nevelő hatására mutat reá; Ledermann a művészetnek az iskolába való be
vitelét kívánja; vita folyt az ú. n. Reformschrift-ről : K. Semper a nevelő hatás 
egyik eszközéül a tanító kedélyének frisseségét hangsúlyozza; H. Salmen 
az el. isk. 1—4. o. számára vallástanítási tervet közöl : R. Braun a mesélés 
pedagógiai értéket fejtegeti ; E. Hajek a középiskolai olvasókönyvekről szól ; 
egy nagyobb cikk a népiskolai játékokat tárgyalja részletes, gyakorlati 
útmutatást nyújtva. Néhány cikk külföldi tanulmányútakról számol be : 
H. Zacharides svájci, R. Chrestel würzburgi, A. Broser németorsz. tapasz
talatairól, E. Binder pedig jénai tanulmányairól. S. Schwarz, J. Klosius, 
dr. Siegmund az alkoholizmus ellen való iskolai küzdelem módjait fejtegetik. 
Két közlemény a szász tanítók anyagi helyzetével foglalkozik. Egy helyen 
a lelkészi és tanítói pálya összetartozását hangoztatják, mivel a tanítói 
foglalkozás jó előkészület a lelkészi hivatásra. Egy hamburgi előadás-sorozat 
nyomán a tanítói hivatás teljesítésében szerezhető betegségekről szólanak ; 
erről az ifjúság érdekében való volna nálunk is beszélnünk. F. Müller 
egyházi jellegű és kulturális célzatú alapítványok létesítését óhajtja a 
szász nép erejének kifejtése érdekében ; H. Siegmund pedig (Aufgaben der 
völkischen Erziehung) a szász nép fajpolitikai nevelésének céljait tűzi ki, 
ezzel a jelszóval : «Siebenbürgen den Sachsen !» (1) H. Lienert lelkész a falusi 
műkedvelő előadások rendezésének irányelveit foglalja össze ; ezeket a kő
halmi egyházmegye tanítósága magáévá is tette. H. Schiel egy Brassó mellett 
levő gyári iskolában szerzett tapasztalatait ismerteti. — A háborúról 
számos (eredeti és németorsz. lapból átvett) cikk szól ; pl. a háború etikai 
hatásáról, tanulságainak a tanításában való értékesítéséről ; Tews arról, 
hogy az ifjúság szellemi foglalkoztatása most kétszeres kötelességünk ; 
Schullerus nagyszebeni lelkész az iskolai évet megnyitó egyházi beszédét
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közli erről a tárgyról : «Mire tanít a háború ?» A többi között egy vallásórai 
terv keretében a háború nemesítő hatásáról van szó. A tanítóságnak a 
háborús mozgalmakban való részvételéről is többször van szó. Közlik Eucken 
háborús beszédét, Ziegler 10 tételét, a németorsz. tanítóságnak «ellenségeink 
hazugságai ellen» c. nyilatkozatát s / .  Beyhl würzburgi tanítónak a Freie 
Bayerische Léhrerzeitungban megjelent cikkét arról, hogy Németország s 
Ausztria és Magyarország népei egy nagy kulturszövetségben egyesüljenek. 
Tanulságos az 1914 nyarára tervezett szünidei főiskolai tanfolyam terve, 
pedagógiai, élettani, közgazdaságtani, művészet- és gazdaságtörténeti tár
gyakkal. E tanfolyamokon német tudósok is szoktak előadni. Az idén a 
háború miatt a tanfolyam elmaradt. Szőts Gyula.

Századok (1915, 1—2. sz.). Veress Endre a Sennyey-fiúk külföldi 
tanulását ismerteti, a XVII. sz. elejének neveléstörténetéhez nyújtva adatot. 
E dolgozat újabb figyelmeztetés arra, hogy a családi levéltárakat rend
szeres kutatással kellene a magyar neveléstörténet számára értékesíteni.

U ránia (1915, 1—3. sz.). Molnár Viktor (A háború nemzetnevelő 
hatása) szerint az itthon levők gondolkozása nem változott meg, de erős 
a hite, hogy a harcmezőkről visszatérők új világnézetet hoznak, magokkal 
hozzák az élet komolyságát, a testi és lelki erő megbecsülését, az ember 
és a bajtárs szeretetét és a magyar nemzet szeretetét. A hazatérőktől várja 
a nemesebb emberi egyenlőségért s az anyagi erők igazságosabb eloszlá
sáért való harcot, a közéleti tisztesség megújulását, a sokféle népfaj tag
jaiban a kölcsönös megbecsülést, a magyarság nemzeti megerősödését. 
Lukács György (A háború tanulságai) a nemzeti erőt nem egyedül a hadi 
készültségben keresi, hanem olyan erkölcsi felfogásban és testi erőben, 
amely békében mennél nagyobb kulturmunka kifejtésére, háborúban pedig 
a testi fáradalmak és emésztő lelki gondok elviselésére képesít. Mai neve
lésünk nagy gonddal fejleszti a testi erőt és rugékonyságot, de szükséges 
az ifjúságot egészségügyi ismeretekkel is alaposan ellátni s az ily nevelést 
az iskolás koron túl is folytatni. Az egész nemzetnek testben, lélekben, 
erkölcsben való harmonikus kiművelése az erő biztosítéka —■ Eilend J. 
az 1794. sárospataki deákzendülést írja le.

V E G Y E S .

Eötvös em lékezete a közép isko lában . Báró Eötvös 
Józseffel születésének 100. évfordulója alkalmából a középiskolák 
1913/4. évi értesítőiben több emlékbeszéd vagy tanulmány foglalko
zik. Adamis Gusztáv (Br. E. J. emlékezete. Bozsnyói ág. evang. fg.)
E. életének, tudományos és költői munkásságának vázlatát adja. Bo
dor Aladár (Eötvös. Szegszárdi áll. főgimn.) : E. legfőbb vezérelve : 
a szabadság. A szabadság élete az egész emberiség számára és külö
nösen nekünk magyaroknak is E. szerint a műveltség teljes kifej
lesztésében valósul meg. E. igazi forradalmár, aki az emberi fejlő-
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dést, a művelődés drága kincseit épen a folytonos, a korral haladó 
forrongással akarja megvédeni a belháborúktól. Ahol a nemzet kul
túrája állandóan forr, ott nem következnek be szolgalelkü rombo
lások, bosszúállások, belháborúk. E. a gazdagodó, művelődő és becsü- 
letesedő munkás magyar életnek legelső tanítómestere. Bokor Armin 
(E. J. báró. Vágújhelyi izr. reálisk.) : a költőt, szónokot és az állam
férfit méltatja ; különösen hálás A zsidók emancipációja c. röpiratáért. 
Császár Elemér (Br. E. J. sírjánál. Bpesti gyakorló fg.) : rövid emlék
beszéd. Demeter Béla (E. J. emlékezete. Sepsiszentgyörgyi ref. fg.) : 
E. műveiből három ideál sugárzik felénk : politikai, irodalmi és em
beri. (Vázlat.) Hartman János (Eötvös. Székelyudvarhelyi áll. fr.) : 
E. képzelete pazar gazdagsággal szórja művei minden lapján az esz
méket. Eszméi épen annyira a ma életébe vágók, mint saját korába. 
Agitátori működésének forrása : az ő nagy szíve. «Tanuljunk meg 
tőle szeretni!» Horváth Ferenc (E. emlékezetére. Karczagi ref. fg.) : 
az ifjúság tanulja meg E.-től, hogy egyéni és nemzeti előhaladásunk, 
boldogulásunk alapja a műveltség. Kardeván Károly (Eötvös és Madách. 
Lőcsei áll. fr.) : Eötvös és Madách lelkirokonok. Világnézetük egyező 
vonásaira akar rámutatni az Ember tragédiája és a Karthausi alap
ján. Mindkettőnek főhőse az élet értelmét keresve-kutatva veti bele 
magát az életbe, számtalan csalódás után kétségbeesve már az ön- 
gyilkosság szélén áll, mikor az isteni gondviselésbe vetett hit meg- 
nyilatkozásszerűleg visszarántja őket az örvényből. Eötvös is, Madách 
is a XIX. sz. pesszimizmusának hatása alatt áll, melyből mindkettő 
felemelkedik. Ádám boldogtalansága az elveszett hitből ered ; a Kart
hausi Gusztávja is azt tartja a boldogtalanság főokának, hogy az 
embernek csak az eszét művelik. Madách embere a vesztett édent 
akarja újra meg újra megteremteni ; hasonlóképen Gusztáv. A szerző 
nemcsak a cselekvényben, hanem a gondolatokban, az alapeszmében s 
egyes jelenetekben is mutat ki párhuzamokat. Kovács Ferenc (E. em
lékünnepén. Kolozsvári ref. fg.) : E. emberszeretetét méltatja. Márton 
István (A «Karthausi» költője. Kolozsvári r. k. tan- és nevelőintézet) : 
E. mindannyiunk szívéhez legközelebb áll s emlékezetét az iránta 
érzett szeretetünk valóban a szívek ünnepévé avatja. Nem volt olyan 
államférfiú, ki eszmékké kristályosuk; nagy gondolataival nemzetünk 
fejlődésére nagyobb liatásssal lett volna. Ama nagy eszmék között, 
melyek E. nagy elméjét eltöltötték és nemes szívét hevítették, az első 
helyet mindig az ifjúság tanítása, nevelése, nemesítése foglalta el. 
Ügy gondolta, hogy az emberiség jövő boldogsága csak egy erkölcsileg 
erős, szellemileg gazdag ifjúságon alapulhat. Életének és műveinek 
smertetése után jellemző eseteket mond E. életéből, amelyek jóságos, 
nemes szívéről tesznek bizonyságot. Pap Illés (Br. E. J. Szolnoki f.



2 1 8 VEGYES.

keresk. isk.) : Idézi E.-nek a míveltség emeléséről, a népnevelés fej
lesztéséről tett ismert nyilatkozatát. Emlékét az írónak és szónoknak, 
az államférfidnak, a gondolkodónak hármas koszorúja ékesíti. Három 
főtárgy köti le gondolkodását : a nemzetiségi kérdés, a vallásfeleke
zetek ügye és a népnevelés gondja. Részletesen ismerteti E. iskola- 
ügyi politikáját. «Ha nemzetünk élni és gyarapodni akar, akkor az 
Eötvös műveltségének és az Eötvös erkölcsének útjára kell lépnie!» 
Pap Mózes (Emlékezés hr. E. J.-ről. Székelykeresztúri unit. fg.) : 
E.-nek közoktatásunk ügyében kifejtett nagy eszméi nagy részben 
megvalósultak. Az ő emlékének hódol Székelykeresztúr minden isko
lája is. 1869-ben E. személyesen kereste fel e várost s a székelység- 
ben felállítandó tanítóképző helyéül, ezt jelölte ki. Ágner Lajos.

A G yerm ektanulm ányi M ú zeu m  a gyermekek háborús 
alkotásaiból lehetően teljes anyagot szeretne összegyűjteni. Azok meg
felelő kiállításával nemcsak szemléltetni kívánja e nagy időknek a 
most felnövő nemzedékre tett hatását, hanem tanulságaikat a későbbi 
kornak is átadni óhajtja. Ezért a Múzeum vezetői kérnek mindenkit, 
hogy 1. gyűjtsék össze a gyermekek minden magukcsinálta játék
eszközeit, amelyekkel háborúsdit játszanak, a 3—4 éves gyermek egy
szerű fadarabból álló puskájától, primitiv tákolmányától egészen a 18 
éves ifjú pontos és cizellált, átgondolt és művészi törekvést eláruló 
alkotásáig. 2. Figyeljék meg és pontosan írják le, hogyan játszanak 
háborúsdit. Ugyancsak összegyüjtendők hadi-, mozgósítási- és ütközet
terveik és rendeleteik. 3. Lehetőleg eredetiben szerezzék meg a gyer
mekek háborús témájú prózai és verses alkotásait, meséit, elbeszé
léseit, drámai műveit, zenei kompozícióit, 4. háborús tárgyú rajzait, 
festményeit, plasztikus ábrázolásait. Fontos, hogy ezek úgy maradja
nak, amint a gyermek kezéből kikerültek, felnőttek azon ne változ
tassanak, ne simítsanak. A tárgyak gondosan csomagolva Ballai Ká
roly titkár címére (Budapest VIII., Mária Terézia-tér 9.) küldendők, 
aki bővebb felvilágosítást ad.

«Az isk o la  és  :i háború» címen a berlini nevelésügyi 
központi intézet (Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, Berlin 
W., Potsdamer-Str. 120) márciusban a köznevelés mindenik szervére 
kiterjedő kiállítást nyitott meg. Válogatott példákon be akarja mu
tatni : miként hatott a háború az iskola munkájára s általában az 
ifjúságra. Németország, Ausztria és Magyarország mindenik fokú taní
tóságát meghívták a részvételre. A kiállítás a terv szerint négy fő
kérdésre ad választ: 1. mit tehetnek a tanulók a háború ügyében 
közvetlenül? 2. különböző életkorú tanulók mit tudnak a háborúról 
s hogyan vélekednek pl. az ellenségről ? 3. hogyan lehetne őket a há
borúról tájékoztatni s belső részvételre indítani? 4. a későbbi katonai
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szolgálatra való eló'készítés módja. Ezenkívül az idevonatkozó irodal
mat is kiállítják. — Hazánkban az Orsz. Pedag. Könyvtár és Tan
szermúzeum meg a Gyermektan. Társaság intézte a részvételünk 
ügyét. Budapesten is lesz ilyen természetű kiállítás. Úgy tudjuk, hogy 
ez nem a berlininek az utánzata lesz, hanem lehetően önállóan ter
vezett és szervezett alkotás.

Az Orsz. P edagógia i Könyvtár olvasótermét és a könyv
tárt 1914-ben 6612-en használták ; 337 napon volt nyitva. Az olvasott 
könyvek száma a folyóiratokon kívül 17,132, a kikölcsönzők száma 
3642, a kölcsön vett könyvek száma 12,008. A Tanszermúzeum 
290 napon volt nyitva s 3426 látogató kereste fel.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó ülés 1914 december 19-én.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Bódogh János, Bozóky 
Endre, Böngérfi János, Bursics Ernő jegyző, Eötvös K. Lajos, Endrei 
Gerzson, Erődi Béla, Emhő Gyula, Gaál Jenő, Gerley Szevór, Gorzó 
Dénes, Gockler Lajos, Gyulai Ágost, Hackl Lajos, Hegedűs István, 
Hidasi Sándor, Imre Sándor, Jancsó Benedek, Kemény Ferenc, Körösi 
Henrik, Lechnitzky Gyula, Migray József, Nagy Zsigmond, Nagy 
Eezső, Pályi Sándor, Quint József, Remes Alajos, Répay Dániel, 
Rubinyi Mózes, Ruttkay György, Somogyi Géza, Sipos András, Szabó 
László, Scherer Sándor, Tokay László, Vángel Jenő, Weszely Ödön, 
Yörösváry Ferenc, Weisz Benő és sok vendég.

I. Hegedűs István r. tag felolvassa A szabadoktatás lényege és 
módszere c. tanulmányát (1. M. P. 1915., 1—2. sz.). Az elnök a jelen
levők általános helyeslése közben köszönetét mond a nagy tetszéssel 
hallgatott előadásért és benső örömének ad kifejezést, hogy a M. P. T. 
régi, érdemes tagját újból a felolvasó asztalnál üdvözölheti. Javasla
tára a Társaság kimondja, hogy az előadó tételeit az egyik legköze
lebbi ülésen megvitatja.

II. Szabó László felolvassa A francia népiskola és a liáboríi 
c. dolgozatát (1. M. P. 1915., 1—2. sz.). A nagyon időszerű s figye
lemmel hallgatott felolvasásért az elnök a Társaság köszönetét fejezte ki.

XXIII. nagygyűlés 1915 január 16-án.
Elnök : Fináczy Ernő, jegyző : Bursics Ernő. Jelen vannak : 

Badics Ferenc, Bartoniek Géza, Benisch Arthur, Beöthy Zsolt, Berta
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Ilona, Berzeviczy Albert v. b. t. t. a Magyar Tud. Akadémia elnöke, 
Bozóky Endre, Böngérfi János, Csávossy Elemér, Dékány Mihály, 
Dénes Szilárd, Éltes Mátyás, Ember Károly, Endrei Gerzson, Farkas 
Gyula, Fest Aladár, Friml Aladár, Fodor Márkus, Földváry Ferenc, 
Gockler Lajos, Gorzó Dénes, Gragger Bóbert, Gyomlay Gyula, Gyulai 
Ágost, Gyulai Ágostné, Hatos István, Havass Gyula, Havass Irma, 
Hegedűs István, Hidasi Sándor, Imre Sándor, Ineze József, Ilosvay 
Lajos államtitkár, Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi minisz
ter, Karsai Ervin, Kemény Ferenc, Kerékgyártó Elek, Kirchner Béla, 
Kovács Gyula, Kún János, Lázár Szilárd, Lechniczky Gyula, Lenkei 
Dezső, Lukács György v. b. t. t, orsz. képviselő, Mácsay Károly, 
Mágócsy Dietz Sándor, Málnai Mihály, Molnár Viktor államtitkár, 
Mosdóssy Imre, Moussong Géza, Nagy Gabriella, Nagy László, Nagy 
Zsigmond, Nagy Zsigmondné, Négyesy László, Neterda Modeszt, 
Onody Gusztáv, Pogány Frigyes, Polgár Gyula, Privorszky Alajos, 
Pruzsinszky János, Quint József, Bévész Géza, Biegler Ernő, Schack 
Béla, Sebestyénné Stetina Ilona, Szabó László, Székely György, Sze
mere Samu, Szitnyai Elek, Sztankó Béla, Szűcs István, Szuppán 
Vilmos, Telkessy Iván, Telkessy Margit, Teveli Mihály, Török János, 
Cs. Varga Antal, Viszota Gyula, Weszely Ödön, Weszely Ödönné, 
Zagyva József, Zelenka Frigyes, Zsengeri Samu és számos vendég.

I. Fináczy Ernő elnök «Az iskolai felügyeletről» című, nagy 
tetszéssel hallgatott előadásával (melyet a Magyar Pædagogia idei 
első füzete közölt) a Társaság XXIII. közgyűlését megnyitja.

И. A napirend előtt elnök a Társaság nevében örömét fejezi 
ki, hogy a nagyülésen tisztelhetjük Jankovich Béla vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztert ; Bosvay Lajos államtitkárt ; Berzeviczy Albertet, a 
M. Tud. Akadémia elnökét ; Lukács György nyug. közoktatási minisz
tert és Molnár Viktor nyug. államtitkárt, akiket a jelenvoltak helyes
lése mellett melegen üdvözöl.

III. Gyulai Ágost titkár felolvassa a Társaság 1914 évi műkö
déséről szóló jelentését.

Tisztelt Társaság !
Társasági életünknek letűnt 24-ik esztendejét váratlanul, villám- 

csapásként szakította félbe a nagy világesemény, melynek iszonyatai 
rémes világítással ime az életünk negyedszázadát betöltő esztendőre 
is átnyúlnak. Ilyen nevezetes fordulópontot alkotó esztendőnkben, 
mikor himnuszra készült a lelkünk, az ajkunk, himnuszra a kultúra 
nagy értékeiről, melyek gyűjtésének és gyümölcsöztetésének munká
jából negyedszázadon át szerény erőnk szerint mi is kivettük részün
ket, ilyen fordulóponton kellett érnie bennünket annak a rettentően
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leverő csalódásnak, melyet a háború kicsattanásakor első pillanatra 
minden művelt ember érezhetett, s melynek tudata alatt a jövendő 
számára dolgozó pedagógusnak százszorta fájdalmasabban kellett szen
vednie. Hiába érezte hát annyi nemes s z í v ,  hiába gondolta annyi 
bölcs fő a kulturembert a teremtés legművószibb alkotásának ? Mindez 
csak illúzió volt, vagy miként nagy Vörösmartynk keményebben, de 
igazabban mondotta: «Irtózatos hazudság mindenütt!» A nagy költő 
hatalmas gondolatai, melyek a kultúra szimbólumául szolgáló könyv
tárban robbantak ki a leikéből, a bennük fölvetődő nagy kételyekkel 
és kérdésekkel, végigszáguldottak mindnyájunk lelkén, hogy azután 
mégis csak elcsituljanak s abba a harmóniába olvadjanak, mely a 
híres költemény második felében Vörösmarty szivét is eltöltötte :

«Oh nem, nem ! amit mondtam fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait 
A sülyedéstől meg nem menthetek !»

«És mégis-mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken :
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.»

A költő e sorokban minden csalódás ellenére is látnoki erővel 
szabta meg nekünk pedagógusoknak jövendő munkánk irányát.

«Ez az, miért csüggedni nem szabad.»

«Menjünk szét mint a régi nemzetek 
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.»

A csüggedés percei elmúltak felőlünk s az egész magyar peda
gógiai világ, benne a mi kis Társaságunk is, hamar fölvette a mun
kásság elejtett fonalát. 8 amint haladtak az események, újabb erőt 
merítettünk egy nemes látványból, melyet a számos esztendőn át 
intenziven munkálkodó nemzeti nevelés mégis csak saját érdemtáblá
jára írhat föl, erőt merítettünk abból a szent egységből, abból a 
hatalmas erőérzetből, mely a veszedelembe került haza ügyének 
védelmére nemcsak harcosainkban, hanem egész társadalmunkban 
fellobogott. A magyarság elmúlt félszázadának tanítói mégsem éltek 
hiába s reményünk lehet arra, hogy jövendő munkánk is megfogja 
közelíteni magasztos céljait.
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A világháború eléggé intenzív munkásság közepette lepte meg 
a magyar pedagógiai világot. Az általános nemzeti kultúra előbbre- 
vitelének gerincét alkotó népoktatás programmszerű gondozása, egyes 
szerveiben való folytonos fejlesztése és javítása, különösen a tanító- 
képzés nagyjelentőségű munkájának mindinkább intenzivvé tétele, 
továbbá a középiskola okszerű reformálásának előkészítő munkálatai 
s a főiskolai oktatásnak két új egyetemmel való gazdagítása adják 
azt a széles hátteret, mellyel tanügyi kormányzatunk jelleget biztosí
tott az elmúlt év pedagógiai életének. Ebből a háttérből emelkednek 
ki a szorosabban vett magyar pedagógiai tudománynak azon elméleti 
alkotásai, melyek regisztrálása nélkül Társaságunk, a magyar pedagógiai 
élet e centrális irodája, elmulasztaná ez alkalommal figyelő köteles
ségének teljesítését. Nem értéktelen pedagógiai irodalmi jelenségekről 
szólok, hanem néhány jeles tudományos műről, melyek az elmúlt év 
ezirányú irodalmát nem engedik elmaradni az előző évek termése 
mögött. Igaz, hogy mindezek a háborús 1914. esztendőnek első, még 
nyugalmas feléből valók. Elén áll e pedagógiai irodalmi termésnek 
elnökünknek nálamnál hivatottabb kritikusoktól kiválóan értékesnek 
minősített nagy munkája : A középkori nevelés története, a szerző 
munkában levő trilógiájának második része, melynek tudományos 
jelentőségére a szerzőhöz való belső viszonyánál fogva méltán büszke 
lehet Társaságunk. A készülőhen levő trilógia második részének 
megjelenése felett való örömünket még inkább fokozza annak látása, 
hogy szerzőjének értékes tudós munkásságát legfőbb tudós areopagunk, 
a Magyar Tudományos Akadémia is appreciálta az elmúlt esztendő
ben Fináczy Ernőnek rendes taggá választásával. Az 1914. évi iro
dalmi jelenségek között van pedagógiai tudományosságunk nesztorá
nak, Társaságunk egyik alelnökének, Kármán Mórnak műve : A ne
velés feladatairól. Ugyanezen év termette meg Társaságunk egyik 
kiválóan tudós s a pedagógiai tudomány bizonyos területén úttörő 
tagjának, Ranschburg Pálnak egy címe ellenére is nagyrészt hozzánk 
tartozó művét, a Pszichológiai tanulmányok II. kötetét. 1914-beli 
termés Éltes Mátyás tagtársunknak könyve A gyermeki intelligencia 
vizsgálatáról továbbá Schuschny Henrik tagtársunk Iskola és egész
ség c. műve, Gombocz Endre speciális monográfiája A budapesti 
egyetemi botanikus kert és tanszék történetéről, Grósz Gyula Gyer
mekegészségtana, Orel Géza műve a Műhelyi nevelésről Páris isko
láiban — mind csupa nagyobb eredeti tudományos monográfia — 
végül a Kath. Középiskolai Tanáregyesület által kiadott «Pædagogiai 
Könyvtár» c. vállalatnak IY. kötete, mely Lockenak a nevelésről való 
Gondolatait adja Mutschenbacher Gyula fordításában. Mindezek a 
nagyrészt rendes és külső tagjaink munkásságának eredményeként
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létrejött szakirodalmi jelenségek és sok más kisebb pedagógiai tárgyú 
értekezés és tanulmány, továbbá a magyar nyelven megjelenő számos 
tanügyi folyóirat nemcsak általában az 1914. év intenziv pedagógiai 
elméleti munkásságának bizonyítékául szolgálnak, hanem különös 
megelégedéssel tölthetik el Társaságunkat is, mert tagjai oly értelem
ben is önérzettel tekinthetnek minderre a munkásságra, hogy elmond
hatják magukban: quorum magna pars fui.

E jeles környezetben Társaságunk belső élete nem lankadt az 
elmúlt év folyamán, még a háború csüggesztő hatásának keletkezése 
után sem. Az a bizonyos anyagi nehézség, mely az egész magyar s 
bizonyára az egész európai életre s így a tudományos társaságok éle
tére nézve is bekövetkezett, folyóiratunknak 2 ívvel való redukcióját 
s a három utolsó füzetnek egybevonását okozta ugyan, ez azonban 
alig jelenti számbavehető hanyatlását munkásságunknak.

Üléseinket rendesen és teljes számban megtartottuk a szokott 
időközökben, havonkint, a háború óta szinte fokozódó érdeklődés és 
a szokottnál nagyobb közönség mellett.

Üléseink száma összesen 8 volt : egy nagygyűlés, 7 fölolvasó 
és egy elnöki ülés. A tudományos előadások közt volt egy elnöki 
megnyitó beszéd, mely a szaktudomány magaslatán álló tudós széles 
látókörével az utolsó decennium magyar tudományos pedagógiai iro
dalmának képét rajzolta meg a belőle levonható tanulságokkal ; volt 
11 nagyobb értekezés és tanulmány, köztük 3 újabban megválasztott 
rendes tagtársunk székfoglalója ; a háború megindulása óta tartott 
üléseken a felolvasások között 4 egészen aktuális kérdésekkel foglal
kozott ; az összes felolvasások közül kettő mostani ellenfeleink leg- 
rokonszenvesebbjének, a franciáknak tanügyéről szólott.

A felolvasások egyenkint a következők voltak :
Január 18-án : Fináczy Ernő nagyérdekű összefoglaló előadása 

«Pædagogiai irodalmunk» címen ;
Február 21-én : Krammer József szakszerű székfoglaló érteke" 

zése «Leányoktatásunk egységes szervezéséről» ;
Március 21-én : Szelényi Ödön olvasta föl egészen új magyar 

neveléstörténeti adatokat tartalmazó székfoglalóját e címen : «Egy régi 
magyar pædagogus».

Április 18-án : volt Bursics Ernő székfoglalója, melynek tárgya 
a nemsokára bekövetkezett események folytán szinte aktuálissá lett : 
«A népiskolai tantervnek nemzeti irányú revíziója statisztikai alapon», 
és Kemény Gábornak szintén nemsokára aktuálissá vált tárgyat fel
ölelő felolvasása «A francia középiskolák szelleméről».

Május 16-án; a háború előtti utolsó ülésünkön, Fodor Márkus
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dolgozatát hallgattuk meg, melynek címe ez volt : « Középiskolai
tanárképzés iink reformj ához ».

Október i l -én : a rendes időben megtartott első háborús ülé
sünkön Imre Sándor olvasta föl aktuális nevelésügyi fejtegetéseit 
«A háború és a magyar pædagogia» kapcsolatának témájáról, ugyan
akkor Kemény Fei'cnc is ismertette rokontárgyú gondolatait «Uj idők» 
címen.

November 21-én : Imre Sándor felolvasta Márki Sándornak 
időszerű fejtegetéseit, melyeknek tárgya ez volt: «Katonai tudomá
nyok az egyetemen», a titkár pedig bemutatta Eilend Józsefnek még 
a májusi ülés tárgysoráról fönnmaradt tanügytörténeti dolgozatát 
«A sárospataki főiskola és az Organisations-Entwurf» címen.

Végül december 19-én: Hegedűs István olvasta föl *A szabad
oktatás lényege és módszere» c. gondolatébresztő s vitatételeket meg
állapító tanulmányát, Szabó László pedig «A francia népiskola és a 
háború» címen mutatott be rendkívül érdekes adatokat vitéz ellen
felünknek, a franciáknak a háború előtti békés pedagógiájáról.

Felolvasó üléseink látogatottsága a közönség kielégítő érdek
lődéséről tanúskodott.

Munkásságunk másik részének eredménye a lefolyt évben folyó
iratunk XXIII. évfolyama, illetőleg kötete volt. A rendes terjedelem
mel szemben való redukció nem változtatta meg a folyóirat egész 
karakterét és értékét s bár terjedelme a közvetlen előző évfolyam 
majdnem 42 ívével szemben csak 38 ív volt, a munkatársak száma 
mégis 57, ami az előző év 59 munkatársával szemben alig jelent 
hanyatlást. Tartalomban is — hála szerkesztőnk nagy tárgyszereteté- 
nek és példás lelkiismeretességének és hála elnökünk régi meleg 
érdeklődésének — eléggé sokoldalú és körültekintő volt folyóiratunk. 
Mint azelőtt ez évben is szóhoz jutottak folyóiratunkban az általános 
pedagógia, a kultúrpolitika, a pedagógiai irodalomtörténet, a nevelés- 
történet, az iskolai szervezettan, a módszertan, a kapcsolatos tudo
mányok közül pedig a lélektan és az esztétika. Volt a Magyar 
Pædagôgiâban 21 önálló nagyobb tanulmány, ezek között kettő több 
közleményre terjedő; volt 17 kisebb közlemény a magyar és kül
földi pedagógiai élet jelenségeiről; volt 20 ismertetés a hazai peda
gógiai irodalom, 14 pedig a külföldi irodalom termékeiről; 6 külön 
kis közlemény rövid ismertetésekben vagy fölemlítésekben regisztrált 
mindent, ami pedagógiai tárgyú vagy vonatkozású könyv vagy füzet 
magyar nyelven megjelent. A 6 közleményben összesen 63 magyar 
pedagógiai tárgyú műről volt szó. E gondos és értékes apró meg
jegyzésekben gazdag tájékoztató áttekintésért különös köszönet illeti 
meg szerkesztőnket. A külföldi irodalom néhány termékének részletes
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ismertetését az 1914-ben megjelent külföldi (angol, francia és német) 
pedagógiai irodalom lehetőleg teljes bibliográfiája egészítette ki, mely
ből persze — könnyen érthető s elkerülhetetlen okok folytán — a 
háború kitörése óta hiányoznia kellett a francia és angol irodalom 
áttekintésének. Folytatta folyóiratunk a Szemle c. rovatot is, mely 
7 közleményben összefoglaló áttekintéseket adott főleg hazai peda
gógiai aktuális kérdésekről és problémákról, két ízben — mikor ezek 
még lehetségesek sőt népszerűek voltak — nemzetközi mozgalmakról 
is. Ugyanilyen kérdések ismertetését kaptuk abban a 15 közlemény
ben, mely hazai tanügyi lapok egyes érdekesebb cikkeit s abban a 
6 közleményben, mely külföldi (német, francia és amerikai) szak
lapok megismerésre érdemes aktualitásait kisérte figyelemmel. Volt 
ezenkívül a folyóiratban 15 kisebb vegyes cikk; egy nagyobb hatod
fél ívnyi közlemény pedig az 1893. évi magyar pedagógiai irodalom 
teljes repertóriumát adta ; mindezeken kívül folyóiratunk hivatalos 
rovata 15 közleményben számolt be a Társaság életének különböző 
mozzanatairól. Folyóiratunk tartalmát így statisztikailag végigtekint
vén, annak gazdagsága és változatossága első látásra is bizonyos fokú 
megelégedéssel tölthet el bennünket.

Társaságunk szellemi munkásságának ismertetésén kívül pro- 
grammszerüen jelentést kell még tennem a körünkben végbement 
személyi változásokról. E változások örvendetesebb, de — sajnos — 
kisebbik része új tagokkal való gyarapodásunk volt. Tagjaink száma 
a lefolyt évben egy tiszteleti és egy rendes taggal gazdagodott ; 
1914. évi nagygyűlésünkön ugyanis tiszteleti taggá választottuk 
dr. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, aki 
hivatalba lépésének első napjától kezdve nem annyira politikai, mint 
inkább művelődési szempontból fogta föl vezetői tisztét, ami már 
megválasztatása előtt s azóta is talán legvilágosabban az iskolai 
reformok iránt tanúsított érdeklődéséből állapítható meg. Nem sok 
kultuszminiszterünk volt, aki az iskola kérdéseit annyira igyekezett 
volna tanulmányozni s aki az iskola dolgait annyira magáévá tette 
volna, mint ő. Ennek tudatában Társaságunk egyhangú lelkesedéssel 
üdvözölte Jankovich Béla miniszter urat tagjai sorában, ő maga 
pedig örömmel fogadta a Társaság bizalmát s szíves szavakkal köszönte 
a neki küldöttségileg átadott tiszteleti oklevelet.

Ugyanez alkalommal, tavalyi nagygyűlésünkön betöltetvén az 
1913 óta üresedésben levő egy rendes tagsági hely, Társaságunk egy
hangú elhatározásából rendes tagjaink sorába lépett dr. Wildner 
Ödön, a székesfővárosi kulturális ügyosztály vezetője, az «Uj Elet» c. 
folyóirat társszerkesztője, kinek a kultúra emelése és terjesztése körüli 
nagy érdemei közismertek voltak.

Magyar Paedagogia. XXIV. 3—4. 15



Mindkét új tagtársunkat szívesen üdvözöljük ezúttal is tiszteleti, 
illetőleg rendes tagsági minőségükben.

Ez új tagokkal való örvendetes erősödésünkkel szemben 1914-ben 
annál kevésbbé kímélte azonban régi erőinket a végzet, mikor tisz
teleti tagjaink közül egyet, rendes tagjaink sorából pedig 7 kedves 
társunkat ragadta el a halál. Mintha nem elégelte volna meg, hogy 
oly sok ifjú reményteljes életet, ki tudja, hány lelkes magyar tanítót 
és pedagógust, tört le a harc mezején, a magyar pedagógiai élet régi 
kipróbált erői, tagtársaink közül is szokatlan hévvel tarolt le olya
nokat, kik közül nem egytől még értékes munkát várt és remélt 
kultúránk.

Pedagógiai életünk régi, már nyugalomban levő munkásai közül 
való volt dr. Leövey Sándor, a letűnt év utolsó napjaiban elhunyt 
tiszteletbeli tagtársunk. Neve az utóbbi évtizedben már csak csöndes 
emlékeket jelentett, valamikor azonban, Társaságunk alakulása idején 
népszerű volt, mint a központi tanügyi kormányzatban a magyar- 
országi főiskolai oktatásügy fáradhatatlan munkásának, majd később 
a közigazgatási bíróság megfelelő reszortjában működő gazdag tapasz
talatai férfiúnak jóhangzású neve. Az elhúnyt férfiú — Társaságunk
nak 1894 óta tiszteleti tagja — szegény sorsból küzdvén fel magát 
magas pozíciójába, a munka megbecsülésének pedagógiáját vitte be 
mindenüvé előkelő működési körébe és vezető állásaiba.

Mindjárt az elmúlt év legelején, immár több mint egy évvel 
ezelőtt, elvesztettük tagjaink közül Rombauer Emil címz. főigazgatót’ 
budapesti főreáliskolai igazgatót, kinek váratlan elhúnyta nagy veszte
sége volt a magyar tanári rendnek. Egyéniségének erejével és ked
vességével egyaránt megragadott mindenkit s az ő munkássága a 
tanári állás és munka megbecsüléséért vívott küzdelemnek egyik erős
sége volt. Ezt természetes intelligenciájával, tudós tanulságával s 
erős pedagógiai rátermettségével érte el. Társaságunknak is kedves 
tagja volt 1905 óta, ki szavát szívesen hallatta közöttünk, fölolvasó 
asztalunknál is több ízben megjelent s közlönyünkben is többször 
olvastuk dolgozatait. Bombauer emlékét mindnyájan, kik ismertük, 
szeretettel fogjuk őrizni.

Meghalt az elmúlt évben tagjaink közül De Gerando Anlonína, 
a kolozsvári állami felsőbb leányiskola nyugalmazott igazgatónője is, 
a francia születésű magyar írónő, nemzeti nőnevelésünk fáradhatat
lan, lelkes apostola, ki Társaságunknak megalapítása óta tagja volt s 
kinek 1872 óta nagy része volt a magyar leányoktatás ügye előkészí
tésének, főleg a felsőbb leányiskolák szervezésének munkájában. 
E nemeslelkű nő a nemzeti szellemben fejlesztendő nőnevelőintéze
tek ügyéért nem szűnt meg buzgólkodni úgyszólván utolsó órájáig
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sem. Nagy irodalmi munkásságot fejtett ki, számos neveléstani cikket 
tett közzé különböző tolyóiratokban, különösen a Nemzeti Nőnevelés
ben. Az idegen, ma reánk nézve ellenséges francia nemzet kebeléről 
hozzánk szakadt, de minden ízében magyarrá lett nő emlékét nem
zeti kultúránk s a magyar nőnevelés történetírója áldólag fogja emlí
teni késő évtizedek múlva is.

Fájdalmasan érezzük korai elhunytét egyik fiatalabb tagtár
sunknak dr. Prónai Antalnak, ki előbb mint jeles piarista tanár, 
később mint a magyar oktatásügyben nevezetes szerepet játszó tanító
rendnek kormánytanácsosa s e rendnek hivatalos történetírója, álta
lában a piarista iskolák, speciálisan a piarista iskolai dráma története 
körül végzett kutatásaival és a Magyar Középiskola c. tanügyi folyó
iratnak gondos szerkesztésével szerzett szép érdemeket. Társaságunk 
1912-ben, mint az újabb magyar tanári generáció egyik jelesét, épen 
ez irodalmi érdemeiért választotta őt tagjai sorába s még sok remény
séget fűzött az ő szorgalmas, derék egyéniségéhez. Prónai azonban, 
kit fájdalmas betegsége korán ragadott el közülünk, már székfoglaló
ját sem tarthatta meg közöttünk, melyre pedig mindjárt megválasz
tása után lelkiismeretesen készülődött. A szeretetreméltó magyar 
papot, kihez többünket meleg baráti kapcsolatok fűztek, az ő gene
rációja híven emlékezetében fogja tartani.

Legutóbbi évtizedeink magyar tudományosságának az eddig 
említetteknél erősebb oszlopát s a magyar főiskolai tanári karnak 
igazi jelesét döntötte ki közülünk a végzet dr. Medveczky Frigyes 
egyetemi tanárnak, a Magyar Filc zófiai Társaság és a Felsőokt. Egye
sület elnökének személyében, ki kezdettől fogva, 1892 óta tagja volt 
Társaságunknak. Tudományos munkásságának java része a filozófiai 
irodalom terére esik ugyan, de ép oly nagy hévvel csüngött a magyar 
tudományos oktatás ügyén s utolsó törekvéseivel is, az új magyar 
egyetemek szervezése alkalmával, az európai egyetemek s az egyetemi 
oktatás történetének és szervezetének vizsgálatába mélyedett el. Ezen 
tanulmányainak eredményeit irodalmi formába nem önthette bár, de 
bizonyos, hogy az egyetemi oktatás szellemének s a főiskolai peda
gógia kialakulóban levő tudományának egyik legméltóbb képviselője 
volt közöttünk. Emlékét szélesebb körben őrizni fogja a magyar tudo
mányosság története.

Múlt évi veszteségünk Komáromy Lajos nyug. Erzsébet-nőiskolai 
tanárnak elhúnyta is. Az ő csöndes munkás alakja, bár szintén kez
dettől fogva tagja volt Társaságunknak, különösen az utóbbi évtized
ben ritkán volt látható soraink között, mindamellett a magyar nyelv- 
tanítás ügyében, tehát a nemzeti oktatás egyik legfontosabb kérdése 
körül szerzett érdemei, erre a célra készült jeles tankönyvei, néhány

15*
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magyar pedagógiai történeti tanulmánya s főleg nyelvtudományi 
szakművei érdemes munkásává teszik utolsó félszázadi nemzeti éle
tünknek.

A letűnt esztendő vége felé dőlt ki tagjaink sorából Spitkó 
Lajos, a jeles képzettségű budapest-vidéki tankerületi főigazgató, 
Társaságunknak szintén 1892 óta tagja. Elhunyt érdemes társunk 
tanügyi hivatalos elfoglaltságán kívül egyrészt a tudományos filológiai 
irodalomban, másrészt az egyesületi téren, vidéki kulturális társasá
gok alapításával fejtett ki jelentős tevékenységet. Az 1880-as és 
1890-es években szorgalmas munkása volt a szorosabban vett peda
gógiai irodalomnak is ; a reáliskola, az egységes középiskola, a gim
náziumi német nyelvi tanterv és utasítások, a tanárképzés és tanár
képződés kérdései érdekelték őt s ezenkívül egyideig a Középiskolai 
Szemlének szerkesztése is elfoglalta. Egykori filológiai tanulmányaitól 
tehát mindinkább a pedagógia felé, a mi körünkbe terelődött írói 
tevékenysége, melytől az utóbbi évtizedben csak bokros adminisztratív 
hivatali teendői vonták el őt. Előbb vázolt munkásságáért becsültük 
őt nagyra Társaságunkban s ez az ő emlékének legszebb koszorúja is.

Elhunyt végül rendes tagjaink közül dr. Náray-Szabó Sándor, 
nyug. vallás- és közoktatásügyi államtitkár, Társaságunknak 1908 óta 
megválasztott tagja. Társaságunkban nem működött ugyan sohasem, 
az elméleti pedagógiának nem volt művelője s -— orvosi képzettsége 
lévén — tanár sem volt sohasem ; nevét mindamellett megörökítette 
közöttünk is, mint a magyar gyógypedagógia fölvirágozásának meg
indítója. Úgyszólván semmiből teremtette vagy igen kis csirából fej
lesztette igazán európai magaslatra a magyar gyógypedagógiai inté
zeteket s azon kevés szerencsések közé tartozott, kik egy ilyen nemes 
ügy jelentőségét s áldásos voltát fölismervén, annak egész lelkűkkel 
szolgálatába állván, eszméiket egészen a maguk óhajtása szerint, a 
maguk munkájával valósíthatják meg. Mint a közoktatásügyi kor
mányzat főhivatalnoka szélesebb munkakört nyervén s munkáját 
kénytelen lévén kiterjeszteni a magyar kultúra egész területének gon
dozására, mégis hű maradt első s igazi szerelméhez s a magyar 
gyógypedagógia ügye mindvégig, hivataloskodása utolsó percéig leg
közelebb maradt szivéhez. Eövid nyugalom után, aránylag fiatalon 
következvén be elhunyta, alakját nemesen világítja meg az utókor előtt 
hirtelen halála is, mely a háború sebesültjeinek önfeláldozó ápolása 
közben szerzett betegségének volt következménye.

Eendes tagjaink közül való fájdalmas veszteségeink mellett nem 
hagyhatom említés nélkül korai halálát dr. Szabó Péter gyakorló 
főgimnáziumi tanárnak sem, ki Társaságunknak nem rendes, hanem 
külső tagjai sorából való volt s ki elhunyt, mielőtt őt szorosabban



MAGYAR P.EDAGOGIAI TÁRSASÁG. 2 2 9

magunkhoz csatolhattuk volna. Kiváló műveltségének, jeles pedagógiai 
képzettségének, értékes tanárképző' munkájának emlékét azonban leg
alább ezúton Társaságunkhoz főzni kegyeletes és méltányos gondo
latnak tartom.

Kegyelettel felújítván ez alkalommal 1914-ben elhunyt tagjaink 
emlékezetét, kérem a t. Társaságot, határozza el társaink elvesztésén 
való fájdalmunknak jegyzőkönyvbe iktatását.

Társaságunk anyagi ügyeiről pénztáros tagtársuuk fog beszá
molni. Én ezúttal Héber Bernât budapesti fó'gimnáziumi tanár 
100 koronányi nemes és önzetlen alapítványának hálás megemlítésén 
kívül röviden csak azt jelzem, hogy ez alkalommal talán nem lesz 
oly megnyugtató a kép, melyet pénztárosunk anyagi állapotainkról 
rajzolni fog. Nem órezünk még anyagi szükséget, vállalt szerény 
feladatainkat még akadálytalanul megoldhatjuk ugyan a közel jö
vőben is, de ha a közviszonyok nem változnak meg hamarosan, bi
zonyára mind nehezebben fogunk feladatunknak élhetni. Ennek 
okát abban találjuk, ami a mienkhez hasonló tudományos társaságok 
munkáját is bénítja, a háború folytán beállott anyagi depresszióban, 
főleg a tagdíjak csökkenésében. Ezzel szemben azonban bíztató jelen
ségnek tartom Társaságunknak nemcsak szellemi, hanem anyagi 
gyarapodására nézve is azt, hogy külső tagjaink sora az elmúlt évben 
118 új taggal (sőt a háború kitörése óta is 7-tel) gyarapodott, amivel 
szemben a tagoknak kilépés és elhalálozás által való csökkenése sok
kal kisebb méretű.

Egyelőre nagyobb aggodalmakat nem okozó anyagi helyzetünk 
kedvező voltának lehetőségét a pénztáros buzgóságán kívül, mellyel 
régi tagdíjtartozások behajtását is szorgalmazza, természetesen nagy 
mértékben elősegítette ismét a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak szokott évi 2000 koronás államsegélye és a Magyar Tudomá
nyos Akadémiának 600 koronás szubvenciója, melyekért Társaságunk 
őszinte hálával adózik nekik. Kérem a t. nagygyűlést, bízza meg 
határozatilag az elnökséget, hogy mondjon köszönetét a Miniszter úr 
ő Excellenciájának e becses anyagi és erkölcsi támogatásért s hasonló
képen a Magyar Tudományos Akadémiának is, amely szíves volt 
anyagilag támogatni tudományos céljainkat s azonfelül az akadémiai 
üléstermet gyűléseink számára egész éven keresztül átengedte.

Kérem jelentésem jóváhagyó tudomásul vételét és indítványaim 
elfogadását.

A Társaság a jelentést tudomásul veszi, elhúnyt tagjainak el
vesztése miatt mély fájdalmát fejezi ki s a titkár indítványait elfo
gadja. Az elnök javaslatára a közgyűlés a titkárnak gondosan és 
szépen megszerkesztett, kimerítő jelentéséért köszönetét szavaz.
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IV. Dr. Bozóky Endre pénztáros bemutatja a Társaság 1914, 
évi számadását :

A Magyar Pædagogiai Társaság 1914. évi zárószámadása.

B evéte l.
K or.

Készlet 1913-ról _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  284-41
Hátralékokból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  332-60
Folyó évi tagdíjakból _  _  _  _  „  1608-76
Előre fizetett tagdíjakból 94-—
Alapítványok kamataiból _  „  .... _  154-93
Tiszteleti és rendes tagok adományaiból _ _ _ _ _  410-—
Segély a nm. vallás- és közokt. minisztertől _  _  _  _  2000-—
Segély a M. Tud. Akadémiától _ _ _ _ _ _ _  600-—
Régi holmik értékesítéséből _ _ _ _ _ _ _ _ _  6"—
Egyenleg (1914. évi hiány) _ _ _ _ _ _ _  _  156-41

Összesen _  _  5647-11

Kiadás.
K or.

írói tiszteletdíjak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1491'50
Nyomdaköltségek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1215-—
Tisztviselői tiszteletdíjak:

Szerkesztő _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  800-—
Titkár _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  400-—
Pénztáros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  600"—
Jegyző _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  200-—

Szolgáknak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ю2-—
Titkári és pénztárosi ügykezelés _ _ _ _ _ _ _ _  290T1
Segédmunkás (írnok) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  52'—
Takarékbetétek (tiszteleti és rendes tagok adományai) _  _  410-—
Beszerzések _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  21-10
Előfizetések _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  65 "40

Összesen _  _  5647-11
Budapest 1915. január 4-én.

Bőngérfi János s. k., Dr. Bozóky Endre s. k.,,
e lle n ő r . p én ztáros.

A közgyűlés a számadási tételeket tudomásul veszi.
V. Dr. Zsengeri Samu a kiküldött pénztárvizsgáló-bizottság 

nevében felolvassa következő jelentését :
A pénztári könyveket 1914 jan. 1-től 1914 dec. 31-ig átvizs
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gáltuk, s úgy a bevételeket, mint a kiadásokat az okmányokkal és a 
tagok nyilvántartásával összehasonlítottuk és megegyezőknek talál
tuk. A 156 К 41 fill, deficit a tárgymutató céljaira gyűjtött és a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budai fiókjában a 22461. sz. takarék- 
könyvre elhelyezett 3600 K-nyi összegből fedeztetett. Ugyanezen 
alapból 487 К 50 fill, nyi összegben a társaság 500 К névértékű 
hadikölcsön címleteket vásárolt. A György Aladár-féle 200 К-ás pálya
díj a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budai fiókjának 24,992 sz. 
takarékkönyvében találtatott. Az 5234 K-ra emekedett alapítványtőke 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budai fiókjában letétbe helyezett 
5200 К névértékű következő címletekben : 5000 K 4 V í % - o s  Pesti 
Magyar Keresk. Bank záloglevél és 200 К 4%-os magyar korona
járadék, valamint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budai fiókjának 
27,358 sz. és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület József- 
Ferencvárosi fiókjának 27,626.sz. takarékkönyveiben találtatott. A m. 
kir. póstatakarékpénztári cheque-számlán 190 К 33 fillér találtatott. 
Ezek alapján a pénztárnoknak felmentvényt megadni kérjük.

Budapesten, 1915. január hó 4-én.

Dr. Zsengeri Samu s. k., Dr. Radó Vilmos s. k.,
p én ztár v izsgá ló -b izottság i tag. pénztárv izsgá ló -b izottság i tag.

A társaság dr. Bozóky Endre pénztárosnak a felmentvónyt 
megadja és buzgó munkásságáért köszönetét mond. Jövő évi pénztár
vizsgálókul Radó Vilmos és Zsengeri Samu küldetnek ki, akiknek, 
valamint Böngér/i János ellenőrnek fáradozásait külön is megköszöni 
az Elnök.

VI. Dr. Bozóky Endre bemutatja az 1915. évi költségelőirányzatot:

A Magy. Pædagogiai Társaság 1915. évi költségelőirányzata.

Bevétel.
K or.

Tagdíjhátralékokból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  500’—
1915. évi tagdíjakból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1700‘—
Előre fizetett tagdíjakból _ _ _ _ _ _ _ _ _  200’—•
Alapítványok kamataiból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  200'—•
Tiszteleti és rendes tagok adományai _ _ _ _ _ _  50'—
Kormánysegély _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2000*—
A Magyar Tud. Akadémiától _ _ _ _ _  _ _ _  600'—
Kégi holmik értékesítéséből _ _ _ _ _ _ _ _ _  10"—

Összesen _  _  5260'—
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K iadas.

1914. évi hiány .........  _............. .
írói tiszteletdíjak .... .... ... .........
Tisztviselők tiszteletdíjai :

Szerkesztő _  „  _  _  _  _  
Titkár _  _  _  _  _  _  _  
Pénztáros _ _ _ _ _ _
Jegyző _ _ _ _ _ _ _

Szolgáknak .....................................
Ügykezelési költségek _  „  _  _  
Előfizetésekre _ _ _ _ _ _
Nyomdaköltség _ _ _ _ _
Rendkívüli kiadásokra _  „  _
Egyenleg (1915. évi maradék) _  .

Budapest, 1915 január 4-én.

Az elnökség

Bong ér fi János s. k.,
ellenőr.

K or.

_ _ _ _ _  156-41
_  _  _  „  1200- —

_ _ _ _ _  8 0 0 — 
_  _  _  „  400-—

_  _  _  _  _  600-—
_  _  _  _  200 -—

_ _ _ _ _  100 —  
_  „  _  „  400'—

_  _  _  _  _  70'—
.... „  _  _  1200-—

_ _ _ _ _  100-—  
_ „  _  _  33-59
Összesen _  _  5260'—

nevében

Dr. Bozóky Endre s. k.,
pénztáros.

A közgyűlés az előirányzatot vita nélkül elfogadja.
VII. Az elnök felolvasván az alapszabályok idevágó §-át, jelenti, 

hogy a január 8-ikán tartott elnökségi ülés tiszteleti tagúi ajánlja a 
közoktatási kormánynak két, vezető állásban levő tagját, a vallás- és 
közoktatási minisztérium két nagyérdemű államtitkárát : llosvay
Lajost és gróf Klebelsberg Kunót. Ez az ajánlás —• úgymond — 
megokolásra nem szorul. llosvay Lajosnak a tudomány és a tanítás 
terén kifejtett, hosszú, kitűnő tevékenysége mindnyájunk előtt isme
retes ; hasonlóan ismeretesek előttünk azok a kiváló szolgálatok, me
lyeket gróf Klebelsberg Kunó a Julián-egyesület iskoláinak szervezése 
körül tett s melyek magyar állami és nemzeti szempontból eléggé nem 
értékelhetők. Mindketten tudásuk és tehetségük javát belevittók új, 
fontos munkakörükbe, ahol napról-napra van alkalmuk a kultúra 
érdekeit ápolni és fejleszteni ; hogy ezt mily odaadással és sikerrel 
teszik, köztudomású. A M. P. T. csak önmagát tiszteli meg, midőn 
közművelődésünk e vezetőit tiszteleti tagjai sorába iktatja.

A megüresedett 7 rendes tagsági helyre az elnökség ajánlja a 
következőket :

Bódiss Jusztin hölcsészetdoktort, pannonhalmi főiskolai tanárt, 
a M. T. Akadémia lev. tagját, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
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volt alelnökét, aki évtizedek óta szóval és tettel szolgálja sikerrel a 
magyar közoktatást, a középiskola minden újabb mozgalmában részt 
vett s számos cikkben, értekezésben és tanulmányban szólt hozzá 
az iskola kérdéseihez ;

Éltes Mátyást, a budapesti áll. kisegítő iskola igazgatóját, aki 
ez intézmény ólén úttörő munkát végzett s a gyógypedagógiai iro
dalom terén több érdemes munkával, legutóbb « A gyermeki intelli
gencia vizsgálata» c. nagyobb művével, úgyszintén számos értekezé
sével bőségesen rászolgált arra, hogy társaságunk rendes tagjai sorába 
iktassa ;

Fest Aladárt, a budapesti tanker, főigazgatósághoz beosztott 
kir. főigazgatót, a magyar tanügynek régi, nagyérdemű munkását, 
aki nehéz viszonyok között is nagy sikereket tudott felmutatni a magyar 
kultúra exponált vidékein s a hazai tanügyi folyóiratok, egyebek közt 
a M. P. hasábjain megjelent tanulmányaival gyakorlati pedagógiai 
készültségének kiváló bizonyítékait adta ;

Friml Aladár bölcsészetdoktort, budapesti áll. főgimn. tanárt, 
a Magyar Középiskola c. folyóirat szerkesztőjét, az Orsz. Közoktatási 
Tanács tagját, aki a középiskolának szintén régi, kitűnő munkása s 
aki legutóbb az 1777. évi Ratio Educationis magyar fordításával 
gazdagította neveléstörténeti irodalmunkat ;

Marsits Rozinát, a kolozsvári felsőbb leányiskola igazgatóját, 
aki a magyar nőnevelés ügyének egyik leglelkesebb és legtevékenyebb 
munkása s akinek neve szorosan összeforrt nőnevelésünk újabb tör
ténetével ;

Molnár Oszkárt, a kolozsvári áll. tanítóképzőintózet tanárát, 
aki a tanítóképzés egyik legérdemesebb fiatal munkása, a vidéki 
pedagógiai folyóiratok közül kiemelkedő «Család és Iskola» c. lapnak 
szakavatott szerkesztője s a magyar gyermektanulmánynak is szor
galmas művelője ;

Nádai Pál bölcsészetdoktort, iparrajziskolai tanárt, folyóiratunk 
buzgó munkatársát, aki különösen a Gyermekről írt kétkötetes mun
kájával (melyhez «Az élet művészete» c. munka is csatlakozik) mu
tatta be magát jeles pedagógiai írónak s akinek avatott tollától tár
saságunk a jövőben is sokat remél.

A nagygyűlés az elnökség javaslatát osztatlan helyesléssel és 
éljenzéssel fogadja, mire az elnök nevezetteket a M. P. T. egyhangúan 
megválasztott tiszteleti-, illetőleg rendes tagjaiul jelenti ki.

llosvay Lajos államtitkár nyomban megköszöni a reá nézve tel
jesen váratlan kitüntetést és a Társaság lelkes éljenzése közt jelenti 
ki, hogy mindarra a kötelezettségre, amit ránézve ez a megtiszteltetés 
jelent, örömmel vállalkozik.
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VIII. Elnök kedves kötelességének ismeri, hogy végezetül kö
szönetét mondjon mindazoknak, akik a múlt esztendőn át a Társaság 
ügyeinek intézésében résztvettek, nevezetesen az alelnököknek, kik a 
szükséghez képest szívesek voltak őt az elnöki teendőkben helyette
síteni ; Gyulai Ágostnak a titkári teendők buzgó teljesítéséért ; 
Bozóky Endrének azért a gondosságért, mellyel a Társaság vagyoni 
érdekei fölött őrködött; Bursics Ernőnek és Böngérfi Jánosnak a 
jegyzői, illetőleg ellenőri tiszt lelkiismeretes teljesítéséért s -— last, 
not least — Imre Sándornak azért a fáradtságot nem ismerő, cél
tudatos és tapintatos közreműködésért, melyet a folyóirat szerkeszté
sében tanúsított és amelynek eredményei a Magyar Pædagogia folyton 
emelkedő színvonalán ismerhetők fel.

Miután még dr. I ladies Ferenc főigazgató az elnöknek meg
nyitó előadásáért és a Társaság felvirágoztatása körül szerzett érde
meiért a jelenvoltak általános helyeslése mellett köszönetét mondott, 
Fináczy Ernő elnök a Magyar Pædagogiai Társaság XXIII. közgyű
lését azzal a kívánsággal zárja be, vajha akkor, mikor egy év múlva 
újból össze fogunk gyűlni, már a mindnyájunktól hőn óhajtott béke 
áldásaiban részesedve végezhessük kulturális feladatainkat.

A  M a g y a r  P æ d ag o g ia i T á rsa sá g  1915-ben.
I. A T ársaság  t isz tv ise lő i:

Tiszteletbeli elnök : Heinrich Gusztáv dr., főrendiházi tag, nyug.
egyet, tanár, a M. Tud. Akad. főtitkára.

Elnök : Fináczy Ernő dr., udv. tanácsos, egyet, tanár, az Orsz. 
Közokt. Tanács alelnöke.

Alelnökök : a) a népoktatás köréből : Mosdóssy Imre, kir. tanácsos^ 
Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelője.

b) a középiskolák köréből : Erődi Béla dr., udv. tanácsos,. 
Budapest székesfőváros tankerületi főigazgatója.

c) az egyetem köréből : Kármán Mór dr., egyet, tanár. 
Titkár : Gyulai Ágost dr., pedagógiumi tanár.
Szerkesztő : Imre Sándor dr., pedagógiumi tanár, egyet. m. tanár. 
Pénztárnok : Bozóky Endre dr., kir. tan., középiskolai igazgató, az 

Orsz. Közokt. Tanács titkára.
Ellenőr : Böngérfi János, c. polg. isk. igazgató.
Jegyző : Bursics Ernő, székesfővárosi közs. nép- és iparisk. igazgató. 
Könyvtárnok: Szuppán Vilmos, kir. tan., keresk. akad. igazgató.
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II. T isz te led  tagok:

Apponyi Albert gr., v. b. t. 1, orsz. képviselő, Budapest (1908).
Békefi Bemig dr., zirczi apát, Zircz (1912).
Beöthy Zsolt dr., főrendiházi tag, egyet, tanár, Budapest (1913).
Berzeviczy Albert dr., v. b. t. t., orsz. képviselő, a M. Tud. Akad. 

elnöke, Budapest (1894).
в Burány Gergely dr., udv. tan., a csornai premontrei kanonok-rend 

prépostja, Csorna (1911).
Cherven Flóris dr., udv. tanácsos, c. főigazgató, nyug. főgimn. igaz

gató, Budapest (1913).
Dugard M. pædag. írónő, a párisi Lycée Molière tanárnője, 

Páris (1904).
Eötvös Loránd báró dr., v. b. t  t., egyetemi tanár, Budapest (1894).
Gyertyánffy István, kir. tanácsos, nyug. pedagógiumi igazgató, 

Budapest (1912).
ío Ilosvay Lajos dr., vallás- és közokt. államtitkár, Budapest (1915).

Jankovich Béla dr., v. b. t. t., vallás- és közokt. miniszter, Buda
pest (1914).

Kármán Mór dr., kir. tan., egyet, tanár, Budapest (1910).
Klebelsberg Kunó gróf dr., vallás- és közokt. államtitkár, Buda

pest (1915).
Molnár Viktor dr., nyug. vallás- és közokt. min. államtitkár, Buda

pest (1904).
îeSée Camille, francia állam tanácsos, pedag. író, Páris (1904).

Takács Menyhért dr., a jászóvári premontrei kanonok-rend pré
postja, Jászó (1904).

Vaszary Kolos, bibornok, v. b. t. t., Magyarország volt hercegprímása, 
Budapest (1894).

Wlassics Gyula dr., v. b. t. t., a közigazgatási bíróság elnöke, 
Budapest (1896).

Zichy János gr., v. b. t. t., volt vallás- és közoktatásügyi minisz
ter, Budapest (1911).

so Zsilinszky Mihály, v. b. t. t., orsz. képviselő, Budapest (1894).

III. R en d es tagok:

Acsay Antal dr., egyet. m. tanár, Budapest (1911).
Alexander Bernât dr., egyet, tanár, Budapest (1892).
Badics Ferenc dr., kir. tan., budapest-vidéki tanker, főigazgató, Buda

pest (1892).
Baló József dr., tanítóképzőint. igazgató, Budapest (1912).
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5  Bánóczi József dr., tanítóképzőint. igazgató, Budapest (1911). 
Bárczy István dr., a székesfőváros polgármestere, Budapest (1906). 
Bartoniek Géza, udv. tan., az Eötvös-kollégium igazgatója, Bpest ( 1904) 
Веке Manó dr., egyetemi tanár, Budapest (1899).
Bódiss Jusztin dr., tanárképzőfőisk. tanár, Pannonhalma (1915). 

ío Bokor József dr., egyetemi rk. tanár, Budapest (1892).
Bozóky Endre dr., kir. tan., középisk. igazg., az Orsz. Közoktatási 

Tanács titkára (1908).
Böngérfi János, c. polg. isk. igazgató, Budapest (1892).
Bursics Ernő, székesfővárosi nép- és ipariskolai igazgató, Budapest 

(1912).
Capesius József dr., tanítóképzőint. igazgató, Nagyszeben (1892). 

is Csáka Károly, nyug. gimn. igazgató, Vácz (1893).
Csengeri János dr„ egyetemi tanár, Kolozsvár (1892).
Demeczky Mihály dr., udv. tan., egyet, tanár, Budapest (1892). 
Dóczi Imre, egyházkerületi gimn. felügyelő, Debreczen (1903). 
Dreisziger Ferenc, tanítóképzőint. tanár, Kalocsa (1905). 

го Egri György, áll. elemi isk. igazgató, Jászberény (1912).
Éltes Mátyás, áll. kisegítő isk. igazgató, Budapest (1915).
Ember János, kir. tanfelügyelő, Pécs (1892).
Endrei Gerzson dr., főgimn. tanár, Budapest (1911).
Erődi Béla dr., udv. tan., Budapest székesfővárosi tanker, főigaz

gató, Budapest (1892).
25 Eötvös K. Lajos, nyug. kir. tanfelügyelő, Budapest (1892). 

Ferenczy József dr., műegyet. tanár, Budapest (1892).
Fest Aladár, kir. tan., tanker, főigazgató, Budapest (1915).
Fináczy Ernő dr., udv. tan., egyetemi tanár, az Orsz. Közokt. Ta

nács alelnöke, Budapest (1892).
Friml Aladár dr., főgimn. tanár, Budapest (1915). 

во Gaal Mózes, főgimn. igazgató, Budapest (1912).
Geöcze Sarolta, tanítónőképzőint. igazgató, Budapest (1892).
Géresi Kálmán, tanker, főigazgató, Debreczen (1893).
Gockler Lajos dr., keresk. isk. tanár, Budapest (1908).
Gyomlay Gyula dr., Eötvös-kollégiumi tanár, Budapest (1892).

35 Gyulai Ágost dr., pedagógiumi tanár, Budapest (1904).
Hajnóczy József dr., kir. tanfelügyelő, Lőcse (1893).
Havas Gyula dr., ny. kir. tanfelügyelő, Budapest (1908).
Hegedűs István dr., egyetemi tanár, Budapest (1895).
Hegedűs Károly, udv. tan., nyug. iparisk. főigazgató, Bpest (1892). 

4o Imre Sándor dr., pedagógiumi tanár, egyet. m. tan., Budapest (1906). 
Juba Adolf dr., iskolaorvos, egyet. m. tan., Budapest (1906). 
Katonáné Thuránszky Irén, ny. tanítóképzőint. igazg., Bpest (1892).
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Kemény Ferenc, főreálisk. igazg., Budapest (1903).
Kerékgyártó Elek dr., polg. isk. igazg., Budapest (1903).

4 5  Kirchner Béla, keresk. isk. főigazg., Budapest ( 1903).
Kornis Gyula dr., egyet, tanár, Pozsony (1911).
Kovács János dr., pedagógiumi tanár, Budapest (1897).
Körösi Henrik, kir. tan., kir. tanfelügyelő, Budapest (1903).
Körösi Sándor, főgimn. tanár, Budapest (1892). 

во Krammer József, polg. isk. szakfelügyelő, Pozsony (1911).
Kuncz Elek, tanker, főigazg., Kolozsvár (1892).
Kuthy József dr., címz. főig., ny. főreálisk. igazg., Székesfehérvár 

(1892).
Láng Mihály, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Kolozsvár (1911). 
Lázárné Kasztner Janka, ny. Erzsóbet-nőisk. igazg., Budapest (1892). 

5 5  Léderer Ábrahám, nyug. tanltóképzőint. igazgató, Budapest (1892). 
Málnai Mihály dr., tanítóképzőint. tanár, Budapest (1892).
Márki Sándor dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1892).
Marsits Bozina, fels. leányisk. igazgató, Kolozsvár (1915). 
Mártonffy Márton, udv. tan., orsz. képviselő, Budapest (1893). 

во Mázy Engelbert dr., tanker, főigazgató, Kassa (1903).
Molnár Oszkár, tanltóképzőint, tanár, Kolozsvár (1915).
Mosdóssy Imre, kir. tan., Budapest székesfőváros kir. tanfelügyelője, 

Budapest (1907).
Nádai Pál dr., iparrajziskolai tanár, Budapest (1915).
Nagy József dr., főreálisk. tanár, Székesfehérvár (1912).

65 Nagy László, tanltóképzőint. c. igazg., Budapest (1892).
Négyesy László dr., egyet, tanár, Budapest (1896).
Neményi Imre dr., min. tanácsos, Budapest (1894).
Pauer Imre dr., min, tan., egyet, tanár, Vácz (1892).
Pauler Ákos dr., egyet, tanár, Kolozsvár (1905).

7o Pethes János, nyug. tanltóképzőint. igazg., Pápa (1902).
Pirchala Imre, udv. tan., nyug. tanker, főigazg., Pozsony (1893). 
Platz Bonifácz dr., nyug. tanker, főigazg., Székesfehérvár (1892). 
Popovics Y. István, udv. tan., a Thököly-int. igazgatója, Budapest 

(1892).
Badó Vilmos, ny. tanltónőképzőint. igazg., Budapest (1892).

75 Banschburg Pál dr., orvos, egyet. m. tan., Budapest (1908).
Bátz László, főgimn. igazgató, Budapest (1913).
Biedl Frigyes dr., egyetemi tanár, Budapest (1892).
Schack Béla dr., keresk. isk. főigazg., Budapest (1901).
Schneller István dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1896). 

so Sebestyénné Stetina Ilona, nőipariskolai igazgató, Budapest (1892). 
Somogyi Géza, nyug. tanítókópzőint. igazg., Kispest (1904).
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Székely György dr., Erzsébet-nőiskolai tanár, Budapest (1907).
Szelényi Ödön dr., theológiai akad. tanár, Pozsony (1913).
Szitnyai Elek, főgimn. tanár, Budapest (1911). 

es Sztankó Béla, tanítóképzó'int. tanár, Budapest (1912).
Szuppán Vilmos, kir. tan., keresk. akad. igazg., Budapest (1892).
Trájtler Károly, nyug. székesfó'v. nép- és iparisk. igazg., Budapest 

(1892).
Ponori Thewrewk Emil dr., udv. tanácsos, nyug. egyetemi tanár, 

Budapest (1892).
Vajdafy Gusztáv, nyug. elemi isk. igazg., Budapest (1892). 

so Vángel Jenő dr., kir. tan., pedagógiumi igazgató, Budapest (1907).
Váró Ferenc, ref. kollég. igazg., Nagyenyed (1892).
Velősi Lipót, elemi isk. igazgató, Budapest (1892).
Wagner Alajos, kir. főigazg., nyug. főgimn. igazgató, Budapest (1892).
Waldapfel János dr., gyak. főgimn. tanár, Budapest (1897). 

se Walter Gyula dr., c. püspök, Esztergom (1899).
Weszely Ödön dr., főigazg., a székesfőváros pedag. szemin. igazg., 

Budapest (1902).
Wildner Ödön dr., székesfó'v. tanácsnok, Budapest (1914).
Wollmann Elma, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Pozsony (1892).
Zajzon Dénes, nyug. tanítóképzőint. igazgató, Losoncz (1892). 

íoo Zsengeri Samu dr., polg. isk. igazgató, Budapest (1892).

IV. K ülső tagok:
A külső tagok száma: 923.

H iv a ta lo s  n yu gtázás.

A M. P. T. pénztárába 1915 jan. 8 tói febr. 26-ig a következő 
befizetések történtek :

Alapitó tagok részéről :
Ilosvay Lajos vallás- és közoktatásügyi államtitkár 100 K. 

Walter Gyula c. püspök, pápai prelátus, esztergomi kanonok 100 K.
Rendes tagok részéről :
Bódiss Jusztin, Pannonhalma 4 K. Imre Sándor 18 K. Ke

mény Ferenc 10 K. Kuncz Elek 10 K. Márki Sándor 15 K. Szuppán 
Vilmos 20 K. Vángel Jenő 20 K. Wollmann Elma 10 K.

Kültagok részéről :
Fodor Márk 22 K.
1911 -re : Laszczik Ernő Nagyvárad.
1912-re : Kaiblinger F. Laszczik E. Nagyvárad. Szabó K. Bala- 

tonfüred. Thaisz L. Losoncz.
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1913- ra : Brunovszky B. Losoncz 2 K. Dublea L. Jánosd. Kaib- 
linger F. Laszczik E. Nagyvárad. Lents J. Pomáz. Milosits K. Sza- 
mosujvár. Mornau J. Ujverbász. Pályi S. Bpest. Bépay D. Bpest. 
Szabó K. Balatonfüred. Thaisz L. Losoncz.

1914- re : Acsay I. Ajtay Gy. Hmvhely. Bálint L. Bethlen. 
Bitter I. Bückling A. Csáktornya. Bóbita E. Kassa. Brunovszky B. 
Losoncz 2 K. Császár E. Darvas A. Dittler Ida Belényes. Dublea L. 
Jánosd. Fest S. Gárdos M. Sátoraljaújhely. Horváth Gyula. Horváth L. 
Erdőköz. Jancsó K. Szelevény. Karl L. Kolozsvár. Kaiblinger F. Ko- 
váts S. János Nagyvárad. Krécsy B. Laszczik E. Nagyvárad. Lents J. 
Pomáz. Milosits K. Szamosujvár. Miklós I. Gyergyóalfalu. Mornan J. 
Ujverbász. Müller J. Béla Kevevára. Nagy J. Kolozsvár. Nagy Zs. 
Nána A. Deákbánya. Németh Gy. Drávaegyház. Orbán J. Szeged. 
Pastinszky J. Újpest. Pósfai J. Antalfalva. Bépay D. Bpest. Bozs La
jos Yácz. Sassi Nagy Lajos Bpest. Schwetz V. Sopron. Szabó K. 
Balatonfüred. Szeiler A. Fogaras. Takács J. Kismarton. Tettamanti B. 
Makó. Thaisz L. Losoncz. Tóth F. Pozsony. Tóth L. Zólyom.

1915- re : Agárdi L. Kecskemét. Bacsányi J. Iglò. Balassa J. 
Bpest. Bajay A. Miskolcz. Baranyay Gy. Szeged. Bán J. Liptórózsa- 
hely. Bánkorsós J. Erzsébetfalva. Bleyer J. Bpest. Bückling A. Csák
tornya. Bodrogközi J. Buda L. Podoün. Buday T. Kispest. Búj ár K. 
Szeged. Chobodiczky A. Iglò. Csongvay F. Székelyszenterzsébet. Czvajna 
J. Besztercze. Dach J. Pozsony. Danilovics J. Darvas A. Demeter Y. 
Dercsényi I. Beregszász. Dillmann A. Pécs. Dósa I. Pancsova. Du- 
dinszky E. Nagykáüó. Erőss L. Éltes M. Bpest. Farkas I. Turkeve. 
Farkass J. Zs. Hmvhely. Faith M. Körmöczbánya. Fejes Á. Nagy- 
enyed. Felczán J. Holies. Félegyházi A. Székelyudvarhely. Fodor J. 
Kézdivásárhely. Fodor Márkus. Frank A. Léva. Freund B. Nagybicse. 
Fürst A. Székesfehérvár. Geréb J. Goldziher K. Gombos A. Vácz. 
Özv. Gombárovics Kálmánné Pécs. Gorzó D. Gönczi L. Székelyudvar
hely. Hatos L Havas I. Heilinger J. Nagyvárad. Hehelein K. Szatmár. 
Hellebrant A. Heller B. Baja. Heuer E. Hidasi S. Hirschmann N. 
Pozsony. Hollós J. Sopron. Horvay E. Bpest. Hrabussay I. Buttka. 
Imre L. Kolozskara. Imre J. Kolozsvár. Inderszt K. Zólyom. Jancsó G. 
Sszgyörgy. Jakab B. Pécs. Józsa D. Újpest. Kaminszky G. Ungvár. 
Karsay J. Győr. Kassai L. Csíkszereda. Kellemen K. Sümeg. Ke- 
mencsi J. Czelldömölk. Kinczel E. Zombor. M. Kiss L. Abrudbánya. 
Klacskó Gy. Gyergyóalfalu. Klug P. Szeged. Konrádi D. Kolozsvár. 
Kopótsy B. Nagyvárad. Koschovitz Gy. Kovács G. Fiume. Kováts S. J. 
Nagyvárad. Kun J. Erzsébetfalva. Lasz S. Latzkó H. Láng N. Debre- 
czen. Leutner F. Sopron. Lippai M. T. Pécs. Lupán D. Brassó. Mad- 
zsar I. Bpest. Marosi I. Szfehérvár. Mattyasovszky K. Győr. Megyeri K. 
Turcz. Migály A. Pinkafő. MihaÜk S. Budafok. Molnár L. Anina. 
Morvay A. Szeghalom. Nagy Gy. Glozdje. Nagy J. Kolozsvár. Nagy Zs. 
Német K. Odor E. Odor H. Orbán J. Szeged. Papp J. Szolnok. Pe- 
rényi L. Péh J. Szfehérvár. Posch J. Privorszky A. Quint J. Badnai J. 
Báduly G. Kudzsir. Bévész L. Huszt. Bozs L. Vácz. Schieberna J, 
Schmidt A. Pozsony. Schwetz V. Sopron. Sefcsik I. Msziget. Simonyi Z. 
Korpona. Speidl E. Besiczabánya. Suhajda L. Selmeczbánya. Szabó J. 
Szabó L. Szathmáry V. Szántó K. Pécs. Szeiler A. Fogaras. Özv. Szi-
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lágyi Sándorné Mezőtúr. Szinnyei J. Takács J. Kismarton. Tettamantí 
B. Makó. Teveli M. Tóth A. Kecskemét. Vadas J. Varga M. Besz- 
terczebánya. Vayda Gy. Csiffár. Wagner L. Pozsony. Zajzon S. Kézdi- 
vásárhely. Özv. Zelenka Jánosné Csongrád. Zoboki V. Nagykároly.

1916- ra : Bückling A. Csáktornya 2 K. Fukesz K. Kisgaram. 
Hrabussay I. Buttka. Imre J. Kolozsvár. Madzsar I. Német K. Bé- 
vész L. Huszt. Bozs L. Vácz 2 K. Sándor L. Hátszeg. Özv. Zelenka 
J.-né Csongrád.

1917- re : Kárpáti Kelemen Szfehérvár. Madzsar I. 2 K.
1918- ra : Kárpáti Kelemen Szfehérvár.
Lezáratott: 1915 febr. 26-án.

K é r e le m .  Felkérem a Társaság azon tisztelt tagjait, akik 
tagdíjaikkal még hátralékban vannak, hogy a hátralékot mielőbb  
címemre juttatni szíveskedjenek. Az alapszabályok 16. §-a értelmében 
a tagdíj az év első negyedében fizetendő.

Kérem továbbá azon tisztelt tagokat, akik a Magyar Paedagogiát 
helytelen címzés miatt késedelmesen kapják kézhez, szíveskedjenek 
helyes lakcímüket velem mielőbb közölni. Egyáltalában a nyilván
tartás érdekéből kérem a tisztelt tagtársakat, hogy minden címválto
zást velem haladéktalanul közöljenek.

Dr. Bozóky Endre, 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros.

Budapest, H., Albrecht-út 31.



MEDVECZKY FRIGYES PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEI.

A pedagógia a maga tárgyának, a nevelésnek végső céljait és érté
keit valamely filozófiai rendszerből, mint igazolt élet- és világnézetből 
meríti ; viszont minden filozófiai rendszer úgyszólván szisztematikus 
szükségletének tartja az állásfoglalásának természetéből folyó peda
gógiai következmények kifejtését és természetszerűen érdeklődik azon 
út iránt, melyen keresztül hatni tud az életre s amelynek közvetíté
sével tudja csak terjeszteni a benne rejlő világnézetet. A filozófiának 
és pedagógiának ez a kölcsönös és szükségképi kapcsolata kezdettől 
fogva megnyilvánult Medveczky Frigyes tudományos munkásságában 
is és pedig annál inkább, mert a filozófiának főkép azon a területein 
búvárkodott, melyek leginkább határosak a pedagógia mezejével, t. i. 
a társadalom- és erkölcsfilozófia területein.

Amikor a múlt század hetvenes éveinek végén Medveczky 
pedagógiai elmélkedései megindulnak, a pedagógiában Herbart szel
leme uralkodik. Amilyen meddő s fejlődési lendület és erő hijjával 
volt metafizikája s amilyen erőszakos, a kor empirisztikus szellemével 
ellenkező volt a képzetek mechanikáját matematikai formulákkal ki
dolgozó pszichológiája, ép oly termékenynek és életerősnek mutat
kozott s új utakat tört pedagógiája. A fejlődéselmélet empirisztikus 
légkörében, másfelől a Kant kritikai szellemén nevelődött1 Medveczky 
Herbart metafizikájával szemben kezdettől fogva elutasító állásponton 
volt ;2 etikájában pedig kifogásolta azt az ellenmondó álláspontot, 
mely elveti Kanttal szemben az imperativ (normativ) alakot, de 
amellett nem zárkózik el az erkölcsi kötelezettség fogalma elől, sőt 
tüzetesen fejtegeti az erkölcsi kötelességek jelentőségét.3

1 L. erre nézve bővebben : Medveczky Frigyes emlékezete (Kornis 
Gyulától). M. Filozófiai Társaság Közleményei. 1915. évf.

2 Prolegomena zu einer anthropologischen Philosophie. Von Fr. v. 
Bärenbach. Leipzig, Verl. v. J. A. Barth. 1879. S. 71., 95.

3 Medveczky Fr. : A normativ elvek jelentősége az ethikában (akad. 
székfoglaló). 1889. 19. és 11. lap. V. ö. Herbart: Analytische Beleuchtung

16Magyar Pacdagogia. XXIV. 5.
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Medveczky első pedagógiai reflexiói nem is Herbartból indulnak 
ki, amint egyetemes hatása alapján várhatnék, hanem a társadalom- 
filozófia területére eső törekvéseiből fakadnak s a társadalmi gazda
ságtan, szociáletika s szociálpedagóg/a viszonyára vonatkoznak. Élén
ken foglalkoztatta őt ebben az időben az a probléma, miként lehetne 
a társadalmi kérdést, melyet a német szooiálizmus akkori hatalmas 
szervezkedése és parlamenti harcai különösen az érdeklődés közép
pontjába állítottak, a társadalomtudományok elméleti talaján meg
oldani ; hogyan lehetne a társadalomtudományokat a gyakorlati szo
ciálpolitika alapjául kifejleszteni, iigy, amint az elméleti természet- 
tudományok egy roppant fejlett s kulturviszonyainkat teljesen átalakító 
technika alapjául szolgálnak. A társadalomra vonatkozó elméleti 
ismereteknek gyakorlati értékesíthetése céljából kritikai vizsgálat alá 
veszi egy nagyobb műben (Die Socialwissenschaften. Leipzig, 1882. 
XIV +  304) korának társadalomtudományi iskoláit és rendszereit. 
Ebben a munkában pedagógiai szempontból különösen az a fejezet 
érdekelhet bennünket, melyben a Németországban is annyi társadalmi 
bajt okozó egoisztikus gazdasági liberálizmussal szemben fellépő 
katedraszociálisták («Kathedersocialisten») iskoláját és ennek erkölcsi 
és nevelési törekvéseit ismerteti és jellemzi (253—286. lap). Német
ország kiváló nemzetgazdászai (G. Schmoller, A. Wagner, L. Brentano) 
körében ugyanis mindinkább utat tört az a belátás, hogy a társadalmi 
kérdés nem csupán gazdasági, hanem emellett főkép etikai és peda
gógiai probléma is. A német nemzetgazdászok az elsők között van
nak, akik követelik a szociális etikának és szociális pedagógiának 
megalkotását, melyek egészséges alapul szolgálhatnak a gyakorlati 
szociális politika számára. Medveczky hamar fölismeri e gondolatok 
jelentőségét s bőven ismerteti G. Schmollernek1 és L. Brentanonak2 
idevágó munkálatait, melyekhez több becses megjegyzést fűz. Schmoller 
a német kisiparra és gyáriparra vonatkozó történeti és statisztikai 
vizsgálatai alapján kikel azon nihilisztikus, a laisser-faire, laisser- 
passer elvén nyugvó felfogás ellen, mely a gazdasági liberálizmus és 
egoizmus feltétlen jogosultságát hirdeti s a konkrét gazdasági állapo
tok pszichológiai, társadalmi és erkölcsi feltételeit figyelmen kívül 
hagyva, a gazdasági életet absztrakt motívumokból vezeti le. A társa-

des Naturrechts und der Moral. (SS. W. ed. Hart. Bd. VIII.) és Allgemeine 
praktische Philosophie. Bd. IL O. 8., 9.

1 G. Schmoller : Zur Geschichte des deutschen Kleingewerbe im 
19. Jahrhundert. Halle a/S. 1870.

2 L. Brentano : Das Arbeiterverhältnis gemäss dem heutigen Becht. 
Leipzig. 1877.
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dalmi reformok között, amelyek megvalósítását követeli (hozzátehet
jük : amelyek ma már nagyrészt többé-kevésbbé megvalósultak;, leg
fontosabbnak tartja a társadalmi rétegek nagy műveltségkülönbségei
nek fokozatos kiegyenlítését, elsó'sorban a munkásosztályok nevelését 
s mindenütt hozzáférhető technikai képzését. Eszerint a társadalmi 
kérdés megváltó szava a nevelés. Schmoller etikai alapkövetelménynek 
tekinti a modern állam által eszközlendő általános műveltségi és 
hivatásszerű (technikai) nevelést, míg L. Brentano főkép az angol 
példát tartva szemei előtt, a munkáskérdés megoldását a munkások 
céltudatos önnevelésében látja. Az előbbinél az állam népnevelő tevé
kenységének szociális etikai követelménye, az utóbbinál a társadalom 
vagyontalan tagjainak erkölcsi önnevelése lép előtérbe.

Amíg az egyes empirikus-induktiv társadalomtudományi disz
ciplínák a tényleg meglevő társadalmi viszonyokat állapítják meg s 
ezeket történeti feltételeikre és okaikra vezetik vissza, addig a szo
ciális etika a megvalósítandónak («kellőnek») törvényeit kutatja, hogy 
az általában érvényes normativ elvek mértéke alapján határozza meg 
a tényleg adott társadalmi s jogi alakulatok jogosultságának vagy 
jogosulatlanságának fokát. Medveczky a szociális etika elnevezésben 
voltaképen pleonazmust lát, mert az etika sohasem elszigetelt, hanem 
a társadalom szervezetében felnövő emberre vonatkozik, úgy hogy az 
egyéni etika (Individual- oder Personalethik) önmagának ellenmondó 
fogalom. A szociális etika megalkotásához Medveczky a társadalmi 
élet antropológiai és pszichológiai elemi jelenségeinek s ezek törvé
nyeinek ismeretét követeli alapvetésül. Szociális etika nélkül szerinte 
a társadalomtudományok félúton állanak meg. Ezek eredményeiből 
kell a szociális etikának a végső következtetéseket levonnia. Jóllehet 
Medveczky tisztán látta a szociális etikának normatív természetét, 
nem tudta kivonni magát a kor pozitivisztikus szellemének hatása alól, 
mikor azt hitte, hogy a szociális etika puszta történeti és pszicho
lógiai tény vizsgálat alapján megszerkeszthető ; mikor nem vette észre, 
hogy a szociális etikában is eszményekről van szó, melyek a tényék
től független értékek hordozói, ezek felismerésének pedig sajátos 
módjai vannak. Az etikai ismerés természetének ebből a félreismeré
séből magyarázható, hogy lelkesedéssel ismertette A. v. Oeltingenneк 
morálstatisztikai alapon («auf empirischer Grundlage») felépített szo
ciális etikai kísérletét,* melynek gazdag s kritikailag feldolgozott 
adatanyaga ezen a téren úttörő volt. Minthogy Oettingen statisztikai 
adatokból «természettudományi módszerrel» óhajtott etikát szerkesz

* A. v. Oettingen : Die Moralstatistik und die christliche Sittenlehre. 
Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage. I. Th. Erlangen. 1868.

16*
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teni, természetes, hogy a természettörvény s erkölcsi törvény termé
szetének különbsége elmosódott nála. Szerinte az «exact» tudomány 
jellemét akkor öltheti föl az etika, ha nem az egyénre, hanem a 
sokaságra vonatkozik, amely felfogás a legszorosabban csatlakozik 
Comtenak és Bucklenek kollektivisztikus történetelméletéhez. Senki 
sem tagadhatja a morálstatisztikai vizsgálatok nagy jelentőségét a 
társadalmi jelenségek kutatásában és irányításában ; ámde másfelől 
bizonyos, hogy e puszta tényvizsgálat alapján szociális etika, mint 
normák és eszmények rendszere, meg nem szerkeszthető.

Medveczky a szociális etika posztulátumainak gyakorlati meg
valósítását célzó tudománynak tekinti a szociális pedagógiát. Ez 
azonban nemcsak elmélet, hanem technika is, vagyis az elméletileg 
megállapított törvényeknek a társadalmi élet egyes eseteire való alkal
mazása a kultúra javainak a társadalom rétegei között való szétosz
tásában. A szociális pedagógiában rejlő gyakorlati vonatkozás nélkül 
a társadalomtudományok elveszítenék a közös kulturmunka irányítá
sának etikai célját. Medveczky három évtizeddel ezelőtt még csak 
mint elméleti és gyakorlati ideált, mint a jövő fontos feladatát raj
zolja meg a szociális pedagógia programmját, mely azóta — főkép 
Natorp és Kerschensteiner munkássága útján — mind szilárdabb 
alapozást és rendszeresebb kereteket nyer. Medveczky már csirájában 
felismerte e törekvések jelentőségét s ennek tudatától áthatva a szo
ciális pedagógiát kellő társadalomfilozófiai keretbe igyekezett illeszteni.

A társadalmi elméletek és eszmények történetét vizsgálva,1 
gondos forrástanulmányok alapján ismerteti Platon és Aristo
teles pedagógiai elveit, Morus Tamás Utópiájának utilitarisztikus 
tanulmányi rendszerét, a Campanella Civitas Solis-ában megrajzolt 
oktatásügy technológiai s a skolasztikus iskolai hagyományt meg
támadó szellemét, Hugo Grotiusnak a szülők kötelességére s a gyer
mekek jogára, Hobbesnek az atyai hatalomra s az anyai jogra. 
Eousseaunak a természetes erők, hajlamok és tehetségek szabad 
egyéni fejlődésére vonatkozó gondolatait. Ezeket mindenütt a társa
dalmi eszmék fejlődésének hátterébe állítja s gondosan keresi ki azo
kat a szálakat, melyek az említett gondolkodóknak pedagógiai elmé
letét és törekvéseit a társadalomról való felfogásukkal összekötik.

Az 1889-iki világkiállítás alkalmával Pánsban tartott főiskolai 
és középiskolai kongresszuson, mint a magyar közoktatásügyi kormány 
képviselője s a kongresszus tiszteletbeli alelnöke vett részt. A kon-

1 Társadalmi elméletek és eszmények. Budapest, 1887. 26—27., 42., 
9 3 -9 4 .. 135., 185—186. 1.
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gresszus tárgyalásairól terjedelmes tanulmányban számolt be.1 Külö
nösen kiemeli Morel inspecteur généralnak, ki a középiskolai sectio 
feje volt, Magyarország oktatásügye iránt ismételve tanúsított rokon
szenves érdeklődését. Egyébként ez a kongresszus sem oldotta meg 
kitűzött kérdéseit, hanem inkább csak előkészítette ezek megoldását. 
A középiskolai sectio tárgyalásain, melyek főkép a klasszikus és 
modern nyelvek szerepe, a középiskolai tipusok, a leányok közép
iskolai oktatása, a francia « baccalaureat »-k, mint a középiskolai ta
nulmányok szankciója körül forgott, Medveczky tevékenyen nem vett 
részt. Többszörös felszólalásával annál élénkebb tevékenységet fejtett 
ki a főiskolai szakosztályban, melynek első kérdéscsoportja a főiskolai 
tanfolyamokra való bocsáttatás előfeltételeire s a külföldi tanulmányok 
és bizonyítványok egyenértékűségére vonatkozott. Medveczky mind a 
magyar, mind az ausztriai és németországi egyetemek rendszerét 
ismertette és résztvett a kérdéses viszonyok szabályozásának általános 
elveire vonatkozó élénk eszmecserében. Többször felszólalt továbbá a 
társadalmi tudományok főiskolai tanítására vonatkozó «questionnaire» 
tárgyalásánál. Tüzetesen megvilágította a német és osztrák egyetemeken 
fennálló rendszer mellett a magyarnak is azokat az elemeit, melyek 
amazoktól megkülönböztetik. Kiemelte, hogy az államtudományi ta
nulmányok (s így a társadalomtudományok is) a magyar egyetemeken 
külön szankcióval bírnak (államtudományi államvizsgálat, államtudo
mányi doktorátus) és hogy e szankciónak nem csupán tudományos, 
hanem «professzionális» értéke is van, úgy mint a jogtudományi 
tanulmányok különös szankciójának. Egyúttal azt is kiemelte, hogy 
a magyar egyetemeken a társadalomtudományi tanulmányok a jog- 
és államtudományi karok tanulmány- és vizsgálati rendszerében, mint 
a jogászi képzettség föltételei is, már jelentékeny helyet foglalnak el. 
A fölfogások azonban a kongresszuson, különösen a kérdéses szak- 
tanulmányok terjedelmét és elhelyezését illetőleg annyira eltértek, 
hogy a kongresszus nem fogadta el Medveczkynek azt a közvetítő 
javaslatát sem, mely annak általában való kimondását célozta, hogy 
rendszeresített társadalomtudományi tanfolyamok szervezése és ezek 
számára külön szankciónak megállapítása kívánatos. Medveczky külö
nösen hangsúlyozta, hogy az általános alapelv elfogadása még nem 
involválná szükségképen a kijelölt cél szolgálatában álló intézmények 
egyformaságát. E tekintetben a különböző országok egyetemein fenn
álló egyes rendszerekre, a fakultások keretén kívül szervezett tan
folyamokra, a brüsszeli egyetemen meghonosított rendszerre is utalt,

1 Közoktatásügyi kongresszus Párisban. Budapesti Szemle, 1890. 
61. köt. 122—H8. 1.
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de a többség ily általános elvi határozatnak elfogadására sem volt 
hajlandó. Medveczkynek tartalmas, az európai egyetemi rendszerek 
részletes ismeretén alapuló fejtegetései olyan egyetemes műveltségű 
kulturegyéniségnek és széles látókörű tudománypolitikusnak sajátsá
gait tüntették fel a kongresszus előtt, ki hazánkat a nemzetek leg
kiválóbb tanügyi munkásai között a legméltóbban képviselte.

A múlt század nyolcvanas éveinek elején egyetemeink mind
jobban kezdték érezni azt, hogy amint a természettudományi és 
orvosi egyetemi tanulmányok nem merülhetnek ki az ex cathedra 
hallott előadásokban, hanem ama szakok tanulmányozásának lényeges 
kiegészítő részei az intézeti gyakorlatok, hasonlóképen a jogi és a 
bölcsészeti karon képviselt szellemi tudományok intenzivebb egyetemi 
művelése is az előadások mellett oly alkalmakat is megkövetel, melyek 
a tanító és tanítvány közti bensőbb szellemi érintkezés és együtt
működés forrásai. így születik meg nálunk is a modern egyetemnek 
az a lényeges kelléke, mely lehetővé teszi a már Schleiermachertől 
az igazi egyetem attribútumaként követelt «tudományos együttélést » 
(wissenschaftliches Zusammenleben) : a szeminárium. Trefort miniszter 
még 1883-ban felhívta az egyetemet a szemináriumi rendszernek a 
jogi és a bölcsészeti karon leendő meghonosítására. A karok éveken 
át tárgyalják a felhívást s így csak 1887—88. tanévben nyílik meg a 
budapesti egyetemen a klasszika-filológiai, történelmi és modern
filológiai, majd 1889-ben a földrajzi s 1896-ban a matematikai sze
minárium.1 Medveczky, ki a szemináriumi rendszer hazájában, a 
német egyetemek szellemi légkörében fejlődött, egyetemeink különösen 
nagy bajának tekintette a szemináriumok hiányát s néhány féléven 
át kisérletképen privatissime tartott filozófiai szemináriumot. (B te
kintetben egyébként a nyelvi és irodalomtörténeti szakokban már 
régebben tartott gyakorlati kurzusok megtörték nálunk is a jeget.) 
Sőt 1883-ban nagyobb tanulmányt írt az egyetemi szemináriumok 
feladatáról,'2 melynek kitűzésében különös tekintettel volt a magyar 
egyetemi tanulmányozás sajátos körülményeire is.

A szemináriumok feladatát az egyetem céljából vezeti le. Vizs
gálja azt a két szélső felfogást, melyek közül az egyik azt követeli, 
hogy az egyetem általában tudósokat neveljen, a másik pedig az 
egyetemben csak a gyakorlati pályákra képesítő szakiskolát lát. Ha 
az egyik felfogás ideálizmusa lehetetlent követel, amennyiben nem 
számol a reális viszonyokkal, a nagy átlag tehetségeivel és törekvé

1 V. ö. Beöthy Zsolt : A bölcsészeti kar és intézetei. (A Felső Okta
tásügy Magyarországon. Budapest, 1896. 198. 1.)

2 A semináriumok föladata az egyetemen. 1883.
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seivel, a másik viszont nagyon alacsony niveaura szállítja le az egye
tem szellemi életét s minden magasabb kultúrái érdeket ignorál. Ha 
a mi viszonyaink között a tudósok képzése nem is az egyetem leg
közelebbi és általános feladata, de ebből épen nem következik, hogy 
minden magasabb tudományos igényről lemondjon. Aggodalommal 
mutat rá Medveczky a magyar egyetemi ifjúság ama nagy tömegére, 
melynek egyetlen törekvése a vizsgálatokat valahogy kiállani, a tör
vényszerű követelmények legszerényebb minimumának eleget tenni s 
a puszta bizonyítványra alapítani összes társadalmi igényeit. «Ezek 
az oklevelesek és bizonyítványosok, kik a felső tanintézeteket csak 
vizsgára előkészítő vagy idomító iskoláknak, kvalifikáció- vagy bizo
nyítvány-gyáraknak tekintik, melyekben a szakképzettség is gyárfásán 
előállítható, szükségkép tetemesen leszállítják minden hozzáférhető 
intézménynek az általános színvonalát . . . Fájdalom, sok jel arra 
mutat, hogy nálunk éppen ezek mennek igen jelentékeny kontingens
sel a magasabb képzettséget követelő pályákra s hogy bizonyos körök
ben épen ezek csinálják’ a nyilvános morált.» Az egyetemen tisztán 
tudományos munkálkodásra, önálló vizsgálódásra és elméleti tevé
kenységre készülők mindenesetre csekély kisebbséget alkotnak, mely
nek kedvéért általánosabb érdekeket nem szabad elhanyagolni. Annyi 
azonban megkövetelhető, hogy a többségnek legalább alkalom nyúj- 
tassék magasabb tudományos műveltség megszerzésére, mely a tanul
mányok önálló folytatására, az egyetemen nyert ismeretek önálló 
kiegészítésére, egyszóval önálló munkálkodásra és további haladásra 
képesít. Ha az egyetemi tanár a tanítvány egyéniségére, gondol
kodásmódjára, szellemi fejlődésére mélyebb és tartósabb hatást akar 
tenni, ha a tanítást a magasabb célokra törekvő s tehetségesebb 
egyéniségek szellemi szükségleteihez akarja alkalmazni, ezeket téve
désektől s hiábavaló erőpazarlástól megóvni s önálló dolgozáshoz 
szoktatni : létezniök kell a bensőbb szellemi érintkezés és együttélés 
bizonyos nemeinek, melyek megengedik a tanár egyéniségének köz
vetetten befolyását a tanítvány szellemi életére. Hyenek a repetitorium, 
cunversatorium, cours pratique, privatissima, tudományos gyakorlatok 
vagy dolgozatok, tudományos társaság (p. o. nyelvtudományi, nemzet- 
gazdászati, filozófiai társaság), szeminárium. Medveczky szerint a 
szeminárium felel meg legjobban a fentebb jelzett követelményeknek. 
Sorban megvizsgálja és meghatározza az elnevezésekben rejlő munka- 
programmokat. A repetitoriumokat és kollokviumokat a törvény kö
vetelte vizsgálatok előjátékainak tekinti ; a disputatoriumok és con- 
versatoriumok nagyon sokat tételeznek fel s könnyen meglehetős 
fesztelen s haszontalan vitákká, tudományos műkedvelő-előadásokká, 
a kazuisztikus hajlam produkcióivá fajulnak, melyek par la force des
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choses inkább a felületes és hatáshajhászó dilettantizmust, a szubtilis 
eszélykedést és dialektikát, mintsem az önálló tudományos gondol
kozást mozdítják elő ; az egyetemen készületlen újoncokkal tudomá
nyos problémák fölött disputálni vagy konverzálni komoly értelemben 
aligha lehet. Sajnálatosnak tartja Medveczky, hogy nálunk épen a 
konverzatoriumok meghonosítását kísérelték meg. Ezzel szemben a 
tudományos együttműködésnek a nagyobb német egyetemeken kiala
kult formáját, a szemináriumot ajánlja, melynek célja a katedrális 
előadásoknak gyakorlati szakoktatás által való kiegészítése, a tulaj- 
donképeni előadások művének folytatása és befejezése olyan speciális 
kérdések tárgyalása s oly tudományos feladatok megoldása által, 
melyekre amazok nem terjednek ki, továbbá a tanítványoknak saját 
dolgozáshoz s önálló gondolkozáshoz való szoktatása és előkészítése. 
Medveczky a külföldi egyetemeken tett gazdag tapasztalatai alapján 
részletesen kifejti a szemináriumok munkaprogrammját. Egyszersmind 
utal arra, hogy a szemináriumok lényegesen emelték a doktori érte
kezések és a rigorozumok színvonalát is ; másfelől természetes, hogy 
a főiskolai tanárok is rendszerint a szemináriumokban képződnek ki 
s készülnek hivatásukra.

Manapság az akadémikus pedagógiának oly természetes igazságai 
ezek, hogy úgy tűnnek fel, mintha mindig az egyetemi oktatás lénye
géhez tartoztak volna a valóságban is. Épen ez anakronizmus miatt 
hajlandók vagyunk elfeledkezni azokról az úttörő férfiakról, kik há
rom évtizeddel ezelőtt az előítéletekkel szembeszállva, a belső és külső 
nehézségeket leküzdve, a külföldi tapasztalatok tanulságát nem igno- 
rálva, nemes akarattal és áldozatkészséggel a komoly tudományos 
munkának ezeket az azóta mindig bővebben buzgó forrásait meg
nyitották. Ezek közé az érdemes úttörők közé tartozik elsősorban 
Medveczky Frigyes, aki nemcsak gyakorlatilag vett részt egy filozófiai 
szeminárium megalkotásában, hanem megírta az ideális szeminárium
nak máig érvényes elméletét is abban az időben, amikor első egye
temünknek még történeti, filológiai, jog- és államtudományi szeminá
riumai nem voltak, bár ugyanakkor a humanisztikus szakok létjogát 
és fontosságát a legszebb beszédek védelmezték.

A kilencvenes évek elején — mint ismeretes —• tanügyi poli
tikánk a középfokú oktatás körében a szervezet alapos átalakítását 
tűzte ki föladatául s kiadta a jelszót, mely a tervezett reform alap
eszméjét és irányát megjelölte. E jelszó az «egységes középiskola». 
Medveczky a reformra vonatkozó nézeteit a közoktatásügyi miniszter
től egybehívott ankét alkalmával fejtette ki.1 Mindenekelőtt azokat

1 Bővebben kidolgozva cAz egységes középiskoláról» címen meg
jelent a Budapesti Szemle 1892. évf.-ban. 70. köt. 324—338. 1.
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az okokat és szempontokat vizsgálta, melyek a szóbanforgó radikális 
reform-mozgalmat előidézték. Ilyen főszempontok : az egységes álta
lános műveltség eszméje ; a humanizmus és reálizmus harcában fel
merülő igények kiegyenlítése oly intézményben, mely a két irányzat 
jelentős elemeit összhangzó kapcsolatba hozza ; a pályaválasztás kés
leltetésének követelménye ; a kvalifikáció kérdése. Hogy Németország
ban, melynek példájára a reform szószólói hivatkozni szeretnek, az 
egységes középiskola eszméje oly nagyszámú hívőre tett szert (v. ö. 
az Einheitsschulverein működését), ezt az előbb említett általános 
okok mellett Medveczky a német reál-gimnázium sajátos helyzetével 
indokolja. Egyébként utal arra, hogy a Németországban évtizedek óta 
folytatott propaganda ellenére a specializáció elve az 1882-iki módo
sított tantervek megerősítése alkalmával még élesebb kifejezést nyert, 
mint azelőtt. A német középfokú iskolaszervezettel szemben Medveczky 
a magyar középiskolai szervezetben nem látja azt a nagyfokú spe- 
cializációt, mely az egységes középiskolai reform-mozgalom sajátos 
oka s amely a német szervezeti reform kérdését akuttá tette, mert 
hisz reálgimnáziumunk nincsen, másrészt pedig a kvalifikáció ügyéből 
eredő nehézségek elhárításáról is többszörös gondoskodás történt. 
Medveczky éles szeme nem az eszme iránt való lelkesedést, hanem a 
kivitelre vonatkozó fejtegetéseket és javaslatokat vizsgálta s arra a 
meggyőződésre jutott, hogy az eszmék tisztázása még nem vezetett 
olyan eredményhez, mely egy megfelelő szervezeti terv kidolgozásának 
alapjául szolgálhatna. A kérdésnek egy negyedszázad óta lefolyt tör
ténete igazolta módszeres körültekintéssel indokolt álláspontját.

Minthogy azonban az egységes szervezet előre elfogadott álta
lános koncepciója keretében kellett mozognia s véleményt nyilvání
tania, kénytelen volt legalább általános körvonalakban megrajzolni a 
tőle tervezett reform elvi programmját. Eszerint az új iskola valóban 
egységes intézet legyen, még pedig a gimnázium, a humanisztikus 
iskola típusából a szónak modern, nem orthodox filológiai értelmében. 
Ezzel az álláspontjával a kérdést a gimnáziumi reform kérdésére re
dukálta. Egy részletes szervezeti terv felállítását nem tartotta idő
szerűnek, ezért csak néhány ismételve szóba hozott eszmére szorít
kozott. A kilenc osztályú gimnázium gondolatát pártolta s a rajztanítás 
fejlesztését kívánatosnak tartotta. A fakultativ tárgyakat illetőleg nem 
formulázott végleges véleményt, csak azon latitude-re utalt, melyet 
egyes szaktanulmányok tekintetében különböző államokban megenged
hetőnek tartottak. Csakis egy speciális tanulmány választásáról, egy 
szakban való speciálisabb készültség megszerzéséről lehetne szó, nem 
pedig több tárgyat felölelő külön tanfolyamokról, amelyek az «egy
séges» szervezetet nagyon bonyodalmassá tennék. A reáliskolára nézve
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az volt a véleménye, hogy a reáliskolát, melynek létesítésére általában 
érzett szükségletek ösztönöztek, a későbbi módosítások s engedmények 
eredeti jelleméből kivetkőztették. Ez is egyik főmotivuma a szervezeti 
reform-mozgalomnak. A reáliskolát vissza kell adni eredeti rendelte
tésének, melyhez az egyetemi stúdiumra képesítő iskolával, a gimná
ziummal folytatott konkurrencia nem tartozott. Olyan iskola, mely 
az egyetemi tanulmányokat nem követelő gyakorlati életpályákra ké
pesít és egyszersmind a szakiskolák előiskolája gyanánt szolgál, 
bizonyára mindig általában érzett szükségletet fog kielégíteni. Az így 
reorganizált reáliskola a felső polgári iskolának mint külön intéz
ménynek fenntartását szükségtelenné tenné. Eszerint Medveczky nem 
a reáliskola teljes megszüntetését vagy annak a gimnáziummal való 
összeforrasztását, hanem a reáliskola és a felső polgári iskola kap
csolatos reformját tekinti a gimnáziumi reform természetes folyomá
nyának, mely a kor általános szükségletének is megfelelne. Egyébként 
a legközelebbi jövő feladatának nem az általános radikális átalakítást, 
hanem a későbbi nagyszabású reformok lehető legóvatosabb előkészí
tését, az aktuális szükségletekből kiinduló részletreformok, esetleg 
kisebbméretű kísérletek foganatosítását tartotta. Medveczkynek a reál
iskolával szemben elfoglalt, egyoldalúnak látszó álláspontja, mely 
ebben az iskolatípusban csak a gyakorlati szempont érvényesülését 
látta, magyarázatot nyer egyrészt Medveczky tipikusan teoretikus 
természetében, mely az iskolafajok műveltségi anyagában és szelle
mében is élesen külön akarta választani a tiszta, érdektelen, ideális 
kulturjavakat s a praktikus szempontokat, másrészt elsősorban huma
nisztikus jellegű műveltségében, melynek alapján a történeti kultúrát 
föltétlenül többre értékelte a technika természetű kultúránál.

Medveczky pedagógiai törekvéseinek igazi tere természetszerűen 
a hivatásához legközelebb álló akadémikus pedagógia volt. Egyetemi 
pályájának elején a szemináriumok felállítása mellett izgat; az 1889-iki 
párisi tanügyi kongresszus főiskolai szakosztályának munkálataiban 
élénk részt vesz ; a budapesti egyetem bölcsészeti karában évtizedeken 
keresztül számos fontos főiskolai kérdés buzgó előadója. De legtöbbet 
tett az akadémikus pedagógia terén a Felső Oktatásügyi Egyesület 
szervezésével. Az 1911. év elején elérkezettnek látta az idejét annak, 
hogy a felső oktatás képviselői is testületet alkossanak, melynek ke
retében ép oly hathatósan munkálkodhatnak intézményeik fejlesztésén, 
mint ahogy a közoktatás más köreinek munkásai (tanítók és tanárok) 
eddig a saját intézményeik érdekében tették. Erre a szervezési mun
kálatra indította Medveczky fogékony és fáradhatatlan szellemét egy
részt a franciaországi Société d’enseignement supérieur és a Német
országban mind nagyobb arányokat öltő hochschulpädagogische Bewe-
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gung, másrészt pedig egyetemeink szaporításának aktuális kérdése. 
Ugyanis az intéző hatóságok épen azoknak a szavát nem hallhatták 
meg ebben a fontos kérdésben, akik mint az egyetemen működő 
tényezők tagadhatatlanul a legilletékesebbek arra, hogy a felső oktatás 
nagy problémáihoz hozzászóljanak s esetleg kellő értékre szállítsák le 
a kevésbbé hivatottak és érdekeltek sűrűn megjelenő javaslatait. Ebből 
a célból alapította meg néhány tudós társával Medveczky a Felső 
Oktatásügyi Egyesületet, mely feladatul tűzte ki: «az e téren irányító 
szerepet játszó kulturnépek felső oktatási intézményeinek szervezetét 
és munkásságát tanulmány tárgyává tenni és a felső oktatás ügyeit 
érintő reformmozgalmakat figyelemmel kisérni ; ezen intézmények 
szervezetére és munkásságára vonatkozó okmányokat, illetve törvé
nyeket, szabályzatokat és kiadványokat összegyűjteni ; a felső oktatás 
kérdéseinek tárgyában folytatott eszmecseréknek tartalmát közzétenni 
s így a felső oktatás ügyeinek intézésénél értékesíthető anyagot léte
síteni

Az egyesület szervezése, a felső oktatás munkásainak az eszme 
számára való megnyerése nem volt könnyű, mert első pillanatra ellen
kezni látszik az egyetemi oktatás szabad formájával, a tanításterv 
determináltságának hiányaival, az akadémikus szabadságokkal. De 
Medveczky már eleve tiltakozott azon felfogás ellen, mintha ez egye
sületben talán a legszabadabb és legegyénibb oktatási munkának 
valamilyen règlement szövevényes formáiba vagy kereteibe való szo
rítása vagy talán valamely ex offo megállapított tantervek és pedáns 
iskolamesteri utasítások alapján való szabályozása forogna szóban. 
Bármennyire elismerjük is azonban a tudós egyéni munkásságának 
elsőrendű jelentőségét és souverain jogát, nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy a felső oktatás az új nemzedékek tudományos kiképzése 
szolgálatában álló célirányos együttműködést igényel, melynek útjait 
és módjait semmi sem állapíthatja meg oly megbízható módon, mint 
a pályatársak együttes szellemi munkája. A modern egyetemek nem 
kizárólag a tudományos kutatásnak elsőrendű műhelyei, hanem egy
úttal a nemzeti kultúra irányítására elsősorban hivatott tanintézetek 
is, sőt nagyfontosságú jogokat élvező és kötelességeket teljesítő tan
ügyi hatóságok is. Az utóbbi hivatásuk pedig elkerülhetetlenül szük
ségessé teszi a szervező munkásságot, bizonyos kereteknek és intéz
ményeknek, az akadémikus életet szabályozó intézkedéseknek a léte
sítését s ez mindenképen kívánatossá teszi, hogy a pályatársak ezek 
iránt is érdeklődjenek s véleményüket ezekre vonatkozóan is kicserél
jék. Medveczky az egyesület létjogának indokolásában utalt arra is, *

* A Felső Oktatásügyi Egyesület alapszabályai. 2. §.
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hogy a legújabb időben a felső oktatás kiváló képviselői egy valóságos 
egyetemi vagy főiskolai pedagógia (andragógia) feladatairól is elmél
kednek. Ez a pedagógia mindezideig csak elméleti eszmény ugyan, 
de alig tagadható, hogy ott, ahol oktatás történik, didaktikáról is 
szólhatni ; a felső oktatás terén működő tudósok didaktikai tapasz
talatainak közlése és együttes mérlegelése pedig a pályatársakra nézve 
sokféle hasznos és értékes tanulságok forrásává válhatik. Medveczky 
ezeken az indokokon kívül többszörösen rámutatott arra, hogy az aka
démikus tanügy körében nálunk mindezideig a legteljesebb atomizmus 
és individualizmus állapota észlelhető. Ezzel szemben mindenkép 
kívánatos, hogy kialakuljon a felső oktatás terén működő tudósok 
közvéleménye, melynek életképes és hatékony szervéül szolgál majd 
az új egyesület. Medveczky különösen kiemelte az egyetemi testületi 
közszellem (esprit de corps vagy Standesbewusstsein) kialakulásának 
főkópen a mi társadalmi viszonyaink között megnyilvánuló rendkívüli 
jelentőségét. Nálunk ugyanis szerinte a főiskolai tanári hivatás és 
állás meglehetősen primitiv felfogása s társadalmi értékelése észlel
hető. Az a nagy társadalmi prestige, mely ez állással a régibb és 
fejlettebb általános kultúrával bíró társadalmakban régóta együtt jár, 
nálunk még nem fejlődött ki. Társadalmunknak ez irányban mutat
kozó elmaradottságát és a nyugati országokban ismeretlen előítéletek
hez való ragaszkodását Medveczky főkép a politizáló hajlam és a 
politikai szellem túltengésének és hipnotizáló hatásának, a politikai 
szereplés egyoldalú értékelésének tulajdonítja; egyszersmind sürgeti, 
hogy a mi társadalmunk köztudatába is menjen át a meggyőződés : 
hogy új kulturtartalmakat és új kulturértékeket nem a különböző 
fokú ismeretterjesztő iskolák, hanem az egyetemek termelnek, melyek 
a tudományos vizsgálódásnak és a mélyebbreható elméleti gondolat
munkának legjelentősebb műhelyei. Ott, ahol a tudomány igaz tisz
telete virágzik, az akadémikus hivatásnak élő tudós is a legmagasabb 
értékelésnek tárgya.1

Medveczky, kinek egész pályája az egyetem körében folyt le, 
élete utolsó éveiben, mikor az új egyetemek kérdése aktuálissá vált, 
teljes erejét, sok évi tapasztalatokon és a külföldi egyetemeknek a leg
apróbb részletekbe menő tanulmányozásán alapuló ismereteit ennek 
a kérdésnek megoldására irányította. Fényes sikerük volt az egyetem- 
alapítás és a debreceni s a pozsonyi egyetemről szóló törvényjavaslat 
ügyében tőle kezdeményezett s nagy tapintattal és ügyességgel veze-

1 A Felső Oktatásügyi Egyesület rendeltetése. A F. O. E. Közle
ményei. 1912. IL évf. 1—15. 1. — Egyetemi oktatás, társadalom és kultúra. 
(Időszerűtlen reflexiók.) A F. O. E. Közleményei. 1913. III. évf. 1—26. 1.



K O B N IS  G Y U LA  : M E D V E C Z K Y  F E IG Y E S  P E D A G Ó G IA I T Ö B E K V É S E I. 2 5 3

tett ankéteknek. Akadémikus életünk legkiválóbbjai nyilvánították 
szakvéleményüket e tárgyalásokon az új egyetemek helyi és szervezeti 
kérdésére, az állam szerepére és más tényezők közreműködésére vo
natkozóan.1 Medveczky szélesebb hátterű egyetemtörténeti fejtegetések 
keretében állást foglalt a csonka egyetemek gondolata ellen s több
szörösen kifejezte a nagy hagyományok által igazolt teljes egyetemi 
szervezethez való ragaszkodását. Különösen a modern Olaszország 
egyik nagy kulturmizériájára hivatkozott, mely a kis vidéki centru
mokban szűkös viszonyok közt vegetáló kis egyetemek rendkívül nagy 
számában mutatkozik s melyet egyes kulturpolitikusok egy speciális 
olasz társadalmi betegség, a helyi érdekeltség, a regionalizmus hatá
sának tulajdonítanak. Az új magyar egyetemek alapításában különö
sen ennek a felső oktatás általános színvonalát veszélyeztető regio- 
nalizmusnak érvényesülésétől óvta kulturpolitikusainkat.

Medveczky pedagógiai törekvései, mint az eddigiekből látható 
elsősorban a közoktatásügy szervezeti kérdéseire irányultak ; tudomá
nyos irodalmi munkásságában rendszeres pedagógiai elméleti fejtegeté
seket nem találunk, hanem csak egyes, a nevelésre vonatkozó re
flexiókat. így különösen szeretett utalni az életben észlelhető és meg
érezhető nagy hézagokra, melyek a modern kultúra óriási fellendülése 
ellenére az élet pesszimisztikus felfogását táplálják, aminek részben 
a mai nemzedék nevelési rendszerében is kereshető az oka. Az ifjabb 
nemzedékek által elsajátítandó ismeretek tömegét minduntalan szapo
rítjuk s az oktatás eszközeinek és módszereinek tökéletesítésén minden 
irányban ernyedetlenül fáradozunk ugyan, ellenben a jellemképzés, az 
erkölcsi nevelés — nagy pedagógiai gondolkozók minden becsületes 
törekvése ellenére — nem tart lépést az értelmi képzéssel. Innen 
magyarázza, hogy egészben véve anyagi, technikai és értelmi szükség
letek s érdekek, a természet fölött való regnum hominis-t hirdető 
baconi szellem azok az uralkodó erők, melyek a modern kulturnépek 
szellemi életét áthatják és irányítják. Medveczky a modern erkölcsi 
decadence-nak evvel a lehangoló állapotával szemben egy elhikai re
naissance feltétlen szükségére utalt, melynek alapját és biztosan irá
nyító motívumait «a keresztény morál eszméinek fenséges világában»2 
találta meg. Kobnis Gyüla.

1 Az egyetem-alapítás ügyében Ű9il májusában rendezett enquête 
tárgyalásai. A F. O. E. Közi. 1911. 2. sz. — A dcbreczeni és a pozsonyi 
egyetemről szóló törvény. Szakvélemények. A F. O. E. által 1912 májusá
ban rendezett enquête tárgyalásai. A F. O. E. Közi. 1912. 2. szám.

2 Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance. A M. Filozófiai 
Társaság Közi. 1910. 90—91. és 96. 1.
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NEVELÉSTUDOMÁNYI MUNKÁK KELETKEZÉSE.

(Második, befejező közlemény.)

III. Biehl organikus felfogása különben már átvezet egy 
magasabb értékelési álláspontra, a tiszta éniség vagy a személyiség 
álláspontjára. Ezt az álláspontot még szakemberekül elismert pedagó
gusok is az egyéniség álláspontjával azonosítják. Egészen tévesen. 
Az egyéniség a természet által adott valami ; a személyiség pedig adva 
van mint feladat ; az első kész, a másik mindég csak létesül ; az 
első az eddigi fejlődés produktuma, a másik a mi fejlődésünknek 
mindig növekvő produktuma. Az egyéniséget a természet adja, a 
személyiséget az ethikai világrend és az abban ténykedő erők tételezik. 
A személyiség ezért is távolról sem azonos az egyéniséggel. Mégis 
egyéniség nélkül a fejlődés világában nincsen személyiség sem.

Fejlődés nincs kölcsönhatás nélkül ; kölcsönhatás pedig csakis 
közös alapon ténykedő sajátosak, egyéni tényezők közt lehetséges. 
A személyiség is tehát mint a fejlődés lényeges mozgató eleme egyé
niségben s egyéniség útján jelentkezik. Az egyéniség végetlen számú 
energiák komplexuma. Ez energiákat örököljük s ezzel egy végetlenbe 
visszanyúló fejlődésnek vagyunk produktumai, egyéniségünkben a múlt 
által, közvetlenül szüléink által vagyunk meghatároztatva. Az energiák 
fenmaradásának törvénye alapján egyetlen egy energia sem vész el. 
Az, ami nem létezőnek tűnik fel : az van, de csak mint latens, mint 
alvó, mint kötött energia, amely kipihenve magát egy-egy nemze
dékben, a következőben felébred s újra eleven, aktiv energiává válik 
(atavizmus). Az aktiv energiák kölcsönhatása közben egyes energiák 
vezető energiákká válnak, amelyek kölcsönhatásának ritmusa és 
egységesítésének módja szerint alakul ki az egyéniség. Ez egy fizio
lógiai-pszichológiai folyamat; s így az egyéniség egy természetes folya
matnak kész eredménye. Ezt a folyamatot nem mi alakítjuk. Ez szár
mazásunk, az öröklés útján determinált, reánk nézve adott valami. 
A természeti, történeti tényleges lét fölött áll az értékek világa, az 
erkölcsi, vallási világrend és annak jelentős erői. Értékek, melyek mint 
célok mozgatják a világot.

Ez entelechiávál találkozunk már a természet világában és pedig 
annál tisztábban, minél tökéletesebbek e természeti lények, minél inkább 
alkotnak szerves egészet. Ily szervezetek sajátos létük fentartása és 
fejlesztése érdekében differenciálódnak ; ott ahol szükség van rá, új 
szerveket teremtenek sajátos feladattal, illetőleg egy-egy szervtől meg
fosztva gondoskodnak e szervnek más szerv által való helyettesítéséről :
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úgy hogy az összes szervek mind sajátos módon szolgálják az egészet 
léte megőrzése és fejlődése biztosítása érdekében. Az egész az, mely a 
célt tételezi ; ennek érvényesülése érdekében van szüksége az egyes 
szervekre és pedig egészen sajátosakra, más által igazán nem helyet
tesíthető, ezért is egészen egyéni szervekre. Minél tökéletesebb a 
szervezet, annál nagyobb az egyéni szervek száma, annál bensőbb e 
különbözőség mellett e szervek egysége.

Ha már most a fejlődő organizmusok sorozatán felszállunk, míg 
végre eljutunk a természeti és erkölcsi szervezetek végső egységére a 
világnak, a mindenségnek szerves egységében : úgy a mindenséget 
átható, minden egyest mint annak szervét tételező és fentartó, minden 
egyest az egészben és ezzel az egészet az egységben is fejlesztő szellemet 
Istennek mondhatjuk s így a valóságnak teljesen megfelelően mond
hatjuk, hogy minden egyes a maga sajátosságában Isten célt tételező 
tevékenységének egy más által nem pótolható, egészen egyéni szerve. 
A cél nem materiális, hanem gondolati lét, tehát gondolat ; úgy hogy 
minden egyes, amennyiben az egészet a maga sajátosságával szolgálja, 
egy-egy sajátos isteni cél-gondolatot képvisel. Ez a sajátos, isteni 
célgondolat az egyesnek valódi, örök léte. Ezzel van értéke az egészre 
nézve, arra az egészre nézve, amelyet az isteni célgondolatok szerves 
egységének, avagy Isten országának nevezhetünk. Isten országa és 
annak polgára, isteni célgondolatok egysége és az egyes isteni célgon
dolatok mint az egésznek szervei, végetlen különbözőség a szervekben 
és mégis, vagyis épen ezért tökéletes egység az egészben : ezek correlat, 
egymást feltételező, követelő gondolatok, amelyek szemben e külső 
tapasztalati, kényszerű, múló világgal egy intelligibilis, szabad, örök 
világot képviselnek, mely végtelen gazdagságát, szépségét, jóságát a 
végetlen haladás útján épen ez empirikus világban és világ által 
dicsőséges érvényre emeli. Nemcsak az erkölcsi világ, hanem a ter
mészetnek kényszerű világa is alapjában sóhajtozva vágyódik eme 
megdicsőülése, ez új világ felé. (E gondolatok mélyébe világít be Pál 
apostol Kómái levelében 8, 19. s köv.) Mint magasabb rendű valóság 
akár mint a tulnannak világa emelkedik e világ a tapasztalati világ 
fölé, de nem fenhójázva ettől visszavonulva, ezt lenézve, hanem 
szeretettel erre lehajolva, hogy ezt is végtelen értékei megvalósítására 
felhasználja, ebben és ezáltal tapasztalatilag is megvalósuljon.1 ,

1 E világnézetet a keresztény vallás emelte ugyan a köztudatba, 
de megvolt e gondolat különbözőképen színezve azelőtt is és azután is a 
magasabbrendű filozófusoknál. Plato eszmékországa közel jutott ez ország
hoz. Az éjt)соç, ha nem is felülről hajlik le e tapasztalati világra, mégis az 
eszmék országában gyökerezve sóhajtozik fel, vissza az eszmék országa
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E nagy, valóban világtörténeti folyamatba belehelyezve, az 
egyesnél minden attól függ, hogy az az isteni célgondolat, amelyért 
ő a mindenség érdekében teremtetett, mily viszonyba helyezkedik az 
egyéniségét alkotó eleven energiákhoz?! Képes lesz-e ez isteni cél- 
gondolat, ez intelligibilis Én, e johb Én a vezető' energiák sorába 
lépni, sőt mi több, vezető energiává válni s így a többi energiákat 
szolgálatába venni, szellemével, leikével azokat meghatározni s így az 
egyéniségnek jellemszerűségi jelleget megadni?!

A nevelésnek már most az a nehéz feladata, hogy ily irányban 
tegyen meg mindent, igyekezzék megkeresni, megtalálni a növendék 
egyéniségében ezt a jobb Ént, ezt az isteni célgondolatot s kövessen 
el mindent, hogy ez és ne más gondolat lépjen az egyéniség köz
pontjába, hogy ez itt mindinkább megerősödve appercipiálja a többi 
képzeteket, energiákat, úgy hogy végre a nevelendő az ő jobb Énje 
által értékelésében, megértésében s így érvényesítésében bírja teljesen 
kiszámítható lényegét, jellemét. Az ily egyén, midőn isteni célgondo
latában bírja egész lényének meghatározó alapját, épen ez isteni 
meghatároztatása által vallásos jellemmé válik ; s mivel élete nem 
egyéb, mint az egészet kiépítő, emelő, fejlesztő isteni célgondolatnak, 
tehát jobb Énjének érvényesülése: ezzel erkölcsi jellemmé is válik. 
A valláserkölcsi jellemű embert egyszóval személyiségnek nevezzük ; 
úgy hogy a nevelésnek az a célja, hogy az egyéniségből személyi
séget létesítsen.

Igaz ugyan, hogy ezt könnyű mondani, de nehéz megcselekedni ; 
de nem oly nehéz, mint azt gondoljuk, nevezetesen akkor nem, ha 
fontolóra vesszük, hogy ez a jobb Énünk, ez az isteni célgondolat a 
jelenkori kulturvilágot kiépítő, fejlesztő rendeltetéssel bír s így a 
jelenkor kulturvilágának feltárásával a szunnyadó csíraként lelkűnk
ben levő isteni célgondolat a növendékben tudatra emelhető ; s ha

felé ! Aristoteles, midőn a vÂ -vel szembesíti az eiâoç-1 és ezt azonosítja a 
reXoç és az àç/rj zyç xirt/asioq-szal s a valóságos létre az svxz’t.f/_tia útján 
jut el, ez eszmekörben mozog. Spinoza, midőn a tapasztalati véges szem
léléssel és léttel szemben a sub specie æternitatist és ennek megfelelő 
substanciát sürgeti s végre is az amor dei-ben látja értékeink megdicsőü
lését, inkább csak más szavakban ad kifejezést a mi gondolatainknak. 
S Kant, midőn a tudományos ismeretnek nem ugyan konstitutiv eleméül, 
de ez ismeretet is normáló ideákat elismeri s minden egyes emberben a 
tapasztalati Ént megkülönbözteti az intelligibilis Éntől s ez utóbbiban látja 
a tapasztalati világban nem létező szabadságnak s így az erkölcsi világ
rendnek, a felelősségnek alapját, ugyané gondolatkörben mozog ; s meg
erősíti e gondolatokat boldogult Böhm Károly barátomnak az ontológiai 
és az axiológiai világról alkotott képe.
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másrészt komolyan tudjuk azt, hogy a mi egyéniségünk nem a mának, 
hanem évezredekre kiterjedő kulturális fejlődésnek egyik gyümölcse, 
s hogy épen ebben a tényben bírjuk annak magyarázóját, hogy mi a 
múltat, mint tényleg lényegünkkel összefüggőt átélhetjük.1 Az egyes 
ember így valóban a nagy emberiségnek, a nagyvilágnak kis embere, 
mikrokozmosa. A nevelőnek tehát feladata, 1. hogy növendékét bele állítsa 
abba a kulturvilágba, amelyet a történeti hatalmak, a történeti Ének 
képviselnek, avégett, hogy azokba igazán beleélje magát, és pedig 
elsősorban a történeti hatalmak őssejtje, a család útján. Családban, 
normális családban kell mindenkinek felnőnie. Erről való gondos
kodás a nevelő államnak, társadalomnak első kötelessége. A család 
a természetes és őszinte altruizmus legfontosabb iskolája a szülők 
által képviselt tekintély és szeretet frigyének védelmében. Itt éli át 
sejtelemszerűleg az apa intéző és kifelé védő tevékenységében az 
államnak birói és kifelé védő hatalmát; itt szívja be mohón a csa
ládi tradícióban a későbbi tudományt ; itt a családi, az otthoni ér
zésben élvezi boldogítóan a hazaszeretet zsengéjét ; itt hódol a család 
szokásaiban és életrendjében az állam törvényeinek ; itt éli bele magát 
az anyanyelve útján a nemzetnek leikébe; itt emelkedik fel a család 
vallása iitján a híveknek, az egyháznak közösségébe ; itt érzi át a 
testvéreknek egymást kölcsönösen támogató, egymásnak szolgáló szo
lidaritásának hatalmas érzelmét ; itt és pedig csak itt tapasztalhatja 
a maga közvetlenségében az anyának önmagát örömmel feláldozó, 
mindenről gondoskodó, csak gyermekeiben gyermekeiért élő és azok
ban megdicsőiilő tevékenységében a szeretet szent és boldogító hatal
mának erejét. Már itt látja a család és az egyesek biztosított élet
rendjében, az egyéni energiák kifejlődésének lehetőségéről való gon
doskodásban az államnak, mint jog- és knlturállamnak jótékony 
hatását. így éli bele magát az egyes a család útján egészen öntudat
lanul a körülötte létező kulturális világba ! Az iskolának az volna 
feladata, hogy elsősorban épen e kulturális világban létező kultur- 
fokozatokba is bevezesse növendékét, hogy ez a különböző környező 
életfoglalkozásokba is beleélje magát s már az iskola legalsóbb fokán 
is érezze nevezetesen vallása útján a család, a község, az állam fölé

1 Goethének annyiszor idézett szavai ez alapon mélyebb értelmet 
nyernek : «Hätte ich nicht die Welt durch Anticipation bereits in mir 
getragen, ich wäre bei sehenden Augen blind geblieben, und alle Erfor
schung und Erfahrung wären nichts gewesen, als ein ganz todtes, ver
gebliches Bemühen. Das Licht ist da und die Farben umgeben uns ; 
allein trügen wir kein Licht und keine Farben im eigenen Auge, so 
würden wir auch auszer um dergleichen nicht wahrnehmen».

Magyar Paedagogia. XXIV. 5. 17
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is emelkedő humánumnak, a mindent egybefoglaló Isten országának 
áldó hatását.

A személyiség pedagógikája azonban nemcsak azt kívánja, hogy 
a nevelő találja meg annak módját, hogy a növendék magát tényleg 
beleélje a történeti hatalmaknak lelki életébe, liánom azt is kívánja
2. hogy nevezetesen azok, kik mint műveltek a társadalom vezetésére 
éreznek hivatást, c történeti hatalmakban éljenek tudatosan. Bármi 
is a maga lényege szerint tudatossá válik — fejlődésének, történeté
nek ismerete alapján. Nemcsak bele kell élni magunkat a történeti 
hatalmakba és azokban felhalmozott kulturkincsekbe, hanem azokat 
keletkezésük, fejlődésük szerint út is kell élnünk. Még csak azzal az 
átéléssel válnak azok a mi egész lényünknek birtokaivá. Máskülönben 
mi azokat csakis eltulajdonítjuk; így ellenben elsajátítjuk azokat. 
Az első fokon mi éltünk a történeti hatalmakban ; most ellenben e 
fokon a történeti hatalmak kulturkincseikkel élnek mibennünk. Ez 
átélést közvetíteni elsősorban az iskolának feladata. Míg amaz első
fokú nevelésben a fő a család: addig e második fokon az iskola a. 
fő. Historizálni kell az egyest és épen ezzel civilizálni, kultúrálni. 
Nem adatok, nevek és évszámok betanulásáról van itt szó, hanem a 
kultúráló folyamatnak átéléséről, a mind magasabb és fejlődöttebb 
kultúrkörök átéléséről. A fejlődésszerűnek átélése mindig értékeléssel 
is jár, mivel a fejlődés felsőbb foka érték tekintetben is magasabb 
értéket képvisel s igy már magában is kritériumul szolgál az alsóbb
nak értékeléséhez. A fejlődésszerűnek igazi átélése viszont magával 
hozza azt is, hogy a magasabb fejlődési fokok tápláló anyagukat az 
alsóbbaktól veszik s hogy nevezetesen a család a fejlődés bármily 
fokán a történelmi hatalmaknak egyenlően tápláló forrása. A fejlődés- 
szerű folyamat átéletésében tehát sohasem szabad arról megfeled
kezni, hogy a magasabb kör az alsóbbnak értékelője és az alsóbb a. 
felsőbbnek táplálója. Ami a humánum álláspontján meg nem enge
dett : az nemzeti szempontból sem megengedett ; viszont hiába va
gyunk nagyra a humánummal, ha az csak egy elvontság s nincs 
benne a maga életteljességével a nemzeti, a társadalmi, a családi 
tényező.1 Itt is áll teljesen Kant eme mondása : Begriffe ohne An
schauungen sind leer ; und Anschauungen ohne Begriffe sind blind.

1 A fejlődés szempontjából ezért is lehetetlenség kizárólagosan 
családi V. községi, nemzeti vagy human nevelésről beszélni. Nemzeti neve
lésről csak akkor beszélhetünk, hogyha arról vagyunk meggyőződve, hogy 
nemzetünk az emberiségnek egy valóban értékes szerve, s hogy épen a 
nemzeti a maga sajátosságában kifejtve, az emberiség igaz értékeit épen 
e sajátossal gyarapítja. Az embert az emberiségtől elszigetelő exkluzív
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A történeti hatalmakban felgyülemlett kulturanyagba való bele
élésre, annak átélésére a nevelő a növendékét csak abban az esetben 
indíthatja, ha 3. magát a nevelőt az igaz szeretet mozgatja, amely 
egyesegyedül képesíti őt arra, hogy a kulturanyagot az anyag sajátos 
természete szerint, lelkesen előterjessze. Ez a minden önzéstől ment, 
a másnak sajátosságába elmélyedő s azt érvényesíteni igyekvő szeretet 
képes ezt a kulturanyagot, amelybe magát beleélte s melyet maga is 
átélt, annak sajátosságában életteljesen előterjeszteni.

Az így előterjesztett kulturanyag alkalmas arra, hogy a növen
dékben a létező energiákat felkeltse s nevezetesen azt az energiát is, 
amelyért az teremtetett abból a célból, hogy a jelenig eljutott kultur- 
folyamatban ő is sajátos tényezőként résztvegyen. A kulturanyagba 
való beleélés, valamint annak átélése arravaló tehát, hogy a növendék 
e kulturfolyamatban önmagát, mint isteni célgondolatját, tehát jobb 
Énjét megtalálja. Nagyot ért el a nevelő, hogyha ide juttatta el nö
vendékét. Közelebbi nevelői munkássága azonban még csak most 
következik. A nevelőnek is meg kell találnia növendékében ezt a 
sajátos energiát s igyekeznie kell a növendék lelkében lévő érdek
lődési csoportokat, azoknak egymáshoz való viszonyát, a viszonyulás 
ritmusát megismerni és pedig avégett, hogy ezt a sajátos energiát 
vezető energiává fejlessze s a többi energiákat minden erejükkel ezek 
szolgálatába helyezze. A vezető energia, a növendék ezen jobb Énje 
váljék egyéni erőinek appercipiáló központjává, életének gerincévé, 
megbízhatóságának alapjává. Egy új, jellemszerű ember keletkezik 
ezzel, aki jobb Énje alapján éli egész életét, akinek értékelő, értő és 
érvényesítő lelki irányzatát, állapotát nem kívülről igazítják, alapítják 
meg. Jobb Énjének kiélése az ő élete ; magasabbrendű sajátos termé
szetének érvényesülése egész élete s épen ezért a belső szabadság, az 
öröm, a boldogság jegyében folyik le élete. Tudja, hogy miért él, mi 
az ő hivatása, miképen van isteni célgondolata, jobb Énje által, tehát 
csakis bensőleg lekötelezve közreműködni egy jobb családi élet, nem
zetünk és így az emberiség jobb és szebb jövőjének megteremtésében. 
Midőn így a növendék Istenben gyökerezve, nemzete, az emberiség 
múltja útján felnevelve isteni célgondolata, tehát jobb Énje alapján 
éli jellemszerüen életét, személyiséggé vált : egyéniségét a jobb Én 
appercipiálta s így ethizálta s így a mások által való nevelés célt ért.

jellegű nemzeti nevelés beteges, mivel a nemzetet az emberiség életfájától 
elszakítja, általános értékében a nemzetet leszállítja. Épen ilyen beteges a 
nemzeti nevelés akkor is, ha elkülöníti magát a családi növeléstől és 
sajátos céljai érdekében a gyermeket a család köréből kiragadja s mester
séges intézményekkel kívánja pótolni a családot, melyből épen az államnak 
kell fennállásának életnedvét merítenie.

17*
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A személyiség pedagógikáját valljuk, mivel arról vagyunk meg
győződve, hogy ebben jutnak érvényre mint tényezők mindazok a 
pedagógiai irányok, amelyek feltétlen értékeket a nevelés céljában 
elismernek. Jobb Énünk, isteni célgondolatunk a mi felfogásunk sze
rint sem empirikus Énünk szüleménye, azt tapasztalati úton, semmi
féle evolúció vagy öröklés útján meg nem magyarázhatjuk. Az ember, 
minden egyes ember az ő jobb Énje szerint Isten teremtménye ; 
isteni célgondolatot hivatott megvalósítani Istennek országában, szerve 
ő a mindenséget fenntartó és fejlesztő szellemnek. Midőn az ember 
az ő egyénisége körében megtalálja ezt az ő jobb Énjét, egyéniségét 
appercipiálja, s így életét e jobb Én erejében alakítja: róla tényleg 
mondhatjuk, hogy ő e túlnőni érték erejében új emberré vált.

Az egyes azonban közösséget fenntartó és fejlesztő ható ténye
zővé csak akkor válhatik, hogyha a kulturfolyamatba belehelyezkedik, 
annak szervezetébe beletaglalódik s így azt keletkezésében, eddigi 
fejlődésében át is éli. A múlt tehát, amint az ő benne az öröklés 
alapján 61: úgy feltétlenül kell, hogy ő elibe is lépjen a jelenben 
kialakult kultúrintézményekben s feltáruljon előtte ez intézmények 
fokozatos kialakulásában, fejlődésében. Ez a múlt, mely a történeti 
intézményekben, a történeti hatalmakban (Én) él, feltétlenül szükséges 
az egyesnek neveléséhez. Ezek képviseletében és ezek által teszi a 
nevelő növendékére azokat a hatásokat, amelyek közben a nevelendő 
jobb Énje felébred s melyek hatása alatt megtalálva önmagát, fel is 
találja magát a kulturfolyamat szövedékében.

Az isteni szellem erejében, a történeti hatalmak által felkeltett 
és tájékoztatott jobb Én sajátos hivatásának tudatára emelkedik: 
tisztán áll előtte életfeladata, s világosan kialakul szellemében ama 
jobb, ama nemesebb család, amaz erkölcsi és szellemi értékek által 
szervesen kialakult nemzetnek és a nemzetek respublikájának, a hu
mánum országának, Isten országának eszményi képe, amelyet csakis 
végetlen haladásban közelíthetünk meg. A személyiség pedagógikájában 
tehát a feltétlennek megvalósulása a messze jövőnek feladata.

Mindezek alapján joggal mondhatjuk, hogy a személyiség peda
gógikájában a feltétlen mindazon alakjai szerint megvan, amelyekben 
azt az egyes neveléstudományi irányok képviselik. Lehetséges pedig 
ez azért, mivel szerintünk a feltétlennek elvi jelentősége van. Elvi 
jelentőségű olyan értelemben, hogy a feltétlen (=  isteni célgondolat 
[jobb Én] és ezek szerves egysége, Isten országa) nem származtatott, 
levezetett valami, hanem eleve létezik, nem átmeneti rendnek, az 
értelemszerűségnek, hanem az erkölcsi világrendnek, az észnek eszmei 
produktuma (túlnőni jelentőségű). Elvi jelentőségű továbbá olyan 
értelemben, hogy az nem nyugvó, kész valami, hanem eleven moz-
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gató és pedig cél felé, tehát fokozatos fejlődést létesítő erő (tehát a 
mullban van). Mivel pedig a feltétlen végtelen értéket képvisel : ezért 
is ez elvi jelentőségű feltétlen csakis végetlen fejlődés útján valósulhat 
meg s így a föltétlennek jövőszerűsége s így annak folytonos haladási 
jellege az eszme szükségszerű követelménye.

Most már az a kérdés, hogy a személyiség pedagógikájának 
álláspontján minő munkák, minő művek keletkeznek ? ! Már az állás
pont meghatározása is mutatja, hogy a munkák mind lényegileg 
pedagógikaiak lesznek, úgy hogy ez állásponton még a didaktikai dol
gozatok is a pedagógika körébe esnek : az oktatás ez állásponton nem 
lehet más, mint — amint azt már Herbert követelte — nevelői jel
legű. Az oktatásban is a főérdek nem. az ismereti birtok gyarapodása, 
hanem as ember értékében való növekedése; nem a vizsgálatok útján 
klasszifikálható kirakatszerű ismereti anyag a fő, hanem az a műhely, 
amelyben a növendék ismeretek útján is nemesbül és érték tekinte
tében emelkedik. Ezzel a didaktika elé is a megszokottak helyébe 
más problémák lépnek. A kérdés itt nem az, miképen lehetséges 
nagy anyagot minél gyorsabban úgy eltulajdonítani, hogy azt a 
tanuló gyorsan, készségesen reprodukálja, hanem miképen lehet
séges elérni azt, hogy a növendék az anyagot érdeklődve, tehát 
örömmel fogadja magába, azt elsajátítsa, mint élő anyagot, amely 
ezért is kiegészítés, illetőleg alkalmazás után vágyódik. Amott az 
anyagot dogmatikai alakban, mint készet nyújtjuk : itt a probléma 
alakjában, mint folyamatot, mint fejlődőt, mint történetit; amott a 
nyújtott anyagnak mechanikai eltulajdonítása, legjobb esetben logikai 
megértése (értelem) a fontos ; itt az abba való beleélés, annak átélése ; 
amott a folyamat tisztán theoretikus, itt a léleknek egységes folya
mata, amelyben az értő mellett megvan az értékelő (öröm), valamint 
az érvényesítő mozzanat is (voluntarisztikus vágy a kiegészítésre, az 
alkalmazásra) ; amott — mivel készről van szó — a beszámolás is 
készséges, gyors és mutatós, de lapos ; itt — mivel problémáról, 
folyamatról van szó — óvatos, lassú és akadozó, de alapos ; amott a 
tanár örömmel hallja saját ismereteit, saját szavait visszhangozva a 
tanuló szájában, itt örömmel lesi a nevelő növendéke gondolkozásának 
tapogatódzó lépteit a maga útján ; amott a beszámoláson érzett öröm 
önző, itt teljesen önzetlen jellegű.

Ha mindezt megfontoljuk, világos, hogy ez állásponton állótól 
mi sem áll távolabb, mint a didaktikai elemnek túlbecsülése. A sze
mélyiség pedagógusa tudja ugyanis azt, hogy az oktatás, a tanítás 
nem az egyedüli út, mely a növendékeket a nevelés ethikai céljához 
elvezeti. Az oktató nem mindenható a nevelés céljával szemben. 
A legjobban kicirkalmazott methodikus egységek és a legszebben fel-
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épített formális fokok, az anyag elrendezésében követett következetes 
fokozatosság magában véve még a didaktikai eredményért sem kezes
kedik.1 Ily eredmény, de nevezetesen nevelői eredménye a közlésnek 
csak akkor lészen, hogyha a tanító egyszersmind nevelő ; ha nem 
csak a tanítás anyaga rendezett, hanem annak közlője is fegyelmezett 
egyéniség, aki nemcsak az anyagon, hanem önmagán is uralkodik s 
teszi mindezt tantárgya és növendéke iránti szeretet erejében.

De még az ily nevelő tanító sem mindenható. Akárhányszor 
kénytelen az ily nemes tanítói személyiség is ható erejének nagyon 
is korlátolt voltát érezni. Azok az imponderabiliák, amelyek a növen
déket körülfogják, nevezetesen a családnak, környezetnek, barátoknak, 
pajtásoknak szelleme, az utcának a lelke, az egyházi, valamint nem
zeti ünnepélyek ihlete, a történeti «En»-eknek tradicióban, szokások
ban, életrendben, törvényekben és az értékelésben különösen meg
nyilatkozó hatalma : mindez sokkal mélyebben befolyásolja a növendék 
jellemét, mint azt a legtöbb nevelő, de különösen oktató gondolná.

A személyiség padagógikáját valló nevelő tanítónak alapvonása 
ezért is a — szerénység. Érthetetlen ez állásponton a természettudo
mányi, nevezetesen fiziológiai alapon munkás pedagógusok ama nagy
igényű és erős önérzetről tanúskodó kiszólása, amely szerint ők azok, 
kik a nevelés tudományát új alapra fektetik és pedig olyanra, mely 
egyedül biztosítja annak tudományos jellegét. Nem kicsinyeljük mi 
sem a fiziológiai és pszichométriai eredményeket, melyek nevezetesen 
az ingerekre felelő visszahatások gyorsaságáról, ritmusáról, a lelki 
tevékenység (nevezetesen az idegek) kifáradásáról, sőt az érzetek 
intenzitásáról is tudósítanak ; hisz mindez nagyon is értékes figyel
meztető lehet arra nézve, hogy miképen használjuk fel a nevelés 
célja érdekében szellemünknek anyaghoz kötött apparátusát, de nem 
feledkezünk meg arról sem, hogy az értékes kutatások lelki folyama
tainknak nem tartalmára, hanem azoknak csak formájára (tér, idő, 
schema) vonatkoznak ; kutatják ugyan azt, hogy a lelki folyamatok 
tartalma is mikópen módosítja a folyamatok formáját, de nem vizs
gálják magát a tartalmat s még kevésbbé ethikai szempontból ennek

1 Tán egy középiskolában sem volt mindez didaktikai szempontból 
eszményibb módon megvalósítva, mint Schiller Hermann vezetése alatt 
Giessenben s az eredmény : a Prímánnsok közül látogatásomat megelőző 
éven többet kénytelen volt a tanügyi hatóság kizárni ; egy korosabb, kiváló 
tanárnak bizalmas közlése szerint «a tanulók a módszeres értekezletek 
és tanítások ellenére — évről-évre mindinkább butulnak ; a tanárok pedig 
az egységes, összhangzó tanítás ellenére is úgy élnek egymás közt, mint 
a kutyák és a macskák».
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a tartalomnak értékét, a személyiség kialakulására vonatkozó jelen
tőségét. Magával az apparátussal kell minden nevelőnek is számolnia 
s figyelembe kell vennie, hogy azt mi rontja, mi javíthatja: de a 
nevelő ne feledkezzék meg arról, hogy ő nem apparátuskészítő, hanem 
művésznevelő, ki az apparátuson majdan a maga sajátos értékes 
kompozicióit játssza el. Beethoven szellemét rossz, elhangolt hangszeren 
még a legkiválóbb művész sem idézheti fel, de Beethoven maga, 
még akkor is, midőn a hang szerve, a fülnek apparátusa teljesen 
felmondta a szolgálatot, mégis örökértókű kompoziciókkal ajándékozta 
meg az emberiséget. A mondottak alapján érthető, hogy a személyiség 
pedagógikája — bár érdeklődik e kutatások eredménye iránt — iro
dalmi téren e kutatásokban nem igen vesz részt.

Közelebbről érdeklődik a személyiség pedagógikája a jelenkori 
pedagógiai irodalom másik dédelgetett gyermeke, a «gyermektanul
mányok* iránt. Ez természetes is, mivel itt már célokról, értékekről 
van szó, amelyek a gyermek lelkét mozgatják, s mivel az ilyirányú 
lelkifolyamatok épen keletkezésükben a leginkább tanulságosak. Az 
ember gyermekkora különben az emberiség gyermekkorára utal, úgy 
hogy nevezetesen a természeti vadság állapotában élő népek lelki 
életének stádiuma s ezzel kapcsolatban a nyelv keletkezésének kér
dése s annak kérdése, hogy az értékek változásával miképen változik 
az egész képzetkor s ezzel a szavaknak jelentése is, előtérbe lép.

Az egyes ember és az emberiség fejlődése közti analógia a sze
mélyiség pedagógikája álláspontján nem egy ötletszerű mellékkérdés, 
hanem szervi kapcsolatban áll magával a személyiség elvével. A sze
mélyiségnek ugyanis correlat eszméje a humánum országának, vagyis 
Isten országának eszméje : az egyik a másik nélkül nincs. Személyiség 
csakis mint sajátos építő szerv létezik egy szerves egészen belül. 
Ezért is a szerv növekedésével, nemesbülósóvel egyúttal fejlődik a 
szervezet s viszont, a szervezet tökóletesbülósóvel tökéletesedik a szerv 
is. Egyiket a másikból meg lehet ismerni, úgy mint Leibnitz egyes 
monasai visszatükrözik a világegyetem státusát. E szerves kapcsolat, 
amely az egyes ember fejlődése és az emberiség fejlődése közt s így 
Isten országa és a személyiség kialakulása közt van, magyarázza meg, 
hogy a személyiség pedagógikájában az emberiség fejlődése, vagyis az 
emberiség története nemcsak központi tantárgy, hanem egyszersmind 
elvi jelentőségű nevelő tényező.1

A személyiség pedagógikája ezért is — amint láttuk volt —r

1 L. bővebben a londoni morálpedagógiai kongresszus irataiban 
levő iDie zentrale paedagogisch-didaktische Bedeutung der Geschichte in 
der Mittelschule» előadásomban.
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a létező kulturállapotba való beleélést, a történet átélését kívánja 
nevelési és oktatási szempontból. A történet elvének uralma alá 
helyezi a vallást, a nyelveket, nemkülönben az ügyességeket. Mind
ezek a tantárgyak a tárgyalt történeti anyagot illusztrálják olvasmá
nyaikkal, gyakorlataikkal. Hogy a természetrajznak biogenetikai részét 
miképen lehet energetikai alapon a személyiség pedagógikájával kap
csolatba hozni, igyekeztem a hágai morálpedagógiai kongresszuson 
kifejteni.1 Hogy magát a természetrajzot történeti szempont alá lehet 
helyezni, ezt mutatja a geológia, ez évezredekkel oly könnyen szá
moló tudomány ; csakhogy e történetnek a humánumhoz s így a ne
veléshez alig van köze. Szoros kapcsolatba jut azonban a természet
rajz, valamint a természettan is a neveléssel, ha e tudománykörökre 
vonatkozó ismeretek fejlődésére s nevezetesen arra gondolunk, hogy 
mily szempontokból foglalkozott az ember a természettel. Az ember 
fejlődésének megfelelően e tudományokkal is az érzéki Én álláspontján 
a haszon, a történeti Eniség álláspontján a külső ismérvek szerinti 
osztályozás és végre a tiszta Éniség álláspontján az ismeret tárgyának 
sajátos természetével adott fejlődés szempontjából foglalkozik. Ugyan- 
ily értelemben a történelem szempontja alá helyezhető a tulajdon
képen történetellenes (mert minden létező és levőnek tartalmától 
eltekintő s csak annak állandó formáival, a tér és az idő szemléletével 
foglalkozó) mattiematika is.2 Úgy hogy mindezek alapján mondhat
juk, hogy a személyiség pedagógikája a jelenkor leginkább sürgetett 
didaktikai követelményeinek, a koncentráció és a kulturfokok alkal
mazása követelményének nemcsak didaktikai, hanem pedagógikai elvi 
alapból kifolyólag kíván meg is felelni.

A személyiség pedagógikája Németországban, különösen Linde 
harcias iratában (Persönlichkeitspedagogik) egyenesen szembehelyez
kedik Herbarttal és iskolájával. Igyekeztem kifejteni nem egyszer, 
hogy igen sokat köszönünk Herbartnak,3 ami azonban nem tart 
vissza annak elismerésétől, hogy a személyiség pedagógikája nem 
lelheti otthonát Herbart iskolájában. Más itt és ott a szellem. Míg

1 Die moralische Erziehung als angewandte Energetik. Külön
lenyomat «Kirchl. Blätter», 1913, Nagyszeben.

2 L. « A középiskolai reformról» c. értekezésemet : Pædag. Dolgo
zatok III. к., valamint londoni előadásomat és ezt megvilágosító beszédemet, 
melyet Capesius közölt e cím alatt : Vom moralpedag. Kongress in Lon
don. Különlenyomat: Kirchl. Blätter, XII. évf. 1909. 1—25. 1.

3 L. Pædag. Dóig. I., Bevezetés, kül. 22. stb. 1. Közelebb : Herbart 
pædagogikàjânak alapjai és a személyiség elve. Magyar Pædagogia, 
XXIII. évf., 1914, 472—485. 1.
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Herbartnál a lelki élet kiindulási pontja a képzet : addig itt az élő 
és sajátosan visszaható Én; míg amott konstruálódik az Én: addig 
itt evolválja magát és sajátos tartalmát. Míg az ismerés módja ott 
folyton reflektáló, folyton korrigáló (Bearbeitung der Begriffe) : addig 
itt az Én közvetlenül beleéli magát másba, a mást átéli (einfühlen), 
azt intuiciószerűen értékében felismeri avégett, hogy ez értékes sajá
tosságában elismerje és fejlessze is. Fichte oppoziciója Herbartot 
raisonnálóvá, az életfolyamat egységét ellentétekre szótbontóvá tette, 
úgy hogy a theoretikai folyamat mint folyton alkudozó szembekerült 
az apodiktikus jellegű esztétikaival. A személyiség pedagógikája az 
életet a maga egységében nézi, tapasztalja, növekedő értékei (érzelem) 
alapján kívánja megérteni (theoria) és emelni (akarás). Ezt az értékes 
életet a maga feltétlen voltában, azért is elvi jelentőségében Jézus 
Krisztusban látja; 1 s fejlődésében tisztán jelezve már Pál apostolnál; 2 
s még csak nagyon is későn, megható szépen kiépítve a humánum 
országában az új humanistáknál és pedig klasszikus talajon Wolfnál, 
általános emberi talajon finoman organizállan Herder—Humboldt 
Vilmos—Goethénél ; mint levőt, fokozatosan fejlődőt logikai masszív 
vonásokban Fichte—Hegelnél (szubjektív, objektiv, abszolút lét és 
szellem) ; bámulatos filigranszerü pszichológiai kivitelben Schleier - 
machernál (kül. a Christliche Sitte-ben : reinigendes, verbreitendes, 
darstellendes Handeln) ; s a logizmus túlhajtásai miatt elidegenült 
természettudományt is az entelechia (Trendelenburg) útján újra min
dent egy organikus egységben kibékítő alakban a Leibnitz—Herder, 
Heinr. Ritter által mélyen befolyásolt Lotzenél (kül. mikrokozmusa) ; 
s a szellem közvetlen megnyilatkozásaiba (vallás és nyelv) és ezek 
természetébe Bunsen—Schelling hatása alatt oly mélységesen be
tekintő s így egy magasabbrendű theológiát és filológiát megalapozó 
Müller Miksánál.

E férfiak szellemének irányzatában leli napsugaras meleg és 
termő otthonát a személyiség pedagógikája. Az ezekben érvényesülő 
szellem által ihletve élte gyermeki naivitással és a bölcsnek mélységes 
elméjével Pestalozzi nevelő életét s írta műveit. Schwarz Fr. H. Chr. 
egyenesen keresi már az egyes emher egyéniségében a fejlesztendő 
ősképet (jobb Én, isteni célgondolat). Nægelsbach és Roth pedagógi- 
kájukban egyaránt áldoznak a keresztény vallás, valamint az ókori 
klasszikusok oltárán. Rosenkranz (Die Pädagogik als System) az első,

1 L. Jézus Krisztus, a nevelés elve. Pozsony, 1903. 1—98. 1. To
vábbá : Jézus messiási tudásának kialakulása. Theol. Szaklap, 1913. 161—198.

2 L. Egyéniség és személyiség az Új Testamentomban. Theol. Szak
lap, 1907. 15—32., 121—136., 233—244., 257—269. 1.
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ki az egyes ember és az emberiség fejlődését szoros párhuzamba 
hozva s mindakettőben a szellem logikai evolúcióját látva a nevelés 
történetét a nevelés elméletébe mint egymást kölcsönösen beigazoló - 
kát beledolgozta. A humánumnak, Istennek az országa a személyi
séggel korrelációban fejlesztendő a nevelés útján: e gondolatot külö
nösen G. Baur és Zezschwitz pedagógikai művei képviselik. Az életet 
reális irányú oldalával is belevonja mint egyenjogút a nevelés és 
oktatás folyamatába az igazlelkű Paulsen s a finoman organizált 
Münch. Ostwald energetikája alapján igyekeztem a személyiség peda- 
gógikájának természeti alapjait akár csak szimbolikusan kimutatni.1 
Hazánkban pedig nem kisebb ember, mint a mi nagy Eötvösünk 
volt az, ki a leghatározottabban megtette az egyéniség és a szemé
lyiség közti különbséget s kinek össztevékenysége kulcsát a sze
mélyiség eszméje adja.2

A személyiség pedagógikája sajátos jellegénél fogva kizárja az 
iskolaszerűséget. . Magával a személyiséggel adva van a differenciálás 
s nevezetesen annak a lehetősége, hogy a pedagógus a történeti ha
talmaknak vagy az egyikét vagy a másikát hangsúlyozza, anélkül, 
hogy azt az egyetemes keretből kiemelné. Az értékelési fokozatok is 
különbözhetnek anélkül, hogy a céllal az út ellenkezésbe jutna; sőt 
lehetséges az is, hogy a személyiség majd inkább az érzületi, majd 
egyenesen a gyakorlati voluntarisztikus tényezőt hangsúlyozza. A sze
mélyiség elvében rejlő e differenciálás óvja meg a személyiség peda- 
gógikáját az iskolaszerű megcsontosodástól. Életből indul ki, hogy 
nemes életre vezessen. E nemes élet pedig — hála Istennek —- sem
mitől sem áll oly távol, mint az uniformistól. Örömmel látjuk, hogy 
hazánk ifjabb nemzedéke a jelzett különbségek szerint egymással 
szemben önállóan írja értekezéseit, műveit, melyek még akkor is, ha 
didaktikaiak : mégis mindig pedagógiai jellegűek.

Schneller I stván.
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A ZELEMÉRI « GYÁMINTÉZET» (1845—49).

— Adat a magyar gyermekvédelem és földművesnevelés történetéhez. —

A magyar gyermekvédelem első intézetét érdemes megóvni az 
elfeledéstől. Az 1845-ben megnyílt zeleméri nevelőintézet érdekes 
világot vet a magyar gyermekvédelem első kialakulására. A Hortobágy

1 L. Die moralische Erziehung als angewandte Energetik.
2 L. Adalék Eötvös személyiségének megértéséhez. M. Pædagogia, 

1913. 527—545. 1. és kül. az Athenæumban megjelenő tanulmány : Eötvös 
világnézete Karthausijában.
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szélén emelkedő zeleméri halmok a böszörményi határ e részét 
festőibbó is. termékenyebbé is varázsolják. Nem csoda, hogy a 
pusztai birtokosok előszeretettel művelték a mezőgazdaságra és ker
tészetre egyaránt alkalmas szép területet. Hát még mikor öröködés 
útján új tulajdonosai lettek Zelemérnek az európai műveltségű tudós 
Karap Sándor debreceni váltótörvényszéki bíró és sok utazás folytán 
világtapasztalatokkal bölcs sógora, Diószeghy Sámuel bécsi nagy- 
kereskedő ! A két «Europäer» éveken át való alapos tervezgetés után 
1845 január 1-én Debrecenben kelt alapítólevéllel megteremtette 
saját erejéből, a külföldi tanulmányúton az ő költségükön kiképzett 
Gönczy Pál vezetése alatt a szép Zelemér pusztán az első, máig és 
messze jövőben is mintául tekinthető magyar fiárva és szeretetházat.

Az alapítólevél méltó volna egész terjedelmében ismertetésre, 
oly szép bizonyítéka az alapítók emberszeretetének, gazdasági és 
pedagógiai képzettségüknek s munkás hazaszeretetüknek, amely kiváló
ságaik által korukat egész századdal megelőzték. «Kiki közülünk — 
így szól a bevezetés — kit az érdemesek sorába számíttatni kívá
nunk, a gondviselés által neki kimért körben ésszel, tehetséggel, pél
dával oda hatni törekszik, hogy az emberek testi és lelki tehetségeik 
kifejtése útján munkásokká, a munka által ügyesekké és jókká, ezek 
által pedig boldogokká tétessenek.» «Alapkincsünk a termőföld lévén, 
a természetnek, az öröktől fogva legbiztosabb kalauznak ujjal muta
tását véljük követni, midőn munkálkodásunk teréül a széles értelem
ben vett földművelést vesszük föl, a célra szükséges eszközök és 
emberek választásában pedig arra nézünk, hogy a sikernek magunk 
irányában emberileg kiszámítható biztosítása mellett a népnek azon 
osztályára gyakoroljunk hatást és árasszunk hasznot, mely a sors 
mostohaságánál fogva, ha magára hagyatik, legnagyobb nyomornak 
van kitéve. A személyzetre nézve azáltal véltünk a célnak megfelel
hetni, ha testi és lelki kiképzés tárgyaiul, egyszersmind pedig a 
munka eszközeiül mindkét szüleiktől megfosztott és szegény árva 
gyermekek fölvételére szorítkozunk. A zeleméri intézet azért gazda
sági és egyszersmind árvái gyámintézet. S minthogy minden létező 
dolognak névre van szüksége, a névnek pedig azt, amit jelenteni 
akar, lehetőségig ki kell fejezni, nevezzük azt Zeleméri Paraszt Gaz
dákat képző Intézetnek.

«A nehézségek legnagyobbikát azon egyénnek föltalálásában 
állani hisszük, ki az intézetnek lelke lenne : a nevelőnek, igazgatónak 
választásában. A fölveendő egyénben a szükséges gazdasági alapisme
reteken s lélektani, nevelői tapintaton kívül nemcsak hajlandóságot 
a foglalkozásokhoz, hanem szenvedélyes ügyszeretetét kerestünk, —- 
körünkben levő gazdáink a nevelés, nevelőink viszont a gazdálkodás
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elveibe kevésbé lévén avatottak. Azok is pedig, kik e megkivántató- 
ságokkal netalán bírnának, e minden erőt és egy egész életet igénylő 
munka átvételére magukat rászánni nem tudván, nem csuda, ha 
keresésünk, várásunk huzamosan sikertelen volt. в

Végre mindenben alkalmas emberökül ismerik fel Gönczy Pált, 
kiküldik egy évre Svájcba Feilenberg és Wehrli intézeteinek tanul
mányozására ; hazaérkeztekor szervezik a zeleméri gazdasági és 
nevelőtelepet, melynek gazdasági működését így írja körül az alapító- 
levél : «Foglalkozandik az intézet a földművelés közönséges ősi ne
mein kívül nagyobbszerű faiskolák előállításával, kitünőleg pedig 
eperfák nagybani tenyésztésével, úgy hogy ezekkel a vidéket eláraszt
hassa ; kender-, len-, komlóolajnövények, dohány-, kertivetemények 
termesztésével ; gazdasági és háziállatok, főleg tehenek tartásával s 
ezzel egybefüggő tejgazdasággal ; selyemtenyésztéssel ; gazdasági és 
működési eszközeinek — amennyire csak lehet — saját erejéveli 
előállításával — oda intézvén törekvését, hogy a nyert terményeket, 
meddig csak lehet, maga fel is dolgozza, saját szükségleteit maga 
fedezze, a fölösleget pedig eladja, в

Az intézet nevelő hivatását pedig így szabják meg az alapítók : 
«Céljaink elérésére az e vidéken létező kész elemeket alkalmasan for
dítani nem lehet, vagy más szókkal : az embereket, úgy amint van
nak, nem használhatjuk. Két mód közt kelle választanunk : vagy 
idegeneket szállítni, vagy alkalmasokat a környékbeliek közül 
gyenge korukon kezdve nevelni ; mindeniknek megvannak a saját 
nehézségei : mi mindenesetre az utóbbi módot választottuk, kivált- 
képen két okból. Először, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy 
amily számban ügyes, rendszerető, szorgalmas és jó embereket 
formálunk vidékünk egyéneiből, épen olyan arányban fogyasztjuk 
köztük a magukat rosszul érzők, elégületlenek .számát, neveljük a 
vállalatunk iránti közönséges rokonszenvet, egyszersmind pedig kiírt
juk embereinkből azon balhiedelmet, miszerint a magyar paraszt csak 
eke szarvához, vagy pásztorbotra volna teremtve ; és másodszor, mert 
legyen ez bár hiúságnak, vagy valami nemesebb indulatnak ered
ménye, nem tudtuk magunktól eltaszítani az alkalmat, mely által a 
saját erőnkkel teremthetés tudatából folyó örömérzetre szert tehetünk, 
s a földben és anyagban rejlő erőket az egyénekben szunnyadó erők 
által hozzuk munkásságba, в

Ez okból választásunk a szüleiktől megfosztott, vidékbeli árva 
szegény gyermekekre, mint kik midőn egyrészt embertársaik sege
delmét leginkább igénylik, ugyanakkor egyszersmind a családi leg
erősebb viszonyok megszakadásánál fogva a részint megszokott elő
ítéletekhez ragaszkodó, részint saját hasznát hajhászó szülei hatalom



kártékony önkényének s a mind magukra, mind az intézetre egyaránt 
káros elkecsegtetés veszélyének kevésbé vannak kitéve, mint sok 
esetben lennének a szülői hatalom alatt álló növendékek még akkor 
is, ha a pályát maguknak szülői beleegyezéssel választanák.»

Az intézetet 12 gyermek befogadásával kezdték, és fokozatosan 
50—60-as létszámig fejleszteni tervezték. «A növendékek az intézetbe 
lépésükkor ne legyenek kisebb korúak 10, és nem öregebbek 12 éve
seknél, az intézetben maradásuk pedig 22. évük betöltéséig terjedjen. 
Az intézet gondoskodik a növendékek tiszta és egészséges lakásuk, 
tápláltatásuk, ruháztatásuk és taníttatásuk felől, legfőbb feladatául 
tűzvén ki magának úgy egyeztetni a velők való bánásban szelidség- 
gel a szigorúságot, hogy a gyermek ne csak kényszerítésnek ne 
tartsa az intézetben létét, de az abból elbocsáttatását tekintse a bün
tetés legnagyobbikának, s hogy ennélfogva a növendékeket egészség 
és vidámság jellemezze. Mindegyik kap külön nyoszolyát, ahhoz tar
tozó ágybelieket, elegendő fehérruhát s az év különböző szakához 
mért egyszerű, de célszerű öltözetet, s e sajátjának elkülönzött reke
szekben rendbetartásáról mindegyik maga gondoskodandik. Eledelük 
egyszerű, leginkább növényi leend, mit a természet munkájuk után 
maga nyújt, figyelmezve a testi erő kifejtése és épségben tartása 
tekintetéből arra, hogy napjában legalább két Ízben húsételt kapja
nak, szeszes italok tőlük örökre száműzve leendvén.»

«Tanítás tárgyai közönségesen véve azok lesznek, melyek az 
elemi és reáliskolákban taníttatnak, de mindenütt, ahol csak lehet, 
az életre alkalmaztatva és testi foglalkozásokkal egybeszőve. Tanít
tatnak azért a keresztyén valláson és erkölcstudományon kívül, mely
nek az intézetbeni egész nevelésen át kell szövődni, az olvasás, írás, 
számvetés minden nemei, természeti, gazdasági tudományok, növény
tan, földleírás, honi történettan és törvényösmeret, magyar nyelvtan, 
helyesírás és fogalmazás, csillagösmeret, egyszerű földmérés, rajzolás, 
ének és dal. Figyelemben tartása mellett annak, hogy ha valamelyik 
a növendékek közül különös elmebeli tehetségekkel tüntetné ki magát, 
az ilyen az ismeretekben az intézet tehetségéhez képest fokról-fokra 
feljebbvitessék, hogy az intézet az ilyenekből később segéd, vagy 
esetleg rendes nevelőt is képezhessen, vagy szolgálhasson vele 
másoknak. »

«A növendékek a nevelőnek vagy segédjének folytonos felügye- 
lóse alatt fognak állani ; a tisztaság-, a munka- és rendszeretetnek 
vérükbe kell átmenni ; mind a tanítás, mind a foglalkoztatás kinek- 
kinek testi és lelki tehetségéhez fog szabatni, s épen e célból a játé
kokra is, melyekben fő szerepet a testgyakorlatok viendenek, ele
gendő idő fog engedtetni ; minden igyekezet mind a tanításban, mind
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a munkákban oda fog irányoztatok hogy a növendékek ügyes, erős, 
egészséges és értelmes emberekké váljanak, s az életnek bármi viszo
nyai közt becsületesen elölni tudjanak.»

Máig is megálló, sőt sokban «jövő zenéjét» hirdető nevelési 
elvek ! Hátha még olvassuk, hogy különféle mesterségeket is tanul
nak és gyakorolnak a növendékek (asztalos-, szabó-, csizmadia-, bognár-, 
esztergályosipar), meg hogy keresetük kamatoztatással gyümölcsözik 
a növendékek javára (az első iskolai takarékpénztár), végre hogyha 
így gyűjtött tőkéjükön kívül «öröködés vagy ajándék útján vagyonhoz 
jutna egyik vagy másik : azt az intézet fogja kamatozólag kezelni, 
azon esetben pedig, ha az örökösödött vagyona az illető tiszti gyám
hivatal állal kezeltetnék, a felett az intézet mint az árva személyé
nek gyámja ó'rködendik.» (Az első hivatásos gyámság!)

«Az intézet lelke a nevelő, ki az intézetnek rabja is lesz és 
ennek minden idejét szentelni tartozik. Neki, hogy taníthasson, min
den eddigi előkészülete mellett szünet nélkül tanulnia kell, különösen 
folytonos stúdiumául venni az emberi lelket, mi nélkül az egésznek 
csak gépi ábrázatja leendne. Neki, hogy sikerrel működhessék, a sze
retet elvéből kell kiindulni s minden cselekvését erre visszavinni. 
Legyen a növendékeknek barátjuk és édesapjuk, kinek dorgálásait 
szelídség vezérli, járjon előttük saját példájával az igazságszeretetben, 
az előfordulandó akadályokkal küzdésbeni kitartásban és a tökéletes
ségre mint főcélra törekvésben.»

Végül gondoskodnak az alapítók a segédekről, mesteremberek
ről, munkásokról és cselédekről. Az alapítólevél két utolsó pontja 
szintén kész programmja a munkaadók szociális kötelességének. 
«A kitűnő viseletüek, hívek és az intézethez ragaszkodásukat tettleg 
tanusitandók ezek közül is jutalommal fognak kitartásra serkentetni.» 
Általában megjegyzik a személyzetre nézve, hogy mindazok, kik az 
intézethez mint rendes tagok tartoznak, betegségük esetében gyógyí
tást és ápolást az intézettől fizetés nélkül fognak kapni.

Az e-zményi szép alapítás eszményileg sikerült keresztülvitelé
nek negyedik évében az orosz invázió kozákjai feldúlták, kirabolták 
és az el nem vihető berendezésekben tönkretették a virágzásnak 
indult nevelőtelepet (pl. az ágypelyheket szélnek bocsátották). A növen
dékek elszéledtek, a munkások elvándoroltak, Gönczy Pál Gálospet- 
ribe menekült és a derék alapítók honfiúi bánatba temetkezve, vég
leg lemondtak szétdúlt alkotásuk feltámasztásáról. Semmi napló, jegy
zék vagy egyéb írott emlék nem maradt a zeleméri intézetről, az 
alapítólevelet is csak több mint négy évtized múltán kutatta ki a 
családi iratok halmazából kérésemre és adta rendelkezésemre az egyik 
utód, Karap Mór.
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Gönczy Pál akkor már meghalt, családja nem tudott biztos 
adatokkal segítségemre jönni : az alapító okmány csodálatraméltó 
érdekességétől elragadtatva magam indultam a még föllelhető adatok 
kikutatására. Utánjárásom sok érdekes lelettel jutalmazott. A most 
idegen tulajdonban levő Zelemér-pusztán helyszíni szemlém a volt öt 
intézeti épületből (bár más célokra átalakltottan) hármat meglehetős 
épségben talált. Az ültetvényekből egy hatalmas hársfasor vall korá
val a Gönczy Pál és növendékei keze által való ültetésre ; a meglevő 
gyümölcsös már legfeljebb a kivénült intézeti fák gályából történt 
nemesítésre enged következtetést; az eperfák maradványa lehet az 
árokszélen csenevésző néhány bokor.

A régi selyemtermelő nagy épületen (most magtáron) találtam 
egyikét a Gönczy által festett és az épületekre fölszegezett jelmonda
tos tábláknak: «Használd az időt!» A másik fölfedezett tábla a mos
tani istálóépületen, az akkori cselédházon ezt a munkásságra serkentő 
jelmondatot őrizte meg: «Semmit ingyen!» Leltem még esztergapad
részeket és selyemgombolyító motollát (Gönczy találmánya, mit a 
külföld is használ mai napig), amely tárgyakat mind elkértem és 
elvittem a debreczeni Gönczy-egylet tanszermúzeuma részére. Meg
találtam még a befalazott nagy üstöt is, mely a selyemgombolyító 
műhelyhez tartozott.

Magáról az intézetről, vezetőiről és növendékeiről a helyszínen 
senki sem tudott semmit. A hajduvárosokban kíséreltem hát meg a 
volt tanítványoknak, vagy legalább emléküknek nyomozását. Annyi 
■érdekes adatot nyertem, hogy külön szakmunka anyagául becsülöm 
meg. azzal a bárom fényképfelvétellel együtt, mely a «Zeleméri 
Parasztgazdákat Nevelő Gyámintézet» épületeit és hársfasorát mutatja 
be. De közlök itt néhány «gyermekvédelmi» emlékezést, néhány föl
keresett növendék, ma már, mind aggastyán, beszéde alapján.

15 növendéke volt Gönczynek, 14- volt növendék nevét, ötnek 
a későbbi foglalkozását is megtudtam : két asztalos, egy kovács, egy 
kertész, egy földmívelő kisgazda. Származásra kettő debreczeni, három 
szoboszlói, kettő hajdúnánási, egy böszörményi, kettő diószegi, egy 
bárándi, egy berettyóújfalusi, egy gálospetri és egy békési volt. 
Közülök hárommal többször beszélgettem : Szabó Dániel debreczeni 
kisgazdával, ki az intézetben lakatosságot tanult, később Debreczen- 
ben szőllőt telepített s azon gazdálkodik, Gáti Lajos szoboszlói aszta
losmesterrel, meg Udvarhelyi József hajdúnánási asztalosmesterrel és 
birtokossal, akitől közvetlenül is legtöbb emlékezést hallottam, de 
Gönczy Pál szoboszlói szobrának leleplezési ünnepén is írott «vissza
emlékezéseket» kaptam. Utóbb nevezett tanító-családból származott 
árva volt, hat évig járt előzőleg iskolába, mielőtt Zelemérre került,
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hol «másfél év alatt többet tanult, mint egész életében«. «Gönczy 
bácsiról» mély hálával beszél, valamint kegyelettel őrzi az eszterga- 
kereket és a gyalut, mit tőle kapott. Gönczy a famunkákhoz nagyon 
értett, egy mángorlót vele együtt készített. Festeni és politirozni is 
tudott Gönczy, mert egy télen át debreczeni asztalostól tanult. Fűtő 
és szellőztető készüléket talált föl.

Eeggel 5 órakor keltek, 7-ig dolgoztak, akkor csengetés hívla 
a tej, köménymagleves, vagy szalona reggelihez. Dalolva mentek ki a 
mezei vagy kerti munkára és úgy tértek vissza, Zöld Ferenc gazda
sági segéd vezetése alatt, aki a franciák ellen vitézkedő kiszolgált 
katona volt, s a növendékekkel igen jól bánt. Az ízes, bő ebédhez 
ismét csengetyűszó hívta össze az iíjakat. A vacsora állt tejből vagy 
levesből és túróból, vagy tésztaféléből. Tejtermék volt bőven, mert 
20 tehenet is fejtek. Volt még 14 cseléd gondja alatt 48 ökör és 16 
ló, meg nagyon sok disznó.

Este beszélgetés folyt, melyen mindenkinek el kellett mondania 
tapasztalatait, meg hogy mi jót és mi rosszat tett. Gönczy soha sem 
büntetett veréssel, legnagyobb büntetése volt, ha az esti beszélgeté
sekből kizárta, és a szomszédszobába küldte a vétkezőket, kik a 
vacsorát is külön költötték el. «Es ez a büntetés fájóbb volt bármi 
más büntetésnél», mondta az öreg Udvarhelyi József. «Azért tudom, — 
folytatta — mert egyszer én is ki lettem rekesztve, amért egy bará
tomnak rosszat szóltam. Három napig voltam kinn, addig nem kel
lett semmi, folyvást sírtam, úgy, hogy éjjel elakartam bújdosni. 
Aznap este aztán a kedves Gönczy bácsi figyelemmel kisérte az én 
érzékeny viselkedésem, a sötétből magához hívott: Jóska, jer . elő I 
Ugye vigyázol máskor? Ugye jó kis fiú leszel? Kérd meg barátaidat, 
egyenként kezet fogva. Jaj, de szólni nem tudtam, csak fuldokoltam. 
És mind zokogva sírt: leírni azt a fájdalmat nem lehet. Tehát nem 
kellett pálcafenyíték világért sem.»

A főépület négy szobából és egy teremből állott, két szoba volt 
Gönczyék lakása. Zöld Ferenc segéd 12 fiúval együtt a nagyterem
ben hált. Később 2—3 nagyobb gazdálkodó fiú a gazdasági cselédek 
közt lakott, vagy legalább ott aludt. «Hetesek voltunk», mondta 
Szabó Dániel ; lehet, hogy a cselédházban hálás is a gazdasági és 
háztartási teendőkkel fölváltva történt.

Az alapítók szándéka szerint sok holdra menő gyümölcsöst, 
faiskolát és konyhakertet varázsolt a mesternek és tanítványainak 
lelkes munkája a pusztaságba ; ültettek tömérdek eperfát és cserjét 
is. Hogy virágzó volt a selyemtermelés, mutatja a feldolgozáshoz 
szükséges teljes fölszerelés.

Méltó volna a bölcs alapítók és derék nevelőjük emléke iránt
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kegyeletből is, de az első szeretetház példaszerű hagyományainak fel
újítása végett is a zeleméri puszta mostani birtokosával kötendő 
szerződés alapján Phoenixként föltámasztani hamvaiból, a debreceni 
állami gyermekmenhely kiegészítőjéül a zeleméri nevelőintézetet És 
benne megvalósítani az alapítóknak egy századdal előre látó nemes 
terveit s a nagy Gönczy Pálnak induktív foglalkoztató oktatás-rend
szerét és módszerét, valamint életre nevelő gyakorlati eljárását.

Gönczy Pál éveken át tanárom és még sokkal hosszabb időn 
keresztül hivatásomban Mentorom, hivatalomban főnököm lévén, 
természetes, hogy iparkodtam induktív foglalkoztató módszerét (ami
nek csak egy része a ma fölkapott «alkotó» nevelés és «kézügyesítő 
oktatás») elsajátítni és a népiskolákban meghonosítni. Hálátlan len
nék sok jeles néptanítónak megértő lelkes támogatása iránt, ha 
negyedszázados törekvésünknek minden sikerét és érdemét meg
tagadnám ; de teljes megvalósításhoz a zeleméri szép álmok és neve
lésoktatási nagy reformtervek csak néhány tanyai iskolában, meg a 
Háromszékmegyei Fiárva- és Szeretetházban jutottak. Utóbbinak a 
mintájára kellene Zeleméren alföldi gazdasági nevelőintézeteket terem
teni.1 A Hortobágy most folyó gazdasági átalakítása óriási területet 
nyitva a Karapék megjósolt legintenzivebb magyar gazdálkodásának. 
Ez új Kanaán szakképzett földmunkásai a megújuló zeleméri gazdasági 
nevelőintézetnek árvaságból, elhagyatottságból megmentett növendékei 
közül kerülhetnének ki.

A debreceni földműves-iskola nem vált be, megszűnt, a gazda
sági akadémia gazdatiszteket nevel : szakértő földmunkások képzésére 
épen most hiányzik a megfelelő intézet, mikor a hortobágyi nagy 
gazdasági reformmunka megindul. Az alföld gazdanépe ma is oly 
konzervatív őstermelő, mint Karapék idejében volt : új Zelemér és új 
Gönczy Pál képző munkásságára van szükség, hogy népgazdaságunk 
átalakuljon. És általa kiválólag hatna a zeleméri nevelőintézet alföldi 
népoktatásunk irányára, módszerére és sikerére is, mert csak a hét 
évtizeddel ezelőtt Gönczy Pál által megkezdett induktiv foglalkoztató 
nevelés-oktatás felel meg a magyar néplóleknek és nópéletnek.

E ötvös Károly L ajos.

1 E gondolat a háború okozta sok árva miatt most felettébb idő
szerű. A rokkantak érdekében megindított gondoskodást már most ki kel
lene terjeszteni az árvákra is, vidékenkint szervezve az ottani viszonyok 
szerint. A szerk.

Magyar Paedago'iia. XXIV. &. 18
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Bergson felfogása az emlékezetről.

Az emlékek megőrzésére és pusztulására vonatkozólag az volt 
az általános nézet, hogy az emlékek az agy anyagának molekuláris 
modifikációjában ó'riződnek meg és raktározódnak el az egyes agy- 
karélyokban s az emlékezet pusztulásának vagy kisebbedésének az az 
oka, hogy ezek a raktárak többé-kevésbé megrongálódnak. De ennek a 
feltevésnek ellentmond a legtöbb tény, melyet az emlékezet megbete
gedésénél figyeltek meg. Ezért már Wundt is máskép magyarázta az 
emlékek megőrzését. Szerinte nincsenek az agyban képzeteket meg
őrző központok, hanem vannak érzéki benyomásokat csoportosító 
centrumok. És pedig a homlokkarélyban foglal helyet az apperceptió 
általános szerve. Ezenkívül vannak más részleges centrumok, melyek 
a képeket elraktározni képtelenek és csak a képeket reprodukáló 
törekvéseket őrzik meg.

Bergson még tovább ment. Bebizonyította, Matière et memoire, 
essai sur la relation du corps à l’esprit c. művében, hogy az a fel
tevés, mely az emlékeket az agy közvetlen funkciójává teszi, megold
hatatlan elvi nehézségeket támaszt és eredményei összeegyezhetetle- 
nek a belső megfigyelés és az agy-pathológia adataival. Az agysérü
lések által okozott emlékezeti zavarok nem onnan származnak, hogy 
az emlékek a sérült területet, foglalták el és így vele együtt elpusz
tultak. Ezek a sérülések a mi lehetséges vagy keletkező cselekedetün
ket érték. Majd megakadályozták a testet abban, hogy a tárggyal 
szemben a kép felhívásának megfelelő állást foglaljon el, melynek 
közvetítésével végbemehetett volna emlékeink között a kiválasztás ; 
majd elvágták e sérülések az emlékek kapcsolódását a jelen valóság
gal és így elnyomták az emlék megvalósulásának utolsó fázisát, a 
cselekedet fázisát, vele együtt az emlék megvalósulását is.

Minden tény azt az elméletet támogatja, mely az agyban csak 
közvetítőt, átmenetet lát az érzetek és a mozdulatok között. Ez az 
elmélet csak azt az egy tevékenységet tulajdonítja a testnek, hogy az 
emlékeket a jelen valóság felé irányítja. Az agy ez elmélet értei-
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mében úgy működik közre, hogy egyrészről előhívja a hasznos emlé
ket, másrészről ideiglenesen eltávolítja a többit mindet. A memóriát 
teljesen függetlennek tekinti Bergson az anyagtól, bár nem tudja azt, 
hogy az emlékezet mikép helyezkedett bele az anyagba. Matière et 
mémoire nála annyi, mint anyag és szellem. Az ő nézete : a múltnak 
magában való tovább élése, integrális fenmaradása. Szerinte minden 
szellemiség alapja a memoria. Az értelmi műveleteket leszállítja 
magaslatukról. Inorganikus eszközöket alkotni képes tehetségnek 
tartja.1

Wundttal szemben Bergson azt állítja, hogy egy képből semmi 
sem maradhat meg az agy szubstanciájában és hogy épúgy nem lehet 
külön apercipiáló centrum sem. Bergson szerint az agy szubstanciájá
ban a virtuális percepció érzékszervei vannak elhelyezve, meljekre 
úgy hat az emlékek intenciója, mikép a periférián elhelyezett valódi 
érzékszervekre a tárgy hatása. Tudjuk, hogy a külső hatások adnak 
létet az agykéregben vagy más centrumokban az elemi érzeteknek, 
hogy nekünk mindig elemi érzeteink vannak és hogy minden per- 
ceptio az érzetek igen nagy számát foglalja magában, melyek mind 
együtt és bizonyos meghatározott rendben vannak elhelyezve. Hon
nan van ez a rend és mi biztosítja az együttlétet? Jelenlevő anyagi 
tárgynál a felelet kétségtelenül ez : A rend és az együttlét egy érzék
szervtől származik, melyre egy külső tárgy hat. Ez a szerv pontosan 
abból a célból van berendezve, hogy az egyidejű ingerek egész soka
ságának megengedhesse, hogy azok őt bizonyos módon, bizonyos 
rendben befolyásolják, mindig eloszolva az érzékszerv felületének 
nekik megfelelő részén. Ez az érzékszerv tehát egy szörnyű nagy 
zongora, amelyen a külső tárgy egyszerre hozza létre ezer hangjegyű 
akkordját. Egy pillanat alatt, meghatározott rendben előhívja az 
elemi érzetek rendkívüli sokaságát, melyek az érzékelő központ összes 
érdekelt pontjainak felelnek meg. De hagyjuk el a külső tárgyat vagy 
az érzékszervet vagy mind a kettőt. Akkor is keletkezhetnek ugyan
azok az elemi érzetek, mivel ott vannak ugyanazok a húrok készen 
ugyanoly módú rezonálásra. De hol van a zongora, mely megengedi, 
hogy ezer meg ezer egyszerű hangjegy ráüssön és ugyanannyi egye
süljön ugyanabban az akkordban? Ha van «képek régiója», hol a 
képek üledéke lenne elhelyezve, Bergson felfogása szerint az nem 
lehet más, mint ilyenfajta zongora.

Az értelmi hallás esetében (l’audition mentale) a tevékenység 
lokalizációja biztosnak látszik, mert a homlokkarélynak meghatározott 
sérülése azt megsemmisíti. Azonban másrészről meg nem lehet meg- *

* L’évolution créatrice 151 1.
18*
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engedni, még kevésbé felfogni az agy szubstanciájának egyik régiójá
ban elhelyezett képek üledékét. Csak egy valószínű feltevés marad 
tehát, hogy t. i. ez a regió magának a hallásnak a centrumára 
vonatkozólag szimetrikus helyét foglalja el az érzékszervnek, mely itt, 
a hallás esetében, a fül. Ez a régió egy értelmi fül lenne tehát 
(Гoreille mentale). Ezzel a feltevéssel kapcsolatban megszűnnek azok 
az ellentmondások, melyeket az előző elméletek magukkal hoztak.

Bergson kimutatja, hogy múltúnk két teljesen különböző for
mában marad fenn és pedig lelki motorikus mechanizmusok alakjá
ban, minő pl. egy betanult vers és önálló emlékek alakjában pl. egy 
hely képe, melyet csak egyszer láttunk. Nézzük az első formát. Tanu
lunk egy verset. Először elolvassuk skandálva minden egyes sorát, 
azután többször ismételjük. Minden új elolvasásnál a szavak jobban 
és jobban kapcsolódnak s végül organizálódnak. Ebben a pillanatban 
szószerint tudjuk. Azt mondjuk, hogy emlékké lett és emlékezetünkbe 
vésődött. Figyeljük meg a fasisokat, melyeken át haladtunk. Minden 
egyes elolvasás sajátos egyéniséggel jön vissza emlékezetünkbe. Lát
juk a körülményekkel együtt, melyek az elolvasást kísérték és ame
lyek most is bekeretezik. Különbözik ez az elolvasás azoktól, amelyek 
megelőzték és amelyek időrendben követték. Vagyis minden egyes 
elolvasás úgy tűnik fel előttünk, mint történetünknek egy-egy meg
határozott eseménye. Azt mondjuk, hogy annak az elolvasásnak az 
emléke bevésődött emlékezetünkbe. De ugyanazt mondjuk az egész 
betanult versről is. Mind a két esetben ugyanazt a szót használjuk, 
pedig teljesen különböző dologról van szó. A szószerint megtanult vers
nek, mint emléknek, ugyanazok a tulajdonságai, mint bármelyik elsa
játított szokásnak, pl. az írásnak. Mint szokás ez is először az egész 
cselekedetnek a felbontását, azután az összerakását követelte. Mint 
minden szokássá vált testi művelet, ez is egy mechanizmusban hal
mozódott össze, melyet teljesen végigmozgat egy kezdő lökés.

Ellenkezőleg egy, pl. a második elolvasásnak az emlékében a 
szokásnak egyetlen jellemvonása sincs meg. A kép szükségkép rögtön 
bevésődik az emlékezetbe. A többi elolvasások mind [más és más 
emléket adnak. Mindegyik egy-egy eseménye életünknek. Lényege, 
hogy időhöz kötött és azért nem ismétlődhetik. Mindaz, amit a 
következő olvasások hozzácsatolnának, csak megváltoztatnák eredeti 
természetét.

Ha tovább megyünk, azt látjuk, hogy az öntudat az emlékek 
eme két faja között még mélyebb és pedig természeti különbséget is 
feltár. Bármely elolvasásnak vagy tanulásnak az emléke képzet és 
csupán képzet. A szellem intuíciójához tartozik, melyet tetszésünk 
szerint megnyujthatunk és megrövidíthetünk. Tetszésszerinti tartamot
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jelölhetünk ki neki. Semmi sem gátol azt egyszerre áttekinteni, mint 
valami képet. Ellenkezőleg a megtanult vers emléke, még ha arra 
szorítkozunk is, hogy ezt a verset a belsőnkben ismételjük, akkor is 
meghatározott időt kíván, a szükséges artikulációknak összes mozgá
sait. Ez tehát többé nem reprezentáció, ez cselekedet. Az egyszer 
megtanult versnek egyetlen olyan jegye sincsen, mely elárulná ere
detét és helyét a mult emlékek között. Jelenünk részét alkotja, mint 
bármely szokásunk, a járás vagy az írás. Megélt, megcselekedett 
inkább, mint reprezentált. Belsőnkben keletkezettnek tarthatnánk, ha 
nem emlékeznénk az egymásutáni tanulások reprezentációira, melyek 
a megtanulásra szolgáltak. Ezek a reprezentációk tehát függetlenek 
és mivel megelőzték a megtanult és most már tudott emléket, az egy
szer már megtanult nélkülük is meglehet.

Tehát két, elvben független memória van. Az első emlékezeti 
képek alakjában jegyzi fel mindennapi életünknek minden esemé
nyét, ahogy lefolytak. Nem hanyagolja el egyetlen részletét sem. 
Minden testnek meghagyja helyét és idejét. Hasznosság vagy gyakor
lati alkalmazás hátsó gondolata nélkül felhalmozza a múltat csupán 
természeti szükségesség következtében. Ez teszi lehetségessé a fel
ismerését egy már érzékelt képnek. Múltúnk lejtőjén felhaladva, hozzá
menekülünk mindig, amikor ott egy képet keresünk. De minden kép
zet keletkező cselekvésben folytatódik és amily mértékben az egyszer 
már érzékelt képek fixálódnak és sorakoznak ebben a memóriában, 
époly mértékben modifikálják a szervezetet a keletkező mozgások, 
melyek a képeket folytatták és így a testben cselekvésre való beren
dezéseket hoznak létre. Ilymódon egészen más természetű tapaszta
lat keletkezik és összeállított mechanizmusok sorozata rakódik le a 
testben számosabb és számosabb, változatosabb és változatosabb reak
ciókkal a külső hatásokra, kész válaszokkal a lehetséges interpellá
ciók folyton növekvő számára. E mechanizmusokról akkor veszünk 
csak tudomást, mikor gyakorlatba lépnek. A jelenben felhalmozott 
erőfeszítések egész múltjának az öntudata is memória, de az elsőtől 
teljesen különböző, mindig a cselekvés felé törekvő, a jelenben tar
tózkodó, de csak a jövőt tekintő memória. A múltból csak az értel
mesen összeállított mozgásokat őrizte meg, melyek a múltban felhal
mozott erőfeszítést reprezentálják. A múlt erőfeszítéseit nem az emlé
kezeti képekben találjuk fel, melyek azokat visszaidézik, hanem a 
szigorú rendben és szabályosságban, melyekkel a jelen mozgások 
vógbemennek. A valóságban ez nem reprezentálja többé a mi múl
túnkat, hanem játssza azt. És ha mégis megérdemli a memória nevet, 
az nem azért van, mert a régi képeket megőrzi, hanem mivel hasz
nos hatásukat egész a jelen pillanatig kiterjeszti.

2 7  7
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Midőn a pszihológusok az emlékezetről, mint valami megszer
zett képességről beszélnek, mint olyan impresszióról, mely ismétlődve 
mélyebben és mélyebben bevésődik, feledik, hogy emlékeink igen 
nagy többsége azokra az eseményekre és életünknek azon részleteire 
vonatkozik, melyek soha nem ismétlődnek. Azok az emlékek, melye
ket szándékosan, ismétléssel szerzünk, ritkák, kivételesek. Ellenkezőleg 
minden pillanatban feljegyzi emlékezetünk a maguk fajtájában egyetlen 
tetteket és képeket. Mivel azonban a megtanult emlékek a leghaszno
sabbak, jobban szeretjük az emlékeknek ezt a faját állítani az első 
sorba, ezt tenni emlékmodellé és a spontan emlékben nem látni 
mást, mint ugyanezt a jelenséget keletkező állapotban, mint meg
tanult leckének a kezdetét. Pedig az ismétlésnek egyáltalán nem az 
a hatása, hogy az egyik fajt átalakítja a másikká. Szerepe csupán 
jobban és jobban kihasználni a mozgásokat, melyek a spontánt [foly
tatják, hogy azokat egymás közt organizálja és mechanikus testi szo
kásokat hozzon létre. Ez a szokás különben csak azért emlék, mert 
emlékezem rá, hogy azt megszereztem. És hogy megszereztem, arra 
csak azért emlékezem, mert hivatkozom a spontan memóriára, amely 
időrendbe állítja az eseményeket és csak egyszer jegyzi be .‘őket. 
A két memória közül tehát inkább e spontan a par excellence me
mória. A második, melyet a pszichológusok rendesen tanulmányoznak, 
inkább az emlékezet által megvilágított szokás.

Igaz, hogy a vers betanulásának a példája elég mesterséges. 
Azonban életünk meghatározott számú tárgyak között folyik le, me
lyek többé-kevésbé gyakran újra elhaladnak előttünk. Közülük minde- 
nik, amikor érzékeljük, keletkező mozgásokat produkál bennünk, 
melyekkel hozzájuk alkalmazkodunk. Ezek a mozgások ismétlődve moto
rikus mechanizmusokat hoznak létre, a szokás állapotába mennek át 
és nálunk bizonyos attitude-öt determinálnak, melyek automatikusan 
követik a tárgyak képzeteit. Ez idegrendszerünknek a rendeltetése, 
így keletkezik a megfelelő reakció, a környezettel való egyensúly, 
egyszóval az adaptáció, amely az életnek általános célja. És egy 
olyan élőlénynek, amely megelégednék magával a puszta éléssel, nem 
is lenne más dologra szüksége.

De ugyanakkor, amikor végbemegy ez a percipiáló folyamat 
és az adaptáció, amely a múltnak motorikus szokások formájában 
való megőrzésében végződik, az öntudat feljegyzi a helyzetek képét, 
amelyeken keresztül haladt és azokat abba a sorrendbe állítja, amely
ben következtek. Mire szolgálnak ezek az emlékezeti képek? Azzal, 
hogy megőrződnek a memóriában és reprodukálódnak az öntudatban, 
nem vetkőztetik-e ki eredeti természetéből az élet praktikus jellemét 
összekeverve az álmot a valósággal ? Kétségtelenül így lenne, ha jelen
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öntudatunk, vagyis az az öntudat, mely idegrendszerünknek a jelen 
helyzethez való pontos adaptációjára veti épen fényét, nem távolítaná 
el a múlt képek közül mindazokat, melyek a jelen képzethez illesz
kedni nem tudnak és nem képesek vele hasznos egészet alkotni. 
A hasznosan kapcsolt képek medréből legfeljebb csak bizonyos számú 
zavaros, a jelen helyzetre nem vonatkozó emlék csap ki és azok körül 
egy kevésbé megvilágított szegélyt alkot, mely óriási sötét övben vesz 
el. De ha jön egy eset, amely az agy által a külső izgalom és a 
motorikus reakció között fentartott egyensúlyt megzavarja, ha egy 
pillanatra meglazítjuk a szálak feszültségét, amelyek perifériától peri
fériáig haladnak a centrumon át, akkor az elhomályosodott képek 
tüstént teljes világosságra kerülnek. Ez történik kétségtelenül álmunk 
ideje alatt. A két memória közül az aktivnak és motorikusnak állan
dóan vissza kell tartani az elsőt, vagy legalább is belőle csak azt kell 
elfogadni, amelyik megvilágíthatja és hasznosan kiegészítheti a jelen 
helyzetet.

De eltekintve ettől a szolgálattól, a spontan memória képeinek 
még más hasznuk is van. Kétségtelen, hogy ezek az álmok képei. 
Kétségtelen, hogy rendesen akaratunktól függetlenül jönnek elő vagy 
tűnnek el. Ezért, hogy valóban tudjunk valamit, hogy az állandóan 
rendelkezésünkre álljon, pontosan kell megtanulnunk, vagyis a spon
tan képet egy azt pótolni képes motorikus mechanizmussal kell helyet
tesítenünk. Szerencsénk, hogy van egy sui generis erőfeszítésünk, 
mely eszközli, hogy magát a képet is visszatartsuk bizonyos ideig 
öntudatunk fényében és így nem kell a véletlentől várni ugyanazon 
helyzetnek esetleges ismétlődését, hogy az azt kisérő mozgásokat szo
kássá organizáljuk. Az elfutó képet arra használjuk, hogy állandó 
mechanizmust alkossunk vele, mely azt pótolni tudja. A látási és hal
lási képek, melyeket iparkodunk a mozgások által rekonstruálni, már 
az első recitálás után is ott vannak lelkűnkben láthatatlanul és hatá
rozatlan rosszullét érzésében felismerjük a hibát, melyet épen elköve
tünk, mintha az öntudat sötét mélységéből valamiféle figyelmeztetést 
kapnánk. A teljes kép ott van, de fugitiv, valódi árnykép, mely 
elenyészik abban a pillanatban, amikor motorikus tevékenységünk 
körvonalát fixálni akarná.

Mialatt a motorikus készülékek kialakulnak, előbbi lelki életünk 
tovább él az időben elhelyezett eseményeinek minden részletével. 
Szüntelen visszatartva a gyakorlati és a jelen hasznos öntudata által, 
azaz a percepció és az akció között kifeszült idegrendszer sensori- 
motorikus egyensúlya által, ez a memória csak azt várja, hogy a 
jelen impresszió és az azt kísérő mozgás közt egy rés jelentkezzék, 
hogy képeit oda bejuttassa. Erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy múl-
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tunk folyamán végighaladva felkeressük a jelenre vonatkozó, szemé
lyes, lokalizált emlékezeti képet. Ezzel az erőfeszítéssel elszakítjuk 
magunkat a cselekedettől, hova a jövő felé irányító percepciónk haj
lít bennünket. A cselekedet visszaszorítja az emlékezeti képeket. Elv
ben a jelen félretolja a múltat. Azonban a valóságban a mozgás, a 
cselekedet mégis hozzájárul az emlékek feléledéséhez, mert az összes 
lehetséges reprezentációk közül a jelen percepcióhoz hasonlónak a 
kiválasztását a képzeteket követő befejezett vagy keletkező mozgá
sok készítik elő. Idegrendszerünk szerkezete folytán ugyanis olyan 
lények vagyunk, akiknél a jelen ' impressziók megfelelő mozgások
ban folytatódnak. Ha a régi képek tudják folytatni e mozgásokat, 
akkor kihasználják a kedvező alkalmat, hogy a jelen impresszióba 
becsússzanak és ahhoz alkalmazkodjanak. A valóságban megjelennek 
tehát az öntudat előtt, jóllehet a jelen helyzet által befedve kellene 
maradniok.

Míg a külső képzet bennünk mozgásokat kelt, melyek a képzet 
fő vonalait jelzik, addig memóriánk a kapott képzetre irányítja a 
régi hasonló képeket, amelyeknek a mi mozdulataink már megraj
zolták a vázlatát. így a memória újra alkotja vagy inkább kétszerezi 
a jelen képzetet, visszalökve vagy saját képét vagy valami ugyanolyan 
fajtájú emlékezeti képet. Ha azonban az emlékezeti kép nem tudja 
fedni az észrevett képnek minden részletét, felhívás megy a memória 
mélyebb területeihez, míg más ismert részletek nem jönnek kivetődni 
a képzet azon részeire, melyeket nem ismerünk. Münsterberg és 
Külpe kísérletei igazolták, hogy mivel minden emlékezeti kép alkal
mas jelen percepciónkat magyarázni, úgy beleszövődik, hogy nem 
tudjuk többé elválasztani, hogy mi belőle a percepció és mi az emlék. 
Müller megállapította, hogy a folyékony olvasás valódi jóslás-műve
let. Szellemünk itt is ott is szed néhány jellemző vonást és a közö
ket betölti emlékezeti képeivel, melyek a papirosra dobva a valóban 
nyomtatott vonásokat helyettesítik. Tiszta érzékeléseink bezárt kör
höz hasonlók, hol az érzéki kép a szellemre irányítva és az emléke
zeti kép a térbe dobva egymásután hatolnak. Ez a művelet vég nél
kül folytatódhatik, miközben a memória folyton erősíti és felgazda
gítja a képzetet, amely körforgásában jobban és jobban kibontakozva 
a kiegészítő emlékek növekvő számát vonja magához.

Eendesen a jelen percepció határozza meg szellemünk irányí
tását. De a figyelem feszültségi foka szerint, melyet szellemünk 
adoptai, a magaslat szerint, amelyre helyezkedik, ez a képzet ben
nünk az emlékezeti képeknek kisebb vagy nagyobb számát szabadít
hatja fel. Összes, életünk folyamán lokalizált személyes emlékeink 
alkotják együtt memóriánk burkolatát, melyet úgy képzelhetünk el,
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mint egy igen nagy kört. Ez a kör a figyelem koncentrációjának 
foka szerint koncentrikus körök módjára összeszorul vagy kitágul. 
Az egész memória belép mindegyik körbe, mivel a memória mindig 
jelenvaló. De ez a memória, mely rugalmasan majd összeszorul, 
majd kiterjed, a szuggerált emlékek növekvő' számát sugározza a 
tárgyra. Majd magának a tárgynak a részeit, majd a kísérő részlete
ket, melyek azt megvilágítják. így, miután az észrevett tárgyat, mint 
függetlent rekonstruáltuk, vele rekonstruáljuk a közelebbi és távolabbi 
kondiciókat, melyekkel egy szisztémát alkot.

Amily mértékben közelednek az emlékek a cselekvéshez, oly 
mértékben szűkülnek a körök. Ezek a körök ugyanazon kisebbített 
emlékeket hordozzák, jobban és jobban eltávolodva személyes és ere
deti formájuktól, jobban és jobban alkalmazkodva mindennapiasságuk- 
ban a jelen képzetekhez. Elérkezik az a pillanat, amelyben az így 
redukált emlékek oly jól beleszövődnek a jelen képzetbe, hogy az 
ember nem tudja megmondani, hol végződik a képzet és hol kezdő
dik az emlék. Az emlékeknek a mozgáshoz és ezáltal a külső kép
zethez való közeledtével a memória működése is nagyobb gyakorlati 
fontosságot nyer. A minden részletükkel és egész érzelmi színezetük
kel reprodukált emlékezeti képek az álmodozásnak vagy az álomnak 
a képei. Ellenben a cselekvés arra törekszik, hogy koncentrálja a 
memóriát.

Nézzük most a memória két formája között levő kapcsolatot. 
Mert úgy tűnik fel a dolog, mintha a spontán memória az ürességbe 
felfüggesztve lebegne a test és mehanizmusai, az organizált memória 
felett. De, ha meggondoljuk, hogy nem érzékelünk soha mást, mint 
közvetlen múltúnkat, egészen máskép fog feltűnni a dolog. A másod
perc töredékében, ameddig a fénynek lehető legrövidebb percepciója 
tart, a rezgések trilliói foglalnak helyet, melyek közül az első az 
utolsótól végtelen távolsággal van elválasztva. Percepciónk tehát még 
ha oly pillanatnyi is, a visszaemlékezett elemek megszámlálhatatlan 
sokaságából áll és a valóságban minden percepció már emlék. Való
ságban csak a múltat percipiáljuk. A tiszta jelen a múltnak meg
foghatatlan haladása őrölve a jövőt. Ha öntudatunk a jelenről már 
memória, a határ, melyet a mechanikus és a spontan memória között 
felállítottunk, itt szorosan egybe fog fonódni. Ebből az új szempont
ból tekintve, testünk nem egyéb, mint reprezentációnknak változatla
nul újraszülető része, a mindig jelenlevő rósz. Ez a test kép maga 
is és azért nem halmozhatja fel a képeket, mert ő is részét alkotja 
a képeknek. Fantasztikus vállalkozás volt tehát az agyba lokalizálni 
a múlt képzeteket. Nem ezek vannak benne, ő van azokban. A test 
átjáró helye a kapott és visszaküldött mozgásoknak, az egységnek az
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ismertető jele azon dolgok között, amelyek hatnak rá és azok között, 
amelyekre mi hatunk. Egyszóval a sensori-motorikus fenomenának 
a székhelye.

A tettek memóriája, melyet az összes sensori-motorikus szisz
témák alkotnak, pillanatnyi. Alapul szolgál neki a múlt valódi emlé
kezete, a spontán memória. Ez rendelkezésükre bocsátja a mechaniz
musoknak mindazt az emléket, amely alkalmas őket munkájukban 
támogatni és a tapasztalat értelmében irányítani a motorikus reak
ciót. Ebben áll az érintkezés és hasonlóság útján való asszociáció. 
De másrészről meg a sensori-motorikus készülékek módot adnak a 
tehetetlen, azaz nem tudatos emlékeknek, hogy testet vegyenek, 
materializálódjanak, hogy a jelenbe lépjenek. A jelentől megy a fel
szólítás, melyre az emlék felel és a jelen cselekedet sensori-motorikus. 
elemeinek kölcsönzi az emlékezet az élet színét, melegségét.

A «jó egyensúlyul, vagyis az élethez tökéletesen adaptált embe
reket az összhang szolidaritásából ismerjük fel, amellyel náluk ez a 
két kiegészitő memória egymásba fonódik. A tettek emberét jellemzi 
egyrészt az a készség, amellyel egy adott helyzethez segítségül tudja 
hívni az összes emléket, amely rávonatkozik, másrészt jellemzi az a 
biztos elzárás is, amellyel visszatartja az öntudat küszöbén jelentkező 
haszontalan és közönbös emlékeket.

A gyermekek memóriája feltűnő fejlettségének az a magyará
zata, hogy még nem szolidarizálták emlékezetüket viselkedésükkel. 
Szokásosan követik a jelen benyomást és mivel a cselekedet náluk 
nem alkalmazkodik az emlékezet útmutatásához, emlékeik sem korlá
tozódnak a cselekedet szükségességéhez. Csak azért tűnik fel, hogy 
könnyebben tartanak valamit emlékezetükben, mivel kisebb ítélő
képességgel, különválasztással emlékeznek. Az értelem fejlődésével 
kapcsolatban az emlékezet látszólagos kisebbedése az emlékeknek a 
cselekedettel való növekvő organizációjára vonatkozik. Az öntudatos 
memória kiterjedésében elveszti azt, mit penetráló erejében nyer. 
Kezdetben az álmok memóriájának könnyedségét bírta és valóban 
álom-memória volt. Mindenki megfigyelheti az emlékezet exaltációját 
bizonyos álmokban és bizonyos somnambolikus állapotokban. Az elé- 
vülteknek hitt emlékek meglepő pontossággal jelennek meg újra. 
Gyermekkorunk teljesen elfeledett jeleneteit minden egyes részletében 
újra látjuk. Beszélünk nyelveket, melyekre nem is emlékezünk, hogy 
valaha tanultuk őket. De semmi sem tanulságosabb ebben a tekintet
ben, mint az, ami történik a vízbefulókkal és a felakasztottakkal. 
Újra éledve kijelentik, hogy látták maguk előtt sorban elhaladni 
rövid idő alatt életük minden elfeledett eseményét, legjelentéktelenebb 
körülményeikkel együtt ugyanabban a sorrendben, ahogy keletkeztek.
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Az az ember, aki álmodná létét ahelyett, hogy élné azt, épen 
így látná szemei előtt minden pillanatban múlt története részleteinek 
végtelen sokaságát. Míg az, aki visszautasítaná ezt a memóriát mind 
azzal együtt, ami ezt létrehozza, ahelyett, hogy reprezentálná létét, 
szüntelenül játszaná azt. Tudatos automata volna, követné a hasznos 
szokások lejtőjét, melyek az ingert megfelelő reakciókban folytatják. 
Az első sohasem jutna ki a részlegesből és az egyéniből. Meghagyná 
minden képnek idejét és helyét és azt látná, hogy miben különbözik 
a többiektől. De nem látná, hogy miben hasonlít hozzájuk. A máso
dik vezetve mindig a szokás által, egy helyzetből csak azt a részt 
különböztetné meg, mely gyakorlatilag hasonlít az előző helyzetekhez. 
Az egyiknek teljesen kontemplativ memóriája volna, amely csak az 
egyest ragadná meg látomásában. A másiké motorikus volna, amely 
általánossága bélyegét nyomja a cselekedetre. Azonban ez a két vég
let sohasem jelenik meg teljesen izolálva. A normális életben szoro
san egymásba fonódnak és eredeti jelleméből az egyik és a másik is 
elhagy valamit.

(Erzsébetváros.) Kovács János.

Adalék természetrajzi oktatásunk múltjához.

Az iskolai reformokra vonatkozó tervek kisebb-nagyobb eltéréssel 
megegyeznek abban, hogy a jövő iskolájában a természettudomá
nyoknak nagyobb teret kell biztosítani. Midőn a természettudományok 
részére hódítandó területnek mikénti felhasználásáról folyik most szak
körökben élénk eszmecsere, nem lesz talán érdektelen megemlékezni 
egy oly kiváló pedagógusról s különösen annak egy munkájáról, ki 
már a múlt század hatvanas éveiben buzgólkodott hazánkban is a 
termószetrajzi oktatásnak előbbrevitelén oly módon, hogy a gyakor
lati szempontok erős hangoztatásával az oktatásban a módszerre for
dította a főgondot.

Schubert Frigyes Vilmos — szül. 1813 okt. 6. Baumersrodén 
Leipzig mellett, megh. 1895 febr. 23. Wiener-Neustadtban — mintegy 
húsz éven át működött hazánkban előbb a felsőlövői ev. tanítóképző
intézetben, majd 1860—68-ig a lőcsei gimnáziumban s itteni mun
kálkodása alatt írta meg a népiskolai tanítók részére és önművelés 
céljaira jeles módszertani kézikönyvét: Die Heimat (Pest, 1864, He
ckenast.) Oly tanítási elveket hangoztat e művében már akkor, mikor 
még főleg csak a rendszertan volt a természetrajzi oktatás gerince, 
mely elvekre, mint az újabb kor vívmányaira támaszkodik közép
iskoláinkban is a modern biológiai oktatás.
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E müvének, vagy mint maga nevezi, igénytelen kísérletnek 
megírására az a tapasztalat késztette, hogy a legtöbb ember a ter
mészet csodaművei mellett a legnagyobb közönyösséggel halad el és 
sem azok jelentősége, sem jelenségeik kapcsolata iránt nem érdek
lődik. Ennek okát pedig az iskolában keresi, ahol szerinte vagy 
nagyon keveset tárgyalnak e dolgokról talán azért, mert a tanító 
maga sem érdeklődik ezek iránt s talán nem is ismeri azokat, vagy 
pedig oly módon történik azok ismertetése, hogy megfelelő eredményt 
várni nem lehet.

E közönyösség talán még ma is tapasztalható nálunk nemcsak 
a népben, de még a művelt emberek legnagyobb részében is s így 
ennek okát nemcsak a népiskolákban, de különösen középiskoláinkban 
kell keresni, hol az önálló megfigyelés gyakorlására vajmi kevés 
alkalom nyílik.

A közvetlen környezet megismertetésének módjára akar Schubert 
e munkában rámutatni s főirányelveit így jelöli meg : «Erős meg
győződésem, hogy a természetrajznak és földrajznak az iskolában 
nagyon szerény méretek között kell mozognia és külföldi dolgoknak 
csak annyiban lehet ott helyük, amennyiben rajtuk valami különös ér
dekesség látható, vagy pedig valamely vonatkozásban vannak hazánkkal, 
szűkebb körű otthonunkkal. . .» «Ami pedig az anyag felosztását illeti, 
nem lesz talán célszerűtlen a természetes beosztást évszakok szerint 
venni, a tárgyakat akkor szemléltetni, mikor éppen kéznél vannak, 
más jelenségeket meg akkor tárgyalni, mikor éppen végbemennek . . »

Az első leckék a látóhatárral s az ott végbemenő jelenségekkel 
foglalkoznak, az iskolákat, lakóházakat és annak lakóit tárgyalják. 
Majd az állattanra tér át, hol az emberi test megismertetése után 
egyelőre csak az emlősöket és madarakat s ezekből ismét csak a házi 
állatokat tárgyalja, miután «ezek tűnnek fel először a tanulónak, 
másrészt meg szervük felépítésére és az életjelenségekre is ezek az 
ember mellett a legtökéletesebb teremtmények».

A tárgyalás rendjére nézve — szerinte — az állatoknál lehet 
rendszertani úton haladni, mert az egyes csoportokból mindig ren
delkezésünkre állhatnak állatok, esetleg csak kikészített állapotban, de 
itt szükségből ezek pótolhatják az élőket is. A növényországban azon
ban a szárított növények nem helyettesíthetik az élőket s így ezek 
tárgyalásában évszakok szerint kell eljárnunk. Kertünkben található 
növényeinken a fák, bokrok, dudvák megkülönböztető jeleinek felem
lítésével kezdi meg a növényország tárgyalását, melynek két nagy 
csoportra való felosztását egyelőre a most található lomblevelek ere
zetének kifejlődése szerint végzi. Majd a virágok megjelenése után a 
családokra való felosztás következik.
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A negyedik szakasz a tavak és mocsarak rendkívül érdekes és 
tanulságos életéről szól. Itt különösen eltér a régi rendszertani alaptól 
és igazi biológiai módon tárgyalja a vizek életét. A vízinövények 
érdekes csoportjával kapcsolatban szól a közöttük élő rovarok és más 
ízeltlábúak élénk világáról, majd a csigákról és kagylókról. A növény- 
és állatvilágot itt egymás mellett, mint egymásra kölcsönös hatással 
levő tényezőt tárgyalja s ez mintegy az első lépés ama biocentrikus 
módszerhez, melyet később a német Junge oly részletesen kifejtett a 
«Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft» c. munkájában. De itt is a 
közvetlen szemléltetést és megfigyelést hangoztatja s kiemeli, hogy 
ahol a viziélet tanulmányozására nincs alkalom, ott e szakaszból 
sokat el kell hagyni, ha még oly érdekes és tanulságos is az.

Az ősz beálltával, mikor a növények a föld színéről eltűnnek, 
vagy mély álomba merülnek, ismét a gerincesek tárgyalására tér át 
s ezzel be is fejezi a környék állatvilágának ismertetését.

A telet részben a környéken előforduló vagy ott feldolgozást 
nyerő közönségesebb ásványok tárgyalására, részben pedig az égi
testek annyira amennyire megfigyelhető mozgásainak megmagyará
zására szánja. «Azt hiszem, — mondja — hogy így a tanulók ottho
nukat az ő látókörüknek megfelelő terjedelemben, szívet és értelmet 
képző módon tanulták megismerni.» Könyvének használatára vonat
kozólag a következőket ajánlja : «Ami az itt adott anyag kiválasztását 
és feldolgozását illeti, mindenekelőtt szükséges, hogy a tanító otthonát 
maga is ismerje, mert csak így lehetséges, hogy azt tanulóival is 
megismertesse. Másrészt azonban ne szolgáljon e könyv arra, hogy 
azt paragrafusról paragrafusra lemorzsoljuk, hanem csak az eleven 
tanítást támogassa. A népiskola ama tanítói, kik mindig csak elő
adni és nem tanítani akarnak, még egyáltalában nem értették meg 
a nép és gyermekek céljait szolgáló oktatásügyet. Harmadszor : a 
nyújtott anyag felerészben a tanítónak, felerészben pedig a tanulónak 
van szánva, mert a tanítónak többet kell tudnia, mint amennyire az 
iskolában szüksége van. Hogy mennyit adjon ebből a tanító a tanu
lónak, csakhamar tudni fogja, ha ismeri otthonát és tudja, mi talál
ható ott.»

A modern biológiai oktatáshoz szükséges és célszerű irányokat 
csaknem mind feltalálhatjuk e munkában. Tanításának főbb elvei 
összefoglalva a következők: a megfigyelésnek alapja és kiinduló pontja 
a közvetlen környezet legyen, amelynek tárgyait akkor ismertessük, 
mikor szemléltetésre rendelkezésünkre állanak. Fölismeri a fontos 
elvet, hogy sok anyag nyújtása által a tárgyalás gyors változása mel
lett a figyelem ellaposodik, az érdeklődés eltompul. Nem az empirikus 
ismeretek mennyiségére, hanem azok minőségére, az ok-okozati össze
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függés megértetésére gondol főképen. Az élőlényeket biológiai alapon 
kívánja tárgyalni ; ott a maguk környezetében, mint annak egy szerves 
tagját kell mindeniket megismerni, amellyel minden életjelensége 
a legszorosabb kapcsolatban van. Az anyag megválasztásában és fel
dolgozásában az évszakok szerint kíván haladni. A tanításban több 
elevenség legyen, az oktatásnak alapjául a szemlélet, kísérlet és meg
figyelés szolgáljon.

Ezek mind oly alapelvek, melyeknek miként való alkalmazása 
és érvényesítése ma is a természetrajzi oktatás egyik legnehezebb kér
dése. E módszertani elvek kiemelése talán annyival is inkább nem 
felesleges, mivel nálunk — mint ezt a Magyar Paedagógiai Társaság 
1914. évi nagygyűlésén Fináczy Ernő elnöki megnyitó beszédében ki 
is emelte — teljesen hiányzanak a részletes didaktikai és módszertani 
könyvek. Ha más szakon is érezhető ily munkák hiánya, különösen 
érzi ezt a természetrajz tanára, mert míg a nyelvek, történet, mathe- 
matika tanára már évtizedeken át kitapasztalt s többé-kevésbhó jól 
bevált úton haladhat tanításában, addig a biológiai tárgyak most 
kialakulóban lévő módszertani kezelésére vonatkozó útbaigazítást sehol 
sem találunk. Mily értékes segéd- és kézikönyvek állanak a Landsberg, 
Schmeil, Schmid, Schönichen, Kraepelin stb. munkáiban a német 
tanítók rendelkezésére s évről-évre nő ott az ily irányú, kisebb és 
nagyobb munkák és értekezések száma. Közös erővel folyik ott a 
munka egy biztos módszertani alap megteremtésére.

A most küszöbön lévő reformmal kapcsolatban talán legsür
gősebb dolog volna nálunk is a majd tágabb körben mozgó biológiai 
oktatás támogatására ily módszertani segéd- és kézikönyvek szer
kesztésével különösen a kezdő tanár sikeres működését előmozdítani. 
A biológiai tárgyak eredményes tanítása is lényegében módszertani 
kérdés. Míg a biológiai oktatásban a tanár a tanulónak főleg csak befo
gadó munkájára támaszkodik, addig a biológiai tárgyak igazi nevelő 
értéke, a megfigyelő képesség és önálló gondolkodás kifejlesztése a 
tanításban csak kevéssé kerülhet felszínre. Húsz Ödön.

IR O D A L O M .
Az e le m i n é p o k ta tá s  en cik lop éd iá ja . Szerkesztette Körösi Henrik 

és Szabó László. III. kötet : P.—Zs. Budapest, 1915. F гаю к 1 in-Tár s u 1 at, 
n 8° XII +  404 L, ltí kor.

E kötettel teljes lett ez a mű, melynek I. és II. kötetéről 
annak idejében megemlékeztünk (1. M. P. 1912., 516. és 1913., 29.1.).
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Örömmel nézheti és tanulsággal forgathatja a népnevelés sok ezer 
munkása. Útmutatást talál benne a szakkérdésekre vonatkozóan s 
lelkesedést kell éreznie nem egy, szeretettel és lelkesedéssel megírt 
cikkének olvasásakor.

Az egész munka tervszerűen csak az elemi oktatást tartotta 
szem előtt s így ez a kötet is a gyakorlat emberének készült. Ebből 
a szempontból kell megítélnünk s bizonyára ebből a szempontból 
nézte Fináczy Ernő is, amikor a Magyar Pædagogiai Társaság 
1914. évi közgyűlésén számottevő és hézagpótló munkának jellemezte. 
Nem mintha tudományos értékét kisebbíteni akarnék a gyakorlati rész 
kiemelésével. Néhány, különlegesen magyar vonatkozású tudományos 
kérdés hivatott írójának eredeti alkotása is díszíti a munkát. Egy-egy 
elméleti kérdést tárgyaló cikke a kor színvonalán áll s az odatartozó 
irodalom lelkiismeretes felhasználásával készült. Tudományos, részle
tes bírálatba nem bocsájtkozva, jellemzésül csak azt említjük fel, hogy 
a nagyobb cikkek többnyire az illető kérdések elismert szakembe
reitől származnak. Ez arra mutat, hogy a szerkesztők igyekeztek 
megfelelő munkatársakkal dolgoztatni ki az egyes részleteket. Most 
sem sikerült azonban egészen arányosan osztaniok el a helyet : né
melyik kérdés igen nagy helyet nyert, pl. a rajztanításra 41 lap jutott, 
a természetrajznak, természettannak, vegytannak s a szertáraknak, 
kirándulásoknak együttvéve 17.

A szerkesztőség meglehetős következetességgel zárta ki az anyag
ból mindazt, ami nem a népiskolára vonatkozik. Különösen a magyar 
pedagógia Helikonján állított merev korlátokat. De már Paulsen száraz 
életrajzi adatainak helyt juttatott, anélkül, hogy csak halványan is 
sejtetné, milyen összefüggésben van a népiskolával. Némely más ide
gen író felemlítése sem igen indokolt ebben a műben, amely nem 
általános pedagógiai célt tűzött ki, hanem kizárólag a magyar nép
oktatást kívánja szolgálni. Egyáltalában kellemetlenül hat az emberre 
az életrajzi adatok (született, élt, meghalt) üres felsorolása, amit 
több név után találunk. Eletelveket keresünk ilyen munkában, tar
talmas művek rövid ismertetését és a nagyok értékes eszméit. Ilyen 
módon hasznosabb, tartalmasabb az olvasmány ; ilyen pl. e kötetben 
a Tolsztojról, Puskinról szóló s némelyik magyar tárgyú cikk. Pesta- 
lozziról is tartalmas kis monográfia szól. Ebben a tekintetben is 
hiányzik tehát a kívánatos egyenletesség.

Ez a III. kötet is nagy gondot fordított az iskolai közigazgatás 
kérdéseire. Az egyes megyékről szóló ismertetések is hasznosak ; kár, 
hogy az adatok nem valami újak (1900. népszámlálás, 1907,8. évi 
iskolai statisztika 1). A kép mellékletek most is szépek és különösen a 
rajztanítás színes táblái díszére válnak a műnek. Teveli Mihály.
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E. M eu m an n , V orlesu n gen  z u r  E in fü h ru n g  in  d ie  e x p er i
m e n t e l l e  P ädagogik  und ih r e  p sy c h o lo g isc h e n  G rundlagen .
II. umgearb. und verm. Auflage. Leipzig und Berlin, W. Engelmann.
N 8°. I. Bd.: 1911., XIX +  725 1., II. Bd. : 1913., XIV +  800 1.,
III. Bd. : 1914., XVI +  919 1.

E. M eu m an n , A briss d er  e x p e r im e n te lle n  P ädagogik . Mit 12
Figuren im Text. Leipzig und Berlin, 1914., W. Engelmann. N 8°
VII +  462 1., kötve 3'60 M.

E sorok pusztán a figyelmet kívánják felhívni arra, hogy immár 
második kiadásában is teljes Meumann hatalmas munkája : a peda
gógiai kísérletezés eddigi eredményeinek összefoglalása (az I. kiadásról 
1. : M. P. 1908., 351.1.). A művet óriási terjedelme rendkívül becsessé 
teszi mindazok számára, akik az idetartozó kérdések részletei és a 
kutatások menete iránt is érdeklődnek s a teljes, irodalmi tájékozó
dásra irányítást keresnek. A nevelésen való elmélkedés igen sok kér
désében ezt a munkát mindenkinek állandóan kell használnia. Arra 
azonban alkalmatlan, hogy kezdőknek bevezetője, az áttekintést kere
sőnek segítsége legyen ; részletessége, néhol aprólékossága miatt olvas
mánynak nem való. Ma már nem is ez a célja ; második kiadásán 
már nincs is helyén a régi cím. Inkább számít bevezetésnek az Abriss, 
a nagy műnek kivonata, némiképen kiegészítése. Ebben Meumann 
a legfőbb kérdéseket tárgyalja: az ifjúság testi és szellemi fejlődését, 
az egyéniségekben és tehetségekben levő különbségeket s az iskolás
gyermek szellemi munkájának elemzése útján a neveléstan (főként az 
oktatástan) alapvetését. A kutatás módszereit s «leginkább bizonyosnak 
és pedagógiai tekintetben legjelentékenyebbnek tetsző» eredményeit 
tárja itt fel. Főként e kisebb munkából most már tisztán lehet látni : 
mit jelent a kísérletezés a neveléstudomány számára, miben nyit új 
útat és mennyire tudja ott átalakítani az eddigi felfogást, hol tért 
vissza a vérmes neki buzdulások után az elhagyott irányokhoz és 
miként erősített meg régi nézeteket, mely pontokon kell a pedagó
gusnak ezután is meglennie kísérletezés nélkül. A második kiadás I. 
kötetének előszava a III. kötetre a didaktikát s az általános neve
léstan alapelveit ígérte. Az oktatásra vonatkozóan csakugyan nagy 
tömeg tanulságot találunk, de sem a Vorlesungen III. kötete, sem az 
Abriss nem akar bevégzettnek látszani. Amint Meumann írja (Abriss 
320. 1.), még nem is dolgozták fel az egész területet és hosszú, fárad
ságos munka kell még ahhoz, hogy e kutatások alapján lehessen tan
terveket és tankönyveket szerkeszteni. Bizonyos, értékes eredményeket 
azonban e munkák is bőven tudnak levonni. Ezek gyakorlati kipró
bálása, az újabb meg újabb kérdések vizsgálata, a kísérletezés terü
letének kiterjedése nem engedi meg, hogy komolyan, mint készen
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levőt emlegethesse valaki az «új pedagógián-t, sőt az is kétségtelen, 
hogy a «kísérleti pedagógia» neve is tévedés, mert csak pedagógiai 
kísérletezésről lehet szó. Alapos és elfogulatlan bírálatnak kell az itt 
egyelőre összefoglalt eredményeket, valamint a kutatás és feldolgozás 
módjait értékelnie. Nem kétséges, hogy az érték igen nagy és hogy 
nemcsak a nevelői gondolkodásban, hanem magában a nevelésben is 
érvényesítést követel, az eddiginél nagyobb mértékben. A M. P. igye
kezni fog ezt elősegíteni. i. s.

Itatta István : A k ö zép isk o la i fiz ik atan ítás n éh á n y  k érd ésérő l.
Békés, 1914. 8° 04 1.

Szerző a középiskolai fizikatanítás elvi jelentőségű alapkérdéseit 
tárgyalja a külföldi viszonyok számbavételével, tekintettel a munká
ban levő középiskolai reformra. Beható forrástanulmányok alapján 
történeti áttekintést nyújt a tárgy tanításában alkalmazott módszerek 
fejlődéséről és természetesen a kísérletet s az igazság megismeréséhez 
vezető utat helyezi a tanítás középpontjába. Részletesen foglalkozik 
a fizikai gyakorlatok kérdésével, valamint a külföldi iskolatípusoknak 
a fizikatanítás szempontjából való bíráló ismertetésével. Megállapítja, 
hogy a tárgy tanítására szánt idő nálunk nem áll arányban a fel
ölelt anyaggal s a tárgy nevelési és gyakorlati fontosságával. Kül
földi példákon indulva törekszik megállapítani azt, hogy mely anyag
részletek tárgyalására kellene szorítkoznunk s ezeket milyen mód
szerekkel kellene tárgyalnunk. Végül, levonván a tanulságokat, a 
következő tervezet mellett foglal állást. A fizika szerző szerint két 
tagozatban volna tanítandó : az alsóban a III. és IV. osztályokban, 
a felsőben a VI., VII. és VIII. osztályokban, mindenütt heti 4—4 
órán. A III.-ban a mechanika legszükségesebb elemeit követné a 
hőtan, hangtan, mágnesség, elektrosztatika tárgyalása s a IV.-ben 
befejezné az elektrodynamika, fénytan és a mechanikából szükséges 
kiegészítések. A felső tagozatban a VI. о. a maga fokához mérten 
behatóbban tárgyalná ugyanazt, amit a III. osztály, a VII.-be kerülne 
az elektrodynamika, hangtan és geometriai optika, a VIII.-ba pedig 
fizikai optika, elektromos rezgések, mechanika és kozmográfia. Néze
tem szerint az alsó tagozatban propedeutikus tanítás számára ele
gendő volna egy évet heti három órával felhasználni, s e célra leg
alkalmasabb volna a IV. osztály, honnét a tanulók tetemes része más 
iskolába, más életpályákra kerül s így a szükséges tudnivalók nél
kül nem bocsátható el. Ha a sokféle követelménnyel szemben a felső 
tagozatban három osztály számára heti négy-négy órát lehetne biz- 
sítani — amire alig van remény — az a fizikatanítás szempontjából

19Magyar' Paedagogia. XXIV. 5.
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örvendetes volna. Az a gondolat, hogy a mechanikai alapismeretek 
tárgyalása után a mai rendtől eltérően azonnal a hőtanra térjünk át, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a mechanikából a szükséges ismereteket 
aztán bevezetésül ott adjuk, ahol azokra hivatkozni fogunk, magam
nak is kedvenc gondolatom, mellyel azonban ezideig eredményre 
jutni nem tudtam. Batta fejtegetései mindenesetre figyelemreméltók 
s alkalmasak volnának arra, hogy a fölvetett kérdések szélesebb ala
pokon megvitatásra kerüljenek. Hálásak lehetünk neki azért a fárad
ságért, amellyel e kérdés körül minden szükségeset és figyelemre
méltót összehordott. Bozóky Endre.

Otto G antzer: D ie  Ju gen d p flege . Grundsätze u. Batschläge zur Grün
dung u. Leitung von Jugendvereinen. Leipzig, Dürr, 1912.

Az ifjúság gondozásának a kérdése, sajnos, nálunk még nem 
vívott ki olyan általános érdeklődést, mint más nemzetekben. Nem 
is szólva az angol és amerikai szövetségek és egyesületek légióiról, 
csak azokra a német nyelvű munkákra mutatunk rá, melyek a német 
nemzet igen sok kiváló írójának tollából, kezdve von der Goltz-on 
és H. Sohnrey-n át, kikerültek, lett legyen az illető akár azon a 
helyen is, amelynek emberei nálunk legkevesebbet gondolkoznak peda
gógiai kérdésekről : a katonain. Egy dolgot azonban még mindig hiá
nyozni láttunk, a gyakorlati tanácsok tömege mellett egy pár indítást 
a nevelő számára. Az alapítás és szervezés módozatai mellett itt van, 
ezen a téren az egész törekvés szíve, e munka sikerén áll vagy bukik 
az ifjúság gondozásának a gondolata. Ha az egész munka nem más, 
mint szervezés, ifjúsági és más egyesületek iparszerű alapítása, ezt 
kár is megkezdeni, mert minden ilyen cadaver csak a levegőt rontja. 
Az ifjúsági munka kezdete nem az egyesületesdi, hanem a nevelő 
komoly érdeklődése az ifjúság iránt. Sokszor hallottunk tanácsokat 
arról, hogyan kell szervezni ilyen egyesületeket és mozgalmakat s az 
«alapítás» mániája teremti nyakra-főre az olyan szervezeteket, melyek 
aztán lassú bomlás martalékai lesznek. De vajmi kevés hang szólt 
azokról a nevelői hatásokról, melyek elérésére pedig a szervezet csak 
eszköz s azokról a nevelői fogásokról, melyek minden ifjúsági munka 
alapjai. Pedig ép itt és ép most megbecsülhetetlen a nevelő munkája.

Gantzer könyve ezért olyan érdemes a megemlítésre, mert ezen 
a téren egyenesen alapvető munka. Először a mai munkásviszonyokat 
s azoknak az ifjúságra tett hatását ismerteti, aztán a munkásifjúság 
viszonyait, szükségeit vázolja. Az ifjúság gondozása főcéljának az 
önfegyelmezettség gyakorlását, olyan jellemek nevelését tekinti, akik 
a közösség munkáját saját elhatározásukból támogatni és segíteni törek
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szenek. Ebben a körvonalozásban tisztán felismerhetjük azt az irányt, 
amely a Säemann c. folyóiratot éltette. A következőkben igen értékes 
apró tanácsokat ad az egyesület alakítására és vezetésére. Hogyan 
szerezhetünk munkatársakat, hogyan állíthatunk be könyvtárt, olvasó
termet, melyek a szervezkedésnek azok az egészen primitív kezdetei, 
mik nélkül még ilyen kis keretben sem lehet dolgozni ; hogyan kell 
megkövetelni a föltétien pontosságot a hivatalnokoktól stb.

Az ifj. egyesület tevékenységei közé tartozik a szórakoztató és 
olvasó esték tartása, a könyvtár fenntartása, kirándulások, múzeumok, 
gyárak stb. látogatása, ének- és zeneórák, séták a szabadban, tor- 
názás. Mindezeket nem a sablonos módon tárgyalja, hanem min
denütt kiemeli azt az állandó hatást, amit a nevelő tesz. Ha mindez 
megvan, csak akkor kell és lehet kezdeni a szervezkedés munkáját. 
A főgondolat, amit itt Gantzer teljes joggal emel ki, hogy minden 
ilyen szervezet célja az ifjúság beletaglalása a község életébe. S itt 
vagyunk egy olyan fontos gondolatnál, amit nálunk még senki sem 
domborított ki eléggé. Mi az ifjúságot csak azért akarjuk egyesü
letekbe tömöríteni, hogy legyen egy ilyen szervezetünk, vagy legföljebb, 
hogy mi, a vezetők, szónokolhassunk előttük hazafiságról, vagy más 
ilyen általános eszméről, holott a cél : az ifjúság nevelése az ifjúság 
által, sőt az egész nemzet nevelése az ifjúság nevelése által. Hiában 
várjuk a nemzeti megújhodást, ha nem az új nemzedéken kezdtük 
annak munkálását. Lelkészek és tanítók, akik nagy lelkesedéssel vetik 
magukat a nópnevelés ügyének, — ha ugyan vannak még ilyenek — 
belátják lassanként, hogy kénytelenek az egész munkát előbb az ifjú
ságon kezdeni. A nevelő munkája eredményét nem egy nap, de évek, 
néha évtizedek múlva látja meg, mikor az új nemzedék felnő.

A mű többi részében az ifjúsági egyesületek jövő kilátásairól s 
a német mozgalom szervezetéről van szó, csatolva hozzá a közoktatás- 
ügyi miniszter 1911 jan. 18-iki rendelete, melyben pontosan szabá
lyozza az egyesületek célját és szervezetét. Bő irodalom-rovat zárja be 
a művet, melyet minden, a népnevelés iránt érdeklődő és érdekében 
munkálkodó embernek csak a legmelegebben ajánlhatunk. Gazdag
sága, értéke ily rövid ismertetésből alig is sejthető.

(Kolozskara.) Imre Lajos.

L ocke, G ondolatok  a n e v e lé sr ő l. Fordította, bevezetéssel és jegy
zetekkel ellátta Mutschenbaeher Gyula. Pedagógiai Könyvtár IV. Buda
pest, 1914., Kath. Középisk. Tanáregyesület, n8° 232 1., 6. kor.

Locke nevelési gondolatainak lefordítása hasznos munka volt. 
Jó segítsége lesz a neveléstörténettanításának; sőt azt is remélhetjük,

19*
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hogy mint könnyű olvasmány és közvetlenül is értékesíthető tanács
adó, a nevelői gondolkodás terjedését is előmozdítja. Most ugyanis 
észlelhetjük, hogy a családok körében is élénkül a gyermeknevelés 
iránt az érdeklődés, ezt kielégítő munkánk pedig nincs. Igaz, hogy 
Locke jó messze időben élt, de művének nagy részét a mostani szü
lők is teljes okulással olvashatják s e munka ma is szolgálhat eredeti 
célzata szerint. Neveléstörténetünk szempontjából pedig azért örven
detes az újabb megjelenése magyar nyelven, mert megkönnyíti a 
XVIII. század házi nevelésének a tanulmányozását, pontosabban 
mondva: az akkor nálunk is elterjedt, hasonló irányú nevelői gon
dolkodásnak a külföldivel való egybevetését. Kétségtelen adatok van
nak arra, hogy Borosjenői Székely Adám két kiadást ért fordítása 
Locke szellemének a hatását nem egyedül bizonyítja. A családi levél
tárak hihetően sok, ismeretlen adatot is rejtenek még. Bemélhetően 
eljön az ideje ezek felkutatásának s akkor tetszik majd meg igazán 
e magyar kiadás jelentősége. — A fordító komoly és gondos munkát 
végzett. A bevezetés első részében az 1907-ben közölt Locke-tanul- 
mányához írt életrajzot olvassuk újabb, bővebb feldolgozásban. (V. ö. 
Mutschenbacher, Locke : Az értelem vezetése. Gyula, 1907., n8° 79 1.) 
A II. rész Locke pedagógiai gondolatait s kivált Montaigne-nyal való 
viszonyát történetileg világítja meg; a III. rész pedig Lockenak korára 
tett hatását jellemzi. Bő irodalmi tájékoztatást is nyújt. A függelék 
Az értelem vezetése c. munkából közöl hasznos kiegészítéseket. Tudom, 
hogy a hely szűk volt s amit ad, az kell ; de mégis hiánynak érzem, 
hogy nem kap az olvasó Locke filozófiájáról bővebb ismertetést. Erre 
főként azért volna szükség, hogy akik tanulmányozás céljából nyúlnak 
e fordításhoz, Locke egész gondolatkörét lássák magok előtt, ha csak 
körvonalaiban is. Bármily külön áll is e kis neveléstan, az értelemről 
írt nagy munka főgondolataitól nem idegen. — Itt-ott nehány magyar
talan kifejezés van, pl. «kimondott nevelési értekezés» (28. 1.) : egye
nesen vagy határozottan nevelési értekezés helyett ; «keletkezési fel
tételei» (35. 1.) keletkezésének körülményei helyett. Ezek apróságok. 
Az egész kiadvány nyereség. i. s.

Ú J  K Ö N Y V E K .

1. Hazai művek.

C zetíler  J en ő , M agyar m ezőgazd aság i sz o c iá lp o lit ik a . 
Bpest, 1914. A Magyar Gazdaszövetség kiadványa. N 8°, 1103 1., 30 kor.— 
E hatalmas munka a maga egészében érdekli mindazokat, akik a nemzet-.
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Bevetés követelményének látják a lakosság mindenik osztályának és az 
ország mindenik vidékének tudatosan ezekhez alkalmazott nevelését. Épen 
ezért ily szempontból e munka részünkről is bővebb tárgyalást és meg
vitatást kíván. Egyelőre csak jelezzük, hogy I. részében az általános kér
désekről szóló pont a művelődés ügyét is fejtegeti, a II. r. A) fejezete a 
munkaerő védelmét tárgyalva, a gazdálkodó nép egészségügyi neveléséről 
ad elő és ébreszt gondolatokat ; ugyanebben a részben két önálló fejezet 
(835—914. 11.) a mezőgazdasági kultúrpolitikát fejti ki (A kisgazdák és 
mezei munkások társadalmi nevelése, A falusi kultúra védelme). Eszünkbe 
juttatja e rész a XVIII. sz. utolsó harmadának némileg rokon, ma már 
teljesen elfelejtett törekvéseit, meg a falusi közművelődésre irányuló újabb 
javaslatokat és kísérleteket. Beméljük, nemcsak tanítóságunk, hanem köz
gazdaságunk és közigazgatásunk vezetői is kellő figyelemre méltatják a 
műnek ezt a művelődési részét is.

D obján L á sz ló , A n ev e lésrő l. É v v ég i v izsgá la tok . Isk ola i 
m ozgók ép ek . A dalékok . Budapest, 1914. Franklin-Társ., к 8°, 52 1. — 
A Népiskolai Almanach VIII. évfolyamából a címben írt részletek külön
lenyomata.

K orn is G yula, U poznavanye d u se v n o g  zsiv o ta  sz obzirom 
na vaszpitni rád za uosenike ucsitelyszkih skola. Fordította Terzin Pál. 
Zombor, 1914. 8°, 144 1, 3 kor. — Kornis Gy. lélektani kézikönyvének 
(A lelki élet ismertetése) szerb fordítása. A szerző a fordításhoz írt elő
szóban előadja a lélektannak a tanítóképző-intézetben mint szakiskolá
ban való tanítására vonatkozó nézeteit. A fordító — a zombori szerb 
tanítóképző-intézet igazgatója — rövid előszavában ezt mondja : «Örömmel 
adom át a szerb iskolának s irodalomnak e gyönyörű művet. Bizonyos 
vagyok afelől, hogy e könyv ezt meg is érdemli s hogy a szerb iskolának 
sok hasznot fog hozni.» A fordítás hű; nyelvezete érthető, világos. Ki
hagyta a 20. §-t (Hogyan tanuljunk ?) ; ennek pusztán a tanuló emlékeze
téről szóló pontját közli. Egészen új részt toldott be 62. §-úl : A tömeg- 
léjektan jelenségei (szociális pszichológia) ; ez a fordító sajátja. Előfordul 
néhány kisebb szó-kihagyás, de az az értelmet nem zavarja. A mű meg
jelenése örvendetes esemény a hazai szerb irodalomban, ahol nagy hiány 
van az ilynemű kézikönyvekben. N. S. 2

2. Német könyvek. (1915 febr.—márc.)

Blüher H. : Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phä
nomen. Berliu-Tempelhof, 1915. Weise, n 8°, 190 1. 2"50 M.

Brandeil G. : Das Interesse der Schulkinder an den Unterrichts
fächern. Leipzig, 1915. Barth. 8°. 5‘60 M.

Friedrich F. : Stoffe und Probleme des Geschichtsunterrichts in 
höheren Schulen. Leipzig, 1915. Teubner. n 8°, V III+230 1. 3-20 M.

Groh K. : Ist der Versuch der preuszischen Unterrichtsverwaltung, 
den Frankfurter Lehrplan auf das Gymnasium zu übertragen, geglückt ? 
Gütersloh, 1915. Berthelsmann. 8°. L50 M.
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Handbuch der deutschen Jugendfürsorgeeinrichtungen in Mähren. 
Brünn, 1915. Deutsche Landeskommission f. Kinderschutz. n 8°, 65 1. —‘85 M.

Hermsdorf B. E. : Johann Ferdinand Schlez. Sein Leben und seine 
pädagogischen Ansichten. Leipzig, 1915. Koehler. 8°. 2'40 M.

Jahrbuch v. Kinderschutz u. Jugend Wohlfahrt. 1914. Hamburg, 1915. 
Verlag v. Kinderschutz. 8°, 47 1. —-60 M.

Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik. 47. Jahrg. 
1915. Hrsg. v. W. Kein. Dresden-Blasewitz, 1915. Bleyl & Kaemmerer. 
8°, 111+276 1. 5 M.

Kaminski H. : Mahnruf an Eltern und deren Vertreter über Erzie
hung der Kinder zur Keuschheit. Dülmen, 1915. Laumann. 8°, 198.1. 2'50 M.

Kiechl E. : Methodik des einführenden Erdkundeunterrichtes. Mün
chen, 1915. Oldenbourg. 8°, V + 68  1. P50 M.

Wotke K. : Die Jahreshauptberichte Langs und Kuttenstocks über 
den Zustand der österreichischen Gymnasien in den Jahren 1814—1834. 
Wien, 1914. Fromme, n 8°, XVI+44G 1. 12 M.

A háború irodalmából :
Der Weltkrieg im Unterricht. Vorschläge und Anregungen zur 

Behandl. der weltpolit. Vorgänge in der Schule. Gotha, 1915. F. A. Perthes. 
8°, IV+224 1. 2-80 M.

Küster E. : Vom Krieg und vom deutschen Bildungsideal. Bonn, 
1915. Marcus & Weber. 8°. —'60 M.

Muthesius K. : Das Bildungswesen im neuen Deutschland. Stuttgart, 
1915. Deut,che Verlags-Anstalt. 8°, 36 1. —’50 M.

Reiniger M. : Welche Verpflichtungen erwachsen der deutschen 
Schule aus dem Weltkriege ? Langensalza, 1915. Beltz. 8°. —'80 M.

Schmidtchen 0. : Krieg und Schule. Breslau, 1915. Goerlich. 8°. 
56 1. —‘75 M.

Smend R. : Krieg und Kultur. Tübingen, 1915. Kloeres. 8 ° .—50 M. 
Steffen G. : Krieg und Kultur. Jena, 1915. Diederichs. 8°. 4 M. 
Titius A. : Unser Krieg. Ethische Betrachtungen. Tübingen, 1915. 

Mohr. 8°. 1 M.
Wyneken G. : Der Krieg und die Jugend. München, 1915. Steinicke. 

8°, 59 1. —-50 M.
Zurhellen-Pfleider er E. : Der Krieg und unsere Kinder. Gotha, 1915. 

Perthes. 8°. —'50 M. Gy. Â.

S Z E M L E .

H A Z A I L A P O K B Ó L .
Az Orsz. P a ed a g o g ia i K ön yvtár  é s  T an szerm ú zeu m  H i

va ta lo s  É rtesítő je  (1915, 1—2. sz.) közli Vangel J.-nek az intézet 
háborús előadásait megnyitó beszédét s a könyvtárnak Lechnitzky Gy
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által készített szakkatalógusát. A 40,000 kötet 200 főcsoportra és 800 al
osztályra oszlik.

B udapesti S zem le (1915, 3. sz.) Buday László (Népünk művelt
sége) azt vizsgálja : milyen mértékű hazánkban az általános népműveltség. 
Eddig csak az irni-olvasni tudás volt a mérték, az 1910. évi népszámlálás 
azonban a magasabb fokú műveltséget is tudakolta és pedig jobban ta
golva : az elemi iskola 4 vagy 6, a középiskola és az ezzel egyenlő fokú 
intézetek 4, 6 vagy 8 osztályának elvégzésére vonatkozott a kérdés, korra, 
nemre és honosságra való tekintet nélkül. Az eredményt igy foglalja össze : 
Az újabb nemzedékek egyre tökéletesebb iskolai készültséggel indulnak az 
önálló életnek. A férfiak között kezdenek elsimulni a magasabb műveltségű 
és az alig tanult elemek között régebben fennállott éles ellentétek. A nők 
között szembeötlő a középiskola 4. osztályának végzésére irányuló törek
vés, valamint a teljes gimnáziumi végzettségre törekvők száma is hirtelen 
felszökkent (1909/10-ben érettségit tett 115, 1912/3-ban 226 leány, ebből 
109+217 magyar 1). Lassanként a városokból kezd szétáradni a vidékre is 
a kultúra melege és az értelmiség a város és falu között egyenletesebben 
oszlik szét. Az egyes hitfelekezetek és nemzetiségek műveltségi színvonala 
között ma még kirívó az aránytalanság ; de már közelednek a magyarság
hoz a többiek, régi mulasztásaikat gyorsabb ütemben pótolják. Úgy látja, 
hogy a jövő ama rétegek általános műveltségét fogja gyarapítani, amelyek 
a termelésnek közvetlen tényezői, t. i. a gazdákét és iparosokét, akiket 
nem a bizonyítványkényszer, hanem csupán a magasabb műveltség szük
ségének érzete ösztönöz a tanulásra. — Schaffer Károly (A háború és az 
idegrendszer) idegorvosi szempontból fontosnak találja, hogy az értelmi 
irányban túltengő nevelésünk a testi, sportoló, edző nevelést se hanyagolja 
el ; ezt kívánja az egyén s az állam közös érdeke. Teherbíró idegrendszer 
és lelki fegyelmezettség biztosítja a háború és a békés munka sikerét. 
A fegyelem és a kötelességtudás fejlesztése segíti a túlságosan puhító 
önös és önző hajlamok megfékezését.

Család és Isk o la  (1915, 5—7. sz.) Molnár О. a népművelési in
tézmények összefoglaló ismertetését nyújtja nem csak ismertető, hanem 
irányító célzattal. Gockler L. Montessori Mária nevelési eljárását ismer
teti és bírálja. E cikk a Modern pedagógusok c. rovatban van, amely igen 
hasznossá válhatik, kivált ha a történeti kapcsolatokat is jelzi.

H uszadik  S zázad  (1915, 2—3. sz.). Picker K. a lelki epidémiák
ról szólva, kifejti a szuggesztió lényegét : a szuggerált tartalmat az ember 
valóságnak tartja, a tudatnak ez ellen szóló elemei és funkciói nem tudnak 
érvényesülni. Lelki epidémián olyan eseteket ért, amelyekben az egyén 
tudatának ugyanaz a tartalma, ami a csoporténak s bármit tesz a csoport, 
azt az egyén önmagára nézve bizonyos értelemben szabálynak tekinti. — 
Ez a kérdés az iskolai tömegek (osztályok), vagyis a rendszeres nevelés 
szempontjából bő fejtegetést érdemelne.

K eresk ed elm i Szakoktatás (1915, ápr.). Egyik kis cikk arra 
figyelmeztet, hogy a kereskedelmi iskolák gyakorlati hivatása a mostani 
alakulások éber megfigyelését követeli ; a tanárok ne várják a kormány
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rendelkezéseit, hanem gyűjtsék a tapasztalatokat s adják elő, hogy így a 
szükséges intézkedésekre alapot teremtsenek.

M agyar T an ítóképző  (1915, 2., 3. sz.). S a r u d y  О. a készülő 
minta-tanmenettől nem félti a tanár szabadságát, ha kimondják, hogy «a 
megjelölt anyagtól és időtől két hétre terjedő eltérés sem nem hiba, sem 
nem érdem». K h in  A . az ifjúsági olvasmányokról, D ienes К. az elemi 
iskolai rajzoktatás reformjáról mondja el gondolatait. D éká n y  M. javasolja, 
hogy ahol tanítóképzőintézet van, az olyan járás népiskoláinak tanulmányi 
felügyelete annak tanári karára bizassék. N a g y  S . : a tanítóképzők bioló
giai gyakorlatainak az a legfőbb feladata, hogy a végzett növendék tudjon 
majd a népiskolában igazán biológiai alapon tanítani. B a ra b á s E . a dévai 
áll. tanítóképzőben létesített ú. n. osztálytanács-ot s az így szerzett értékes 
tapasztalatokat ismerteti. A G y a ko rló isko la  e két számban az ének, fogal
mazás, kézimunka, természetrajz, számtan, költeménytárgyalás köréből ad 
mintát s a tanító által készíthető fizikai eszközöket sorolja fel.

N e m z e ti N ő n ev e lés  (1915, 3. sz.). T olna i V. : Komáromy Lajos. 
V ásony L .  (A ehémia az iskolában és az életben) a chémia nagy köz- 
gazdasági jelentőségét, a mai ohémiai tanítás hiányait s ezek pótlása 
módját fejti ki igen meggyőző szavakkal.

N é p m ű v e lé s  (1915, 2. sz.). I m r e  L a jo s  úgy látja, hogy a nép
művelést és kivált az ifjúság gondozását veszedelmesen elhanyagolják ma 
épen a nép közvetlen vezetői, a lelkészek és tanítók. Idegen minták helyett 
magyar ifjúsági mozgalom tervszerű kifejlesztései sürgeti. Vezető elv 
legyen : az ifjúság nevelése az ifjúság által. A tudás iránti érdeklődést 
tudományos megbeszélések, önképzőkörök keltsék fel és ápolják ; társa
dalmi kérdések megbeszélésével tájékoztassák az ifjúságot a társadalmi 
mozgalmakban ; az irodalom és a művészetek termékeinek bemutatása 
fejlessze a műízlést ; az élet nagy kérdéseire vonatkozó beszélgetések 
egyengessék a jellem fejlődése útját. Mellékcélok : önfegyelmezésre, társa
dalmi hasznosságra, erőkifejtésre, találékonyságra, egészséges életre, segély
nyújtásra stb. való szoktatás. Mindenütt önkormányzat, kellő vezetéssel. 
G ockler L . befejezi Herbart-tanulmányát. K ele ti A . főként azt hang
súlyozza, hogy a nevelésben hazánk viszonyait kell mindig szem előtt 
tartani. E rő s J. Scherer és Denzer munkaiskoláit ismerteti. G y u la y  F . sze
mélyes tapasztalásból a francia iskolák németgyűlöletét jellemzi. M ig ra y  J. 
az angol népművelés intézményeit ismerteti.

N é p n ev e lő k  Lapja (1915, 2. sz.). A vezércikk szerint minden 
lehetőt el kell követni, hogy az iskolák minél tovább folytassák ezt a 
tanévet s így pótolhassák a háborúokozta mulasztásokat, teljesíthessék a 
most fokozódott társadalmi feladataikat. — K ú n  J. a jénai gyakorlóisko
lában látott tanításokat ismerteti.

N ép ta n ító k  Lapja (1915, 10—13. sz.) K em én y  F erenc  a mostani 
erős hatásokat fejtegeti. Ezek természetük szerint szellemiek, lelkiek (er
kölcsiek), testiek ; irányok szerint külsők vagy közvetettek (hallás, olvasás 
útján) s belsők vagy közvetlenek (látás, saját tapasztalás útján) ; s vonat
kozhatnak felnőttekre és kiskorúakra. Q u in t J. A háború és a testi neve-
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lés c. nagyobb dolgozatban a testi nevelést a köznevelés keretében nézi, 
ezt látja a nemzetnevelés alapjának s ezért kívánja, hogy alapelveiben 
minden nevelő járatos legyen, azaz minden tanító és tanár szakképzett 
testnevelő legyen. A bő húsvéti számban Málnai M. a beszéd- és értelem- 
gyakorlatok anyagára nézve megállapítja, hogy ebben két külön tárgy 
van : 1. lakóhelyünk természeti viszonyainak ismertetése és a magyar 
földmíves életének alakulása ; 2. irodalmi oktatás, népmesék és népies 
gyermekversek útján. E cikk alapgondolatával rokon irányban Szabó László 
részletes útbaigazítást ad arra nézve : miként lehetne a népiskolában több 
helyi elemet értékesíteni s hogyan szerezheti meg a tanító maga is az 
erre való ismereteket. Bárány Gerö a boldogságról elmélkedve, azt ren
deltetésünk betöltésében, kötelességünk teljesítésében találja. A boldogság 
lehetetlen erkölcsi öntudat nélkül. Maurer M. az ecsettel való rajzolásról 
szól s mintasorozatot közöl.

Orsz. Középisk. Tanáregy. K özlöny (1915, 8. sz.). Madzsar I. 
a történettanítás előkészítése érdekében a mai közélettel való foglalkozást 
kívánja: mindenik osztályban heti 1—2 órán egyszerű társadalmi tények  
megbeszélését, bizonyos tervszerű menetben, a tanulók ismeretei alapján. — 
E gondolatot mindenik iskolában könnyű megvalósítani, az elemi iskola 
ú. n. beszéd- és értelemgyakorlatai vethetik meg az alapot s csupán ezek 
okos folytatására van szükség. Jó lenne ennek a tervét részletesen k i
dolgozni, akkor az esetleges rendelkezést is, az önkéntes alkalmazást is 
inkább remélnők. E tárgyra nézve 1. a szerző fejtegetését M. P. 1913.

P olgáriskolai K özlöny (1915, 1., 2. sz.). Farkas Gy. az ön
képzőkör intézményét ajánlja a polgáriskolában is, de a szokástól eltérően, 
gyakorlatiasan művelő céllal. Diákkaszinóban gyűjti össze a szabad időben 
a növendékeket az iskola rajztermében s közvetlen érintkezéssel folytatja 
a nevelést. Hunyady В. a helyesírás tanítását rendszeressé kívánja tenni, 
eddig ötletszerű volt. Az olvasásra szánt órákon kívül minden órán legyen  
írás, fogalmazás ; igy tanítsuk a nyelvtant, az illető óra nyelvtani anya
gára adjon példát a leírt szöveg. A szakadatlan iratás, javítás (megértetés) 
eredményeit statisztikával bizonyítja. Szécsi J. a fizikai, Bíró Gy. a m a
gyar nyelvi tanításnak a mai időkhöz való alkalmazására ad útmutatást, 
Tarródy J. a történettanítás mai szempontjairól közli gondolatait. Győri V. 
a magyar polgáriskola történetéhez nyújt adatokat a szervezést megelőző 
időből.

Uránia (1115, 4. sz.). Molnár Viktor a háború tanulságai alapján 
felsorolja a nemzeti jövő érdekében szükséges iskolai tennivalókat : a ma
gyarságban levő katonai erények kiművelését, újabb háború lehetőségére 
gondolva; a gazdasági, gyakorlati szempont érvényesítését, a nőnevelésnek 
helyesebb szervezését, az iskolán kiviili oktatás erősebb felkarolását és 
főként a magyar faj gondozását. A műveltséget és ezáltal a megélhetést 
kell a harcban megnemesedett népnek biztosítani egy új és boldogabb 
Magyarország érdekében.

N a p red ilk  1 9 1 4 . é v i. (Zágráb). Horvát folyóirat. Szerkesztője St. 
Baszaricsek, munkatársai a horvát tudományos világ előkelői közül valók
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s így ez a legkiválóbb horvát tanügyi lap. Elméleti és gyakorlati részre 
oszlik. Az elméleti részben J. Crnko Dietetika és nevelés c. hosszabb köz
leményben ism erteti az erre vonatkozó véleményeket, kísérletezéseket, 
szabályokat, Mr. Horace Fleischer táplálkozási módját. Közli az amerikai 
E. Á. katonaegészségügyi hivatalának a táplálkozásra vonatkozó utasításait. 
D. Trstenjak az önérzet nevelését kívánja, amiben az önérzetes tanító élő 
példája a fő. Másik cikkében a pszichopatikus degeneráltságról szól, 
továbbá az ifjúság némely hibájának meggátlása módját ismerteti. P. Ra- 
doszavlyevics new-yorki egyetemi tanár Antropometria címen hat füzetben 
ismerteti e tudományt s Adolfo Quètele ily  tárgyú művét. F. Mandics 
adatokat közöl a tanulók lelki fejlődéséről. A. Kunek a tudatról és a tapasz
talatról ir, az akarat szabadságát fejtegeti. St. Tornics a patológiát mint a 
pedagógia segédtudományát fejtegeti; megszabni kívánja a ped. patológia 
határát, amelyen túl az esetek már az orvosi tudományba tartoznak. 
A. Tunkl a polgári öntudat fejlesztését kívánja a neveléssel elérni. 
V. Dvornikovics Spencer filozófiáját ismerteti három cikkben. J. Maries az 
erkölcsi anesztézia kérdésével foglalkozik ; a «moral insanity» létezéséről 
és hovátartozásáról két cikkben az eddigi véleményeket ismerteti (Näcke, 
Fr. Scholz, Wessmer, Krafft-Ebing). Az erkölcsi anesztéziát még mindig 
rejtélynek tartja. Gyakorlati rész : D. Trstenjak több cikket közöl, így a 
rendőri szellem káros hatásáról az iskolában ; a nevelés értékéről, aminek 
bizonyságát nem a tudás mennyiségében, hanem minőségében látja ; a 
szorgalmas tanulók szellemi túlterheltségéről, ennek patológiai következ
ményeiről ; a tanulók hazudozásáról Írván, ennek gyakori okát a tanító 
s a tanulók közti idegenségben, feszült viszonyban látja, míg a barátságos 
viszony az őszinteséget szüli ; a rendszeretet és tisztaság iránti érzék ne
veléséről. A. Csavrak több apró jelenetet közöl a gyermek lelki életének 
megismerése céljából. Másik cikkében a tanulók iskolai s azonkívüli 
magaviseletéről szólva, a család s a környezet sokszor káros befolyását 
ítéli el. J. Taries példákat közöl az egyes tárgyak módszeréhez. P. Rado- 
szavlyevics a modern számtantanítás módszerét ismerteti hosszabb cikkben. 
St. Tomics a kezdő tanuló magával hozott ismereteinek s tehetségének 
megállapítását kívánja, didaktikai érdekből. Másik cikke a gazdaságos ta
nulásról szól ; a tanulás külső és belső feltételeit, valamint saját kísérle
tezésének eredményeit ismerteti. Minden füzetben ismertetik a német, 
cseh, orosz és szlovén ped.Jirodalmat. P. Radoszavlyevics az angol, spanyol 
és a német ped. irodalmat ismerteti. Kisebb cikkei az amerikai nevelésről, 
a lengyel és a japán gyermektanulmányi társaságokról, az abnormális 
gyermekek kisegítő osztályainak pedagógiájáról szólanak. Ped. fakultások 
az amerikai egyetemeken, az amerikai (bostoni) és az első lengyel kon
gresszus működése a lelki higiena tárgyában, az amerikai iskolák egészség
ügyi statisztikája, a gyárak és az iskolák Amerikában c. cikkeiben az 
amerikai iskolai állapotokat s a ped. világ működését ismerteti. F. Mandics 
svájci tapasztalatairól számol be. A füzetek rendes tartalma még: szemle 
az új könyvekről s P. Kadoszavlyevits tollából pedagógiai hírek a világ 
minden részéből. Nagyvinszky Sándor.
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K Ü L F Ö L D I  L A P O K B Ó L .

A m a g y a r  k ö zép isk o la i re fo rm m o zg a lo m  legújabb irányát, 
a kezdeményező miniszteri rendeletet, s az 1913 októberében a Közokt. 
Tanácsban folyt tanácskozást ismerteti Kemény F. a bécsi Zeitschr. für d. Real. 
Schulwesen 1915, 2. számában. Megállapítja, hogy a magyar k. i. bár nem jobb, 
de nem is rosszabb a külföldieknél s hogy a min. rendeletben említett 
eredménytelenségnek nem a tanárságban, hanem az osztályok zsúfoltságá
ban van a legfőbb oka. E határozott megjegyzésre az indította, hogy a 
külföldön is olvasott Pester Lloyd annak idején (1913. okt. 2.) igen éles 
szavakat használt az állapotok jellemzésére. A reformra nézve K. F. azt 
óhajtja, hogy az a mai idők szükségleteit elégítse ki s a különböző (kon
zervatív és haladó) irányok szerencsés egyesítésével a tanároknak eleven 
munkára adjon kedvet.

A z é r té k e lm éle t  é s  n ev e léstu d o m á n y  kérdését több ízben 
fejtegeti újabban H. Schmidkunz : Pædagogia perennis (Pharus, 1914, 4. f.), 
Stoff und Zögling (Pädag. Archiv, 1914. nov.), Pædagogische Werttheorie 
(Pharus, 1915, 2., 3. f.), Psychologisches und pädagogisches zur Werttheo
rie (Archiv f. d. ges. Pychologie XXIII. k. 3—4. f.). Schmidkunz szerint 
a neveléstudomány nem lehet teljesen autonom, nem lehet a nevelést 
pusztán a neveléstudomány elvei szerint rendezni, mivel a neveléstől 
különböző tényezők bizonyos, egészen határozott teljesítményeket kivan
nak. így  pl. a szülők, az egyház, az állam a magok világfelfogását akar
ják belenevelni az ifjúságba. Ennek helyességéről való döntés nem a 
nevelő és a tanító feladata. Ami tisztán pedagógiai, vagyis amiben a peda
gógiai elvek érvényesülhetnek, az mindig csak arra vonatkozik : miként 
lehet megvalósítani az ifjak lelkében egyik vagy másik értéket. — Az itt 
érintett kérdést : a neveléstudomány önállósága (Eigengesetzlichkeit) kér
dését legújabban ismét sűrűn tárgyalják. Az értékelmélet és pedagógia 
viszonyára nézve 1. Karnis Gy. tanulmányát (M. P. 1913.), Tankó Béláét. 
Bőhm filozófiájának pedag. jelentősége (Bőhm Károly élete és munkás
sága, III. k.) s erről Zivuska Jenő ismertetését (M. P. 1914).

A n e m z e ti é r z é s  m iv o lta  és je le n tő sé g e  címen közli E. 
Meumann egy nagyobb tanulmányát (Zschr. f. pädag. Psych, und exp. 
Päd., 1915, 2. f.). E cikk bővebb alakban a szerzőnek időszerű kérdéseket 
tárgyaló könyvében jelenik majd meg (Zeitfragen deutscher National
erziehung) s akkor részletesen foglalkozunk vele. A tárgy rendkívül fontos. 
Azt mutatja, hogy az annyiszor újnak mondott és az eddigit lenézve újat 
Ígérő pedagógiai irány ismét felismert egy régi követelményt és meg
találta az e tekintetben reá váró feladatot. A nemzeti érzés lélektani 
elemzésére ma valóban újra nagy szükség van s a mai lélektan eszközei
től sokat remélhetünk. Majd kiderül : mennyi újat nyerünk s mennyiben 
csak az eddigi felfogás megerősödését. Meumann közleményéből már most 
idézünk egy pontot, amely reánk, magyarokra is vonatkozik: «Mindenik 
nemzet törekszik, kénytelen törekedni nyelvi egységre. Ha történeti okok-
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ból különböző nyelvű részekből álló nemzetekben sokféle nyelv van is, 
mégis e g y ik  nyelvet nemzeti nyelvvé teszi az állam; legalább is katonai 
nyelvvé. így  Oroszországban az északi orosz nyelv a hivatalos nyelv ; 
Ausztriában a német a katonaság nyelve és állandóan küzd azért, hogy 
általános hivatalos nyelvvé legyen és a  n a g y  városokban  m in d e n  m a g y a r  
ta n u l  n é m e tü l» (i. h. 98. 1.). Ez a sor az igazságot olyan vonatkozásban 
tünteti fel, hogy tökéletes hamissággá válik. A németül tanulásunknak 
ugyanis semmi köze ma már az osztrák hivatalos nyelvhez. Természetes, 
hogy itt csak tévedéssel van dolgunk ; annál szükségesebb a felvilá
gosítás.* Külön államiságunkról a legműveltebb németek sem igen tudnak !

A v a llá s  tan ítás é s  a h áb orú . N iebergall a háború jelenségei
ből megállapítja (Monatsblätter f. d. evang. Beligionsunterricht, 1914., 10., 
11. f.), hogy ámbár jó és rossz egyaránt derült ki, a német nép maga
tartásában mégis szinte meglepően nyilatkozik meg a belső erő és épség. 
A vallásosság is, amit nagy figyelemre tart érdemesnek. A szokásos vallás
tanítás ugyanis nem arra törekszik, hogy vallásos gondolkodást és mélyen 
vallásos érzületet neveljen, hanem betanít bizonyos tudnivalókat. Ez pedig 
sem az istenben való bizalomnak, sem a lelkiismeret kifejtésének, sem a 
jövő életben való reménykedésnek nem nevelője. Meg kell változnia a mód
szernek, ha vallásos nevelést akarunk folytatni, nem pedig vallástant taní
tani. Ki kell mondani, hogy a háború alatt megjelent vallásosságban egy
háznak és iskolának kevés része van s hihetően a család és a község val
lásos hagyományaiból táplálkozik. Értsük meg most, hogy bármily szük
séges is gondoskodni ismeretekről, mégsem a ta n o k  adnak a népnek benső, 
igazi erőt.

A g eo ló g iá n a k  a n ép isk o lá b a n  az eddiginél több teret kíván 
P. M ütze  (D. Deutsche Schule 1915, 3. f.). Okai ezek: 1. geológiai tájé
koztatással egészen elemi módon is el lehet vezetni a tanulót arra a gon
dolatra, milyen lassan állott elő a Föld mai állapota ; megsejti igy a 
gyermek az idő végtelenségét és a mai állapotot az örök fejlődés pilla
natnyi mozzanatának látja ; 2. jobban megismeri a lakóhelyét, megérti a 
föld felszínét, nem lesznek a kirándulásai tartalmatlan séták, mert ha 
geológiai megfigyelésre szokik, akkor az útszéli kövek, földomlások stb. 
mind mondanak neki valamit ; a szülőföld kialakulását és változásait meg
ismerve tisztább képe lesz a termékenységről is, jobban megérti a gazda
sági élet és a talajviszonyok kapcsolatát ; 3. gyakorlati, gazdasági szem
pontból is hasznos az egész népet tájékoztatni a különböző talajminősé
gekről, források keletkezéséről, a talajvízről stb. Mindez nem kíván sok 
időt, sem külön tárgyként való beillesztést; ne tá r g y  legyen ez, hanem

* Erre több irányban van szükség, éppen a mi körünkben. Példa 
erre a N eue B a h n e n  (1914/5., 6. f. 231. 1.) ; hazánkról egyszerűen mint 
Transleithanien-ről szólva azt írja : «Die herrschenden Ungarn betrieben 
mit Feuereifer die Magyarisierung . .  . überall den Gegendruck weckend». 
Tudjuk, hogy erről a «Feuereifer»-гől szó sincs; de van olyasmi, amit 
fel lehet használni «ellenhatás» szítására. S ez a valami egyszerűen csak 
az, amit fentidézett soraiban M e u m a n n  benső kényszerűségnek mond.
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szempont, amely pl. a földrajzi, vegytani órákon, kirándulásokon minden
kor érvényesül. Természetesen minden elméleteskedés nélkül, alkalmilag 
és közvetlen szemlélet alapján értékes a geológiai ismeretnyújtás (városon 
pl. a csatornázás vagy egyéb ok miatt történő földmunkák megfigyelése, 
szobrok, épületek anyagának megbeszélése). Szükséges volna a tanító
képzőkben erre jól előkészíteni a tanítókat.

N ő i gazd aság i ta n fo ly a m o k  A n g liáb an . Az angol leány
iskolákban mind nagyobb mértékű a gazdasági irány. A természet szerete- 
tét már az óvodákban oltják a leányokba: rájuk bíznak egy kis gazdaságot 
vagy virágoskertet. A természetrajzi dolgok megbeszélése mindig a sza
badban történik. Az elemi leányiskoláknak óriási virágos és veteményes 
kertek állnak rendelkezésökre. A kertek jövedelméből fedezik a munkál
tatás és eszközök költségeit. Vannak iskolák, melyekben a leánykák tej
gazdaságot folytatnak, másutt meg fiútanulók majorságot nevelnek. Éven- 
kint díjjal tüntetik ki azt az iskolát, melynek kertje vagy gazdasága a 
legjobban virágzott. A fizikai és kémiai órákat is lehetőség szerint a sza
badban tartják. Hogy megmutassák a leánykáknak, hogy bizonyos növé
nyek termesztésére csak bizonyos minőségű földek alkalmasak, tavakat, 
mocsarakat, sziklapartokat helyeznek el a speciális flóra feltüntetésére. 
Séták, kirándulások szervezésére is nagy gondot fordítanak. A gazdasági 
tanerők egyetemi gazdasági fakultáson vagy nyári kurzuson szerzik meg 
a szükséges ismereteket. (J. Morin, Eevue Univ. 1914.) K. G.

V E G Y E S .
A típusok osztályozásához. Vértes 0. József «A gyó

gyító pedagógia fogalma és köre» c. tanulmányában (1. M. P. 1915) 
a 143. lapon az abnormalitásnak, normalitásnak és hipernormalitás- 
nak grafikus ábrázolását mutatja be. Erről eszembe jut az az analog 
osztályozás, melyet több mint 10 évvel ezelőtt közöltem Gegenwart 
und Zukunft der körperlichen Erziehung. Ein universalpädagogischer 
Beformversuch (Berlin, Gerdes & Hödel, 1904, 91 lap) c. müvecs- 
kémben. Akkor és ott más nézőpontból indultam ki : az egyoldalú 
testi nevelés túlhajtásaiból, amelyekkel szembeállítottam a léleknek 
és a szellemnek jogát. így született meg az a Ankündigung, Ablei
tung und Bestimmung des neuen Erziehungsideals» (u. o. 54. L), 
továbbá «Versuch eines dreiteiligen Mass- und Messsystems» (58. 1.) 
és végre «Klassifikations-Tabelle der Menschheitstypen auf dreiteiliger 
Grundlage, nebst Analyse der Typen» (61. 1.). Ez utóbbihoz csatolt 
táblázatban t. к. a következő «Übermensch»-típusokat soroltunk fel: 
«physisches Genie (Kraftmensch), geistiges Genie (Gelehrter), see
lisches Genie (Prophet, Märtyrer)». Ezeknek megfelelnek a Vértes 
grafikonjában a «Herkulesek, zsenik, szentek». Ez egymástól termé
szetesen egészen függetlenül és önállóan megállapított analog típus
sorozatok között az az érdekes, hogy Vértes az abnormitások tanul
mányozásából kiindulva állapította meg, holott én a nagyjában nor
mális emberek között előforduló jellegzetesebb típusokat kutattam.

Kemény Ferenc.
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B eküldött, nem  n e v e lé sü g y i művek. Az Olcsó Könyv
tár és Magyar Könyvtár újabb füzetei a háborúval kapcsolatban 
különös figyelmet érdemelnek. így O. K. : I. Vilmos 90 válogatott 
írása (ford. Supka G.), 1 kor. ; Moltley, Nagy Péter cár (ford. Herk- 
ner I.), 60 f. ; Angyal Dávid, A világháború okai, 40 f., Wlassios 
Gyula, A német világpolitika, 20 f. ; Wekerle Sándor, A háború 
gazdasági következményei, 40 f. ; Gróf Andrássy Gyula, A jó béke 
céljai, 40 f. ; M. K. : Pilch F., Ausztria és Magyarország hadserege, 
60 f. ; A modern háború eszközei, 60 f. ; Mikes L., Zeppelin, 60 f. ; 
Conan Doyle (ford. Góth S.), Nagybritánnia veszedelme, 30 f. ; 
Gonda B„ A hadiflottáról, 60 f. ; Wittmann V., A repülőgépekről, 
30 f. ; Frobenius (ford. Mikes L.), A német birodalom sorsdöntő 
órája, 60 f. ; Százados I., Hindenburg, 60 f. Szintén a Franklin 
Társ. kiadványa : Háborús előadások a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen, 1 K. — Magyar-török almanach. A vörös félhold javára. 
Szerk. Mezey István. Bpest, 1915, 8°, 234 1., 3 kor., Athenaeum biz.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1915 február 20-án.
Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Berzeviczy Albert, Beöthy 

Zsolt, Bozóky Endre, Bursics Ernő jegyző, Erődi Béla, Éltes Mátyás, 
Fest Aladár, Fodor Márkus, Gockler Lajos, Gorzó Dénes, Gyulai 
Ágost, Hegedűs István, Hidasi Sándor, Imre Sándor, Jancsó Benedek, 
Jordán Károly, Jordán Károlyné, Kemény Ferenc, Kerékgyártó Elek, 
Kiss Endre, Kornis Gyula, Lázár Szilárd, Mosdósy Imre, Nagy László, 
Nagy Zsigmond, Pályi Sándor, Quint József, Bépay Dániel, Rigler 
Ernő, Sebestyénné Stetina Ilona, Somogyi Géza, Schreiner József, 
Vértes O. József, Weinberg Gyula és számos vendég.

I. Az elnök Hegedűs István «A szabadoktatás lényege és mód
szere» c. előadásának tételeit (1. M. P. 1915, 19—20. 1.) tűzi ki meg
vitatásra.

Az 1. ponthoz Hegedűs István előadó az University Extension 
igazi jelentésére vonatkozóan megjegyzi, hogy ennek eszméje nem
csak a demokratikus szellem hatása alatt fogamzott meg, hanem az 
angol iskolai reform következménye is, midőn az elhanyagolt elemi 
oktatás mindinkább az állam feladatává vált. A középoktatás ered
ményét a vizsgáló joggal felruházott egyetemek Ítélték meg s így 
ezek tanárainak alkalmuk nyílt, hogy az oktatás egész körével érint
kezésbe jussanak. A self made tudás is érvényesülhetett. így sokféle 
tudás, egyéni és nem kollektív munka került a tudomány itólőszéke 
elé, de egyúttal sok hézag és tudatlanság is kitűnt. Mintegy kény
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szerűségből indult meg az Extension mozgalma. A szabadoktatásra 
nézve ez termékeny talajnak bizonyult. Az egyetemek gazdagon java
dalmazott tanárai nyugodtan élhettek hivatásuknak, de a lektorok, a 
fellow-k előtt megnyílt az élet. Erős előadói kar fejlődött ki. Az a fel
fogás alakult ki, hogy a tudomány terjesztése nemcsak ideális köte
lesség, hanem szociális politikai szükségesség. Előadó kijelenti, hogy 
a szabadoktatás neve minden korlátozás nélkül szélesebb körre utal 
s így az Univ. Ext. feladatát is magában foglalja.

Kemény Ferenc utal arra, hogy ez a pont a szabadoktatást 
kifejezetten a szellemi szükségletekre korlátozza. Szerinte ez a cél 
kissé egyoldalúan van megszabva és kérdi, vájjon az értelmi cél 
mellé nem lehetne-e a programmba az erkölcsi és testi képzést is 
bevinni, mely tényezőknek ő nagy nemzeti és szociális politikai 
jelentőséget tulajdonít. Az ilyen Physical Extension-nal kiegészített 
University Extension azzá fejlesztené a szabadoktatást, amit a néme
tek Volkshochschulkurs alatt értenek.

Az előadó hivatkozik az Apponyi Albert minisztersége idejében 
folyt szaktanácskozáson s a pécsi kongresszuson felmerült ellentétekre, 
melyek a valláserkölcsi nevelés kérdésével voltak kapcsolatban. Az 
intellektuális út : a tudomány leszűrt igazságainak közkinccsé tétele 
az erkölcsi haladást nem zárja ki, de nem provokálja az erkölcsi 
élet bonyolult ellentéteit, melyekkel az eredményt kockáztatná.

A 2. ponthoz az előadó megjegyzi, hogy e pont az előadók 
eszményi képét rajzolja meg. A Goetlie-idézet azt az elvet kívánta 
kidomborítani, hogy az előadó legyen áthatva a sokratesi lélektől : a 
tudást hirdesse nyiltan, mindenkinek, azzal a meggyőződéssel, hogy 
ahhoz mindenkinek joga van.

A 3. pont az előadó szerint azt élezi ki, hogy az oktatás ne 
legyen dilettáns, szórakoztató foglalkozás. A szabadoktatás örvende
tes fejlődése ma már jogosulatlan ambíciókat is érvényesülni enge
dett. A 3. pont azt célozza, hogy a szillabus módszeres útmutatást 
nyújtson a továbbképzésre.

A 4. pontra az előadó megjegyzi, hogy ez voltak épen a munkás
gimnáziumnak a szabadoktatás rendszerébe való bekapcsolását célozza.

Kemény Ferenc úgy látja, hogy bár a 3. és 4. tétel szervesen 
összefügg, köztük bizonyos ür érezhető. A 4. pont a szabadoktatás 
alsó fokát, a 3. pont pedig annak felső fokát szemlélteti, de a kettő
nek viszonyát nem látja határozottan kifejezve. Kérdi az előadót, 
vájjon a 3. pont feltétlenül és szervezetileg megköveteli-e a 4. pont
ban említett előkészítést, mert ez a felszólaló szerint ellenkeznék a 
szabadoktatás fogalmával és a gyakorlatban is csak nehezen lenne 
megvalósítható.
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Imre Sándor nem tartja a szabadoktatás feladatának, hogy bár
mely rendes iskola anyagát rendszeresen tanítsa és ezzel magánvizs
gálatokra készítsen elő.

5. pont : Beöthy Zsolt a munkásgimnáziumok működését szük
ségesnek és kellő szervezette] hasznosnak tartja, kivánja könyvtárral 
és laboratóriumokkal való ellátásukat.

A ti. pontot látja az előadó az ütköző pontnak, ő az autono- 
mikus jogokat hangsúlyozza. Nálunk a központosítás felszív minden 
érdeklődést, de a központ tehetetlen a vidék érdeklődésének felkeltése 
tekintetében.

■Jancsó Benedek kiemeli, hogy állami pénzt minden ellenőrzés 
nélkül kiadni nem lehet; ez azonban nem elnyomó vagy megkötő 
célú, hanem emelni, tartalmassá tenni akarja a szabadoktatást ; az 
egyes intézmények ma is teljes autonómiát élveznek, ennél többre 
nincs is szükség.

Berzeviczy Albert az autonómia kiterjesztését a maga részéről 
sem látja szükségesnek. Minél nagyobb állami segítséget kíván, az 
állam ellenőrző jogának csorbítatlan fenntartásával, amire állami és 
nemzeti szempontból feltétlenül szükség van. Társadalmunk szereti a 
jogokat, de nincs benne kellő áldozatkészség a művelődés ügyében.

7. pont : Pályi Sándor szerint az előadói kar szervezésére 
vonatkozó részlet azt a téves gondolatot ébresztheti, hogy állandósí
tott előadói karról van szó, holott a szabadtanításban minden jó elő
adói készségű szakember résztvehet. «Utasítások» helyett meg jobb 
volna «tájékoztatást» mondani.

A 8 .  és 9. ponthoz Répay Dániel azt a megjegyzést í ű z r  hogy 
a szabadoktatás útján az országos gyüjteménytárakat az eddiginél 
nagyobb mértékben kell felhasználni a népműveltség fejlesztésére. 
Ezekről ismertető katalógust kellene kiadni a szabadoktatásra utalt 
közönség számára s meg kellene nyitni mindezeket különösen vasár
nap délután, legalább nyáron, hogy a közönségnek egyébkor munká
val elfoglalt része is okulhasson belőlök.

A iO. pont az előadó pontosabb szövegezésében így szól : «Az 
előadás lehetőleg szabadon, élőszóval történjék.

Az elnök megállapítja, hogy a Társaság az előadó tételeit — 
a 7. pontot Pályi S. és a 9-et Eépay D. felszólalása értelmében mó
dosítva — elfogadta. Köszönetét mondj az előadónak és a hozzá
szólóknak.

II. Vértes 0. József felolvasta «A gyógyító pedagógia fogalma és 
köre» c. tanulmányát (1. M. P. 1915, 3—4. sz.). A teljes érdeklődés
sel hallgatott előadásért az elnök köszönetét mondott.
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— Adalékok a filantróp inizmus magyarországi történetéhez. —

Ismeretes, hogy a hazai nevelés elméletének és szervezetének 
teljes története — bármennyire érzi is szükségét nemzeti közművelő
désünk — máig sincsen megírva. Oly rengeteg anyag vár összegyűj
tésre, megrostálásra és feldolgozásra, hogy a rendszeres és tüzetes 
magyar neveléstörténet megjelenéséig még évtizedek telhetnek el. 
A nagy feladat érdekében serény részletmunkára van szükség és e 
téren sajátos körülményeinknél fogva igen üdvös volna (már látjuk 
is biztató jeleit) a céltudatos munkafelosztás az egyes hitfelekezetek 
között. Hiszen nálunk a XVIII. sz. végéig, sőt azon túl is, az iskolák 
története szoros kapcsolatban állott az egyházak, az egyes hitközsé
gek történetével és így elsősorban ezek hivatottak a saját múltjokat 
feleleveníteni s a nevelés szervezetének a változásait, valamint kiváló 
pedagógiai elmélkedőiket velünk megismertetni. Bő anyag rejtőzik 
mindenik felekezet irattáraiban. Alig van a külföldön üdvös reform, 
melyet az ott megfordult lelkes magyar ifjúság nem igyekezett volna 
iskoláinkba átültetni és szóval vagy írásban terjeszteni. E szempont
ból felette érdekes a XVIII. század, amikor valósággal minden oldal
ról megrohantak bennünket az új pedagógiai doktrínák. Tudjuk, hogy 
ez időszak legnagyobb részét irodalomtörténetünk «nemzetietlen» 
kornak nevezte el, a nemzeti szellem elsatnyulása miatt. De tudjuk 
azt is, hogy tudományos téren talán sohasem folyt oly szorgos mun
kásság, mint épen e korban, csakhogy annak a nyelve latin és német 
volt. Mindazáltal úgy hiszem, hogy eme, a legkülönfélébb szakokat 
képviselő tudományos művek, melyek az európai művelődés egy-egy 
nevezetes áramlatának a hatását mutatják legműveltebb embereinkre, 
nem mellőzhetők a magyar kultúra történetének a megértésénél ; így

1 Székfoglalóul felolvasta a szerző a M. P. T.-ban 1914 márc. 21-én. — 
A dolgozatnak a magyar neveléstörténetről szóló, meg a filantropizmust 
ismertető, bevezető részei itt csak kivonatban jelennek meg. A szerk.

Magyar Paedagogia. XXIV. 6— 7. 20
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tehát a magyar neveléstörténet historikusa, aki a nevelés elméletének 
és a nevelés szervezetének a változásait tartozik előadni, nem mellőz
heti az e korból származó idegennyelvű elméleti pedagógiai munká
kat sem, melyek, ha nem tolmácsolják is a nemzeti gondolatot, ha 
különösebb magyar érzés nincs is bennök, mégis bizonyítékai a kül
földi nevelési áramlatok hatásának és szűkebb körben mégis csak 
megtermékenyítették a magyar nevelői gondolkozást és tettek némi 
hatást a hazai nevelésre.

Egy ilyen külföldi pedagógiai mozgalomnak hazánk nevelési 
elméletére és iskolaügyére tett hatásához járulok néhány szerény 
adalékkal. Vizsgálódásomban szűkebb körre, az evangélikus tanügy 
terére szorítkozom és remélhetően sikerül a ma csak vázolható hatást 
a közel jövőben bővebb adatkészlettel megtámogatnom. Az a pedagógiai 
eszmeirány pedig, melynek hatását készülök bemutatni, a német 
filantropinizmus. Ennek bevonulását protestáns iskoláinkba eddig 
tüzetesebben (legalább tudtommal) senki sem kutatta. Pedig e moz
galom igen nagy hatással volt honi, kivált protestáns iskoláinkra. 
Nyomait nemcsak azokban a férfiakban látom, akik Campe és Salz- 
mann egyes műveit nyelvünkre lefordították és magyarították.1 (Földi 
Ferenc, Dapsy József, Bersi Mihály, Igaz Simon, Falusi Mihály, Eőri 
Fülep Gábor, Nagy Sándor stb.), hanem beszámolhatok közvetetlenebh 
hatásról is. így akadtak e korban magyar származású pedagógusok 
és nem-pedagógusok, akik a filantropikusok egyik-másik nevelőinté
zetét személyesen meglátogatták, sőt ott hosszahb-rövidebb ideig mű
ködtek is (Berzeviczy G., Glatz J., Tsisch T. stb.) ; voltak továbbá, 
akik a filantropikusok pedagógiai elméletét, pl. a Trappét, magukévá 
tették, illetőleg a neohumanizmust a filantropinizmussal kiegyeztető 
pedagógusokat, pl. Gedikét, követték, aminek nevezetes okmánya pl. a 
Lovich Ádám Dávid2 által a beszterczebányai ev. gimnázium számára 
1792-ben készített kompromisszumos tanterv, és ide való a tüze
tesebben ismertetendő Genersich János késmárki tanár munkássága. 
Voltak továbbá, akik az ifjúsági irodalom művelésében követték a 
filantróp pedagógusokat, pl. Glatz, Genersich. És végül látni vélem a 
filantropinizmus közvetetlen hatását ama gombamódra támadt nyil
vános és magán-nevelőintézetekben, amelyek az ev. iskolaügy álla
potára a XVIII. sz. utolsó és a XIX. sz. első évtizedében oly érdekes 
fényt vetnek. Ilyenek voltak pl. Tsisch Tamás csetneki magáninté-

1 Dr. Kiss Áron : A magyar népiskolai tanítás története. I. Buda
pest, 1881. 165. s köv. 1.

2 Bosenauer K. : A beszterczebányai ág. h. ev. gimn. tört. II. 47 1.
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zete, a lőcsei1 és késmárki2 ev. gimnáziumokkal kapcsolatos inter- 
nátusok, Sennovitz leánynevelőintézete Eperjesen, Boykó János nevelő- 
intézete Beszterczebányán stb.

Ismeretes, hogy a filantropinizmus csak egyik folyománya, rész
jelensége annak a századokon át húzódó és végre a XVIII. században 
diadalmaskodó szellemi irányzatnak, melyet közönségesen racionaliz
musnak vagy felvilágosodásnak neveznek.3 A renaissance törekvései, 
a racionalista filozófia, az angol deizmus, a német pietizmus egyaránt 
hozzájárulnak e szellemmozgalom keletkezéséhez, mely Nagy Frigyes 
alatt éri el tetőpontját. Az ő kora az «Aufklärung» virágkora. Vele 
párhuzamosan, sőt belőle eredve mint egyazon gyökér hajtása halad 
a természetszerű (realisztikus) pedagógia, mely Batichiussal megindulva 
Comeniuson, Locke-on, Rousseau-on és Basedowon át a XVIII. sz. 
végéig belsőleg összefüggő folyamat, Pestalozziban tetőződik és csak 
a XIX. században hanyatlik le végkép. A felvilágosodás jellemző vo
násainak a megállapítása nem jár nehézséggel. Lényege a tudatos 
ellentét a szupranaturalisztikus kijelentéssel szemben. Az emberiség 
érdeklődése a renaissancetól kezdve mindjobban a transcendens világ
tól elfordulva a földi élethez tapad, minek következtében az előbb 
uralkodott teológiai és egyházi érdek fölé világi érdekek helyezked
nek. Amíg a reformáció és ellenreformáció korának a hit volt a fő 
ügye, a renaissanceban pedig az esztétikai érzés lüktetett a legerő
sebben, addig a felvilágosodás az észhez tartotta magát, az észnek, 
a gondolkodásnak juttatott prédomináns szerepet. Azonban ezzel az 
intellektualizmussal praktikus érzék párosult, a felvilágosodás emberei 
ugyanis nem holt tudásra, terméketlen iskolaszerűségre törekedtek, 
hanem jelszavuk a hasznos tudás, mely boldogságot terjeszt. Határ
talanul bíztak az ész mindenható erejében, meg voltak arról győződve,

1 Demkó-Kupecz : A lőcsei egykori ág. ev. gimnázium és a jelenlegi 
m. kir. áll. főreáliskola története. Lőcse, 1892. 50 lap.

2 S. Ambrosius: Annales evangelici provinciarum doinui Austriacæ 
hereditariarum. Neosolii, 1803., 101 s k. 1. E folyóiratban általában igen 
sok a — még felhasználatlan — iskolaügyi adat.

3 Lásd a következőkre : E. Troeltsch : Aufklärung. Realencyklopädie 
für prot. Theologie u. Kirche. II3. Leipzig, 1897, 225—241. — Dr. P. Barth: 
Die Geschichte der Erziehung in soziol. und geistesgeschichtlicher Be
leuchtung. Leipzig, 1911. Leckxj W. G. H.-Zsilinszky : A fölvilágosodás 
keletkezésének és befolyásának történelme Európában. I. 1872. II. 1873. 
H. Hettner : Geschichte der deutschen Literatur im XVIII. Jh. II. Buch*. 
Braunschweig. 1893 ; továbbá A. Pinloche és I. Rauschenfels : Geschichte 
des Philanthropinismus. Leipzig, 1896., Юг. К. Schmidt: Die Geschichte 
der Pädagogik. III. Cöthen, 1861. 522 sk.

20*
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hogy az embert csak fel kell világosítani erkölcsi rendeltetéséről és 
ez elég arra, hogy azt megvalósítsa és vele boldogságát megállapítsa. 
Ezzel járt együtt, hogy oly nagy súlyt helyeztek a nevelésre és taní
tásra és azt az individualizmus, utilizmus és humanitás elvei szerint 
igyekeztek megreformálni. Hevesen szembeszálltak a hagyományos 
nevelési rendszerrel. Szelíd és humánus bánásmódot követeltek, új 
tárgyakat, új módszert. Nem holt ismeretanyagot akartak emlékel- 
tetni, hanem a növendéket az ész önálló használatára képesíteni. Tá
madják a latin nyelv szokásos tanítását és jobb módszert sürgetnek. 
Emellett új tárgyakat követelnek mint az anyanyelvet, élő nyelveket, 
történelmet, földrajzot, matematikát, fizikát, természetrajzot, továbbá 
a testi nevelés felkarolását. Nevezetes vonásuk az is, hogy a felekezeti 
vallásoktatást a természetes vallás tanításával akarják helyettesíteni. 
Hangsúlyozzák az emberi jogokat a nevelés terén és következéskép a 
gyermek egyéniségének a megbecsülését. Eeformjaik teljesülését pedig 
nem az egyháztól, hanem az államtól várják és így a nevelés szer
vezését és irányítását teljesen ennek a hatáskörébe utalják.

A felvilágosodás szelleme a XVIII. században lüktet legerő
sebben s szemléltetően nyilvánul ama pedagógusokban, akiket a filan- 
tropinisták nevén szoktak összefoglalni. Rousseau természetevange- 
liumát, mely szintén magán viseli a felvilágosodás szellemét és mely 
Emile-jében oly bűverővel tudatra emelte a nevelés természetszerű 
reformjának a szükségességét, igyekeztek a valóságba, a gyakorlati 
életbe átvinni és ahhoz alkalmazni. Ez irány megalapítója, Basedow, 
kétségkívül nem közönséges erejű reformátor, aki nagy sikerrel indí
totta meg a harcot a fennálló pedagógiai rendszer ellen. Azonban 
alkotása, a dessaui Philantropinum, nem volt életrevaló. Meg kellett 
buknia, mert Basedow nem volt sem igazi nevelői személyiség, mint 
Pestalozzi, nem voltak meg benne az igazgató kellékei sem, mint pl. 
Sturmban és végül hiányzott belőle a reformátorok önzetlensége, ön- 
feláldozása is. Az ügy szerencséjére követői közt többen nagy sikerrel 
folytatták a művét és igyekeztek életrevaló eszméit megvalósítani. 
Ausztriában és Magyarországon inkább is ezeket, kivált Campét és 
Salzmannt ismerték és utánozták. Magának Basedownak a neve alig 
tűnik fel a hazai tanügyi irodalomban. Campe1 volt talán az egyetlen, 
aki a nevelés képességét az író tehetségével egyesítette és mindkét 
téren dicséretes munkásságot fejtett ki. Három főérdeme van : 1. hogy 
megindítja az «Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Er
ziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher» (1785—- 
1792), XVI. kötet és nagyszabású vállalatot avégből, hogy a különböző

1 Dr. J. Ley ser : J. H. Campe. I. Braunschweig, 1877.



pedagógiai kísérletezéseket összefoglalva, a nevelés elmélkedó'it közös 
tervszerű munkában egyesítse ; 2. érdeme, hogy jobb tankönyveket 
szerkesztett s 3. hogy megteremtette az ifjúsági irodalmat Német
országban. Campe a működésének utóbbi két ágával nemcsak az isko
lának szolgált, hanem az egész családi élet emelésén is fáradozott. 
Ez utóbbi törekvésében követte nálunk Glatz Jakab és némileg Ge- 
nersich János ifjúsági olvasókönyveikkel. A filantropinizmus legrokon
szenvesebb alakja azonban mégis Salzmann.'1 2 Csupa szív, csupa jóság, 
csupa becsületesség és szerénység és e tulajdonságok mellett igazi 
nevelői egyéniség. Eleinte pap volt, míg csak föl nem ébredt benne 
a filantróp és pedagógus. Ekkor megveszi a Schnepfenthal nevű falusi 
jószágot a türingiai erdők alján és ott alapítja máig fennálló nevelő- 
intézetét. A külföldi egyetemeken tanuló magyar ifjak közül, külö
nösen azok, akik a jénai egyetemre voltak beiratkozva, sűrűn fel
keresték a Gotha melletti Schnepfen thalt. így bizonyosra veszem, 
hogy Genersich, aki 31/* évig tartózkodott Jenában, nem mulasztotta 
el az intézet megtekintését. Leveleiben ugyan látogatásának nyomát 
nem találtam, de egyik levelében 1802 július 3-án azt írja Eumynak : 
«Kár, hogy Schnepfenthalt meg nem látogatta.» Már pedig, aki így 
ír, annak magának is ismernie kellett az ajánlott intézetet. Két másik 
magyarországi születésű pedagógus azonban hosszabb ideig is tartóz
kodott Salzmannál. Az egyik Glatz Jakab,- a másik Tsisch Tamás. 
Glatz Jakab (1776—1831) szepességi születésű ifjú, Késmárkon, Po
zsonyban és Jénában tanult, azután 1797 szeptembertől 1804 január 
8-ig volt nevelő Salzmann schnepfenthali intézetében. Hazatérve, Bécs- 
ben az ev. iskolák tanítója volt, majd pedig ev. lelkész és az ev. kon- 
zisztórium tanácsosa. Ezen utóbbi állását megtartva, 1824-ben Po
zsonyba vonult vissza és itt is halt meg 1831-ben. Kedvelt egyházi 
szónok volt és igen termékeny ifjúsági író; de persze németül írt. 
Olvasókönyveit Ferenc császár gyermekei is szívesen olvasták. Érde
kesebb egyéniség nála és mivel mindvégig Magyarországban működött, 
fontosabb is ránk nézve Tsisch Tamás.3 Született 1756-ban Duna
kesziben. Tanult Aszódon, Selmeczbányán, Modorban és Késmárkon. 
Egy ideig Debreczenben volt magyar szóra, azután nevelősködött, majd 
pedig a jénai egyetemre ment. Egy ideig Salzmannál tartózkodott, 
hogy meddig, azt sajnos, nem sikerült megállapítanom. Hazatérve a

1 J. W. Ausfeld : Ch. G. Salzmann. Schnepfenthal, 1834.
2 J. G. Wenrich : J. Glatz, eine biografische Skizze. Wien, 1834.
:1 Memorabilia Provinciáé Cselnek, recensuit L. Bartolomaeides. Neo- 

solii 1799. 138. s k. Jena Hungarica auctore Ludovico Haan. Gyulæ, 
1858. 96 lap.
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csetneki gimnázium rektorául hívták meg, majd pedig 1793 körül 
magánintézetet nyitott Csetneken a hazai nyelvek könnyebb elsajá
títása és a reáliák hathatósabb tanítása érdekében. Előkelőknek és 
polgároknak a fiait vállalta fel oly módon, hogy más fiúktól elkülö
nítve, közös szálláson, közös tanítók alatt és közös asztalnál közös 
élelmezésben részesüljenek és így hazánk élő nyelveinek folytonos 
gyakorlása által azok megtanulására alkalmuk legyen ; emellett pedig 
a reáltudományokat is kitünően elsajátítsák. Meghalt 1836 márc. 2-án.

A filantropizmusnak relative legrendszeresebb gondolkodója 
Trapp.1 Az elsők egyike volt, akik a Basedow indította mozgalmat 
tetterős lelkesedéssel támogatták. Kitünően ismerte a korabeli tudo
mányos irodalmat, maga is működött tanítói pályán és a pedagógia 
első egyetemi tanára is ő volt. (Zedlitz miniszter nevezte ki Haliéba.) 
Yolt alapos filozófiai műveltsége, de (bár Herbart és Pestalozzi tö
rekvéseiről is tudomást vett és hasonlatosságot konstatált Pestalozzi 
és Kant között) az utilisztikus és nyers realista szempontoktól nem 
tudott szabadulni. Műveinek előadása is terjengős és józan. Termé
szetes, hogy mint az egész felvilágosodás, ő is egy megnemesített 
eudaimonizmusnak hódolt : neki is az erény csak eszköz a végső 
boldogsághoz. Nagy energiával követelte az egyház és iskola, teológia 
és pedagógia szétválasztását. Kousseau egyoldalú individualizmusát 
azonban, melyet Basedow követ, már némileg ellensúlyozza a társa
dalom fogalmának a bevitelével. Érdeme, hogy a tanítók gyakorlati 
képzését sürgeti, de e téren túlsókat vár azok metodikus iskolázásától; 
tiszteletet érdemel az is, hogy a tanítók anyagi és erkölcsi meg- 
becsültetése mellett kardoskodik. A filantropikusok között a legeré
lyesebben ő küzdött a klasszikus nyelvek ellen, de ő sem akarja őket 
kitiltani az iskolából, hanem csak megszorításukat kívánja és a gram
matikai módszernek a gyakorlati módszerrel való helyettesítését. 
A vallás tanítását is meg akarja tartani, de általános vallástant kíván, 
vagyis olyat, amely semmi tekintettel nincsen a felekezeti tankiilönb- 
ségekre. Trapp említett nézeteit legrendszeresebben főművében (Ver
such einer Pädagogik. Berlin, 1780) fejtette ki. Az ő leghívebb 
magyarországi tanítványa az a pedagógus, akiről itt részletesebben 
megemlékezem : Genersich János.2

Az előadott magyar vonatkozások némileg összefüggnek Gener- 
sichchel. 0 is evangélikus tanár volt. Késmárkon született 1761 aug.

1 Theodor Fritzsch : E. Ch. Trapp. Sein Leben und seine Lehre. 
Dresden, 1900.

2 Genersieh életét 1. Szelényi Ö. : Genersich János (1761—1823). 
Egy szepesi pedagógus I. Ferenc korából. Lőcse. 1914. n8°, 71 1.
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16-án. Szülővárosában és Pozsonyban tanult, majd 3Va évig tartóz
kodott Jenában, ahol filozófiai és teológiai előadásokat hallgatott. 
Hazatérve, két évig nevelő volt Calisch bárónál Biccsefaluban (Tren- 
csén m.). 1788-ban pedig a késmárki ev. gimnáziumhoz került tanárnak 
és ott működött, sokszor nehéz viszonyok között, addig, amíg a Ferenc 
császártól a két protestáns felekezet számára Bécsben alapított ev. 
teológiai tanintézethez meg nem hívták (1821). Itt halt meg 1823 
május 18-án. Genersich a hangyaszorgalmú, fáradhatatlan tudósnak 
a típusa. Úgyszólván egész életén át tanult és Írogatott és egészben 
véve szép olvasottságra és képzettségre tett szert. Különösen jártas 
volt a pedagógiai és történelmi irodalomban és lelkesedéssel olvasta 
a klasszikusokat. Főleg német forrásokból táplálkozott, bár tudott 
franciául és angolul is, legalább olvasva megértette. Magyarul keveset 
tudott. Jellemző ránézve és egész irányára, hogy nem annyira a 
német irodalom igazi remekíróit szerette és ismerte, hanem inkább 
azokat, kikben a felvilágosodás szelleme ólt. Kedvenc írói tehát a 
«Lipcsei kör», vagyis az ú. n. Bremer Beiträge írói (Gellert, Cramer, 
Rabener, Pfeffel stb.), továbbá a göttingai kör tagjai (Yoss, Hölty, 
Bürger stb.) ; az ú. n. populáris filozófusok (Garve, Engel, Abbt, 
Lichtenberg), végül a porosz költők : Gleim, Kleist stb.).

Az igazi nagyokat már sokkal kevósbbó olvasta, még leginkább 
Klopstockot, Wielandot és Lessinget, de azoknak sem a főműveit. 
A Kant-féle filozófia sem termékenyítette meg, amint általában a 
specifikus filozófiai problémáktól meglehetősen fázott és e téren 
Federt vallotta tekintélyének, ami eleget mond. Egyébként nagyter- 
mékenységű író volt, aki a történeti, aszketikus és neveléstani iro
dalmat művelte. Ránk nézve ezúttal csak az utóbbi irányú munkás
sága tartozik. Genersich e téren is tanult embernek, értelmes főnek, 
higgadt felfogású írónak és tiszta érzületű pedagógusnak bizonyúl, 
aki azonban nagyobb eredetiséggel, igazi alkotó erővel nincsen meg
áldva. Nem indul ugyan vakon mesterei után (akik egyébként szintén 
csak eklektikusok), de tanaiknak továbbfejtósére sem igen gondol. 
Általában kimondhatjuk, hogy nevelői és tanári működése első ide
jében alapos tájékozottságot igyekezett szerezni a korabeli pedagógiai 
irodalomban és erről okosan be is tud számolni, de ezen túl nem 
igen megy, legfeljebb, ha a tapasztalataiból leszűrt gyakorlati tanács
osai toldja meg az egyes nézeteket. Pedagógiai nézeteinek összefüggő 
ismertetése ezt az állításunkat minden oldalról igazolja. Nagyszámú 
munkái közül itt csak négy elméleti pedagógiai művét vesszük tekin
tetbe, míg ifjúsági olvasókönyveire csak futólag utalunk. Említett 
művei, illetőleg dolgozatai közül három német, egy pedig latinnyelvű. 
Pontos címök a keletkezés sorrendjében ez : 1. Über die Erziehung
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des weiblichen Geschlechts, besonders der höheren Stände für Eltern 
und Erzieher von Joh. Genersich, Professor in Késmárk. Geschrieben 
im Jahre 4787 zu Bitsilz in dem Trencsiner Komitat. Kézirat a 
M. N. Múzeum könyvtárában (299 Quart, Germ, alatt). Biosicán 
kezdte, de Késmárkon kiegészítette 397 lap, 450 §-ban. 2. Beiträge 
zur Schulpädagogik von J. G. Professor am Prot. Gymnasio illustri 
zu Käszmark in Ungarn. Wien, bey Joseph Stahet 4793. 235 lap.
3. Uber die jetzige Verfassung der Protestantischen Schulanstalten 
in Ungarn, nebst einigen Vorschlägen zu ihrer grösseren Vervoll
kommnung. Névtelenül megjelent értekezés a Joh. Wächter és Karl 
Cleynmann által kiadott «Allgemeine praktische Bibliothek für Pre
diger und Schulmänner» c. folyóiratban. III., 1—70. lap. Wien, 
1803—4. Ars Paedagogica. Johannis Genersy (sic !) anno 4843. 
Caesareopoli. Kézirat a késmárki ev. főgimnázium könyvtárában. 
(Coll. Ms. 357 alatt. 202. §.) Az első két munkának az ismertetését 
egybefoglalhatjuk, mert elveik, tanaik legtöbbnyire egyezők. Praktikus 
szempontból a második művel mint általános neveléstannal fogjuk 
kezdeni és hozzáfűzni az elsőből azt, ami nagyobb érdekű és főleg 
azt, ami a nőnevelésre vonatkozik. Ehhez csatoljuk az «értekezés» 
főgondolatait, ez a legeredetibb és legbecsesebb dolgozata, de kissé szét
folyó és rendszertelen. Legutolsó dolgozata dictatum : kézirat szerint 
adta elő, illetőleg'jmondta tollba a nevelés elméletét a késmárki fő
gimnáziumban, így már ez okból sincs nagyobb tudományos értéke, 
továbbá nem is csatol újat az ő pedagógiájához. A nőnevelésről szóló 
munkája lépten-nyomon a Campe-féle «Revision» hatását árulja el, 
de kitűnik belőle az is, hogy szerzőnk eredetiben is olvasta Kousseaut, 
meg Locke-ot. A «Beiträge» c. könyvében ellenben főleg Abbt, Trapp 
és Gedike hatására akadtam, mégis úgy, hogy a Trappé túlnyomó.

Főművében (Beiträge) Genersich az érdem  fogalmából indul 
ki. Az alapgondolatot bizonyára Abbttól1 vette, de önállóan méltatja 
a tanító hivatását, melyről Abbt külön nem szól. Konstatálja, hogy 
az érdem nem függ az emberrel veleszületett tehetségtől, nem is 
fűződik kizárólag egyetlen osztályhoz, hazem vannak oly rendek és 
állások, melyeknek viselői különös érdemeket szerezhetnek. Ilyen a 
nevelőnek az állása is. Ez az emberi társadalom nélkülözhetetlen tagja, 
az államnak a napja, melynek jótékony sugarainál a körülötte levő 
növények melegednek és kivirulnak. Ezután kellő átmenet nélkül (az

1 Th. Abbts Vermischte Werke. I. Vom Verdienste. Frankfurt & 
Leipzig, 1783. Abbt három cikkben szól az író, művész és lelkész (prédi
kátor) érdeméről. Genersich ez utóbbit jellemzően — mint a racionalizmus 
általában — «Lehrer der Beligion»-nak nevezi.
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áthidalások általában gyakran hiányzanak !) arról beszél, hogy a leg
több embert vagy egyáltalán nem nevelik, vagy elnevelik, azaz el
kényeztetik. Nézete szerint az első véglet még tűrhetőbb, mert az az 
anya, aki gyermekét elkényezteti, valóban saját vére gyilkosának 
tekintendő. Ép e két véglet kikerülése céljából kell léteznie «nevelő- 
művészetnek», mert hiszen az összes nevelési szabályokat igen jól 
lehet egy vagy több alapelvből levezetni és azután egésszé összefog
lalni. Csakhogy sokáig úgy volt, hogy a nevelés szabályait gyakor
latilag alkalmazták ugyan, anélkül azonban, hogy azok tudományos 
előadását szükségesnek tartották volna. De mi is hát a nevelés ? 
A felelet : az egész ember kiművelése az elérhető legnagyobb boldog
ság céljából. A boldogság pedig nem egyéb, mint a kellemes érzelmek 
állapota. (Trapp.) A nevelés már most az embert annyi kellemes 
érzelem iránt teszi fogékonnyá, amennyit kellő helyzetéhez és gon
dolkodásmódjához mérten élvezhet. (Trapp.) Az ember tehát bátran 
törekedhetik örömökre, de ezek között mégis az erényben való gyö
nyörködés áll első helyen. Ezután G. rátér a nevelés ágaira. Kiemeli 
ugyan, hogy a nevelés az ember testét-lelkét egyaránt felöleli, azon
ban mégis csak a szellemi erők kifejlesztése a fő, ami a tudományban 
és művészetben való tanítás és az erkölcsi képzés segítségével érhető 
el. Ehhez csatlakozik a testről való gondoskodás. Mivel pedig a ne
velés az embert emberré és polgárrá tartozik kiképezni, két «ismerés 
elv»-e az, hogy a természet törvényeit kövesse és hogy a növendéket 
a polgári társadalom hasznos tagjává nevelje. (Trapp.) Itt felmerül a 
nyilvános és magános nevelésnek a kérdése. G. pontokba foglalja 
mindegyiknek előnyeit és hátrányait s megállapítja, hogy a nevelés 
legjobb módja e kettő egyesítése, azaz: «eine Erziehungsanstalt im 
Kleinen». E megoldásban bizonyára Salzmann intézete lebegett esz
ményképül előtte. Mivel a nevelő oly fontos tényezője az államnak, 
a nevelés pedig oly felelősséggel járó hivatás, azért ezt a munkát nem 
lehet kiforratlan, tanulatlan ifjúra bízni, hanem ha valakivel, a neve
lővel szemben kell a legszigorúbb követeléseket támasztani. E kellé
kek pedig részint értelmiek, részint erkölcsiek. Ezekhez járulnak 
bizonyos külső tökéletességek is. Föltétlenül kívánatos az intellektuális 
műveltség Ez azt jelenti, hogy a nevelőnek a tudomány legfőbb 
szakmáiban otthonosnak kell lennie, értvén rajtuk nem annyira a 
filozófia és teológia szőrszálhasogatásait, melynek skolasztikus zagy
valékétól lehetőleg mentnek kell maradnia (1), hanem a praktikus 
életre szükséges ismereteket: a történelmet, földrajzot, természetrajzot, 
fizikát, széptudományokat, élő nyelveket és «természetesen» a tudós 
nyelveket. Legyen továbbá a nevelő pallérozott szívű és nemcsak be
csületes, hanem nemesen gondolkozó és cselekvő ember is. Legyen
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végül testileg fejlett és rendes külsővel bíró ember, hogy ebben is  
tanítványa példaképe lehessen. Nélkülözhetetlen végül a nevelőre az 
ember- és önismeret.

A nőnevelésről szóló munkájában részletesen felsorolja a házi 
tanító jellem.tulajdonságait, főleg Locke nyomán, ismerteti továbbá a 
szülők kötelességeit a házitanítóval és gyermekeikkel szemben.1

Genersich e mintegy bevezető fejtegetések után hozzálát a ne
velés munkájának a részletezéséhez. Elsőben a testi nevelésről szók 
Ezt pedig felosztja pedagógiai dietétikára, mely nem egyéb, mint a 
testnek és tagjainak épségéről való gondoskodás és pedagógiai gim
nasztikára, azaz bizonyos gyakorlatok végzésére, melyek célja az 
egészséget erősíteni és a tagokat hajlékonyakká tenni. E ponton meg
jegyzi, hogy őseinknek azért volt izmosabb, ellentállóbb teste, mert 
jobban követték a természet törvényeit, mint mi. Azonban megvan 
győződve arról, hogyha ma választás volna engedve a gyengébb 
szervezetű, de szellemileg knlturált és az erőstestű, de szellemileg 
iskolázatlan férfiak között, mégis az előbbieket választanok. Külön 
szól még a tisztaságról és mértékletességről, valamint ez utóbbinak 
különböző fajairól. (A nőnevelésről szóló munkája jóval részletesebben 
tárgyalja a testi nevelést Rousseau, Locke és a «Revision» megfelelő 
cikkei2 nyomán, illetőleg úgy, hogy azokra utal.)

A nevelés második oldala a szellemi, amely ismét értelmi és 
erkölcsi nevelésre különül. (Ez a felosztás megfelel a ma használtatni 
szokott kategóriáknak azzal a különbséggel, hogy az érzelmek neve
léséről teljesen megfeledkezik.) A szellem kiképzése a tanítás dolga, 
melynek általános célja a lélek felvilágosítása, azaz a lappangó szel
lemi erők fölkeltése. A szellem (értelem) körébe tartoznak az érző 
erő, képzelő erő, emlékezet, elmésség, elmeél, figyelem, elvonóképes
ség, összehasonlító képesség, ítélő erő, feltaláló erő és ész. A leg
többnek a gyakorlására néhány rövid utasítást ad. Mindezekben a 
fejtegetésekben írónk nem igen hatol a dolgok mélyére, de különös 
hibájául kell betudnunk, hogy az érzelemről és akaratról nem szól 
és azoknak egymáshoz és az értelemhez való viszonyát nem tisztázza. 
Ehelyett a tanítás tárgyaira tér át, de itt is inkább száraz katego
rizálást találunk, semmint érdemleges fejtegetést. Megállapítja, hogy 
a tantárgyakat a növendékek kora, neme, tehetsége («Genie») és

1 Y. ö. J. A. Oromé : Uber die Erziehung der Hauslehrer. Revision. 
X. 1—162.

2 Pl. I). Joh. Chr. Unzer : Diätetik der Schwängern. Revision, III. 
1—76. Campe : Von den Erfordernissen einer guten Erziehung von Seiten 
der Eltern vor und nach der Geburt des Kindes. Revision, I. 126—232.
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leendő hivatása szerint lehet csoportosítani. Majd a metodikával fog
lalkozik. Az elvi alap itt is hiányzik és ehelyett hallunk analitikus 
és szintetikus, rendszeres és nem rendszeres módszerről és ezek al
fajairól (amilyenek a sokratesi és aforisztikus) és végül abstrakt és 
érzéki módszerről. Úgy találja, hogy a rendszeres, szintótikus és 
abstrakt módszer nem való a zsenge kornak. Ezért legjobb az érzé- 
kítő ( =  szemléltető) módszerrel kezdeni és fokozatosan haladni az 
abstrakt és rendszeres felé. Helyesen jegyzi meg, hogy az általános 
módszer a tanító arravalósága és a tantárgy természete szerint mó
dosul. Ép oly figyelemre érdemes megjegyzése, hogy mindegyik em
bert a maga helyére kell állítani, hadd foglalkozzék hát a rendszeres 
elme abstrakt igazságokkal, az analitikus pedig történeti vagy ehhez 
hasonló tárgyakkal. Jól mondja, hogy általános szabályokat itt nem 
lehet adni, hanem csak sok tapasztalat és az illető tudományszak 
tökéletes ismerete igazít el a dologban. A következőkben nagyfontos
ságú kérdést, jelesen a fegyelem kérdését vizsgálja. Azt mondja, 
hogy a nyilvános tanítás lelke a tekintély, mely nélkül a tanító 
hasonlít a békák ama jószívű királyához, akivel kényök-kedvök sze
rint bánnak alattvalói. Kétségkívül üdvös dolog bizonyos szabályok 
megállapítása, ellenben bottal nem lehet a tekintélyt biztosítani. Az 
fog a növendékekkel leghelyesebben bánni, aki egyéni jellemüket 
ismeri. Majd a pedagógiai törvényhozásról, az iskolai törvényekről 
és a büntetések fokozatairól emlékszik meg. Utána pedig hirtelen az 
iskolák szervezéséről mondja el véleményét. Szemére lobbantja kora 
iskolájának, hogy a tanulmányi rend megállapításánál ügyet sem vet 
a növendékek leendő hivatására, ami számos bajnak a forrása. Van
nak ugyanis «egyetemesen szükséges», azaz minden életpályán hasz
nálható (pl. írás, olvasás, számolás] és vannak «relative hasznos» 
ismeretek, amelyek csak egyik-másik hivatásnál hasznosak és szüksé
gesek (algebra, taktika). E megkülönböztetés egyébként Trapptól való 
(i. m. 317 s k.). Jellemzően nyilvánul a felvilágosodás utilisztikus 
felfogása pedagógusunk következő szavaiban : «Ein unläugbarer Vor
zug unserer Zeiten ist es : dass das mit Recht aufgeklärt genannte 
Jahrhundert immer weiter vom alten scholastischen Wüste sich ent
fernt und an den wahrhaft brauchbaren und für das menschliche 
Leben zunächst nützlichen Kenntnissen immer mehr Geschmack 
findet» (i. m. 88.). A jelzett különbséget azonban G. szerint nem 
vették figyelembe és így történhetett, hogy az idegen és csakis a 
tudósoknak való nyelveket az elemi oktatás alkatrészévé és ezzel az 
álmából fölocsudó gyermeki lélek ízetlen táplálékává tették. Ezek után 
következik a tanintézetek felosztása, ami bizony a műnek ebbe a 
részébe, mely «didaktika», volna, nem igen való. Általános alapelv
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ként előrebocsátja, hogy a tanintézeteket a növendékek különböző 
szükségleteihez és az illető életpályákhoz kell alkalmazni. Ez alapon 
három főcsoportot különböztet meg : 1. Falusi és parasztiskolákat. 
2. Városi és polgáriskolákat. 3. Tudósiskolákat — bizonyára Gedike 
hatása alatt. A polgáriskolák felső osztályaihoz külön oktatásban 
volnának részesítendők a leendő kereskedők, iparosok, gazdálkodók, 
katonák és művészek. A tudósiskola négy faja vagy fokozata : a tri
viális iskola, az algimnázium, az akadémiai gimnázium és az igazi 
akadémia vagy egyetem. Ennél a részletes osztályozásnál és az egyes 
iskolafajok jellemzésénél Genersich természetszerűen a korabeli reális 
viszonyokat veszi alapul és sok megszívlelhetőt mond, mert az akkori 
ev. iskolák legtöbbjére bizony ráfért a reform. Pedagógusunk kifogá
solja, hogy alig van a tan- és nevelőintézetekben nevelési rendszer 
(Erziehungssystem) vagy terv, azaz fokozatos haladás a tanításban, 
úgy hogy a növendék rendszerint csak töredékes szellemi képzést 
nyer. E hiány oka szerinte vagy az iskola elöljáróságában, vagy a 
tanítókban, vagy az igazgató tehetetlenségében, vagy végül a tanítás 
célszerűtlen módjában kereshető. Hasonló baj szerinte a szükséges 
kompendiumok hiánya, ami a tanárt az áldatlan tollbamondásra 
kényszeríti. E pontnál Gedike törekvéseire utal.1 Nevezetes követelése 
Genersichnek az iskolai (ifjúsági) könyvtárak felállítása. (V. ö. 
Gedike i. m. 461).

Igazat adunk írónknak abban is, hogy bizonyos válaszfalakat 
akar felállítani az egyes iskolafajok közt, hogy azok sajátos hivatása 
kitűnjék, különösen az iskolai és az akadémiai vagyis a közép- és 
főiskolai oktatás kellő szétválasztását sürgeti, mert e két iskolafaj 
hatásköreinek az összezavarása abban az időben sok visszásságnak 
volt a szülőoka. Másrészt azonban kapcsolatokat kell teremteni az 
egyes fokozatok között, mert valamennyi iskolának hozzá kell járulnia 
az egy nagy cél : a szép és lehetőleg tökéletes épület felállításához. 
Az ő tapasztalata szerint az egyetemek nem törődnek a növendékek 
eddigi képzésével, erkölcsi mivoltával és irodalmi műveltségével. Az 
általános határokat abban látja, hogy az iskola a növendék első mű
velését eszközli, az egyetem feladata pedig az ember végső előkészí
tése jövendő hivatására; továbbá amíg az iskola az alapját veti meg 
a fiatal ember műveltségének, addig az egyetem azt betetőzi ; amaz 
a gyermek és ifjú lelkét az egyetemlegesen szükséges és részben 
relative használható ismeretekkel gazdagítja, emez a szétszórt isme-

1 Lásd : Gesammlete Schulschriften von Friedrich Gedike. Berlin, 
1789; kivált: «Einige Gedanken über Schulbücher und Kinderschriften» 
c. tanulmányát. 422—466.
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reteket rendszeresíti, kikerekíti. Egyszóval az iskolai nevelés általános, 
az akadémiai nevelés ellenben szakképzést nyújt. («Allgemeine Stan
desbildung.») Tehát a hasznos emberré és jó polgárrá való képzést a 
népiskola, a tudós képzést a tudós iskola, a hivatásra képesítő neve
lést pedig az egyetemi nevelés adja meg. Majd felsorolja a népiskola, 
triviális tudós iskola, öt osztályú gimnázium, akadémiai gimnázium 
és végül az akadémiák és egyetemek tantárgyait, mire nézve meg
jegyzendő, hogy itt nem a tényleges, hanem a kívánatos állapotokat 
ismerteti. Még ezekkel sem meríti ki a tantárgyakra vonatkozó mon
danivalóit, hanem gondos elemzés alá vetvén az «iskolai tudományo
kat», kiemeli, hogy vannak 1. olyanok, amelyeket elhanyagoltak pl. a 
hazai irodalom, egészségtan, antropológia, enciklopédia, archeológia, 
ökonómia stb., 2. olyanok, melyeket eddig helytelen módon taní
tottak, aminők a latin és görög nyelv. E tárgyaknál vallomást tesz 
az ő humanista érzületéről, mert kijelenti, hogy e tárgyakat nem a 
grammatikai módszer szerint kellene tanítani, hanem a fősúlyt az 
olvasmányra vetni, hozzácsatolva irodalmi és történeti jegyzeteket. 
Ő csakugyan igy is tanította e tárgyakat Késmárkon, csakhogy nem 
volt hajlandó az élő nyelvre való fordítást megengedni, amit a dísz
vizsgálatokon megjelent vendégek olykor-olykor meg szoktak volt 
kívánni. 3. Némely tudományt egészen elhagyhatónak tart, pl. az ékes
szólás elméletét,1 polemikát, egyházjogot. 4. Másokat ismét össze kellene 
vonni : a teológia skolasztikát, logikát, metafizikát. 5. Végül vannak 
tanulmányok, amelyek anyagát bővíteni kell, így a görögök és rómaiak 
klasszikus stúdiumát (e pontban tehát nem csatlakozik a filan- 
tropinusok álláspontjához 1), a földrajzot és történelmet. Ezeknek a 
kifejtéséhez fűzi azt a megjegyzését, hogy nem elegendő a tanulmá
nyok célszerűbb rendezése, hanem a reformnak «a capite et membris» 
kell történnie, vagyis megfelelő tanerőkről is kell gondoskodni.

Hogy az eddigiekben Genersich oly sokszor bírálatot gyakorol, 
az nemcsak arra vezethető vissza, hogy a filantropinisták reform
tervével jobbára egyetértett és azokat visszhangozza, hanem arra is, 
hogy a korabeli iskolákon vélt e tervekkel és javaslatokkal segíteni. 
E hosszadalmas fejtegetés után felveti azt a kérdést, hogy miben áll 
az iskolai tanulmányok célszerű előadása, vagyis mikép kell őket ke
zelni, ami természetesen a már korábban elmondottak ismétlésére ad 
alkalmat. (Ez a rendszertelenség különben jellemző vonása a legtöbb 
filantropista pedagógusnak.) Miután nehány jó tankönyvet ajánl (Funke, 
Stuve, Schulz) sorba veszi az egyes tantárgyakat és módszeres meg
jegyzésekkel kiséri. Az alapismeretek (írás, rajz, olvasás, számolás,

1 V. ö. Trapp i. m. 408.
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helyes beszéd) tárgyalásánál egyszerűen Trapp nézeteit teszi magáévá 
(i. m. 354, 400, stb.). Mindegyiknél kiemeli a szemléltetést és ön- 
tevékenységet. Majd áttér a tudományok második csoportjára : az 
emlékezet tndományaira vagyis a történelemre és annak segédtudo
mányaira. (A tanulmányoknak ezen sokféle szempontból végzett fel
osztása nagyon is az áttekinthetó'seg rovására megy.) Nagy kedvvel 
szól róluk, hiszen a klasszikus tárgyak mellett a história volt életé
nek legkedvesebb stúdiuma és ép idevágó munkái hoztak számára 
legtöbb sikert. Érthető tehát az a feltűnő szélesség, melyet e tan
tárgynak szentel. Nyolc kurzusban szeretné tanítani (hazai történe
lem, a legújabb kor történelme, újkor, ókor, matemat.-fizikai polit, 
földrajz, etnográfiai áttekintés, a hazai történet és földrajz részle
tesen, államtörténet statisztikával egybekötve). Hangsúlyozza, hogy a 
történetnek pragmatikusnak kell lenni, de a gyakorlati eljárás mindig 
alkalmazkodni fog a növendék szellemi színvonalához. E tárgy taní
tásának könnyítésére Schlözer és Trapp javaslataira utal (krono
logikus és szinkronisztikus tabellák, térképek, történeti játékok 
Trapp i. m. 379, Schlözer : Abriss der Weltgeschichte. Göttingen, 
1785. 81, 82, 91, 108 sk.). Szívesen konstatáljuk, hogy e tárgy metó- 
dikájába mélyen behatolt és fejtegetései — bár nem eredetiek — ma 
sem veszítették órdekességöket. Következik a tudományok 3. csoportja : 
természetrajz és természettan. Érdekesebb megjegyzései közül fölemlít
jük, hogy itt is megkívánja a szükséges fokozat megtartását, továbbá 
azt, hogy a természetrajzot technológiával kell egybekapcsolni és 
alkalomszerűen a természet három országának gazdasági hasznára 
utalni. A tudományok 4. csoportjában: a nyelvtanulmányban kár
hoztatja a hagyományos grammatikai módszert és ellene főleg Trapp 1 
érveivel száll síkra, de hasonlíthatatlanul melegebb érzéssel viseltetik 
irántuk, mint mestere. Kijelenti azonban, hogy nem kell mindenkire 
rákényszeríteni, így pl. a görög nyelv csak a tudósoknak és teoló
gusoknak való, a latin nyelv tanítása alól pedig fölmentendők a leendő 
gazdák, iparosok, a katonai növendékek (ha nincsen nyelvérzékök !) 
és a női nem. О is vallja azt a «Port-Koyab, Katichius s mások óta 
feledésbe nem merült nézetet, hogy a klasszikus (idegen nyelvi) taní
tásnak csak akkor szabad megkezdődnie, ha a növendék az anya
nyelvén már tisztán és világosan tudja magát kifejezni. Az ókori 
kultúráért való rajongása továbbá nem tartja vissza tudósunkat attól 
a megjegyzéstől, hogy a latin nyelv uralma minden népnél és minden 
korban a hazai nyelv és kultúra kárára volt, ennek következményét 
a magyar nyelv javára azonban nem vonja le, sem most, sem később.

1 Trapp : Ueber den Unterricht in Sprachen. Revision, XI. 453. s k.
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De hogy is tette volna, mikor kortársa, a kitűnő Berzeviczy Gergely, 
a késmárki iskola felügyelője, akivel Genersich sűrű összeköttetésben 
állott, a latin nyelvet szerette volna hivatalos nyelvvé tenni ! Ennyire 
nem érezte át e kor, hogy «nyelvében él a nemzet». A latin tanítás 
módszerét illetőleg Genersichünk egyébként egészen Gedikéhez 1 hajlik, 
annyira, hogy még Campe latin Robinsonját (Lieberkühntől) is akarja 
tankönyvül alkalmaztatni. Ugyancsak az ő hatása alatt állapítja meg 
a latin és görög nyelvstudium tantervét, ajánlja Gedike tankönyveit 
és kifejezi azt a helyes kívánságát, hogy az óklasszikus irodalom 
tanulmányát össze kellene kapcsolni az újkori irodalommal. Mellőzve 
a széptudományok és művészetek, vagyis a humaniórák pontosabb 
meghatározásának kevéssé sikerült kísérletét, csak megállapítjuk, hogy 
ezek képezik az iskolai tanulmányok ötödik csoportját A széptudo
mányokhoz számítja az esztétikát, a retorikát, poétikát és zenetant ; 

'a művészetekhez pedig a festészetet, rajzot, építészetet, kertészetet, 
táncművészetet, színészetet s mimikát és a fiziognomikát (1) Ezek 
közül szerinte az iskolába valók a retorika, poétika és általános esz
tétika, utóbbi legfeljebb az akad. gimnáziumba, magánstudiumul szol
gálhatnak a zene és rajz. Az esztétikai érzék fejlesztéséről külön nem 
szól. Bármennyire kedveli is személyileg a latin-görög irodalmat 
(melyből németnyelvű műfordításokat készített vagy a remekművekről 
értekezéseket is írt, pl. a Rumy poliglott «Musenalmanach»-ja2 ré
szére) újból hangsúlyozza, hogy a hazai literaturát nem szabad a 
humanisztikus tanulmányok kedvéért elhanyagolni, «hiszen — úgy
mond — csak nem lehet az újabb tan- és nevelőintézeteknek az a 
eóljok, hogy rómaiakat képezzenek» (i. m. 190.). Sőt fölveti azt a 
kérdést is, hogy miért van a klasszikái íróknak még mindig abszolút 
értékök ? Felelete igen érdekes. A jelenség okát a két régi nyelv töké
letességében és a görög géniusz és a római szellem kiválóságában, 
kiműveltségben és eredetiségében találja. Azonban összehasonlítva az 
újkor irodalmi alkotásaival, kijelenti, hogy a régieket a «géniusz és 
ízlés», vagyis az alsóbbrendű lelki tehetségek alkotásaiban illeti meg 
az elsőség; az újakat pedig a magasabb, értelmi képességekre vonat
kozó művekben, tehát a tudomány terén (i. m. 193.). A még hátra
lévő tanulmányok (tiszta és alkalmazott matematika, filozófia és 
vallástan) teszik a VI. csoportot. Csak a két utolsóról nehány szót.

1 Gedike i. m. «Gedanken über die Gedächtnisübungen» c. érteke
zése kivált. 280. lap és 155.

2 Musenalmanach von und für Ungarn auf das Jahr 1808. Herausg. 
von Karl Georg Rumi, Leutschau. Genersich itt Lukianos Charonjáról 
értekezik.
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Állásfoglalása e két tárgyban jellemzi benne a filantropinust. A filo
zófiai tanítás feladata szerinte nem lehet dogmatikai rendszeres szaj
kóknak (Nachbeter), hanem önálló gondolkodóknak (Selbstdenker) a 
képzése. A filozófia műveli az észt és képezi a szívet. Tanulmánya 
föltételezi az ember testi és lelki szervezetének az ismeretét. A filo
zófia végcélja pedig az életbölcseség, vagyis a boldogsághoz való út
mutatás. Itt említjük meg azt a szintén egészen filantropinus ízű 
követelését, hogy a felsőbb intézetekben célszerű «enciklopédiát» 1 is 
kellene tanítani. A filantropinizmus egyik legkedveltebb jelszava volt 
a vallástanilás reformja.2 Mivel a vallási képzeteket racionalista állás
pontjuknak megfelelőleg szintén az ész bírálata alá vetették, a pozitív 
egyházi tanoknál többre becsülték az ú. n. «természetes» vallást. 
Ezzel függ össze az a követelésük, hogy az iskolákban a felekezeti 
különbségeket elhagyó általános vallásoktatást kell nyújtani. Csak az
után, ha a növendék már megerősödött benne, következzék a fele
kezeti oktatás, melyet legjobb teljesen az egyháznak átengedni. A val
lástanításban pedig a fősúlyt a morálra helyezik és sokszor annyira 
mennek, hogy még a bibliai történeteket, legalább az alsó fokon el
hagyják és költött gyermeki történetekkel pótolják, pl. még Salzmann 
is, akinek azonban sok érdeme is volt abban, hogy a vallásos nevelés 
terén a tudás helyett a kedély és érzület képzését hangsúlyozta és 
gyakorolta.

A jelzett vonások legtöbbje megtalálható Genersichnél is, de 
általában mérsékeltebb, óvatosabb mintaképeinél. Jellemző e szem
pontból az «eredendő bűn» kérdésének az érintése (legelső művében). 
Ezt a tant a filantropinusok mind elvetették. G. kijelenti, hogy ő 
nem akarja kétségbe vonni ez uralkodó tan érvényét, már amennyire 
a teremtő fenségéhez és az ember természetéhez méltó, de helyes 
megfigyelésnek tartja azt, hogy az emberi nyomorúság túlnyomó része 
nem az emberi természet romlottságából, mint inkább a helytelen 
nevelésből származik. A vallástanítás menetét illetőleg azt vallja, 
hogy ne kezdjük túlkorán a teológiai rendszerrel és a felekezeti tan
különbségekkel, hanem az általánosan elfogadott gyakorlati vallás

1 Ezt Berzeviczy Q. is kívánja kerületi felügyelői székfoglaló be
szédjében. Gaal J. i. m. 83.

2 Bobért Czilchert : Zum Beligionsunterricht im Zeitalter der Auf
klärung. Leipzig, 1898. Campe gyermekek részére irt pszichológiájának 
magyar fordítója (Nagy S.) előszavában szintén elfogadja a racionalizmus 
alapelveit és kérdi : «Nem jobb volna-é . . . először ugyan a’ természeti, 
azután pedig a’ keresztyén Vallás Czikkelyeire oktatni?» Psychologia. 
Campebó!. Pozsonyban és Komáromban 1794. XII. lap.
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igazságaival (Isten léte, a gondviselés, az emberi szellem halhatatlan
sága, az erény kötelessége). Az igazi vallástan sem nem dogmatika, 
sem nem morál, hanem «félénk rendszer nélkül a maga forrásából 
(=  ész) vezeti le illő rendben a vallási igazságokat». Hibának tartja, 
hogy a vallási épülést meghatározott helyre és időre korlátozzák és 
megköveteli a gyermek olyatén vallási irányítását, hogy észszerűen 
tudjon hinni. Kiemeli továbbá, hogy az igazi vallás szelleme az 
emberszeretet és a tolerancia ; haszna pedig kivált az ember meg
nemesített gondolkodás és cselekvés módjában mutatkozik. (Patetikus 
szavakban magasztalja a vallást első műve 4-46. §. is, hol a vallásos
ságot a leány legszebb díszének mondja.) Azonban e tekintetben is 
sokat Trapptól1 vett át. Miután még hangsúlyozza, hogy a különböző 
tárgyakban közlendő ismereteket kapcsolatba kell hozni egymással és 
miután felemlíti, hogy a jó tanítás kellékei a világosság és melegség, 
áttér a nevelés utolsó részére : az erkölcsi nevelésre (vagyis a szív 
képzésére). Ez szerinte kettőből áll. Egyfelől a hajlamok (ösztönök) 
irányításából (itt Federre 2 utal), másfelől a jóravaló szoktatás, ille
tőleg a helytelen cselekvésről való leszoktatásban. Majd csoportosítja 
az ember «alapösztöneit», de csak néhányról szól részletesebben (ön
szeretet, tevékenység, szabadság). Felosztása itt sem következetes, az 
elvi kifejtés itt is hiányzik és az ösztönök összefolynak. A szoktatás 
kérdése alkalmat ad neki a jutalom és büntetés tárgyalására. Termé
szetes és pozitív jutalmat és büntetést különböztet meg és e tekintet
ben is magáévá teszi Trapp és Gedike nézeteit.3 Ha a szoktatás 
ugyanazon cselekvés gyakori ismétlése segítségével megy végbe, a le- 
szoktatás elve ép ellenkezőleg az illető erkölcstelen készség vagy cse
lekvés megakadályozása vagy gyengítése az ellenkező erkölcsi hajlam 
felkeltése által. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eszköze azonban sze
rinte — mint a legmodernebb pedagógia szerint is — az élő példa. 
E szakasz befejezéséül még megemlíti, hogy tulajdonképen csak egy 
erény létezik, de ennek különféle nyilvánulásai vannak, ezeket az 
egyes erényeket aztán fel is sorolja. Főműve utolsó fejezeteiben kíván
ságait és javaslatait foglalja össze, de ezeket célszerűbb lesz érteke
zésének indítványaival együttesen ismertetni. így tehát most nőneve- 
léstani munkájának főbb részeinek a bemutatására térünk át. E mű 
első fele általános neveléstan (a 217. §-t bezárólag), azontúl a nő
nevelés elmélete (még pedig a háznál történendő leánynevelés elmélete),

1 Trapp i. m. 270 s. k.
2 Feder : Grundlehren zur Kenntnis des menschlichen Willens. 14 1.
3 Trapp i. m. 227 s. k. Gedike i. na. főleg: Hoffnung und Furcht, 

Lob und Tadel anf der Wage der Pädagogen. 40—75. lapokon.
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amiről azonban a szerző sokszor megfeledkezik. Ez a mű jóval élén- 
kebb nyomtatott főművénél, melyben a sok kategorizálás fáraszt és 
untat, bár a szerző némelykor itt is kizökken a száraz értekező 
stílusból és egy lelkesült felkiáltással vagy szívhez szóló aposztrofálással 
végzi a szakaszt.

Genersichnek némi prakszisa is volt a nőnevelés terén, amennyi
ben Calisch báró házánál annak leányát és két Prepay bárónőt taní
tott. Bizonyára ebből a gyakorlatból nőtt ki ez a műve, melynek 
számára kiadót nem talált. Ez egyike a legelső munkáknak, melyek 
Magyarországon a nőneveléssel foglalkoznak.

A műből kitűnik, hogy írónk elvi ellensége a koedukációnak. 
A fiú- és leánynevelés között különbség van •— úgymond — mely 
részben az eltérő tulajdonságok által megkövetelt eltérő bánásmódban 
rejlik, részint pedig oly tárgyak elhagyásában, melyek a női nemnek 
nem valók. Kivételt legfeljebb egyes tudós nők képezhetnek, de ezeket — 
mondja G. — «nem szeretném sokszorosítva látni». Mivel sem a tu- 
dákosság, sem a magas bölcsesség nem való a nőnek, ezért sok tudo
mány fölöslegessé lesz rá nézve, amilyenek a diplomáciai tanultság, 
az asztronómiai és algebrai ismeretek, metafizikai spekulációk, klasz- 
szikus nyelvek. Ezek ellenében meg kell tanítani a kézimunkára, 
különösen pedig a háztartás vezetésére, ami előkelő nőknél sem 
szégyen (v. ö. Campe: Väterlicher Bat für meine Tochter. Braun 
schweig, 1789.), azután élő nyelvekre, művészetekre stb. A női nem 
testi nevelését általában Villaume 1 nyomán ismerteti; de sem ennek, 
sem a nők erkölcsi neveléséről szóló szakasznak nem szükséges hosz- 
szább fejtegetést szentelni. Azért csak a szellemi képzés (tanítás) kö
réből ragadok ki egy pár figyelemre méltóbb mozzanatot. Legérde
kesebb, amit írónk a leányok nyelvi és irodalmi tanulmányairól 
mond, mert amíg — úgyszólván — egész művén végig taposott nyo
mokon haladt, itt nyilik alkalma a speciális hazai viszonyokról is 
nyilatkoznia. Láttuk, hogy a holt nyelveket nem veszi föl a leányok 
tanulmányi rendszerébe, hanem csakis az élő nyelveket. De melyek 
azok ? Genersich a német nyelvet veszi föl anyanyelvűi, mellette 
azonban szükségesnek tartja a hazai nyelvek közül a magyar és tót, 
az idegen nyelvek közül pedig a francia és kivált az angol nyelv 
tanulását. Hadd idézem szószerint, amit a magyar nyelvről mond : 
«Ha a magyarok ázsiai nyelve nem is tarthat igényt az emberi tudo
mány feldolgozására (sic!), annak ismerője mégsem tagadhatja meg 
tőle a kiműveltséget és kiváló szépséget, amennyiben Gallia nyelvé-

1 Villaume : Von der Bildung des Körpers in Rücksicht auf die 
Vollkommenheit und Glückseligkeit der Menschen. Revision VIII., 213—240.
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nek folyékonyságát, a brit és német nyelv komolyságával és méltó
ságával egyesíti magában : kétszeres szégyen volna Magyarország 
minden lakójára, ha ezt a nyelvet nem ismerné, mert a nemzet szel
lemét a maga el nem gyengített erejében egyedül az tarthatja meg. 
Nyelve volt a mi nemes elődeinknek és megvan e nyelven a szó
noklás és költészet sok szép műve. Úgy látszik, hagy megnyilvánul 
benne a nemzet nagylelkűsége és szellemi ereje. Ezt a nyelvet be
szélték azok a hősök, akik bátorságukkal és a hatalmas szomszédaik
kal folytatott háborúk által kitüntették magukat. Sokszor visszaszorí
tották Mohamed gyermekeit határaikról és megvédték a nyugati 
országokat a legborzasztóbb dúlások és rabszolgaságtól. Nem is az 
ellenség hatalma, hanem saját belső egyenetlenségök által győzettek 
le, de csakhamar visszanyerték szabadságukat az osztrák uralkodóház 
segítségével. Az ő maradékaik azonban tiszták maradtak az idegen 
szokásoktól, még él és működik bennök a nemes ősök szelleme és 
amilyen hamisítatlanok az erkölcseik, olyan hamisítatlan a nyelvök 
is. » (§. 4-12.) E lelkes szavak hallatára azt hihetnők, hogy a mi írónk 
egyik előharcosa lesz majd a magyar nyelv jogainak. Pedig bizony 
nincsen úgy. ő  maga mindvégig csak keveset tudott magyarul és az 
iskolai tanításban egyáltalán nem karolta fel. Ez részben azzal függ 
össze, hogy fiatal korában nem tanulta meg, jóllehet egy évig Debre
cenben volt magyar szóra, később pedig már nem volt alkalma rá, 
amit sajnálkozva említ egyik levelében. Genersich tovább haladva azt 
mondja, hogy a nyelveken kívül jó korán be kell vezetni a leányokat 
a költészet remekeibe is, mint pl. különösen a következőkkel kell őket 
megismertetni : Gellert, Stolberg, Gessner, Cramer, Klopstock, Hölty, 
Wieland, Götter ; Homerossal is, de német fordításban. Ezenkívül 
erkölcsileg kifogástalan regények és drámák adhatók a leányok ke
zébe. Nem maradhatnak el az ismeretterjesztő olvasmányok sem, pl. 
Campe, Salzmann. Weisse, Schummel, Papst művei. Végezetül sorra 
kerülnek népszerű filozófiai iratok és a legkitűnőbb történetírók, főleg 
az angolok.

Még csak két dolgot említek föl e műből. Az egyik az, hogy 
Genersich sejt már valamit abból, amit ma az individuális különb
ségek pszichológiájának, illetőleg karakterológiának nevezünk. « A tem
peramentumok» című (pszichológiai szempontból meglehetősen el
avult) fejezetben ugyanis felsorolja a tanuló ifjúság jellemvonásait és 
hibáit, hogy a tanító ezeket ellensúlyozhassa. Hasonlókép szól később 
a női nem speciális lelki tulajdonságáiról (órzelmesség, hiúság és itt 
Wieland Agathonjára utal). A másik megjegyzésre érdemes körül
mény, hogy Genersich munkája több helyen élesen kifakad a francia 
divat, francia szellem, franciáskodó életmód ellen Kárhoztatja tehát

21*
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a szülők аша szokását is, hogy leányaik nevelését a többnyire köny- 
nyelmű francia nevelőnőkre bízzák, akik a gondjaikra hagyott leányok 
gondolkodását megmételyezik. Helyettök G. az angol nevelőnőket 
ajánlja annál is inkább, «mert az angol kultúra jobban megfelel oly 
nemzetnek, mely bátorság és nagylelkűség által mindig kitűnt és 
ázsiai eredetének megfelelőleg inkább a csendes magánosság foglal
kozásait kedvelte, mint a társas élet sokszor ízetlen örömeit» (!) 
230. §. Az angol kultúrának ez a meleg pártolása bizonyára rokon
szenvesen érint bennünket éppen most, mikor annyi szó esik ez angol 
nyelvnek és irodalomnak a középiskolába való beillesztéséről, remél
hetőleg, hogy végre-valahára megfelelő eredménnyel.

Már az eddigi tartalmi elemzés folyamán volt alkalmunk látni, 
hogy Genersich nincsen megelégedve a korabeli tanügyi állapotokkal 
és teljes meggyőződéssel helyesli a filantropinusok mérsékelt reform- 
törekvéseit, melyekkel azok a legkiáltóbb bajokon segíteni akartak. 
Ezek szerint az eszmék szerint szeretné ő a magyarországi ev. 
iskolákat is megreformálva látni. Már a «Beiträge»-ben többször 
utaltunk ilyféle kívánságaira és javaslataira, de ezeknek külön érte
kezést is szentelt. Mivel ebben is sokszor ismétli magát, vagy olyat 
kíván, amit a «Beiträge»-bői már ismerünk, néhány rövid pontba 
szoríthatjuk össze főbb kívánalmait. A «Beiträge» kihangzásában 
Bölcs Lipót, azaz II. Lipóttól várja vágyainak a teljesítését, azonban 
mire a mű megjelent, Genersich eszményképe már nem élt. Kíván
ságai itt a következők voltak : 1. Az igazi tehetségeket tekintettel 
azok születésére és vallásfelekezetére állami költségen kellene nevelni. 
2. Úgy a nyilvános, mint a magántanítónak tisztességes rangot kell 
biztosítani, ha pedig megrokkant, megfelelő nyugdíjat, amint a ki
szolgált katonákkal teszik. 3. Segíteni kell a tanítók terhein és őr
ködni afelett, hogy idő előtt össze ne roskadjanak a túlfeszített mun
kától. Ehhez járulnak a névtelen értekezés következő javaslatai :
4. Kívánatos az iskoláknak harmonikusabb organizációja a tanulmányi 
rend és a tanítók egymáshoz való viszonya tekintetében (=  Szolgá
lati pragmatika !) 5. Alkossunk külön iskolai törvényszéket a növen
dékekből, ennek ítéleteit a tantestület azután jóváhagyná vagy el
vetné. 6. A tanítók és növendékeik viszonyának szorosabbrafűzése 
céljából iskolai ünnepségek, gimnasztikái játékok, kirándulások ren- 
dezendők. 7. Csak feddhetetlen jellemű tanítók alkalmaztassanak, a 
jókat pedig buzdítani kellene jutalmazással vagy elismeréssel. 8. Kívá
natos az eddigi tantárgyak revideálása, a módszer javítása. 9. Szük
séges volna szemináriumok felállítása a leendő falusi lelkészek és 
néptanítók számára. 10. A Németországba induló és onnan visszatérő 
ifjakat szigorú vizsgálatnak kellene alávetni ismereteik és erkölcseik



szempontjából és az arravalókat előre egy bizonyos szakkal való fog
lalkozásra ösztönözni. Befejezésül egy teljes tanintézet (kollégium) 
tervezetét adja, mely azonban az ev. gimnáziumok ama status quoját, 
hogy a legfelsőbb osztály egyes tanfolyamaiban (prima) már akadé
miai, illetőleg szaktudományokat adtak elő (dogmatikát, etikát, teo
lógiai enciklopédiát, ó- és új-szövetségi írásmagyarázatot, pedagógiád 
filozófiát, politikai tudományokat) fönntartja. E tervezetnél egyébiránt 
fontolóra kell vennünk, hogy a magyar ev. egyház — megfelelő 
főiskolák híján — így kívánta biztosítani vagy legalább előkészíteni 
leendő tanárainak és lelkipásztorainak szakszerű kiképzését, melyet 
aztán a legtöbbnél 2—3 évi tanulmány Németország valamelyik egye
temén kiegészített és befejezett." Nem tartom szükségesnek Gener- 
sich ezen javaslataira, melyek között utópikus alig van és melyek 
legtöbbje a konkrét élet szemléletéből nőtt ki, hosszasabban kiter
jeszkedni. Csak annyit jegyzek meg, hogy meglehetősen vegyesek, 
amennyiben a didaktikai és szervezeti kívánalmak és javaslatok nin
csenek tisztán széjjelválasztva, úgy hogy itt is szembeötlő az elvi 
alap hiánya. Másfelől bizonyos, hogy az egyes óhajtások jogosultsága 
ellen alig lehet kifogást tenni és hogy fájdalmas érzés fog el ben
nünket arra a gondolatra, hogy mily rettentő akadályokkal kellett a 
XIX. század elején a szegény tanárságnak megküzdeni, mikor jelenők 
sívár, jövőjük pedig bizonytalan volt. Leveleiben Genersich sokszor 
fel is panaszolja súlyos helyzetét és bizony, ha családi viszonyai és 
gyenge orgánuma megengedték volna, ő is szívesen felcserélte volna 
tanári állását egy papi állással, hiszen ez volt akkor az egyetlen 
«előmenetel» a felekezeti tanárok számára.

Mellőzhetem Genersich latin munkájának bővebb ismertetését, 
mert lényegében újszerűt nem csatol általunk már ismert pedagógiai 
nézeteihez. Csak annyit említek meg, hogy itt megkülönbözteti az 
ifjúkor három időszakát, hogy különös részletességgel szól a vallás
tanításról (megemlékezik pl. Bousseau és Basedow nézeteiről), a leg
több szakasznál egy kis bibliográfiát nyújt, a nyelveknél már nem 
említi a magyart és végül igen röviden érinti a szexuális pedagógia 
(a filantropinusok e kedvelt témájának) egyik fejezetét. Mindössze 
ennyit mond : «Instinctus sexualis in multis pueris citius quam ere
di túr plerumque vigere incipit. Idem augmentis et objurgationibus 
meris compesci nequit. Excessus tarnen onanitici, in quos hand raro 
erumpit præcaveri possunt, si pueri 1. durante lectione haud ultra 
commoditatem sedere jubeantur. 2. Si extra lectionem phantasiam 
eorum rebus occupemus, quae cogitata sexus sequioris omnia pro- 
pellunt. 3) Si corpus ludis laboribusque gimnasticis fatigemus» (i. m. 
109. §.).
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Ép oly kevéssé kell részletesen taglalnom Genersich másik 
irányú pedagógiai munkásságát : ifjúsági olvasókönyveit. Csak kettó't 
említek. Az első « Wilhelmine». Ein Lesebuch für Mädchen von 
10—15 Jahren zur Bildung des Herzens und des Geschmacks. 2 rész. 
Wien, 1811. Ennek párja «Alfred». Ein Lesebuch für Jünglinge von 
15—20 Jahren stb. 2 rész. Wien, 1812. Az elsőnek a tartalmát ké
pezik: Jellemrajzok, mesék és elbeszélések, leírások, levelek, utazás a 
Kárpátokba, idillek, Sokrates beszélgetései Xenophon után, elégiák, 
epigrammák, sarádok, talányok, énekek. Yégül az orleánsi szűz, Lady 
Gray és néhány kiváló római nő életrajza. A másodikban — ifjaknak 
lévén szánva — találunk ezenkívül értekezéseket, beszédeket, törté
neti párhuzamokat, lírai antológiát, tanító költeményeket, nagy férfiak 
életrajzát (Sokrates, Nagy Alfréd). Szerzőt mindkét művében az esz
tétikai és erkölcsi szempont vezette, de erősebben ez utolsó. A közölt 
darabok nagy része idegen szerzőktől származnak és itt persze fent- 
említett kedvenc írói dominálnak, de szerepel Schiller, Lessing, 
Wieland, Jean Paul, Herder, Goethe, sőt last, not least egy értekezés
sel (a temperamentumokról) Kant is. Magától Genersichtől főleg az 
«erkölcsi jellemképek» és történetek meg levelek származnak. A költői 
és prózai műfajok kiválogatását illetőleg megjegyzendő, hogy sokszor 
nem felelnek meg a jelzett korosztálynak, hogy az egyes történetek
ben kevés az invenció és végül, hogy Genersich stílusa sokszor túl- 
virágos vagy szónoki. De annak a körnek, amelynek szánta, ezen 
műveivel kétségkívül tisztességes lelki táplálékot adott, bár Magyar- 
országban ezen könyvei nem igen terjedtek el.

Azt hiszem, sikerült kimutatnom, hogy elsősorban a német 
filantropinizmus hatása ismerszik meg írónk munkásságán, főleg azé 
az irányzaté, mely barátságosabb magatartást tanúsít a humanisztikus 
tanulmányok iránt, tehát kompromisszumot köt a neohumanizmussal. 
Ha neveket akarnánk említeni, azt mondhatnók, hogy elsősorban 
Trapp és Gedike befolyásolták elhatározólag pedagógiai nézeteit, hi
szen a félreismerhetetlen egyezéseket volt alkalmunk megállapítani. 
Ugyancsak ismételten utaltunk arra is, hogy Genersich elméleti né
zeteiben igen kevés az önállóság, hogy lehetőleg a külföldi tudósok 
nézeteihez csatlakozik és legfeljebb a neki nem tetszőt vagy meg 
nem felelőt hagyja el (pl. nem foglalkozik részletesebben a tanügy 
szekularizációjával, a szexuális pedagógiával, az egységes iskola kérdé
sével stb.), de a illan tropin usok többi eszméi valamely formában 
mind megjelennek nála és az ő argumentumaiknak is többnyire hű 
követője, úgy hogy a filantropista pedagógusoknak (hozzávéve még 
Bousseau-t és Locke-ot) becsületes és eszes feldolgozójaként, tehát 
eklektikusnak tűnik fel. Ha ebben igazunk van, és műveinek tartalmi
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elemzése — úgy hiszem — kétségtelenül meggyőzött róla, akkor eleve 
várható, hogy a filantropinusok hibáiban is fog osztozni. Es ez tény
leg így is van. Az ő művein is végigvonul a filantropista pedagógiá
nak és vele az egész felvilágosodásnak öntelt optimizmusa, józan 
utilizmusa és eudaimonizmusa, egyoldalú intellektualizmusa, bár igaz, 
hogy óvatos természetének megfelelőleg mindez nála jóval enyhébb 
formában nyilvánul, mint az ő tekintélyeinél. Azonban e pedagógiá
nak a legnagyobb hibája mégis csak az, hogy nem nyugszik elvi, 
nem nyugszik tudományos, filozófiai alapon. Egyik képviselőjénél sem 
találunk (még Trappnál sem) igazi pedagógiai rendszert : az egyes 
részeknek, tanoknak egységes elv szerint egybekapcsolt egészét. Az ő 
pedagógiai munkáik általában hasonlítanak az orvosi rendelvények 
gyűjteményéhez, ahol a recipék csoportosítása csak külsó'leges. Ezért 
oly fárasztó és szinte zavaró — tagadhatatlan érdemeiktől eltekintve — 
ezeknek a munkáknak a tanulmányozása. Az ember szinte azt a 
benyomást kapja, hogy az író nem tud betelni a pedagógiai impera- 
tivusok, a jó tanácsok felsorolásával1 És ez a legnagyobb fogyatko
zása Genersichünk pedagógiájának is. Meglátszik rajta, hogy szerzője 
művelt, okos ember, nemes törekvésű, hivatása magaslatán álló és 
azt magasra értékelő nevelő, de mintha nem volna egységes világ
nézete, mintha nem tanulmányozta volna eléggé a filozófiát, sőt 
még a pedagógiának a segédtudományait sem (pl. a pszichológiát, 
pedig kortársa, Tetens, megérdemelte volna a bővebb tanulmányozást). 
Ezért nem adhatott még oly pedagógiai rendszert sem, mint minta
képe, Trapp, aki főművében itt-ott legalább hosszas és érdekes pszi
chológiai fejtegetésekbe bocsátkozik, míg Genersich ezeket is lehetőleg 
kerüli vagy csak érinti. Pedig élt már a tudományos pedagógia meg
alapítója, Herbart, de sem ő róla, sem Pestalozziról pedagógusunk 
már nem szerzett tudomást, amennyiben a XIX. század első évtize
détől kezdve inkább ifjúsági olvasókönyveket és történeti műveket írt, 
a tudományos pedagógia kérdéseire ellenben nem szegezte többé a 
tekintetét. Az eddigiek alapján Genersichnek tehát mindössze az az 
érdeme, hogy a felvilágosodás eszmekörében élve, magáévá tette az 
ebből kinőtt filantropista pedagógiát (hozzácsatolva a neohumanizmus 
néhány elvét) és így elméleti téren ennek egyik tipikus képviselője 
Magyarországban. De vétenénk az emléke ellen, ha még egynéhány, 
önállóságot tanúsító törekvését meg nem említenénk. Tudjuk, hogy 
a filantropinusok nagy része rajongott a «világpolgár# eszméjéért, 
mely elől a nemzeti tudat náluk háttérbe szorult ; ők is, mint a 
kor sok németje, büszkék voltak arra, hogy a művelt Európa lakosai

1 V. ö. Herbarts- Werke. Willmann kiadása I., 42, 75.
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és szerették volna az embereket nem nemzetiségük és hitfelekezetök, 
hanem hivatásuk szerint osztályozni. Ezért az egyes emberekben nem 
látták ennek vagy annak az államnak vagy egyháznak a tagjait, 
hanem elsősorban «általános embereket», kiszakítván őket a törté
neti hatalmak köréből. Bizonyos, hogy Genersich sem egészen ment 
ettől a történetellenes felfogástól. Itt-ott nála is kísért (pl. a «termé
szetes vallás»-t ő is említi), de mégis ép ez a pont az, melynél leg
inkább eltér a többi filantropinustól. Ebből a szempontból legbecse
sebb legelső műve. Láttuk már, hogyan nyilatkozott ott a «hazai 
nyelvek »-ről. Ugyanott azt mondja egy helyen, hogy abban a vallás 
rendszerben kell nevelni a gyermeket, melyhez szülei tartoznak, de kellő 
óvatossággal (i. m. 385. jj.),1 vagyis belátja, hogy az általános vallás- 
oktatás gyönyörű, de a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan idea. 
Ugyané művében elmélkedik a nemzetek különböző sajátosságairól és 
arra a konklúzióra jut, hogy nem azok fenntartása a cél, hanem 
azok nemesítése, mert különben a nemzeti szellem önbálványozásba 
fullad (i. m. 172. §.). Láttuk továbbá, hogy a nyelvtanításban is a 
hazai nyelvviszonyokhoz alkalmazkodik és hogy névtelen cikkében is 
a hazai állapotokat tartja szem előtt. Ezt bizonyára érdeméül kell 
betudnunk. Csakhogy mindjárt ki kell mondanunk azt is, hogy az ő 
hazafisága csak magyarországi, de nem magyar. Vájjon van-e okunk 
azért követ dobni rá ? Ha talán nem is tudjuk mindenben menteni, 
de meg tudjuk érteni, ha belehelyezzük őt a korába és annak állás
pontjáról ítéljük meg.

Ez a kor ugyanis a «régi Magyarország»-nak 2 kora volt, ami
kor oly erős volt a felekezeti szellem és oly gyenge a nemzeti érzület. 
A XVIII. század végéig senkinek sem jutott eszébe, hogy követelje a 
magyar nyelv tanítását és a magyar tannyelvet az iskolában, hogyan 
várjuk tehát e követelést a német származású és minden ízében né
met műveltségű Genersichtől '? Valamint a Batio educationis meg
alkotói, úgy Genersich előtt is még ismeretlen fogalom «a nyelvnek 
faji öntudatot adó ereje» . . . Nem sejtik e kor fiai, hogy a nyelv 
szüli meg a gondolatot és érzést s hogy a magyar ember azért érez 
magyarul, mert a nyelve is magyar. Nem látják meg azt a szemök 
előtt fekvő tényt, hogy ezt az országot azért hívják Magyarországnak, 
mert a politikai nemzetet azok alkotják, kiknek ősei nemcsak névleg 
és ruházatuk szabása szerint, hanem nyelvökre nézve is magyarok 
voltak», mondja szépen Fináczy Ernő.3 Érthető tehát, hogy a latin

1 Megjegyzendő egyébként, hogy e gondolat Trappnál is előkerül.
2 Grünwald Béla : A régi Magyarország. Budapest, 1888. 328. s k.
3 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás Mária Terézia korá

ban. II. Budapest. 1902. 196. lap.
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•és a német nyelv uralkodott e korban és hogy még a magyar iroda
lom föllendülése sem döntötte el a magyar nyelv ügyét a nemzet 
javára. Hisz még Kazinczyék is a német nyelvet a magyar művelődés 
nélkülözhetetlen eszközének tartották addig az ideig, míg a magyar 
végleg a helyébe léphet. így bizony 1780-ig csak latin és német hír
lapjai vannak Magyarországnak és mikor a magyar lapok megindul
nak, jó ideig a német lapoknak még több az előfizetőjük, mint azok
nak. Az 1790-iki fellobbanás pedig csak szalmaláng volt, mely gyorsan 
elhamvadt, tüntetés, mely után minden visszatér a régibe. A Marti- 
novics-fóle összeesküvés véres elfojtása pedig hosszú időre véget vetett 
minden szabadabb hangnak, minden szabadabb mozgalomnak, így 
igen sokszor megadással fogadták a reakció felülkerekedését és csak 
a jobb utáni vágy maradt a lelkekben; de sokaknál ez is idővel 
reménytelen rezignációba ment át.

Ily körülmények között szelidebben fogjuk megítélni azokat az 
írókat, akik német nyelven fordultak az olvasóközönséghez. Számuk 
meglehetős nagy e korszakban és igazságtalanság volna tőlük minden 
érdemet a magyar kultúra körül elvitatni. Ezek a latin- és német
nyelvű folyóiratok és ezek a latin és német nyelven író tudósok és 
tanárok neveltek ugyanis olvasóközönséget, hozzászoktatták az embe
reket az olvasáshoz.1 És e tekintetben kétségkívül a magyarországi 
ág. h. evangélikus iskolák és tanárok jártak az első sorokban. Ők a 
reformációtól kezdve állandó kapcsolatot tartottak volt fönn a német 
birodalom kultúrájával, azért iskoláikban minden időben felkarolták 
a német nyelvet és megkedveltették tanítványaikkal az olvasást is. 
És ez az erősen lüktető német irodalmi élet aztán döntő hatással 
volt a magyar irodalmi élet megteremtésére. Nyilvánvaló, hogy ekként 
Genersich munkásságának is helyet kell szorítani a magyar kultúra, 
közelebbről a magyar nevelés történetében. Hiszen ő is azok közé a 
magyarországi származású német írók közé tartozik, akik, ha nem is 
eredeti, de szorgalmas, nemes célzatú tevékenységökkel áthidalják a 
német és magyar tudomány közötti hézagot, új eszméket és szem
pontokat szélesebb körökben terjeszteni igyekeznek és mivel ezekről 
a magyar hírlapok révén tudomást szerez a magyarul beszélő lakos
ság is, mégis csak hozzájárultak a magyarországi közvélemény neve
léséhez és előkészítették a talajt a jövő, nemzetiesebb fejlődés szá
mára. Ilyen színben kell látnunk az élete utolsó pillanatáig dolgozott 
Genersich szűkkörű és nem epochális, de tiszta szándékból fakadt 
irodalmi tevékenységét. És ezért a fáradhatatlan munkájáért — úgy

1 Császár Elemér : A ném et költészet hatása a magyarra а XVIII. 
században. Budapest, 1913. 26. s k.
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gondolom — ő rá is alkalmazhatjuk Carlyle szavait: «Minden hű 
cselekedet ép úgy alkotó elemévé válik az erkölcsi világrendnek, mint 
ahogy mathematikailag bebizonyítható tény, hogy az eldobott kavics 
is befolyással van a világegyetem súlypontjának a helyzetére.»

Szelényi Ödön..

A FRANCIA KÖZÉPISKOLÁK SZELLEME.1

Az 1902. évi tanterv kritikája. A francia középiskolák szelle
méről kissé nehéz beszámolni, ha nem érintjük a szervezetet is. 
Hiszen maga a francia iskolaszervezet is a francia szellem alkotása ; 
a kettőt tehát egységnek kell tekintenünk. Itt azonban mégis mellő
zöm a francia lycéek tanító- és tanulószemélyzetének az organizmus
ból folyó sajátos helyzetét, az internátus-kérdést, a francia iskola 
álláspontját idegen látogatókkal szemben, mellőzöm a francia közép
iskola szervezetének fizikai képét, a belső képet óhajtom ottani 
benyomásaim alapján megrajzolni.

Az 1902. évi gyökeres reform alakította ki a francia közép
iskola mostani formáját. Ez a tizenkét esztendő természetesen nem 
lehet elég arra, hogy tanulságaiból végérvényesen megítélhessük a 
nagy reform eredményeit. Magában a francia közvéleményben a véle
mények és ellenvélemények egész áradata kíséri a kérdést ; az új 
formájú középiskolában végzett fiatal nemzedék pedig még nem áll
hat előttünk a reform jóságának vagy rosszaságának eleven tanú
ságaként. Georges Leygues, az 1902. évi francia közokt. miniszter a 
következő főbb pontokban jellemezte a két cyklust felölelő új tan
tervet. 1. A tantervnek nagy előnye, hogy mindkét ciklus kerek egész 
és kerek egészet ad útravalóul az első ciklus végén esetleg távozó 
tanulónak. 2. Nagyon kívánatosnak tartja, hogy minél több tanuló 
hagyja el az iskolát az első ciklus végén, egyrészt, mert a tanulókat 
az élet kényszerítő körülményei is, tanulásra való alkalmatlanságuk

1 Felolvasás a M. P. T.-ban 1914 ápr. 18.-án. — Párisi lycéekben 
és collége-ekben való látogatásaimon kívül a következő müvekből merí
tettem : Plans d’études et programmes d’enseignement dans les lycées et 
collèges de garçons ; A. Wissemans : Code de l’enseignement secondaire, 
Paris 1910; Enquête sur l’enseignement secondaire, I—VI., 1891. Paris; 
dr. Fináczy Ernő : A francia középiskolák múltja és jelene, Bpest 1890 ; 
A. Faure: L’individualisme et la reforme de l’enseignemet, Paris 1911.



is elszólíthatja az iskolából ; másrészt, mert a megmaradt tanulók 
munkáját annál magasabb színvonalra lehet emelni. 3. Eddig az 
uniformizmus jellemezte a francia középiskolát. Ezt meg kell szün
tetni s a választásra jogot kell adni a tanulóknak. 4. E tanterv meg
semmisíti azt a kiáltó ellentétet, mely a klasszikus és modern tanítás 
közt fennállott. 5. A tanterv egysége abban áll, hogy a tanulásnak 
bármelyik irányát választja a tanuló, mind ugyanannyi időbe kerül, 
mind a baccalaureatushoz vezet s minden tanulónak egyenlő mérték
ben megadja a leghasznosabb tanítást jövendő életpályájára nézve.
6. Tekintet nélkül a különböző tanulási irányokra, az érettségi bizo
nyítvány mindenkinek ugyanazon jogokat biztosítja. Ha például a 
licence és lettres vizsgálatra jelentkezik az olyan ifjú, ki görögöt 
nem tanult a középiskolában, nem utasítják vissza. 7. Az első ciklus 
egyenesen praktikus iráuyú s arra van hivatva, hogy jól elkészített 
tanulókat szolgáltasson az ipar, kereskedelem, földművelés és gyar
matügy számára. 8. A második ciklus ellenben a magasabb tudomá
nyokhoz vezető utakat készíti elő, a főiskolákba vezet s magasabb 
hivatalokra képesít.

Mint minden emberi alkotás, úgy ez a tanterv is rejt magá
ban gyarlóságokat s támaszt maga ellen ellenségeket. Már magában 
véve az a körülmény is okozhat nehézségeket, hogy a kezdő diáknak 
a elüsse de sixiémeben oly szabadságot adnak a választásra, mellyel 
még tán nem tud élni. De ez nem elháríthatatlan nehézség. Ha nem 
tud választani a tanuló, választhatnak a szülei s ha rosszul válasz
tottak, megvan rá a mód, hogy a tanulók megnyilatkozó-hajlamaik 
szerint egyik ciklusból a másikba átlépjenek. A klasszikus tárgyak 
tanárait talán itt-ott elkedvetleníti, hogy sokkal kevesebb tanuló 
tanulja a latint, s főleg a görögöt, de ez még nem jelenti a klasszi
cizmus válságát. Nem a tanulók mennyisége, de a minősége lényeges 
Az új tanterv mit sem ártott a klasszicizmus színvonalának. S ha ez 
tán mégis alacsonyabb a réginél, ennek oka nem az új tantervben 
keresendő. A crise du français vészkiáltása sem mondható a görög
latin nyelvi és irodalmi oktatás sülyedéséből származónak. Egyes 
tanárok panaszkodhatnak. Egyes szülők is kifogásolhatják, hogy pél
dául ma a matematika állít a gyermek elé oly túlzott követeléseket, 
mint régente a latin vagy görög. Az új tanterv annyira általános 
szempontokat felölelő, annyira az egyetemesen uralkodó korszellem 
különböző kívánságait visszatükröztető, hogy szinte csodálatos lenne, 
ha a tanárok vagy a szülők között nem akadnának ellenségei. Ez 
azonban mitsem von le a nagy koncepció értékéből. Egyesek mond
hatnak bármit, de az bizonyos, hogy az élet ma különböző képes
ségű egyéneket követel. Egyesek küzdhetnek, s kell is, hogy küzd-
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jenek amaz ideális javakért, melyek a latin és görög irodalmakban, 
a história lapjain erőteljesen sugároznak felénk, de az élet, a múl
ton kiépült s a jövő felé néző élet nem hagyhatja figyelmen kívül a 
természet klasszikus könyvét sem. A modern élet nem tűrheti meg 
hogy minden egyénnel «grammatikai alapon» élessük át a múltat. 
E grammatikai alapon jó francia szónokokat is lehet képezni, ámde 
azt a logikai alapot, melyre támaszkodva a Bleriot-k átrepülik a 
tengert, a mathematika adja meg.

A klasszikus tudományokat elhanyagolni hálátlanság volna ; a 
görög-latin elhagyása merénylet volna a históriatudomány, az esz
tétika, a logika ellen ; azonban a latin-görög nyelveknek minden 
tanulóra való rákényszerítése barbárság, mert minden embernek nem 
lehet meg a lelki diszpozíciója ahhoz, hogy a görög és latin nyelv 
segélyével jusson el esztétikai, történettudományi vagy logikai érté
kelésekhez. Azt is megengedjük, hogy mint nyelvek önmagukban 
való nagy értékeket jelentenek, de mint ilyen abszolút értékű dolgok 
annál kevésbé bírnak értékkel azokra nézve, kik csak kényszerűség
ből tanulják.

Az életnek nemcsak álmodókra, nemcsak a régi dolgok rajongó 
lelkű vissz avar ázsióira van szüksége, hanem cselekvőkre is. Ezek jó 
eszközöket fognak találni pályájukon a modern nyelvekben. Miért ne 
tanulhatnák ezek a latin és görög helyett a németet, spanyolt, angolt 
s a gyarmati életre vágyakozók az arabot? A mi országunk példája 
azt mutatja, hogy bár a magyar középiskola nagyon is változatosság 
nélküli (egységes) terv szerint tanít, mégis sok a proletár és nagy a 
nemzeti széthúzás ; ha a francia tantervnek az a célja, hogy minél 
különbözőbb képességű egyéneket neveljen, bizonyára nálunk jobban 
fogja biztosítani a nemzeti szolidaritást. Nem az egynemű eszmények 
egyformásító beplántálásával, hanem a különböző képességek egyen
lően intenzív fejlesztésével lehet a nemzeti összetartozás nagy eszmé
jét szolgálni.

Ám mellőzzük most a kritikát, lépjünk be a tantermekbe s 
figyeljük meg, hogyan készítik elő a francia nemzet fiait. Megkísér
lem vázolni egy-egy órának tipikus képét, úgy, ahogy azt a Lycée 
St. Louis, Lycée Louis le Grand, Lycée Montaigne, Lycée Carnot, 
Janson de Sailly és Lycée Lacanalban, továbbá a Collège Chaptal és 
collège Eollinban való hospitálásaim alkalmával magamnak meg
alkothattam.

A francia óra. Óra elején rendesen a könyvnélkülit mondják 
fel a tanulók. Könyvnélkül öt-hat sort szoktak nekik feladni. A fel
mondást a tanár elbírálja, azaz egytől-húszig terjedő jegyet ír be a 
tanuló «uraknak». Eecitálás után — ez meghatározott ideig tart —



valamelyik írót kezdik magyarázni tanár és tanítványok együtt. 
A magyarázatok : tartalmi, nyelvi, stilisztikai és etimológiai termé
szetűek. De lehetnek etnográfiai, szociológiai vonatkozásnak is, asze
rint, amint az olvasott szöveg az eszmetársulást maga után vonja. 
Molière olvasása közben szóba kerül a XVII-ik század ruhaviselete s 
szellemes megjegyzések kíséretében, nem egyszer utalások történnek 
a jelenkor viseletére. Corneille Cinnája nyomán felhangzik a tanár 
kérdése: «Mi a különbség az arisztokratikus és demokratikus köztár
saság között?» E kérdésre a tanulók igyekeznek megfelelni, majd a 
tanár is értékes történeti visszapillantásokat tesz az ókori és közép
kori köztársaságokra. A szöveget olykor-olykor a tanulók olvassák, 
de többnyire maga a tanár szavalja. A tanár magyarázatát rendesen 
az okosabb tanulók értelmi színvonalához móri. Auctoraik szemel- 
vónyes kiadásában az író rövid, tömör életrajza található. Nemcsak 
a lycéek ciklusaiban, hanem már az előkészítő osztályban is írói 
műveket olvasnak a francia órán. A Lycée Montaigne egyik előkészítő 
osztályában Lafontaine egyik meséjét olvasták a 8—9 éves gyerme
kek. Elemezték tartalmilag, majd nyelvtanilag. Dolgozatjavítás is volt 
ezen az órán. Első személyben diktált szöveget kellett harmadik sze
mélyben alakítani s aláhúzni a szövegben a mellérendelő és aláren
delő kötőszókat. Mint a feleleteket, a dolgozatokat is 20 jeggyel 
bírálják meg. A jobb dolgozatokat a tanárok a felsőbb osztályokban 
fel szokták olvastatni.

Latin óra típusa. Óra elején a tanár itt is a könyvnélkül fel
adott szöveget recitáltatja. Ezután mot-a-mot fordítanak, azután cur- 
zive fordítják le a szöveget. Fordítás közben, ennek megkönnyítésére 
tárgyi és nyelvtani magyarázatokat adnak. A nyelvtant még az alsó 
osztályokban is csak kevés külön órában tanítják. Gyakorlatilag 
magyarázzák már a sixième ben is pl. az «ad urbem» és «in urberu» 
az «in hortum» és «in horto» közötti különbséget. Tartalmi magya
rázatra általában véve nem nagy gondot fordítanak. Miután a nyelv
tant az első két évben el szokták «végezni» (?) a szöveget inkább a 
nyelvtan ismételt begyakorlására használják fel. A quatrième-ben 
olyan tanárra akadtam, aki állítólag nagy gondot fordít a tartalmi 
vonatkozásokra, s Julius Caesar gallusaiban mindenképen a mai 
francia ember ősét óhajtotta felismertetni. Tárgyalását mindenképen 
a jelenkorral akarta összekötni, de munka közben mégis megjött a 
kedve a grammatizálásra s közben teljesen megfeledkezett a gallusok- 
ról, franciákról s a jelenkorról.

A dolgozati szövegeket — latinról franciára vagy franciából 
latinra való fordításokat — rendesen elemeztetik mondattanilag s így 
ezek a logikai elmeműveletek gyakorlásának hathatós eszközei.

KEMÉNY GÁBOR : A FRANCIA KÖZÉPISKOLÁK SZELLEM E. 333



334 TANULMÁNYOK.

Az alsóbb osztályok tanulói csaknem minden lycéeben többet 
tudnak, mint a felsőbb osztályosakA A latin óra végén a tanár 
kijelöli a tanulóknak a megtanulandó vagy ismétlendő nyelvtani 
paragrafusokat. Szószedetet a tanulók nem írnak. Az alsó osztályok
ban a tanár diktálja le nekik a szavak megfelelő jelentését, amennyi
ben a kitűnő szerkesztésű tankönyvekben némi hiány volna. A fel
sőbb osztályokban egy-egy órát irodalomtörténeti megbeszélésekre, 
összefoglalásokra fordítanak.

Görög óra. Kezdő fokon a nyelvtan begyakorlásával foglalkoz
nak többnyire gyakorlati alapon. Nem egyszer dolgozatok útján. 
A tanár például a következő igealakokat diktálta le egy órán a 
quatnémeben : «mi keresünk» «titeket kerestek» «bár keresnél» stb., 
továbbá ilyenféle mondatokat diktált fordításra : «Legyetek hívek 
barátaitokhoz jó és balsorsukban», «segítsétek a szerencsétleneket» stb. 
Az egyes «igealakoknak» házi dolgozatul való lefordítása aligha erős 
eszköz az igeragozás begyakorlására. E «fordításokat» gondolkodás 
nélkül kiírhatják a nyelvtanból vagy a rendelkezésükre álló igerago
zási táblázatokból. Ami a dolgozatokat illeti, az alsóbb fokon franciá- 
ról-görögre fordítanak egyes mondatokat vagy összefüggő szövegeket. 
Ékezeteket nem iratnak : amint mondják, ez fölösleges vesződség és 
időpocséklás volna. Különös azonban, hogy a tanulók a «maguk 
jószántából» néha mégis felrakják az ékezeteket s a tanár ezeket hol 
javítja, hol nem. A tanulóknak már a quatrième-ben (itt kezdik 
ugyanis a görög tanulást) Aesopustól és Lukianostól való szemel
vényeket adnak a kezébe. A troisième-ben s a felsőbb osztályokban 
görögből is, mint más nyelvekből, könyvnélküli recitálásával kezdik 
az órát. Miután ezt néhány tanuló elrecitálta, a szöveget mot-a-mot 
fordítják, majd kurzív fordítását adják. A görögből is sok szerzőből 
lehet választani szemelvényeket. PL-a classe de seconde-ban (a görög 
tanulás 3. évében) a tervezet Homeros Iliasát és Odysseáját, Xeno
phon gazdasági műveit, Platon Apológiáját és Kritonját. Plutarchosból 
való szemelvényeket és Euripides egyik tragédiáját írja elő. Az «es 
omnibus aliquid» elvénél fogva nagyon sok íróba belekóstolhatnak 
de mint tapasztalni alkalmam volt, egyikbe sem mélyednek bele. 
A francia-görög tanárnak sokkal fontosabb, hogy Medeának vagy az 
Iliasnak egy-egy részletét művészi módon ültessék át tanítványai a 1

1 A lycée Carnot egyik tanára, ki előtt elmondtam ezt az észre
vételemet, ezt a magyarázatot adta: «A mi kis nebulóink eltalálják a 
mondatok értelmét s így szoknak a felületességre, nagyobb tanulóink már 
csak találgatják az értelmet és ilyenkor tűnik ki, hogy tudásuk nem 
elég alapos.»
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francia nyelvre, mintsem, hogy megértesse velők egy tragédia tragi
kumát vagy a homerosi eposzokból elénk táruló világképet. A dolgo
zatok közt levő jól sikerült fordításokat, valamint jelesebb írók műfor
dításait maga a tanár szokta felolvasni az osztályban. A tanítás álta
lában véve nem mondható lelkesnek s a görög eszmények szolgála
tában állónak. A tanulók nem igen készülnek és csaknem nyíltan 
«puskáznak».

Modern nyelvi óra. Ez is a könyvnélküli felmondásával kez
dődik. Ezután a fordításhoz fognak, miközben a tanár az illető nyel
ven beszél a tanulókkal. Az olvasott szöveg tartalmát a tanulók is 
az illető modern nyelven mondják el. A Lycée Janson de Sailly 
kezdő osztályában (a sixième-ben), az angol nyelv tanára egy szót 
sem beszólt franciául a tanítás 6. hónapjában ; a tanulók minden 
kérdését megértették, kérdéseire egyenként vagy karban feleltek. 
Időnként kisebb angol dalokat énekeltek. Az angol nyelvet jobb kedv
vel tanulják, mint a németet.

Polgári erkölcstan. E tárgy a legbiztosabb előkészítője a 
jövendő állampolgárnak, a társadalom munkálkodni tudó és akaró 
tagjának, a felebarátait megbecsülni tudó embernek. Nem csupán tár
gyánál fogva felel meg e fontos célnak, hanem inkább amaz eszme
cserék által, melyek az erkölcstan tanítása közben tanár és tanulók 
közt felvetődnek. Mennél inkább részt vesznek a tanulók ezekben az 
eszmecserékben, annál nagyobbak a tanulságok. Az emberi társada
lom ferde vagy bűnös gondolatvilága jelentkezik egy-egy tanuló meg
jegyzésében s jó alkalmat ad a tanárnak, hogy a minden elfogult
ságon felül álló, önmagában való igazságot és becsületet megszeret
tesse. A tulajdonról volt szó egyik órán s ezzel kapcsolatban a lopás
ról. A tanár elmondja, hogy meg lehet lopni egyeseket s meg lehet 
lopni az államot. Felteszi a kérdést: «Hogyan lehet az államot meg
lopni?» Erre az egyik tanuló feláll s egész komolysággal feleli: Voler 
l’état ce n’est pas voler. Lehet-e ennél jobb alkalma a tanárnak 
annak megmagyarázására, hogy aki az államot rabolja meg, az volta- 
képen polgártársait rabolja meg. A tanár siet is megmagyarázni a fiú 
tévedését. Kimutatja, hogy az államot meglopok nem kisebb tolvajok, 
mint akik embertársaikat egyenként lopják meg. A magyarázat után 
az illető pirulva ül le, de némi megkönnyebbüléssel : megszabadult 
egy tévedéstől. Lehet-e a moroie-óránál jobb alkalom arra, hogy 
kimutassuk, mily bűnös, aki a másik jóhiszeműségét a maga hasz
nára fordítja. Sokszor vetődik fel egy-egy felvidító megjegyzés a 
tanulók részéről, s ez a tanár magyarázatait hasznosan irányíthatja. 
Arra a kérdésre : milyennek kell lennie a kereskedőnek a vevővel 
szemben, egyik tanuló azt feleli : udvariasnak. A valóság és látszat, a



3 3 6 TANULMÁNYOK.

lelki erő tárgyalása, a felelősségérzés fejtegetése mind bő alkalmat ad 
egy nemesebb érzés- és gondolatvilágba való bevezetésre. És ezt az 
alkalmat a francia tanárok ki is szokták használni. Jobb érzésöket, 
tudásukat, olvasottságukat mind latba vetik, csakhogy a morale-óra 
színvonala magasabb legyen. Szép gondolatokat diktálnak La Bruyère- 
ból, François Coppéeből, Poincaré egy-egy tartalmas cikkéből, Her
bert Spencerből stb. Az Antialkoholizmus érdekében napilapokból 
vágnak ki képeket vagy idéznek egy-egy hatásos cikket.

Történet. Igen élvezetesen megírt, nagyon terjedelmes történeti 
olvasókönyveik vannak. A tanár magyarázat után lediktálja a tanu
lóknak a lényegesebb eseményeket s ezek naplój okból készülnek el 
másnapra. A felelés többnyire a kérdésekre adott rövid feleletekben 
történik. Földrajzból a legtöbb tanár nem használtat könyvet. A tár
gyalt részt a tanár lerajzolja a táblára s a tanulóknak is le kell raj- 
zolniok naplófüzetükbe. A lényegest a tanár lediktálja. Magyarázat 
közben kiterjeszkedik etnológiai, ethnográfiai, természetrajzi, társa
dalmi motivumokra is.

A klasszikus nyelvek. Párizsba való kimenetelem előtt főként 
az érdekelt : milyen a klasszicizmus sorsa a párizsi lycéekben. A francia 
irodalom s ezen át a francia szellem szoros kapcsolatban lévén a 
klasszikus, főleg a latin irodalommal és a klasszikus szellemmel, azt 
vártam, hogy ezt a kapcsolatot a klasszikus nyelvek tanítása közben 
éreztetik is. A klasszikus irodalmak első sorban tartalmukért értéke
sek s e tartalom értékét annál jobban meg tudjuk becsülni, minél 
jobban el tudjuk azt helyezni a máig való fejlődés fokozataiban s 
minél jobban tudjuk éreztetni a mai kultúrával való kapcsolását. Ha 
a ma kultúrája a szociológiai tudást kívánatossá teszi, világos, hogy 
a klasszikus irodalmak reális értékét az adja meg, hogyha e klasszikus 
műveket szociológiai szempontból fogjuk fel és tanítjuk. Az ősi for
rásokból merítés üdvös a tudományra nézve. Ez az elv a szociológia 
alapjává tehetné —■ természetesen a maitól eltérő tanításmóddal — 
a klasszikus irodalmakat. Az ősi forrásokból merítés reális alapot ad 
a jelen társadalmi küzdelmeknek. Ez az elv a klasszikus műveket a 
szociális eszmék terjedésének tehetné tápláló forrásává. Mily mérték
ben áll a klasszikus művek tanítása a szociológiai illetőleg a szociális- 
eszmék szolgálatában ? Ezt a kérdést vetettem fel egy párizsi egye
temi tanárnak, ki a római irodalmi történetet adja elő a Sorbonne-on. 
De olyanformán jártam e tudóssal, mint Anatole France egyik ter
mészettudósával járt egy múzeum-látogató. Amíg a legalsóbbrendű 
állatok anatómiájának magyarázásáról volt szó, addig a tudós kész
séggel állott a látogató rendelkezésére. De mikor az emberi csont
vázra került a sor s a látogató erre nézve is magyarázatokat kért, a



tudós méltatlankodással felelte: «Ce n’est point de ma vitrine» (Ez 
nem az én boltomnak a kirakata). Az irodalomtörténész azt mondá, 
hogy ez nem tartozik az ő munkakörébe, hanem menjek el egy 
hisztérikushoz, az majd megfelel a kérdésemre. Elmentem a hiszté
rikushoz. Tőle is megkérdeztem, hogy mily célzattal tanítják náluk 
a klasszikus irodalmakat ? Ugy-e, hogy csak tárházaivá teszik őket 
nyelvtani formáknak s ezáltal az eszközöket emelik fel a cél jelentő
ségére ? Ugy-e, mint a kultúrának egy magában álló egészét, vagy 
mint a mai kultúrának jelentős fokozatát? Elmondtam, hogy véle
ményem szerint ma már nem nézhetjük azon a szemüvegen keresz
tül a klasszikusok írásait, mint őseink nézték. Ma már nem az a fő 
a latin tanításban, hogy deklináltassunk és konjugáltassunk és a görög 
tanításban sem az a kitűzött cél, hogy a makacs igealakokat elemeikre 
tudjuk bontani.

Ma a latin tanítás arra irányul, hogy a római életet és gon
dolkodást ismertesse meg a tanulókkal a római történettel kapcso
latban. A szecesszió ma nem «kivándorlás a szent hegyre», hogy 
Meneniusnak alkalma legyen ismert meséjét elmondania, hanem a 
világ első nagy sztrájkja, tehát komoly és figyelemre méltó társa
dalmi jelenség. Ha Herodotosban olvassuk, hogy a régi perzsák 
isteneik számára templomot nem emeltek, sőt az ezt cselekvőket 
ostobáknak tartották, lehetetlen rá nem mutatnunk, hogy minden, 
még a vallásos felfogás is, a fejlődésnek van alávetve. A tudós tör
ténész meghallgatott és így válaszolt. «De uram, hisz ön akkor nem 
a klasszikus nyelveket óhajtja taníttatni!» További beszélgetéseim és 
hospitálásaim közben szerzett tapasztalataim között leginkább ez a 
kérdő felkiáltás világított rá a klasszicizmusnak a francia iskolákban 
való szerepére. Nemcsak szociológiai és szociális vonatkozásokat nem 
láttam, de még csak a tartalmi vonatkozásokra sem fordítottak nagy 
gondot. A szakrendszer katonás szelleme a tartalmi és régisógtani 
vonatkozásokat a történettanárra, az esztétikaiakat a rajztanárra, a 
szociálisokat vagy szociológiaiakat pedig az egyetemi tanárokra bízza.

Elvitathatatlan, hogy Franciaországban a görög és latin stúdiu
mok vezető szerepöket elvesztették. Ha a tanrendben még tekintélyes 
helyet foglalnak is el e stúdiumok : a minduntalan nagy számmal 
emelkedő technikai iskolák, felsőbb népiskolák, szakiskolák nagy tért 
hódítanak. Ezt a hódítást észre nem venni még az irodalom tanárai 
sem tudják, akiknek Ízlése, tudása a klasszikus irodalmak emlőin 
nevelkedett.

Hálával gondolnak a múltra, de megdobban a szivök a jelen 
dicsőségén és a nemzeti gloire-Ш megittasult lélekkel tekintenek a 
jövőbe. És e jövőbe nézés néha sokkal intenzívebb, mint a múltba
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való visszapillantás. A francia irodalom a kifejezések tökélyét, stílu
sának erejét mindenesetre a latinból örökölte, azonban a francia iro
dalom tanára mégsem felejtkezik meg arról, hogy nem a stílus, 
hanem az érzés ereje hozza indulatba és megrendülésbe lelkünket. 
A görög stílus és szellem átlátszósága, a latin nyelv ereje formálta a 
francia stílust olyanná, amilyen s ennek megfelelően más célt nem 
szolgál a középiskolai latin-görög tanítás, mint a francia stílusérzék 
fejlesztését. Ami a klasszikus irodalmak nevelő erejét illeti, erre 
nézve érdekes Poincaré 1 nyilatkozata. Irodalmi nyelv tekintetében ő 
is azt tartja, hogy az ó-kor Franciaország nevelője, de hangsúlyozza 
egyben azt is, hogy a jól megválasztott irodalmi termékeknek s a jó 
fordításoknak ép oly nagy nevelő erejök van, mint az eredeti szöveg
nek. Azt Poincaré is elismeri, hogy a francia nyelv tanítására a 
klasszicizmus kitűnő iskola, de hangsúlyozza, hogy nem egyetlen.

Még a római jogi ismereteknek sem reális, hanem csak tudo
mányos értéket tulajdonít. Hibáztatja azt az archeológiái és filoló
giai tendenciát, mely a görög-latin tanításban megnyilvánul. A mi 
tudós agregéink, mondja Poincaré, a német egyetemektől nyerték azt 
az ambiciót, hogy kiváló archeológusok és filológusok akarnak lenni, 
s főleg abban rejlik a veszedelem, hogy az iskolában is nem taná
roknak, hanem tudósoknak akarnak látszani. Poincaré főleg a régi 
irodalmakban látja a klasszicizmus értékét. Nem a civilizáció amaz 
elemeit tartja a klasszicizmusban értékeseknek, melyek az ó-kort a 
modern kor civilizációjától elválasztják, hanem azokat, melyek állandó, 
az ó-korból máig fennmaradt, örök emberi értékek. S éppen mert 
nem annyira ez örök emberi értékek szolgálatában áh a francia 
iskolákban a görög-latin tanítás, mint inkább a grammatikai erudició 
szolgálatában, nem tartaná előnyösnek a stúdiumok mai mértékének 
emelését. Világos ezekből, hogy a francia iskolákban a klasszicizmus 
nem a ma kulturális társadalmi viszonyaiba való bevezetés, nem 
visszatükrözője a múlt tükrében a ma világképének, hanem csupán 
tradíciók által szentesített eszköze a francia stílus kiformálásának. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyes tanárok vezetése alatt 
a szövegben lerakott irodalmi értékek s ezek nyomán feltámadó érzé
sek nem válhatnak tettrevágyó energia forrásává. Aki komolyan meg 
tudja csodáitatni a görög és római irodalom egy-egy csodálatos jel
lemét, az a nemesebb érzések területéről a nemes tettre való készség 
mezejére állította tanítványait. Aki Homeros művészetét, Sokrates 
sajátos elmélkedéseit meg tudta értetni tanítványaival, az már oda
állította őket, hol az esztétika eleven erkölccsé s a logikus gondol-

1 Enquête sur l’enseign. secondaire : Deposition de M. Poincaré.
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kodás a becsületes élet szabályozóvá válik. Aki a ma művészetét az 
antikkal, aki Jézus gondolkodását Sokratesével egybevetni tanltja meg 
tanítványait, az nem végez hiábavaló munkát. S a klasszicizmus 
ilyetén felfogásával nem egyszer találkozunk a francia tanárok köré
ben. Ez azonban csak szórványos jelenség. A görög-latin tanítás 
többnyire a tradíció által szentesített régi mederben folyik, meghatá
rozó módszer s irányító elvek helyett inkább bizonyos sablónszerű- 
séget látunk. A tanítás különben gyakorlati színezetű. A nyelvtant 
induktive tanítják az alsóbb osztályokban, ellenben a lótekölő deduk
cióhoz folyamodnak ott, hol az indukcióra a legnagyobb szükség 
volna : a mondattan tanításában. Ennek önkónytelen ellenszere, hogy 
már a legalsóbb osztályok dolgozataiban is mondattani analíziseket 
végeztetnek. A direkt-módszert nem alkalmazzák ; a deklinációt vagy 
konjugációt tövek szerint nem taníttatják ; ellenben az etymológiai 
szómagyarázatokra a legalsóbb osztálytól kezdve a legfelsó'bbig nagy 
gondot forditnak. Görög-latin nyelvtörténeti adatokkal nem terhelik 
a tanulókat. Stílusgyakorlatot sokat iratnak. A fordítás módszere régi 
időktől máig, az alsóbb osztályoktól a felsőbbekig a mot-a-mot-ior
dítás. Ex abrupto fordításról — a mi felfogásunk értelmében — 
azért nem lehet szó, mert a francia diákok több tanár őszinte vallo
mása és saját tapasztalataim szerint is többnyire ex abrupto szokták 
a fordítást végezni. Ahol az «ex abrupto» nem segít, ott segít a 
«puska», melyet szemérmetlen — vagy ha úgy akarjuk felfogni: 
dicséretre méltó — nyíltsággal használnak. Összegezve : a klasszikus 
nyelvek tanítása a formai képzést szolgálja. A középiskolák tanítási 
rendjében jelentékeny helyet foglal el, de nem játszik főszerepet 
Régi jelentőségét csökkentette, hogy tanulása nem kötelező. De érté
két bizonyosan emeli a közeljövőben az, hogy kevesebben s csak az 
arra kiválasztottak foglalkoznak vele. A klasszikus nyelvek tanításá
nak módszeréhez férhet kritika, de annyit meg kell állapítani, hogy 
térfoglalása az arany középutat tölti be. Nem tűz ki oly magas célo
kat, mint a mi utasításaink, azonban éppen korlátolt térfoglalásánál 
fogva nem áll ellentétben a fejlődéstudománnyal, az emberi szabadság 
szellemével sem, mint ahogyan ezt Apáthy a mi klasszikus oktatá
sunkról nem minden elfogultság nélkül felteszi (A természettudomá
nyok a középiskolában, M. Pæd. 1911.).

Az óratipusokból, de még inkább a klasszikus nyelvek tanításá
ból látszik, hogy a tanításban bizonyos sablonszerűség uralkodik. 
Hogy ez a szabadság elvét mégsem zárja ki, azt az előírt auktorok 
szinte végtelen sorozatának köszönhetni. Ez a klasszikus és a modern 
nyelvek és irodalmak tanításában is lehetővé teszi, hogy a tanár 
Ízlése, hajlamai, munkássági iránya a tanítás j avára érvényesülhessen.

14*



3 4 0 TANULMÁNYOK.

A francia irodalomban a XYI. sz.-tól kezdve egészen az újabb időkig 
élt írók, a latinban a nálunk előírt auktorokon kívül Iustinus, 
Plautus, Terentius, ifj. Plinius, Seneca, Lucretius, Lucanus, a görög
ben a nálunk olvasottakon kívül Lukianos, Plutarchos, Euripides, 
Demosthenes, Lysias, Isokrates, Aischines, Aischylos, Sophokles, Aris
tophanes, Thukydides, Aristoteles, Theokritos — mind benne van
nak a sorozatban. Mindet végigolvastatni természetesen nem lehet, 
de a tanár szabad választása csak hasznára lehet a tanításnak.

A tanítás módszere. A «módszer»-nek gyakorlati értéket egy
általában nem tulajdonítanak s nagyon távol vannak attól, hogy még 
a legjobb módszer csalhatatlanságában is higyjenek. A francia tanárok 
úgy fogják fel a dolgot, hogy az ő kötelességük megmutatni azt az 
utat, melyen az ismereteket meg lehet szerezni ; az eredményre nézve 
pedig azt tartják mértékadónak : milyen érdeklődéssel tud a tárgy
ban elmerülni a tanár és a tanítvány ? El tud-e a tárgyban eléggé 
merülni a tanár? Ha egyénisége vagy hiányos pedagógiai képzettsége 
ezt nem segíti is elő, többnyire képessé teszi rá tárgyában való jár
tassága, nagy olvasottsága. Az a körülmény, hogy a latin, görög, 
francia irodalom tanítása többnyire egy tanár kezében van, lehetővé 
teszi az irodalmi jelenségek párhuzamosítását, az irodalmi látókör 
szélesbítését. A képesítést megszerezni nem tartozik a könnyű feladatok 
közé s aki ezt megállta, az mindenesetre a szaktudás magaslatán áll. 
Baj, hogy e magaslatról a tanárok nem igen szoktak lepillantani a 
didaktikai és pedagógiai elvek és szempontok gyakorlati útjára. Erre 
az útra nem is igen lépnek, ezt rábízzák a repetiteurökre vagy a 
professeur adjoint-ekre, kik külön órákban (conférences) foglalkoznak 
egyes tárgyak alaposabb begyakorlásával, vagy a gyengébb tehetségű 
tanulók előkészítésével. A tanár maga ilyen előkészítő vagy begyakorló 
munkával nem foglalkozik, ezt legfeljebb a nagy számmal íratott 
írásbeli házi feladatok pótolják. Ezeknek határidejét, tárgyát jó előre 
pontosan meghatározzák ; a tanár előre beírja naplófüzetébe a dol
gozat vázlatát s a tanulóknak adandó irányító elveket. Dolgozatot 
minden tárgyból írnak. A görög-latin dolgozatok a fordítás megelő
zésével az analízisre fordítnak nagy figyelmet. Ennek az egyszerű 
mondat részekre bontása, az összetett mondat szerkezetének feltün
tetése a célja. Ezzel segítnek megszereztetni a francia stílus ama 
tulajdonságát, melyet clarté néven mint jellemző és elérendő ideált 
ismernek. Ezt még a számtani dolgozatok is szem előtt tartják. Jelen 
voltam a Lycée Montaigneben egy classe préparatoire számtanóráján. 
A táblán kidolgozott példák tárgya az volt, hogy egy szegény asszony 
házbérének bizonyos hányadrészeit három jótékony úr fizette ki. 
Mennyit fizettek ki ezek, mennyi maradt még a szegény asszonynak,
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azt törtalakban kellett kiszámolni. A számolás minden lépését meg
okolták. A megokolást a táblánál lévő tanuló leírta, a padban ülők 
pedig pontosan lemásolták a kidolgozást is, a megokolás szövegét is.

Az osztályozás és intők. Az osztályozás a francia középisko
lákban a verseny vágyát idézi elő, de nem oly veszedelmes szerepű, 
mint nálunk. A büntetések között a rossz jegy a legkisebb büntetés, 
a jutalmazások között a jó jegy a legnagyobb jutalom. A húsz jegy, 
míg egyrészt a mi négy jegyünknél alkalmasabb arra, hogy a tanulók 
különböző képességei helyesen Ítéltessenek meg, másrészt azonban 
sok aprólékosságnak és bántó pedantériának lehet a szülője. A relativ 
igazságot húsz jeggyel mindenesetre jobban lehet szolgálni, de végre 
itt is a tanulók csoportosításáról van szó s ha a tanár a szóbeli 
feleletre adott hirtelen Ítélete alkalmával nem tudja a higgadtságát 
megtartani, ép oly igazságtalanul s szeszélyesen osztályozhat, mint 
nálunk. De miután ott a jegyeknek a tanuló továbbhaladhatása, a 
baccalaureátusra való jelentkezése szempontjából jelentőségük nem 
igen van, a tanárok emberi gyarlóságai nem juthatnak az osztályo
zásban annyira érvényre, mint nálunk. A lycéekben s collége-ekben 
minden hét végén a tanárok, illetve a mailre d’études-ök átadják 
a censeurn&k a tanulók naponként kiérdemelt jegyeit, úgy magavise
letökre, mint szorgalmukra vonatkozóan. Mint nálunk, náluk is har
madévenként intőket küldenek a szülőknek, gyámoknak, illetőleg az 
intézet székhelyén a szülőket képviselő «correspondant»-oknak. Az 
intők alkalmul szolgálnak arra, hogy a szülők értesítésével egyidőben 
a tanulókat is összehívják osztályonként. Ezt a ■proviseur szokta meg
tenni s ilyenkor a tanulóknak buzdító, dicsérő vagy intő beszédet 
mond. A fegyelmi vétségek elbírálására áll fenn a francia középisko
lákban a fegyelmi bizottság. Tagjai : a proviseur, a censeur, 5 tanár, 
egy főfelügyelő s két felügyelő tanár. E fegyelmi tanács három- 
hónaponként ül össze, hogy az intézet fegyelmi állapotát megálla
pítsa, vagy akkor, midőn valamely fegyelmi esetekben ítéletet kell 
hozni. A fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik a kifogás alá eső 
tanulókon kívül a jó tanulók megdicsérése is. A mi bizonyítványainkat 
náluk a livrei scolaire helyettesíti. Ebbe az évenként tanúsított szor
galom és magaviselet eredményét írják be. Jelentősége abban áll, 
hogy a baccalaureat-on nincs kitéve az olyan jelölt a véletlen esélyei
nek, kinek livret scolaire-ja szorgalomról tanúskodik.

Fegyelmezés. A discipline liberale ama sajátos megnyilatko
zásának, hogy a jegyek minősége nincs közvetlen befolyással arra, 
hogy a tanuló majd az érettségire jelentkezzék, nagy kihatása van a 
tanulók fegyelmezésére. A tanulók érezvén, hogy sorsuk nem a «tanár 
kezében» van, ahogy náluk mondani szokás, professzoruk állását,
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föléjük helyezett voltát nem igen respektálják. Egyéniségének varázsa, 
tudásának biztossága, tanításának lebilincselő volta által tudja csak a 
tanár tekintélyét tanítványai előtt fenntartani. A szigorúság vagy 
enyheség itt nem sokat számít. Az «oderint dum metuant» elvével 
a francia középiskola tanulóit nem lehet fegyelmezni. A tanárok ma
guk viszont nem nagy fontosságot tulajdonítanak a fegyelmezésnek. 
Büszkék arra, hogy tanítványaik sikeresen megállják a versenyvizsgá- 
latokat, az érettségi vizsgálatot, de épen mert az a fő gondjuk, hogy 
minél több nagyon jól vizsgázó tanítványuk legyen : azokkal foglal
koznak legtöbbet, akiktől a legjobb vizsgákat remélik. A többieknek 
nem kell figyelniük, újságot olvashatnak, levelezhetnek, sőt szép csen
desen egész óra alatt beszélgethetnek is egymással. A tanár elmerül 
tárgyában, foglalkozik a tanulók legjavával ; ezekkel beszélget, ezek
nek nyújt útbaigazításokat, ezeknek ajánlja fel a saját könyveit, 
ezekkel végez közös lelki munkát. Hogy a nem figyelők nem sokat 
fognak tudni, az a francia tanárnak nagy gondot nem okoz, egyrészt 
mert nem neki kell őt megvizsgálnia, másrészt mert tudja, hogyha 
sikeresen meg akarják állni a baccalaureat-ot, akkor majd igyekeznek 
iskolai mulasztásaikat pótolni. A discipline liberale nagy mértékű 
bizalmat előlegez a tanuló «uraknak», de biztos tudást s tapintatos 
magatartást kiván a tanároktól. így sok esetben a helyzet kényszeríti 
a tanárt, hogy megszerezze azokat az erényeket, miket a hiányos 
tanárképzés nem adhat meg. A párisi középiskolai diákok az iskolai 
s főleg internátusi vasfegyelem mellett is nagymértékben önállóak. 
Tartoznak ugyan megtartani az internátus és iskola szigorú fegyelmi 
szabályait, azonban módjuk van tetszésüknek vagy nemtetszéseknek 
kifejezést adni, akár a tanár tanítására, akár közéleti szereplésére, 
sőt politikai magatartására vonatkozóan is. A Lycée St. Louis-ban 
meglepetéssel hallottam, hogy a tanulók az óra végén susognak és 
kérdésemre a tanár azt a magyarázatot adta, hogy ebben az intézet
ben tradíció ez a «chuchotement» s hogy ezzel adnak a tanulók ki
fejezést megelégedésöknek, az óra bevégeztével vagy akkor, ha egy 
nekik kedves tanárral találkoznak az udvaron vagy folyósokon. Ugyan
csak a Lycée St. Louisban alkalmam volt oly tanár két óráján is 
asszisztálni, aki képtelen volt a fegyelmezésre, aki sem a francia, 
sem a morale-órán nem tudott nyugodt szóhoz jutni a tanulók 
zajától és kacagásától. Hiába veszekedett, kiabált, fenyegetőzött a 
enseur elé való citáltatásssal, a tanuló к (ugyanazok, kik a délelőtti 
latin órán igen nyugodtan viselkedtek) sehogysem akartak nyu- 
odtak lenni. S e tanár óráinak végeztével nem lehetett «susogást» 
hallani, A discipline liberale a francia nemzeti temperamentum ered
ménye s így nem csodálható, hogy ennek szárnyai alatt a közép
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iskolai tanulók politikai tüntetésekben is részt vehetnek. A három
éves katonai törvény felszínrejutásakor a lycéek és collège-ek tanulói 
a miniszterelnökhöz írt nyilatkozatokban, sőt utcai tüntetésekben is 
kifejezést adtak hazafias érzelmeiknek. A Lycée Louis Le Grand ta
nulói sokkal tovább mentek «hazafiasságuk»-ban ; az osztályban inzul- 
tálták német tanárukat, mert ez egy gyűlésen a hároméves katonai 
törvény ellen foglalt állást. Az iskolai fegyelem szempontjából ez 
feltétlenül kifogásolható, de a tanulók eme ténye a tömegpszicholo- 
giából s a francia psziché ismeretéből mégsem érthetetlen. Az emlí
tett kínos affaireban is az utóbbi maradt a győztes, mert a tanárt 
más intézetbe helyezték «a szolgálat érdekében». A discipline liberale 
által kiszabott büntetések : rossz jegy, a feladat újra elkészíttetése, 
vagy rendkívüli feladatok kitűzése, a csütörtöki vagy vasárnapi ki
menőtől való megfosztás inkább gyermekesek, mintsem arra alkal
masak, hogy komoly fegyelmet teremtsenek. Ily viszonyok között 
igazat kell adni L. Kesternichnek, a Lycée Carnot tanárának, ki a 
nevelői tapintat mértékét a francia discipline liberale mellett abban 
látja, hogy mennyire tudjuk megtalálni azt a határpontot, melyen a 
felelősségérzetet a tanulóra kell áthárítani.

Vizsgálatok. Ebből a szellemből következik, hogy vizsgálatról, 
a mi fogalmaink értelmében, a francia középiskolában nem lehet szó. 
Itt kell említést tennem a francia tanárnak egy sajátos, elvi jelentő
ségű jogáról. Októberben, mikor mondjuk : a quatrièrnében össze
jönnek tanítványai, megvizsgálja őket. Ha úgy látja, hogy a tanulók 
között vannak olyanok, kik a quatrième kellő színvonalán megállni 
nem tudnak, figyelmezteti az illetők szüleit vagy gyámjait, hogy a 
tanulókkal ismételtessék meg az előbbi osztályt. Erre a vizsgálatra a 
tanárnak joga van, tekintet nélkül arra, hogy az előbbi osztályt 
milyen eredménnyel végezték a tanulók. Ha a szülők a megismétel- 
tetésre nem hajlandók, bennhagyják a tanulót a quatriémeben, vagy 
ha ez ellen az iskolának ellenvetései volnának, más intézetbe viszik 
a tanulót. A másik intézetben elsősorban aziránt érdeklődnek, ki
fizette-e a fiú a tandíjat az előbbi helyen s ha ezt bizonyítani tudja, 
akkor felvétele nem ütközik akadályokba. A vizsgálatok hiányának 
tudják be, hogy az érettségin rengeteg a bukottak száma. Hogy az 
érettségi sikere ne legyen véletlen esélyektől függő, azért óhajtaná 
Buisson az évvégi vizsgálatok intézményét s azt akarná, hogy ezek
nek döntő és közvetlen befolyásuk legyen az érettségi vizsgálatok 
eredményére. Ez megmenthetné a szülőket a hiábavaló kiadásoktól, 
az érettségit pedig az elfajulástól. Ezzel szemben Croiset nagyon 
helytelennek tartaná az iskolai vizsgálatokat ; képtelenségnek tartja, 
hogy a tanárok a maguk tanítványainak megvizsgálásában elfogulat
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lanok legyenek s másrészt önmagában való ellenmondásnak látná, 
hogy a tanárok külön vizsgálják meg azokat a tanulókat, kiket egész 
éven át úgyis folyton vizsgálnak. Buisson immár 14 éve megtett ja
vaslata ma sem teljesült, annál is inkább, mert magának az érett
séginek eltörlése a francia tudományos világ számos elméjét foglal
koztatja. így Lavisse, a nagy történész, is a csalás és erkölcstelenség 
iskoláját látja a baccalauréat-ban s eltörlését sürgeti. Vannak olyanok 
is, kik felvételi szakvizsgálattal (examen de carrière) szeretnék az 
érettségit pótolni, viszont Croiset, amennyire veszedelmesnek tartaná 
az examen de passage tartását, épen olyan veszedelmesnek találná 
az érettségi eltörlését. Attól fél, hogy az examen de carrière nemcsak 
az érettségit, hanem ezzel együtt az általános műveltséget is el
nyomná. Ehhez hozzátehetjük, hogy az érettségi vizsgálat pótlása az 
examen de carrière-rel a középiskolát a szakiskola színvonalára sü- 
lyesztené. Ettó'l pedig óvakodni kell. Ha az érettségivel kapcsolatos 
visszaéléseket az 1902-ben megalkotott új régime nem szüntette is 
meg, bizonyára csökkentette, alkalmat adván arra, hogy a négyirányú 
tanmenet bármelyikéből tegyenek érettségit s biztosítván egyben a 
jogot arra, hogy bármily irányit érettségi diploma előtt minden carrière 
nyitva álljon. így a különböző irányú stúdiumoknak a belőlük szár
mazó egyenlő jogok adják meg az egységet.

Túlterhelés. Az osztályozással s a vizsgálatokkal kapcsolatban 
szoktak nálunk a túlterhelésről beszélni. A túlterhelés olyanforma 
fogalom a pedagógiában, mint a költészettanban a licentia poëtica. 
Mint «szabály» nem létezik, sőt mint ilyennek nem is szabad léteznie. 
De mint kivétel, kinövés, mint a pedagógia útjain való járatlanság 
következménye, mint az előírt paragrafusok félreértésének eredménye, 
igen sokszor felüti fejét. Ha a tanítandó tárgyak sorozatára rövid 
pillantást vetünk s elgondoljuk, hogy évszázadok szellemi munkál
kodásának eredményeit, nagy írók, költők, filozófusok, természet- 
tudósok, mathematikusok, történészek, elme-munkáját a tizenhat éves 
ifjaknak már ismerniük, értékelniük kell, akkor már nem is túlterhe
lésről, hanem egyszerűen szellemi agyonnyomatásról kell beszélnünk. 
Ezzel azonban a francia középiskolában nem találkozunk. Beszélni 
ugyan beszélnek túlterhelésről náluk is és sokat panaszkodnak felü
letességről is. Ebben inkább van igazság, mint amabban. Nagyon 
érdekes e tárgyban Georges Picot vallomása, melyben a könnyelmű
séget a francia esprit sajátos szüleményének ismeri el. Átkosnak 
tartja, hogy rengeteg általános ismerettel tömik tele a gyermek fejét 
s nem engedik, hogy individuális hajlamai érvényesüljenek. Ábel 
Faure (La reforme de l ’enseignement secondaire. Paris, 1911.) is azért 
panaszkodik, hogy a memóriát terhelik meg a tanulók individuális
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képességei rovására. Kézikönyvekből tanulnak be szerinte mindent s 
miután csodálatos memóriájuk van, másokban is, önmagukban is, az 
igazi tudás látszatát tudják felkelteni. Francia pedagógiai cikkekből, 
könyvekből és az 1899-iki ankéteken elhangzott nyilatkozatokból az 
tűnik ki, hogy a francia középiskolákban túlterhelés van. Ámde ne 
feledjük el, hogy eme vélemények csak elméletek. Az egyik elmélet 
a francia légèreté-nek tudja be a bőséges programmot is s annak 
következményét : a felszínen szántást (semer à la surface) ; a másik 
az érettségi vizsgálatokon tanúsított tudatlanságból következtet a kö
zépiskola túlterhelő munkájára. Ez elméletek felett áll az a tény, hogy 
a francia középiskolákban a discipline liberale s a tanítás folyamatá
nak szabadelvű, de nem okvetlenül felületes kezelése élét veszi a túl
terhelésnek. Erre a tényre talán leginkább egy példával lehet rávilá
gítani. Földrajz-órán voltam jelen egyik francia lycéeben. A professzor 
a Mediterranée-ról magyarázott szépen, értelmesen, a tanulók (classe 
troisième) értelmi színvonalát meg nem haladóan. A magyarázat kö
rülbelül egy óra hosszat tartott s a tanulók élénk részvételével tör
tént. A lényegesebb dolgokat lediktálta a tanár a cahier des êlèves-Ъс. 
A magyarázat után a kitűnő módszerű, jeles képességű és jól fegyel
mező tanár felelésre szólította nehány tanítványát ; az előbbi óra 
anyagából kérdezett tőlük egyet-mást. A kiszólított 4-—5 tanuló közül 
egy sem tudott a kérdésekre megfelelni. Látván a dolgok ily fordu
latát, én kezdtem pirulni és zavarba jönni a tanár helyett. A tanár 
váratlanul ezzel a kérdéssel lepett meg: «Az önök diákjai szoktak 
tanulni?» Azt feleltem neki, hogy a mi diákjaink szoktak készülni, 
hanem ilyenkor, tavasz idején náluk is megcsappan a tanulási kedv. 
«Úgy önök szerencsések, — felelte ő — mert a mi diákjaink egyik 
évszakban sem tanulnak, ezek egyáltalában nem szoktak tanulni.» 
Mondanom sem kell talán, hogy ez a nyilatkozat nagyon meglepett. 
De nem elégített ki. Óra után megkérdeztem a professzortól : « Hogyan 
értsük meg mi idegenek, hogy a francia középiskolák tanulói egy
általában nem tanulnak s a franciáknak mégis annyi jeles írójuk, 
tudósuk, művészük, kritikusuk, filozófusuk, irodalomtörténészük, liisz- 
torikusuk, természettudósuk van, annyi kiváló politikusuk, annyi 
kiváló elméleti és gyakorlati emberük!?» «Ismétlem, — feleié a pro
fesszor — hogy a mi tanulóink nem szoktak tanulni. Hogy iskoláink
ból mégis sok kiváló ember kerül ki, azt annak lehet betudni, hogy 
vannak kivételek s ezek lesznek kiváló emberekké.®

Az élet szemüvegén át néző földrajztanár eme nyilatkozata 
minden elméletnél jobban rávilágít a túlterhelés kérdésére. Az elő
írások látszólag szükségszerűvé teszik a túlterhelést; az érettségik 
sikertelenségéből következtetnek a túlterhelésre ; ámde az a discipline
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liberale-ból folyó körülmény, hogy a tanulók nem igen szoktak ké
szülni, élét veszi a panaszoknak, elkeseredéseknek és az iróniának. 
Vannak kivételek, mondá a professzor ; vannak kivételek, ezt mondja 
a francia irodalmi, tudományos, művészi és gyakorlati élet. Tehát a 
francia középiskolai munka a kivételek tanúsága szerint mégsem 
lehet meddő. A légèreté lehet a franciák nemzeti sajátos vonása, de 
általánosságban mégsem lehet azt állítani, hogy a francia professzorok 
felületes munkát végeznek. Nem « Schulmeister »-ek, az igaz, nem is
merik a begyakorlás szükséges voltát, de tárgyaikban jártasok, im
pressziókban kifogyhatatlanok в ha ők nem kényszerítik is fiatal 
tanítványaikat rendszeres munkára, de gondolatokban gazdagítják 
őket s képesekké teszik arra, hogy majdan, ha munkakedvöket a 
körülmények meghozzák, lelkiismeretesen dolgozhassanak, vagy ha 
már megvan bennük a munkára való hajlandóság, a kivételek kicsiny, 
de büszke csapatát megnagyobbítsák. Hogy az iskolának aránylag sok 
kiváló tanulója legyen, azt nem tartom nagyjelentőségűnek; ellenben 
ha az élet különböző pályaterei tudományos, művészi, gyakorlati, po
litikai stb. kiváló embereket kapnak, az mindenesetre az iskola érdeme.

Jutalmak kiosztása. Miként a mi középiskoláinkban, a francia 
lycéek-ben és collége-ekben is szokásos jutalmakat iskolai ünnepélyek 
keretében kiosztani. Ezeken az intézet tanárai szoktak beszédeket 
mondani. Ezek a beszédek érdekes és értékes megnyilatkozásai nem
csak a francia esprit-nek, hanem a francia középiskolák szellemének 
is. S emellett maguknak a tanároknak professzióra adnak alkalmat. 
Rodrigues, a collège Bollinban a filozófia tanára, nagyon helyesen 
magyarázza, hogy e beszédek alkalmával voltaképen a saját lelki
ismeretét vizsgálja meg a tanár tanítványai s azok szülei előtt. Az 
egyik tanár arról tesz vallomást, mily kapcsolatot lát a görög és 
francia szellem között ; a másik a kritikai szellem jelentőségét fejte
geti ; a harmadik Sokrates tanait magyarázza az igazság megkapó 
erejével bizonyítván, hogy tudás az erény alapja s nemes hévvel 
buzdítván tanítványait a Sokratesi elvek követésére. Ezek a discours-ok 
hű képei a francia iskola eszményeinek.

Ezekben mutatnak be hódolatot a haladás szellemének ; ezekben 
tesznek vallomást arról, hogy csak az «émotion desinteressée», mely 
az olvasás nyomában származik, mutathatja az írásmű értékét; ezek
ben magyarázzák, hogy az esztétika az élő «morale» forrása; ezekben 
tesznek vallomást az ifjúi lelkesedés értékéről ; ezekben értelmezik 
ritka elmésséggel az irodalmi műveltség mibenlétét, a misztikum ér
tékét, a technika vívmányainak itt zengnek apotheozist ; a világosan 
látás értékét itt fejtegetik ; ezekben egyeztetik össze a francia kultúra 
hatalmas szárnyai alatt az ellentétes világnézeteket. Ezekben a dis-
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cours-okban újra meg újra kifejezésre jut a francia nyelv különleges 
szerepe. Ha kifejezetten nem is, de a valóságban az «explication 
française» uralkodik az összes tárgyakon. «Ezt a munkát — mondja 
Gohin, a collège Bollin tanára, könnyűnek tartjuk, mert az író gon
dolata hasonló a mienkhez ; a valóságban ez az a munka, mely meg
tanít bennünket tisztába jönni a saját gondolatainkkal. Am a nyelv 
illúziói könnyen félrevezetnek. A szó néha csak halvány képe az esz
mének, máskor meg életet lehel belé. Folyton ráirányítani tanít
ványainkat a szók alakjáról a valóságra, nem ez-e a főelve a mi egész 
tanításunknak? A gyermek Ítéletét ez formálja, a gyermeket a felü
letességről csakis ez térítheti el.» Nálunk a jutalomkiosztás alkalmá
val az ünnepi beszédeket rendesen az igazgató szokta mondani. Az 
az elv tette ezt szokássá, hogy az igazgatónak, mint az iskola kép
viselőjének hivatása, a közönséghez szólni. Ámde az igazgató, még 
ha hivatásának magaslatán áll is, akkor sem lehet egymagában ki
fejezője valamennyi eszménynek, melyet a tanítás szolgál. Szinte 
lehetetlen tehát, hogy évek hosszú során át önmagát meg ne ismé
telje. Egyik évről a másikra oly kevés a változás egy-egy iskola 
életében, hogy ezekről beszámolni az évzáró beszédekben nincs mindig 
alkalom. Az igazgatóság természetével jár bizonyos konzervativizmus ; 
az igazgatóság feladata a tanároknak különböző világnézeteit, a har
monikus nevelő-munka érdekében tapintatosan egy közös, általános 
nevelési eszmény szolgálatába állítani. Ám ha az iskolában belső, lelki, 
egyéni élet folyik, úgy ennek a lelki életnek tolmácsai az egyes ta
nárok és nem az igazgatók. Tisztelet a kivételeknek, de nálunk az 
igazgatóknak jutalomkiosztások alkalmával mondott beszédei sokszor 
szárazak, statisztikai adatok tartalmazók. Mint tapintatlan eltévelye
dés az is előfordul, hogy az igazgató a tanulók előtt, ha nem is 
közvetlenül, de elég érthetően tanárokat dicsér vagy mellőz, szóval 
az intézet belső életének megvilágítása helyett a maga hatalmát állítja 
a figyelem központjába. A francia tanárok évenként megvizsgálják a 
maguk professzori lelkiismeretét a közönség előtt. A közönségnek joga 
van arra, hogy a lelkiismeret rejtekeibe belásson, a tanároknak pedig 
egyenként és együttesen kötelessógök e tény által a sympathie locale-1 
erősíteni. A francia középiskola uniformisztikus szervezete mellett 
sem közönyös aziránt, hogyan gondolkoznak róla azok a szülők, kik 
gyermekeiket bizalommal odajáratják.

Régi tanítványok baráti szövetsége. A tanulók önkormány
zatát, összetartását, az anyaiskolában való további szerepöket s a 
hozzávaló ragaszkodásukat erősíti «a régi tanítványok baráti szövet
sége». Ennek nemcsak az iskolából kilépő tanulók lehetnek tagjai, 
hanem a még nem végzett tanulók is beiratkozhatnak rendkívüli
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tagnak. Az a célja, hogy e szövetség tagjai az életben egymást anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesítsék. Az iskolához való ragaszkodá
sukat azzal mutatják ki, hogy alapítványokat tesznek, utazási ösztön
díjakat adományoznak stb. Az intézet vezetői sohasem mulasztják el 
a tanulókat felszólítani arra, hogy e szövetségben részt vegyenek. 
A miniszter nem egyszer a régi tanítványok szövetségéből kér fel 
valakit arra, hogy a jutalomkiosztási ünnepélyen elnököljön. Jellemző 
a Baráti Szövetség életképességére nézve, hogy egy ilyenből alakult 
ki a múlt század első évtizedeiben a collège Sainte-Barbe, mely 
1831-ben vette fel a collège Bollin nevet. A mi iskoláinkban is szí
vesen látnok ily szövetségek létesítését. Nemcsak a tanulóságot hozzák 
az association amicale-ok közelebb az iskolához, hanem az iskolát is 
a tanulókhoz. Az iskola azzal a tudattal s oly ambícióval intézi a 
zsenge «uraki; ügyeit, hogy majd később ne kelljen pirulással a «régi 
tanítványok» szemébe nézni.

A francia középiskolák uniformisszerű szervezete nem teszi 
lehetetlenné, hogy egyes iskoláknak individuális jellegök ne legyen. 
A Lycée St. Louis pld. reális jellegű (lycée scientifique), melyben a 
latint rendkívüli tárgyként, több osztály összevonásával tanítják. Ilyen 
individuális jellege az iskoláknak, hogy a Mathématiques vagy a 
Philosophie után egyik vagy másik főiskolára, politechnikumra vagy 
bányászati főiskolára stb. készítik elő tanítványaikat. Az is bizonyos 
egyéni vonás, hogy a collège Chaptal école primaire superieure-rel 
van egybekötve (a mi polgári iskolánkkal összehasonlítható, ipari 
pályákra előkészítő felsőbb népiskola), hogy külön Préfet d’études-je 
van s hogy maîtres repetiteurs-jei az órákon asszisztálnak. De azért 
valamennyi iskolát ugyanazok a «nemzeti sajátosságok» jellemzik, 
melyek néha-néha a sovinizmus határához közelednek. Brúnót, a 
jeles grammatikus, szívesen mond a Sorbonne katedrájáról egy-egy 
lekicsinylő élcet a német professzorokról. Némely szülő kifogásolta a 
collège Chaptal egyik tanárának azt az eljárását, hogy a tanulóknak 
Marx művéből diktált idézeteket. Az illető tanár kartársai csak azt 
kifogásolták, hogy ha már szociálista íróból idézett, miért nem fran
ciát választott ki.

A tanárképzés. Már szóltam arról, hogy a tanárok szakkép
zettségére mily nagy gondot fordítanak. Az agregáció színvonala oly 
magas, hogy azt megállni sokan nem is tudják s a bukottak lemon
danak a rendes tanári állás eléréséről, vagy más pályán keresnek 
boldogulást. Az agregációk nehéz volta miatt magasabb tanügyi kö
rökben sok a panasz, az «agrégés» tudományos képzettségét azonban 
általában elismerik. Sőt sokan, mint Poincaré is, hibáztatják, hogy a 
tanárok nagyon is tudósok s kevéssé pedagógusok. Poincaré szerint
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nagy hiba, hogy a különböző iskolák tanárai s tanítói nem keresik 
az egymással való összeköttetést, sőt még egy-egy iskola tanítósze
mélyzete is hadilábon áll egymással. A professeur és repetiteur ellen
séges szemmel nézik egymást.

A tanár, miként egy bürokrata vagy miniszteri hivatalnok, megy 
az iskolába órát adni. A tanuló úgy áll meg a repetitor előtt, mintha 
az őre előtt vagy egy altiszt előtt állana. Ily panaszok a tanárképzés 
hiányosságából vagy helyesebben hiányából erednek. Mert a mi fel
fogásunk értelmében voltaképeni tanárképzésök a franciáknak nin
csen. A francia tanár sem tanítványainak fejlődését, képességeit nem 
figyeli meg, sem önmagának a tanítványokhoz való viszonyáról nem 
elmélkedik. A Sorbonne sokoldalú érdeklődést elégít ki, de gyakor
lati tanárképzést szintén nem ad. A francia tanárok az elméletet 
és gyakorlatot egymástól távolálló dolgoknak tartják. Egyik pro
fesszor, kitől a tanárképzés dolgáról kérdezősködtem, ezzel az iro
nikus dilemmával válaszolt érdeklődésemre : «Nálunk vannak theo- 
retikusok, kik nem tanítanak és vannak tanítók, kik nem foglal
koznak elmélettel». A tanárképzés vázlatos formájául tekinthetjük azt, 
hogy a jelölt agregáció előtt bejár valamelyik középiskolába, két-három 
hétig asszisztál valamelyik tanár előadásán, a feleltetésben, javításban 
segédkezik neki s a két-három hét leteltével kap a vezető-tanártól 
bizonyítványt arról, hogy vannak tanítóképességei. Formális tanár
képzést a discipline liberale nem tűr meg. Az e téren uralkodó gya
korlatias szellem nem tudja megérteni, hogy bár veleszületett erények 
teszik a jó pedagógust, de azért az első napon jó pedagógussá még
sem válhatik valaki s a tudományos erudició teheti csak lehetővé, 
hogy egy tanár a kívánt színvonalra emelkedjék. Ha gyakorlatilag 
nem is, elméletileg annál inkább képezheti magát a tanár. Hogy 
egyebet ne említsünk : a pedagógiai múzeum —- Musée pedagogique - 
bárkinek rendelkezésére bocsátja hatalmas könyvtárát, pedagógiai szó
tárát, számos folyóiratát, a pedagógiai világban felmerült mozgalmak
ról szóló jelentéseket, a legjelesebb élt és élő pedagógusok műveit. 
A nem periodikusan megjelenő műveket nemcsak Párisba, de vidékre 
is kölcsönzi. Emellett sorozatos előadásokat rendez a pedagógia vala
melyik köréből. Am a theoretikus képzés különálló művelése nem 
jelenti azt, hogy azok, kik ilyen képzésben nem részesültek, nem 
tudnak nevelési eredményeket elérni. Maga a tárgy is nagy mérték
ben neveli a tanárt s tárgyának alapos ismerete, az ős forrásból 
merített lelkesedése átragad a tanítványra is. A francia tanár a tanít
vánnyal az előkészítés szempontjából nem sokat foglalkozik. Urakat 
lát maga előtt, kik nála fiatalabb polgárai a hazának ; ezeknek az 
uraknak, a nemzet fiatal reményeinek tart előadást. Nagy értelmes-
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séget tulajdonít e kis polgároknak s oly lelkesedéssel beszél velük, 
mintha a maga korabeliekkel beszélne. Ha nem értik meg, majd 
megértetik velők a repetiteurök vagy a szülők, vagy maga az élet, 
ennek művészi vagy társadalmi megnyilatkozása.

A párisi középiskolák és a párisi élet. A párisi középiskolák
nak jó segítőtársa maga a párisi élet. A régi és új elemek össze- 
vegyülése az Elet jegyében : ezt látjuk Párisban. Színházaikban a leg- 
izgatóbb, ú. n. modern problémák mellett, elég sűrűn látjuk Sophokles 
embereit. Páris lakosai rajonganak minden újért, de szeretettel csügg- 
nek minden tárgyon, melyet a régiség patinája vont be. A Musée 
Luxembourg modern művészettel az ókor örökké érdekes tipusait 
örökíti meg. Guillaume Eugène : Anakreonja,, Hugues Jean : Oedipe 
à Coloneja, Jules Couton hatalmas ijju szárnyas Erosa, Emile Boisseau 
Diogéneje azt mutatja, hogy az ókor örökifjú hite és lelkesedése és 
pogány erkölcseinek csodálata ma sem veszett ki. Bodin «La main 
de Diem-je modern formája a középkor odaadó rajongásának. A nagy 
fényváros átlátszósága, intézményeinek görög demokratizmusa és római 
előrelátása, műalkotásainak poetikussága, monumentumainak nagy- 
szerűsége, Pantheonjának fensége, kertjeinek harmóniát lehelő elren
dezése, a város hangulatainak lélekzsongító melegsége, a múlt mártír
jainak s a jelen hőseinek egyforma rajongással való önzetlen, szinte 
gyermekes imádata — mindezek hivatásos nevelő tényezők. Nevelik 
e tényezők a franciát és hódolásra bírják az idegent. Önként is ha
tása alatt vagyunk annak a históriának, mely a legcsodásabb feje
zeteket írta be a világtörténetbe.

Beánk, idegenekre is felemelően hat a francia s főleg a párisi 
nép történelmi szerepe. Ennek a történeti szerepnek, az emberi igaz
ságok hirdetésének és diadalra juttatásának hűséges ápolója a francia 
iskola. Felöleli a múltat, belétekint a jövőbe s a jelenkor szellemi 
és technikai alkotásaiból merít táplálékot mindennapi vérkeringésé
hez. A francia iskola az emberi lehetőségek szerint mindent felölel, 
de tanítványait nem kényszeríti zsarnokilag arra, hogy mindent fel
öleljenek, hanem figyelembe veszi egyéni hajlamaikat. Formailag kép
zett pedagógusai nincsenek a francia iskolának, de ő maga mégis 
helyesen nevel, mert az életnek nevel. Kemény Gábob.
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Kerschensteiner a természettudományi tanítás értékéről.

Az a kérdés, hogy a nevelő-iskolák tanulmányi szervezetében 
a természettudományok milyen helyet tölthetnek vagy töltsenek be, 
céljukat, módszerüket, terjedelmüket illetőleg, sokszor megvitatott, 
de le nem zárt kérdés. És ha időnként, egy-egy kompromisszum 
után -— mint most nálunk is — látszólagos nyugalom áll be, azért 
mégis el lehetünk rá készülve, hogy újra és újra föl fog vettetni. 
Kerschensteiner könyve 1 ezt a kérdést akarja megvilágítani, számba 
véve a nevelő szempontok minden vonatkozásából a lehetőségeket, 
de egyúttal a korlátokat is. A szerző maga is természettudományok 
oktatója volt, de ez csak a tárgyalás szakavatottságából látszik meg ; 
szakbeli elfogultság távol van a könyvtől.

A hót fejezetbe osztott tárgyalás gondolatmenetét a következők
ben kisértjük meg vázolni.

I. Herbart óta jutott általános érvényre az a felfogás, hogy az 
iskola nem csupán tanító-, hanem elsősorban nevelő intézmény. 
Szerző egyetért Herbarttal abban, hogy «az egész tanításnak a jel
lemképzés szolgálatában kell állania». De tagadja azt a Herbart-féle 
elvet, hogy ennek fő és elégséges föltétele a tanulóban létrehozott 
egységes gondolatkör. Nem ez, hanem az a munkásság, amely a 
gondolatkör megszerzésével jár. Élesen elítéli Herbart követőinek azt 
a mesterük elvének túlhajtásából származó törekvését, amelyik szét- 
darabolja a természetes egységeket alkotó tanulmányi tárgyakat, hogy 
az érzületnevelő főtanulmány (népiskolában a vallás, középiskolában 
a történelem) köré csoportosítsa. Ezzel az erőszakolással szemben a 
helyes és eredményes eljárás : kifejteni minden tárgyból a benne ter
mészet szerint meglevő nevelő-értékeket. A tárggyal való foglalko
zásból kifejthető neeélő-értékek a fontosak a nevelő-iskola szempont
jából, nem pedig az ismeretértékek.

1 G. Kerschensteiner : Wesen und Wert des naturwissenschaftlichen 
Unterrichtes. Leipzig u. Berlin, Teubner. 1914. X. 141 1. 3'60 M.
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A természettudományokat legelőször a hasznossági elv vitte be 
az iskolai stúdiumok közé (Seniler reáliskolájába, 1708.). Ez az elv 
juttatta később is a tantervekbe az ismeretek nagy halmazát. A szerző 
innen kezdve majdnem minden fejezetében hatalmasan mennydörög 
«az enciklopédizmus fertője» ellen, amelyik nemcsak azt gátolja meg, 
hogy az egyes tanulmányok nevelő-értékeiket kifejthessék, hanem 
még jól alapozott ismeretértékek szerzésében is meggátolja a tanulót.

II. Sorba vevén a tanulmányoktól várható nevelő-értékeket, 
először azzal foglalkozik, amelyik kétségtelenül mindig lényeges fel
adata marad az iskolának, ha nem is mint nevelő-szervezetnek, de 
igenis az oktatásnak, mint a nevelő-szervezet lényeges részének. Ez a 
logikus gondolkozásra való nevelés, a régiek formális képzése, de 
amit a szerző szívesebben nevez a szellem fegyelmezettségének (geis
tige Zucht). Ez az a föltétien szellemi szükségletté vált megszokás és 
képesség, hogy az ember hosszabb gondolatsorokat is állandó önkriti
kával, logikus értelmességgel tudjon átdolgozni, s az elvont ítéletet 
mindaddig verifikáció alá vonni, amíg ellenmondás nélkül be nem 
illeszkedik gondolatkészletébe. Ez ideál, teljesen megvalósulva senki
ben sincs ; mert az ember nem hideg logikai készülék, hanem érző 
pszichológiai lény. De az ideál felé kell a nevelésnek törekednie.

. Yajjon minden ítélet és következtetés fegyelmezi-e a szellemet ? 
Nem ; csak ha problémák vetődnek fel ; ezek nehézségeit legyőzni, a 
problémát megfejteni, ez az, amit gondolkozásnak szoktunk nevezni, 
az ilyen esetek gyakorolnak a logikus gondolkozásban, visznek köze
lebb a szellemi fegyelmezettség felé.

Úgy látszhatik, hogy a fogalmak egyértelműsége, a törvények 
föltétlensége, amelyekkel a mathematika és az exakt természettudo
mányok különlegesen dicsekedhetnek, ezeknek tanulmányozását első
sorban teszi alkalmassá a szigorú logikai fegyelmezettségre való 
nevelésre ; inkább, mint a nyelvek, melyeknek szabályaik vannak, de 
nem föltétien érvényű törvényeik. De nem ezen fordul meg a dolog, 
hanem azon, hogy akár törvények, akár szabályok minél gyakrabban 
alkalmaztassanak problémák megoldására. Az erre adott alkalmak 
gazdagságában egy tárgy sem ér föl a klasszikus nyelvekkel. Leg- 
kevésbbé a természettudományok úgy, amint most tanítják őket.

Például fölveszi négy Pindaros-sor lefordítását s ezen kifejti, 
hogy a klasszikus nyelveknek a modern nyelvektől való jelentékeny 
eltérése a mondatszerkesztésben és a szók jelentéstartalmában teszi 
majdnem minden tétel fordítását gondolkozási problémává, amely a 
grammatikai szabályok és a szótári anyag ismerete mellett is folytonosan 
arra kényszeríti a tanulót, hogy kérdéseket intézzen magához a 
helyes értelem felől. Ilyen kérdések fölvetődése a megindítója s
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egyúttal a legfontosabb mozzanata a gondolkozási folyamatnak. Nyo
mon követik a kérdések fölvetését az intuitio (Scharfsinn) adta első 
vélekedések. Ebben a mozzanatban jut főszerepe a tanulók természet
adta adományainak. A következő mozzanat az első sejtések kritika 
alá vonása, s végül a talált eredmény kipróbálása összevetések útján 
mindaddig, amíg a saját kritikát megnyugtató eredmény el nem ére
tik. Ezek nélkül nincs logikai gondolkozás. Ennek a megszokása 
pedig csakis a szellemi nevelés eredménye lehet.

Eszerint a gondolatfolyamat négy főmozzanata :
1. a feladat számbavételével, megfigyelésével fölvetődő kérdé

sek ; 2. a mindjárt [fölmerülő vélekedések ; 3. ezeknek vizsgálata az 
ismert szabályok és törvények s más ismereti tények alapján; 4. a 
talált eredmény igazolása vagy elvetése ; beillesztése az ismert tények 
összefüggésébe. E négy mozzanatnak szerző rendre : observatio, syn
thesis, analysis, verificatio nevet ad.

A klasszikus írók majdnem minden tétele megadja erre az 
alkalmat ép úgy, mint a példa gyanánt tárgyalt négy Pindaros-sor.

Ezzel szemben a modern nyelvekből való fordítás ritkán válik 
fejtörő problémává. Például fölvesz 6 Shakespeare-sort (Julius Caesar, 
II. 2.), amelyik szó helyett szót téve lefordítható németre egészen 
jó és szabatos értelemhűséggel s legfennebb kevés nyelvi durvasággal. 
Nemcsak a germán, hanem a modern román nyelvek németre fordí
tása sem okoz olyan nehézségeket, amelyek problémák megfejtésére 
kónyszerítenék a tanulót ; 1 jó emlékezet és szótár elvezet a feladat 
megoldásához.

A klasszikusokból való fordítás egészen megfelelő s igen kiváló 
eszköze lehet a szellem fegyelmezésének. Kevésbé mondhatni ezt a 
klasszikusokra való fordításról ; a teljes verifikáció lehetősége ott 
rendszerint hiányozni fog.

III. A természettudományok adnak-e alkalmat ilyen gondolat
folyamatokra? Minden jelenség megfejtése, amelyhez ismert fizikai 
törvények alkalmazása révén kell eljutnunk, teljesen azonos mozza
natait foglalja magában a gondolatfolyamatnak, mint egy görög tétel
nek a grammatikai szabályok és a szójelentések ismerete alapján való 
lefordítása. Azon fordulna tehát meg a dolog, hogy a természettudo
mányi oktatás elegendő alkalmat adjon ilyen önálló gyakorlatra és 
vizsgálódásra. A mostani gyakorlat szerint a természettudományok 
tanítása nem jut el a törvények alkalmazásáig, csupán a törvények 
kereséséig és megállapításáig. A törvénykeresésben az indukciót vallja

1 Természetes, hogy a magyartól ezeknek mondatszerkesztése is 
távolabb áll, de mégis sokkal közelebb, mint a klasszikusoké.

Magyar Faedagogia. XXIV. 6—1. 23



3 5 4 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

ugyan alapelvéül, de ez az indukció — úgy a tankönyvekben, mint 
a tanítói gyakorlatban — távol attól, hogy kérdéseket felvető, kereső 
és kutató indukció legyen, olyan szorosan körülhatárolt és előre 
megszabott utakon vezet, hogy minden közbeeső kételkedést kizárva, 
nem is engedhet más eredményt a tanulónak, mint a törvény «föl
fedezését». Igaz, hogy nem is lehetne a tanulóval végig járatni az 
évezredes indukció tapogatódzó útját, utasítások adása mellőzhetetlen, 
és minden utasítás megszorítja az analízis és veriükáció sokféle lehe
tőségét, de ez még nem azt teszi, hogy a kétkedés és önálló keresés 
minden lehetőségét kizáró, körülzárt útra kényszeresük a tanulót. 
Szerző ezt «egérfogó indukciónak» nevezi. Az a szép remények csirá
ját magában rejtő újabb kísérlet, hogy a tanulók gyakorlatai is szer
ves részévé tétessenek a természettudományok tanításának, jelenleg 
még szintén ebben a hibában szenved. Az erre vonatkozó könyvek 
annyira megszabják utasításokkal a gyakorlatok minden egyes fogá
sát, hogy emiatt nem kérdés-, hanem parancsgyüjtemények. Hogy a 
természettudományok tanítása ezt az útat járja, annak oka részben az 
«enciklopedizmus fertője», részben a tanításukra jutó idő rövidsége, 
de egyáltalában nem e tanulmányok lényegében van az ok.

A szerző fölhoz egy-egy példát a fizikából és a kémiából, ame
lyekben jelenségeknek a tanuló által keresendő megfejtéséről van 
szó ; a megfejtéshez föl kell használnia már általa ismert törvénye
ket és tényeket. Megmutatja, hogy a megfejtés keresése közben érvé
nyesül a gondolatfolyamatnak mind a négy, fentebb fölsorolt mozza
nata, sőt az utolsó : a verifikáció itt tökéletesebb lehet, mert az 
eldöntő próbára rendelkezésre áll a kísérlet módszere. Szerző példái, 
főkép a fizikai, kissé esetlegeseknek s így keresetteknek látszanak,1 
az olvasót probléma elé állítják, hogy vájjon esetlegekből lehetne-é 
szervezni e tárgyak tanítását? Az anyag bőven meg van hozzá, mert 
hiszen a természet lépten-nyomon önti élőnkbe a jelenségek tömegét, 
de az alkalmasok kiválogatásában és rendszerbe foglalásában áll a 
probléma. Nem mindenütt és nem rendszeresen ugyan, de alkalmas 
példákban eddig sem volt hiány. Ezek azok a németektől «Denk
aufgabe »-nak nevezett feladatok, amelyekből egyesek vagy egész

1 A kémiai példa : a tanuló ismeretlen vörös port vattával tiszta 
rézlaphoz dörzsöl ; a rézlap előbb megfeketedik, majd fényes fehér lesz. 
A tanuló már megszerzett ismeretei alapján, de önálló kereséssel meg- 
állapithatja, hogy a vörös por kénesőszulfid. A fizikai : a tanuló meleg 
szappanlúgban poharakat mos, azokat szájukkal lefelé üveglemezre rakja 
Észreveszi, hogy egyeseknél a pohár szélén buborék nyomul ki, amelyik 
később visszahúzódik. Meg kell keresnie a jelenség magyarázatát.
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sorozatok is tankönyvekben és folyóiratokban (magyarokban is) nap
világot láttak.

A leíró természettudományokban a növény- és állatmeghatáro
zások adnak a tanulónak önálló kereséssel megfejtendő' kérdéseket. 
De minden ilyen keresésnek a gondolatmenete annyira azonos csa
páson jár, hogy ezért meg sem közelítheti azt a gazdag sokféleségét, 
a logikus gondolkozás gyakorlásának, amire a klasszikus nyelvekből 
való fordítás alkalmat ad. Ellenben a kísérleti természettudományok 
kifejthetnek azzal fölérő szellemi fegyelmező hatást, föltéve, hogy 
tanításuk ennek a célnak megfelelően szerveztetik.

Azonban a logikus gondolkozás műveletének sokoldalú gyakor
lása még nem meríti ki a szellemi fegyelmezés tartalmát. Hozzátar
tozik még a megnevezések fogalmi tartalmának minden bizonytalan
ságot kizáró egyértelműsége s az ezáltal lehetségessé tett szabatossága 
a definícióknak. Csak ilyen fogalomkörben való operációk vezethet
nek ellenmondás nélküli eredményekre, ilyenben lehetséges az exakt 
gondolkozás. Ilyenre törekszik ugyan minden tudomány, de egyikben 
sem teljesül ez olyan nagy mértékben, mint a mathematikában, a 
fizikában és a kémia nagy részében. Az ilyen fogalomkörben való 
megszokás kifejtheti a tanulóban a vágyat, hogy minden fogalomcso
portjában törekedjék a fogalmaknak hasonló belső világosságára és 
rendezettségére. Habár lehetetlen az a követelmény, hogy már a 
középiskolai abszolvens kész filozófiai világnézetig juthasson, de 
kialakulhat benne az ilyen után való belső szükségérzet. A kialaku
lásnak legfőbb akadálya megint csak az «enciklopédizmus fertője», 
tanterveinknek az a törekvése, hogy «áttekintést» adjanak az egyes 
tanulmányok egész anyagán. « Einsicht zuerst, dann Übersicht ! Sonst 
ist nicht Bildung, sondern Einbildung unser Unterrichtserfolg. »

IV. Leginkább elterjedt és elfogadott nézet a természettudo
mányi oktatás nevelőértékeiről, hogy az a megfigyelőképességet fej
leszti. Olyan értelemben, hogy az itt megszerzett képesség azután 
más területeken is érvényesíthető. Szerző tagadja, hogy ilyen általá
nos, átvihető megfigyelő képesség volna. Tévedés a megfigyelés fogal
mát csupán tér- és időviszonyok, mennyiségek és minőségek észlelé
sére szorítani, s nem számítani bele a módozatok, viszonylatok, oko
zati összefüggések megfigyelését is. A megfigyelésben szándékosság és 
céltudatosság van. Érdeklődésünk által fölvetett kérdések megfejtése 
érdekében teszünk megfigyeléseket. A megfigyelés nem puszta észre- 
vevés, hanem egyúttal ítélés és következtetés is ; teljes logikai gon
dolatművelet, amelyben megvan nem csupán az obszerváció, hanem 
a szintézis, analízis és verifikáció is. Mindenki csak érdeklődése terü
letén akar és tud megfigyeléseket tenni ; ezen a területen már vég

23*
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lett megfigyelései s ezek folytán mindinkább gazdagodó fogalom
kincse képesíti mind tökéletesebb megfigyelésekre. De ha ezt a képes
séget ezen a területen elérte is, azért más területekről szármázd 
észrevevései semmi gondolatfolyamatot sem indítanak benne, meg
figyelésekre nem indítják, és ha akarna sem tudna az idegen, nem 
gyakorlott területeken megfigyeléseket Tegezni.

Megfordítva azonban áll a tétel : a természettudományok taní
tásának teljesen megfigyeléseken kell alapulnia, vagy pedig nem 
tekinthetjük természettudományi tanításnak. Mert hiszen a természet- 
tudományok nem egyebek, mint szervezett rendszerei azoknak a 
tapasztalati tényeknek, melyeket az emberenkívüli világ szándékos, 
megfigyelése hordott össze.

A megfigyelések osztályozhatók passzív és aktiv megfigyelé
sekre, bár a passzív megfigyelésekből sem hiányzik minden aktivi
tás ; a két osztály között sok az átmenet. Leginkább gondolatnevelő 
az aktiv megfigyelés, a természettudományi tanításban a tanulók 
gyakorlatai. Ez is főleg akkor, ha a feladat megoldásához maga a 
tanuló készíti a tervet, csupán annyi utasítással, hogy lehetséges 
egyen a tervcsinálás. Természetes azonban, hogy ezzel kezdeni nem 
lehet ; előbb bizonyos készséget kell szereznie a tanulónak a kísér
letezés technikájában. Itt — az alsó osztályokban — helyén van a 
receptszerű utasítás s a tanító sűrű beavatkozása. De ezt fokozatosan 
mellőzni kell s mind nagyobb önállóságot engedni a tanulónak.

Itt áttér a könyv a tanulógyakorlatok szervezésének és a taní
tás menetébe való beillesztés módjának szakszerű fejtegetésére. Ezt 
5 olyan utasításszerű tételhez fűzi, melyeket egy angol kiadványból 
vesz át. Ezek :

ne kezdd a tanítást szavakon, hanem mindig a tanulók kísér
leteiből indulj ki ;

ne vonj éles határokat a demonstráló tanítás és a gyakorlatok 
között ;

csak annyi utasítást adj a tanulónak, amennyi kísérletéhez 
szükséges ;

ne közöld előre a tanulóval a kísérlet eredményét ;
minden tanuló a füzetében adjon számot saját szavaival a 

kísérleteiről.
Eámutat ezeknek az általában helyes elveknek a gyakorlati 

kivitelben mutatkozó korlátáira. De nem is volna helyes ez elveket 
mindvégig alkalmazni ; a felső fokon, amikor arról van szó, hogy a 
tanulók már megszerzett ismereteik alapján egyes feladatoknak lehe
tőleg önálló megfejtésében gyakoroltassanak, akkor a 2. tétel korlá
tozását mellőzni kell.
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V. Amennyiben általában a tanítás nevelőhatásokat fejthet ki, 
ezeknek csak egyik részük a szellem logikai fegyelmezése, a fonto
sabbak az erkölcsi nevelőhatások. Erkölcsi értékismereteket és bizo
nyos erkölcsi vonatkozásokkal is bíró megszokásokat adhat a tanítás.

A természettudományok tanításának vannak különleges, erköl
csileg nevelő hatásai, vannak olyanok, amelyek közösek néhány más 
tanulmánnyal, de vannak jelentékeny hiányai is.

A törvényszerűség szellemének hatással kell lennie az életnézet 
kialakulására. A fogalmak egyértelmű szabatossága nem engedi, hogy 
a tanuló gondolatfolyamatának esetleges sikertelenségét a praemisszákra 
hárítsa ; csak magában keresheti az okot. Ez fejleszti a felelősség- 
érzetet. Ezzel együtt jár a tisztelet érzése a szigorúan tudományos 
gondolkozás iránt, és hódolat a kutató nagy szellemek iránt. A lehe
tőségek határozott megállapíthatósága igazságszeretetre vezet, amivel 
karöltve jár a szerénység. A rendszerint elbizakodottságból eredő 
elfogultság helyet enged a tárgyilagosságnak. Habár erről a tulajdon
ságról is áll — mint a megfigyelőképességről — hogy nincsen álta
lános, minden területre kiterjedő, egyik területről a másikra átvihető 
tárgyilagosság. Minden logikus gondolkozással velejáró önkritika esz
köze a tárgyilagosság fejlesztésének. De csak azon a területen fej
leszti ki, amelyen gyakoroltatott. Minden területen érvényesülő tár
gyilagosság a legritkább emberi tulajdonság. Minden érdekkel és 
szenvedéllyel szemben megőrizni a tárgyilagosságot, ahhoz egészen 
másnemű gyakorlatok kellenek, mint latin, vagy geometriai vagy 
fizikai feladatok megfejtése. Csak annyiban lehet a természet tanul
mányozásában nagyobb objektivitásra jutni, mint a humaniórákban, 
amennyiben a tanulmány tárgyához kevésbé tapadnak emberi 
érdekek.

Az exaktság erényeinek (gondosság, pontosság, lelkiismeretes
ség) nevelésében osztoznak a természettudományok a mathematiká- 
val, rajzzal és kézimunkával. Hiányzik ez a földrajzból, történelem
ből, sőt az állat- és növénytanból is, amint ezeket most tanítni 
szokás. De a fizika és kémia is csak akkor fejtheti ki kellő mérték
ben, ha tanítása össze van kötve kiterjedt laboratóriumi, sőt műhelyi 
gyakorlatokkal is. Az ilyenekben megszerezhető technikai készség és 
az exakt munka megszokása más területekre is átvihető szerzemény. 
A tanuló gyakorlatok, bár mostani alakjukban a szellemi fegyelme
zés szempontjából kifogásolhatók is, de az exakt munkára való 
szoktatásra alkalmasak és ebben szép sikereket érnek el.

VI. Eme nagy értékek mellett azonban az erkölcsi nevelő 
hatások szempontjából igen nagy hiányai is vannak a természettudo
mány tanításnak. Egyoldalú; csak a kényszerűségek (Müssen), ''ÜÜóö!
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pedig a kötelességek (Sollen) világát tárja fel. Ez a világ a történe
lemben, a filozófiában, nagy költők műveiben van letéve, s ezt a-, 
nyelvi és a történettudományok tárják fel. A természettudományok 
az emberen kívüli világ viszonylataiba vezetnek be, a nyelv-történet
tudományok az embernek embertársaihoz és az emberfölöttihez valá 
viszonyába. Egyik olyan fontos, mint a másik, s a jövő nemzedék 
nevelésében egyik sem mellőzhető. Irodalmi és történeti tanulmányok 
nélkül az a természettudományi gimnázium sem lehet el, amelynek 
tervét szerző a következő fejezetben adja.

A társadalmi törvények, szabályok, erkölcsi maximák csak tör
téneti alapon érthetők meg. A megértést a hazai vagy a modern 
irodalmak épen úgy megadhatják, mint a klasszikusok. A klasszikus 
tanulmányokat a modernek fölött nem ez a szempont ajánlja.

Érdekes polémia következik itt Ostwalddal és Unolddal, akik 
az erkölcsi alapelveket is természettudományi elvekből akarják leve
zetni. Az első az energia elvéből, a második az ön- és fajfenntartás 
elvéből. Ennek a vitának csak a zárótételéből idézünk: «Csupán a 
természettörvényekből sohasem fogunk eljutni erkölcsi értékfogalmak
hoz és értékítéletekhez. Épen a legfőbb értékek nem a természettör
vények kényszeréből nőnek ki, hanem abból a vágyból, hogy ez alól 
a kényszer alól szabaduljunk. Az emberi művelődés története emez. 
értékkeresések szenvedéseinek a története. Mi méltányos, mi nem, 
mi jó, mi rossz, szép vagy csúf, erre semmiféle természettörvény meg 
nem taníthat. Ezek a törvények kívül állanak a jó és rossz, a szép 
vagy csúf, az igazságos és igazságtalan világán. Ezekkel szemben 
hallgatnia kell hozzájárulásunknak és ellenkezésünknek, kívánságunk
nak vagy elutasításunknak. »

Az erkölcsi értékismeretek megadása azonban még korántsem 
maga az erkölcsi nevelés. Ennek főtényezője az erkölcsi élmények 
átélése. Ilyenekre a mai iskola alig van berendezve. De az a hatásuk 
meg lehet az értékismereteknek is, hogy az iskolánkívüli élményekre 
alkalmazhatók s azok erkölcsi megítélését irányíthatják és elősegíthetik.

VII. Hogy a természettudományok tanítása teljesen kifejthesse 
szellemi fegyelmező hatását, evégett hasonlóképen kellene azt szer
vezni, amint szervezve van a klasszikus nyelvek tanítása a gimná
ziumban. Legyen meg épen úgy a kellő ideje a fogalmak fokozatos 
fölépítésére, induktiv úton és a kellő verifikációval. Juthasson el 
addig a fokig, ameddig eljut a klasszikus nyelvek tanítása, amelyben 
a grammatikai szabályok ismerete már olyan időben készen van, 
hogy még évek maradnak fenn, amelyekben szabadon folyhat ezek 
alkalmazása problémáknak megfejtésére. Jusson el a tanuló már a 
legfelsőbb osztályok előtt a fontosabb természeti törvények ismere
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téré, hogy alkalmazhassa feladatok önálló megfejtésére, s így alka
lom legyen a logikai iskolázásban annyira termékeny dedukcióra is.

Abban az idó'ben, amennyit a tantervek most juttatnak a ter
mészettudományoknak, ezeknek nemhogy nevelő-értékeik, de még 
ismeretértékeik sem érvényesülhetnek eléggé. Főleg nem a tanter
vekbe s tankönyvekbe tömött rengeteg ismerethalmaz mellett. Ez, 
amit az egész anyagon való « áttekintés» keresése visz bele a tan
tervekbe, forrása nemcsak a túlterhelésnek, hanem a felületességnek 
is ; tehát egyenes ellenmondásban van a szellemi fegyelmezettséggel.

A klasszikus gimnáziumban nem szükséges ezt a feladatot 
szánni a természettudományoknak. Elvégzik azt jól és kipróbált 
módon a klasszikus tanulmányok. De a reáliskolákban szükséges 
volna. Azonban a mostani tantervek keretében nem lehet.

A szerző itt tervét adja egy «mennyiség-természettudományi 
gimnázium »-nak, amellyel a könyvében tárgyalt nevelő eredményt 
elérhetni véli. A 9 osztályos iskola heti 27—28 órás, összesen 
250 órás tanításidejében a mathematika 32, a természettudományok 
52 órával szerepelnek ; a német (anya) nyelv 27, egy idegen nyelv 
42 órával; földrajz 14, történelem 14 órával. A többi: vallás, rajz, 
torna, műhelyi gyakorlat. Beiktat még a 3. osztályon kezdve heti 
2—3 órávp.1 egy-egy délutánt iskolai, de szabad foglalkozásra.

Műhelyi gyakorlat az alsó három osztályban van heti 2—2 órá
val. Ez, amellett hogy kielégíti a minden 10 éves gyermekben a 
manuális foglalkozások iránt élő vágyat, egyúttal megadja a technikai 
készséget és a pontosságérzéket a természettudományi gyakorlatokhoz.

A természettudományok az első osztályon kezdve 4 osztályon 
keresztül állat- és növénytannal, a következő 3 osztályban ásvány
tannal és kémiával, a két felső osztályban biológiával vannak be
állítva. Emellett a 4-dik osztályon kezdve 4 éven át fizika, a két 
felső osztályban fizikai és kémiai laboratóriumi gyakorlatok ; ez 
utóbbi 6—6 órán. Ugyancsak a felső osztályok (8. és 9.) feladata 
lenne még a természettudományok fejlődéstörténetének s ebben a 
nagy kutatók működésének ismertetése. A foglalkoztató délutánok 
arra valók, hogy alkalmat adjanak a tanulóknak hajlamaik szerinti 
foglalkozásokra, mert semmiféle kötött tanterv sem elégíthet ki min
den érdeket, bár ezek között vannak jogosult érdekek is.

Függelékül közöl még a könyv két fizikai tantervet. Az egyik 
javaslat, Fischertól való, a bajor főreáliskolák részére, amelyben a 
6 felső osztályon végig 'összesen 20 fizikaóra ajánltatik. A másik a 
müncheni 8 osztályos népiskoláknak a szerzőtől készített tanterve, a
7. és 8. osztályban 3—3 (a leányiskolákban 2—2) órával. Ebben a 
tantervben az anyag megválogatása az érdekes.



3 6 0 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

A mennyiség-természettudományi gimnázium tervéről megjegyzi 
szerző, hogy nem hiszi, hogy bár egyetlen intézetben való kísérlete
zésre is rászánja magát valaki. Még kevésbé hihetjük ezt mi, akik
nek az anyagi módunk és a kisérletezésre való hajlandóságunk 
kevésbé van meg, mint a németeknek. De egynéhány megálló tanul
ságot azért elvonhatunk.

Az egyik az, hogy a klasszikus gimnázium az általa a szellemi 
fegyelmezésben elért azt az eredményt, amellyel méltán dicsekedhe
tik, annak köszönheti, hogy benne egy stúdium, amelyik erre a 
célra alkalmas is, úgy van szervezve, hogy teljesen kifejtheti ezt a 
hatását. Semmiféle más nevelőiskolánknak semmiféle stúdiuma, nin
csen ebben a szerencsés helyzetben. Reáliskoláinkban már kezdetük 
óta nem volt a természettudományoknak még annyi tér sem juttatva, 
mint a német reáliskolákban, holott abban sem jutnak el a vezető 
stúdium helyzetéig. Ha a mi reáliskoláinknak nevében a «reál» jelző 
a természettudományok dominálását akarja jelenteni, akkor az csak 
fikció. Ez iskolák első szervezése után nálunk folytonosan megújuló 
törekvés, amelyik középiskoláink tanulmányi szervezetét mind köze
lebb akarja hozni egymáshoz, még inkább rontja a reáliskola hely
zetét a gimnáziummal szemben. Még jó, hogy ha ezekben az egyez
kedésekben a klasszikus gimnázium liiveinek sikerül minél közelebb 
hozni a demarkacionális vonalat a gimnázium területéhez. Minél 
kevésbbé bomlik meg a klasszikus gimnázium jól szervezett és kipró
bált tanulmányi rendszere, annál inkább örülhetünk, hogy marad 
egy iskolafajtánk, amelyik céljához illő szervezettel bír. Tekintve, hogy 
középiskoláink túlnyomó része gimnázium, ennek nagy jelentősége 
van kultúránk jövőjének érdekében.

De fennmarad továbbra is az a kényszer, hogy aki nálunk 
magasabb műveltséghez akar jutni, ahhoz csak egyféle úton és módon 
juthat el. A jövő fejlődésétől s abban a növekedő pedagógiai belátás
tól kell várnunk, hogy nem a tanulmányi szervezetek egységesítésé
vel, hanem inkább differenciálódásával fogja szolgálni a kulturális 
fejlődést. Mert bizonyos, hogy mindinkább fog növekedni a magasabb 
műveltségre törekedők száma, s az is bizonyos, hogy ez új tömegek
ben mindinkább fog csökkenni a klasszikus tanulmányok iránti érdek
lődés s vele a hajlam és a képesség is. E másnemű érdeklődéseknek 
és képességeknek más utakat kell nyitni, épen olyan jól megépítet
teket, mint a gimnázium a beleülő tanulóknak. Ilyen utat adhat a 
természettudományok stúdiuma is, megfelelően szervezve.

De a természettudományi tanítás mostani kereteiben is hasz
nosíthatunk egyetmást szerző fejtegetéseiből. Ilyen : az aktiv meg
figyelésnek minél nagyobb szerephez juttatása a tanításban. Ilyen :
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az alkalmazásoknak, a természeti jelenségek megfejtésének sűrűbb 
beiktatása ; sok természettani tanítás elfelejti, hogy a természetről 
tanít s kimerül a törvények megállapításában. Ilyen : hogy irtsuk, 
amennyire bírjuk, az ismeretanyag túlhalmozását. Nincs olyan peda
gógus, aki beszédben és írásban ne hirdetné a sokféle ismeretanyag 
összezsúfolásának káros és céltévesztő voltát. De amikor tettre kerül 
a sor tantervkészítésre, akkor egyikünk sem képes ellenállani az 
egész ismeretanyagon való áttekintés követelődzóseinek, sőt a maga 
tárgyára nézve maga is a követelődzők közé áll. Sajnos, hogy arra 
a kérdésre, hogy a tanuló mit ér? az egyetlen elfogadott és szoká
sos mértékünk a tanuló ismeretmennyisége.

В hosszúra terjedt ismertetésből mégis mellőznünk kellett a 
példáknak ama bőséges gazdagságát, amelyekkel a szerző tételeit meg
világítja ; a fölmerült vagy fölvethető ellenvéleményeknek élénk meg
vitatását is. Ezek együtt teszik e könyvet lebilincselő olvasmánnyá.

(Budapest.) Kovács János.

Az új Kína és a köznevelés kérdése.

Talán sehol a világon jobban nem tűnt ki a köznevelésnek az 
egész nép jövőjére kiható fontossága, mint Kina történetének utolsó 
két évtizedében. Ott az egész állami, sőt társadalmi élet válságos 
vajúdásnak volt kitéve (így van ez még a mai napig is), és mikor 
az elodázhatlan reformtörekvések a megvalósuláshoz közeledtek, min
dig leghangosabban és legelső sorban a köznevelésnek modern ala
pokra helyezését hangoztatták. V. Mackaynak a minap megjelent 
műve az új Kina szellemi forrongását tanulságosan elemezve a mai 
kinai köznevelést is érdekesen világítja meg.1 Történeti visszapillan
tást nyújtva a régi ú. n. konfuciusi iskolára, a régi iskolafajokat, a 
konfuciusi és ezután következő korok tanítási módját, a tananyagot, 
az elavult vizsgálati rendszereket, az új idők szellemében való lassú, 
de gyökeres átalakulást ismerteti.

Már a legrégibb kinai annalesekben, a Shukingben olvasható, 
hogy Shun császár Tsieh-t első közoktatásügyi miniszterré nevezte 
ki. Az ő nevéhez fűződik a népnevelésnek az öt erkölcsi parancs 
szerinti etika elvein való felépítése. Ez az öt parancs 1. az apa és 
gyermek, 2. a fejedelem és alattvaló, 3. a férj és feleség, 4. az idő
sebb és fiatalabb, 5. a barátok és társak közti erkölcsi köteléken épül

1 Baron von Mackay : China. Die Republik der Mitte. Cotta. Ber
lin—Stuttgart. 1914.
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fel. Erre az alapra helyezte Konfucius a maga tanítását. Az általa fel
állított köznevelési ideált egészen napjainkig tisztelik Kínában. Ebben 
a konfuciusi pedagógiában nincs vallásoktatás és semmi gondot sem 
fordítottak az egyéni értelem fejlesztésére. A tanítás és nevelés ki
merült az ó'si társadalmi és erkölcsi szabályok mechanikus átplántá- 
lásában. Valamennyi régi, akár állami, akár magániskola, a legalsó- 
foktól a legmagasabbig (só't még a szakiskolák is), Konfucius ethiká- 
án épült fel. Ezekben az iskolákban a hosszú évszázadok alatt 
szellemtelen, magoltató módszer fejlődött ki, amely azonban nem 
róható fel Konfuciusnak, akinek a nevével ezt a tanítási módszert 
kapcsolatba hozzák. Konfucius u. i. a szabad társalgás szokrateszi 
módszerével tanított, gondja volt az egyéni nevelésre is és tanítvá
nyait önálló gondolkodásra szoktatta s mindig hangoztatta az önisme
retet. De utána a kínai nevelés szűklátókörű és szofista scholasz- 
ticizmussá lett. Ez a mechanikus pedagógiai irány a Konfucius nevé
hez fűződő se-shu (négy klasszikus könyv) és wu-king (öt kanonikus 
köny) tanulásának szentelte minden idejét. E cyklusba tartoztak : 
1. Chung-yung (Arany középszer), 2. Lün-yü (Bölcs mondások), 3. Ta- 
hio (Nagy tudomány), 4. Meng-tse (Mentius bölcs tanítása), 5. Shu- 
king (Annales), 6. Shi-king (Dalok könyve), 7. I-king (Változások 
könyve), 8. Chün-chü (Tavasz és ősz), 9. Li-ki (Szertartások könyve). 
Ezenkívül tanulták még a Tsien-tse-ven (Ezer betűs könyv), Peitschia- 
hsing (Száz család története) c. műveket. E könyvek gyakran szűk 
látkört, ködösséget, történeti kritikátlanságot tüntetnek fel. A szegény 
kinai diákok a legnagyobb szorgalommal másolgatták, magolták. 
A legalsóbb fokon, az elemi iskolában a sze-shú és wú-кгпд egyes 
könnyebb részleteinek jeleit rajzolgatták s betanulták értelem nélkül. 
Magasabb fokon (a középiskoláknak megfelelő osztályokban) az értelmi 
funkció nélkül bemagolt részekből kaptak fel a diákok kriaszerű fel
adatokat (ú. n. wen-dsang). Ezekhez járult később a versfaragás és 
stílgyakorlat. Aki ezeket végigcsinálta, elnyerhette 1. a hsiu-tsai 
(baccalaureatus), 2. a tschü-jen (licenciatus), 3. a tsiu-schich (dok
torátus) fokozatokat. Legfőbb tudományos intézetük a Hanlin, amely
nek tanárai őrködtek a túlkonzervativ iskola felett ; ők fogalmazták 
a császári rendeleteket s írták a birodalmi krónikákat.

A régi Kina büszkén vallotta magáénak e megcsontosodott ne
velési és tanítási rendszert. Ezzel szemben a modern gondolkozók 
kitartással hirdetik Kina haladóképességét. A nyugati (európai és 
amerikai) eszmékkel telített radikálisok a régi mandarin bürokratiz
mus romjain új, modern Kínát akarnak teremteni. Az 1894-iki sze
rencsétlen japán háború meghozta a mennyei birodalom lakóinak a 
felvilágosodás korát (Mei-dsi !), mely a régi uralomban és konfuciusi
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kultúrában való feltétlen hitet is megrendítette. Már egy 1902-ben 
kelt császári rendelet a reformtörekvések hatása alatt a régi Hanlin- 
főiskola helyére modern fakultásokkal ellátott birodalmi egyetem fel
állítását helyezi kilátásba. 1905-ben elvetik az ósdi vizsgálati rend
szert. Egy 1908-iki rendelet pedig elrendeli a  ta n í tá s n a k  a la p já tó l  
a  le g fe lső b b  fo k ig  v a ló  g y ö k e re s  á ta la k í tá s á t .  E reformok óta van 
Kínában: 1. elemi iskola (hiao-hsii-hiao) állami felügyelet alatt, de 
a község állítja fel és tartja el. Ebben a népet a legelemibb ismere
tekre tanítják. Ehhez csatlakozik : 2. a középiskola (chung-hsü-hsiao) 
két tagozatban ! a felsőbb elemi v. polgári iskola (kao-seng-hsiao- 
hsü-hsiao) és a reáliskola (dsung-hsü-teng). Ezek igazgatása a kor
mányzóságok hatásköre alá van rendelve. A középiskola felső tago
zatának feladata az ifjakat az egyetemre előkészíteni, hogy azt az űrt, 
amely a konfuciusi szellem és az európai modern tanítás közt van,, 
kitöltse. A középiskolát egészen Japán mintájára szervezték. Az isko
lák reformjában sok bajt okoz egyebek közt a tanítókban való hiány is.

A radikálisok a sok sürgetett reform közt első helyen követel
ték az iskola reformját, mint amelytől legtöbb jót vártak az új esz
mék szempontjából. 1911 aug. havában a császári rendelet már össze
hívott egy közoktatásügyi reformot készítő bizottságot, amelynek 
tanácskozásai szinté egy évig eltartottak. Mindjárt az elején igen 
radikális hangok merültek fel, a túlzók, doktrinérek, ábrándozók 
serege Konfucius elvetését is követelte s az iskolát alapjától kezdve 
egészen végig nyugati szellemben akarta megújítani. Végre is be kel
lett látniok, hogy a  r e fo r m  te ljes fe l fo r g a tá s s a l  n e m , csak is a  h a g y o 
m á n y o k  m e g b e c sü lé sé v e l, te h á t n e m z e t i  a la p o n  leh etséges. Konfucius 
ősi szelleme tehát a forradalmárok túlzásain is diadalmaskodott, mint 
ahogy megmaradt népe bölcsének, legnagyobb nevelőjének immár 
két évezreden át.

Az iskolai reform kérdése sok nehézségre talál. Kina sajátos 
nemzeti, irodalmi és nyelvi viszonyaihoz képest egyik főakadály a 
nyelv is. Kina nyelve u. i. egyáltalában nem egységes. Nem számítva 
a kisebb zárt területeknek is a többitől nyelvileg való nagy külön
bözését, csak azt az eltérést említem, ami nagyjában a birodalom 
északi és déli fele lakosainak nyelve közt mutatkozik. Az északi kínai 
egyáltalán nem érti meg a délit és viszont. Az eltérés szinte nagyobb, 
mint a hochdeutsch és hollandus közt. Ha ily két távoli dialektust 
beszélő kínai találkozik egymással s gondolataikat ki akarják cserélni, 
akkor az írás segélyével (ez az egész birodalomban egységes) értetik 
meg egymást. Nemcsak a szókincs kiejtési különbségei, hanem a szó
rend, tehát a mondattani különbségek is jelentékenyek. Ezt különben 
a kétféle eredet és külön-külön más népekkel való keveredés, az ég
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hajlat, a vérmérséklet stb. is érthetővé teszi. Ily nyelvi különbségek 
mellett sok nehézséggel jár az egységes iskolai nyelv elfogadtatása. 
Ma az a törekvés, hogy a pekingi mandarin nyelvet tegyék a tanítás 
nyelvévé. Hogy ez mennyiben lesz lehetséges, azt a jövő fogja meg
mutatni, bár az 1912. évi szept. 26-ikán megjelent miniszteri rende
let ezt sürgősnek tartja, talán megalkotottnak is véli, mert rövid 
úton elrendelte az általános iskolakötelezettséget. Felesleges magya
ráznunk, hogy ez így is mit jelent a mennyei birodalom elmaradt 
lakosainak. Igaz, hogy a legutolsó 3—4 év alatt az iskolák száma 
megtízszereződött Kínában, azonban még mindig sokkal több iskolát 
kell alapítaniok és fognak is alapítani. Jóllehet a terv végrehajtását 
az akadályok igen késleltetik. Általában az utolsó években hódít a 
német iskola rendszere. Az elemi iskolában a tantárgyak ezek : er
kölcstan (vallástan nélkül), az anyanyelv, számolás, rajzolás, ének, 
torna katonai gyakorlatokkal. A felsőbb tagozatban : földrajz, történet, 
természetrajz. Iskoláik szervezésében sokszor tekintettel vannak a 
japánoknál bevált tapasztalatokra. A közoktatási miniszter főgondja 
ezenkívül a tanítóképzés szervezése is, ami azért is szükséges, mert 
a tanítókban már eddig is hiány mutatkozik.

Mint Japán iskoláiban, Kínában is előnyben van az európai 
nyelvek közt a többivel szemben : az angol. Újabban a németek sok
szor és eredménnyel küzdöttek a német nyelvnek az angollal való 
egyenjogúsításáért. Érdekes, hogy az egyetemen vannak fakultások, 
amelyeknek előadási nyelve kizárólag német; így az orvosi, gyógy
szerészeti és erdészeti szakon. A középiskolákban két idegen nyelvet 
tanítanak, mint Japánban; ezek közül az egyik az angol, a másik 
pedig szabadon választható. Ezek közé tartozik a német, francia, 
japán és orosz.

A köztársasági Kina xíj korszakot kezd tehát a mennyei biro
dalom köznevelése terén is. Nagy a buzgóság, sok az akadály. A buz- 
góság, a kitartás, a modern szellem szeretete azonban le fogja győzni 
az akadályokat, csak a józan mérlegelés, a hagyományok, a nemzeti 
elem, Konfucius legyen az az alap, amelyen az új köznevelést fel 
akarják építeni. Agnev Lajos.

A nevelés kérdése és a regényirodalom.

Néhány regényből egyes, nem-pedagógus íróknak bennünket 
közelről érdeklő gondolatait ismertetjük a következőkben (v. ö. «A ne
velés kérdése és a színpad» M. P. 1914, 91. k. 11.).

Kiin dulásunk Thomas Mann klasszikussá nőtt Buddenbrook’s-ának
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egy mesteri fejezete (II. k., 11. r., 2. fej.), 50—60 oldal legművészibb 
pedagógiai pszichológia : a 15 éves Harmo egy napja a nehéz, téli 
felkeléstől, iskolábarohanástól, a késés gyötrelmeitől egészen a züm
mögő gáz és áradó gőzfűtés melegével lankasztó iskolaszobáig, a 
különféle órák és tanárok hol izgalmasabb, hol nyugalmasabb mozgó
képeitől az otthon váró tiltott, művészi gyönyörűségig : a zongoráig ; 
mindez pedig megokoltan túlozva azzal, hogy e benyomások egy 
betegesen gyenge és exaltált gyermek, a meghatóan degeneráltnak 
rajzolt Hanno leikébe rögződnek. E fejezet nem durva irányzatosság
gal, de művészi teljességgel érinti az iskola és az otthon, a tanulás 
és a fejlődő művészi ösztön, a tanár és tanítvány viszonyát több- 
személyes és különféle szembesítésben, a kivételesen érző gyermeknek 
és társainak, de általában is a gyermekpajtásságoknak kérdéseit, stb. 
Öt-hat kitünően rajzolt, aránylag új tanári arckép («es gibt Hilfslehrer 
und es gibt Oberlehrer — aber Lehrer gibt es nicht» — ez a minden
esetre torzított képek szomorú eredménye), egy EealunterSekunda 
25 (25 !) tanulója és — mind él ! A padfaragó diák, ki bicskáját be
csukva, zajjal kel fel és leülve arcátlanságot súg a szomszédjának, 
hogy aztán újra tovább faragjon; a sápadt és féltékenyen irigy emi
nens, kitől tanárai nem kérdeznek úgy, hogy valaha is ne tudhasson ; 
a visszataszító diák, kit a tanárok érdemetlenül elkényeztetnek, hogy 
igazságosságuk látszatát óvják ; a könyvből kiolvasók ravaszkodásai, 
melyeket — önkénytelenül bár — az észre-nemvevő tanár szentesít 
legjobban, mikor a csalót megdicséri és a mindent látó osztályt, sőt 
magát a csalót is meggyőzi ekképen elhitetett «szorgalmáról» ; a 
szomszéd, ki önkénytelenül odábbhúzódik az osztály szégyenének 
bélyegzett szomszédja mellől, noha ennek hátránya a megdicsért 
mögött csak az, hogy rajtacsípték ; a csendes, jólelkű gyermek, kivel 
a gyenge és félszeg tanár egyedül és csak azért érezteti büntető tekin
télyét, mert ilyennek ismeri és a fején táncoló szemtelenségbe nem 
mer belekötni: úgy látszik, e jelenségek csirái kipusztíthatatlanul te
nyésznek az iskola levegőjében. E költői remekből két típust akarunk 
ezúttal jobban kiemelni. Az egyik az «előkelő» diákfajta, mely, hide
gen ügyelve a távolságra, még a társaitól használt gúnynévvel sem 
illeti tanárát, mert ez mégis bizonyos lelki felolvadás jele, hanem az 
«úr» odabiggyesztésóvel marad meg vele szemben idegennek. A másik 
a tanulók haladásának tönkretevésével megfélemlítő tanító-tipus. Lé
nyegében ugyanis — amire még tudtunkkal nem mutattak rá — e 
két, Th. Mann-nál már élő típus kidolgozott kontrasztja adja kevésbbó 
gazdag öccse : Heinrich Mann, igazán pedagógiai és ilyenül az utóbbi 
években legjelentékenyebb regényének, Professor Unrat, oder das 
Ende eines Tyrannen (1906), alapjait. (Magyarúl : Ronda tanár úr.
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Először: A Hét, 1913, azután Téván-könyvtár 51—55 f., 1914., 
1 kor. 20 fill.)

Eaat professzor (gúnynéven Unrat) ama közismert típus el
mélyítése — és pedig nem sok újítással —, mely a diákban, a szűk
látókörű zsarnok kicsinyességével, született ellenséget lát, akire vadá
szik és ha rajtacsípte, bizonyítványának, sőt pályájának elrontásával 
fenyegetőzik. E regényben ez a karakter egészen az aljasságig teljese
dik a tekintélyét kétségbevonó, fölényesen tehetséges úri fiú, Lohmann, 
hideg elérhetetlenségének lacerálására. Eaat törekvése, majd rög
eszméje e fiút, aki egyedül nem szólítja a gúnynevén, rajtaesípni; ez 
teszi egy közönséges lelkű «művésznő» bolondjává és szomorú áldo
zatává. E nő azután a talaj tvesztett görög tanárt az életnek tartott 
iskolából kirántja az élet kemény iskolájába és a lejtő alján összezúzza. 
Az iskolai életnek és problémáknak itt természetesen részletezhetetlen 
érintése számos, többó-kevésbbé érdekes és legtöbbnyire az általános, 
modern felfogással egyező, bíráló megjegyzésnek szolgál indítékúi.

De bármily izgató és sürgető kérdésnek tartjuk is a korunk 
intelligenciájának elégületlenségétől — persze csak negative — kör- 
vonalozott pedagógiai ideálnak legalább nagy vonásokban való meg
határozását, részletekbe nem bocsátkozhatunk. E feladat kiváló érde
kére és szinte elengedhetetlen szükségszerűségére csupán fel akarjuk 
hívni a figyelmet, nevezetesen egy oly íróval kapcsolatban, aki e 
szempontból még nem részesült a nevelők részéről őt illető figyelem
ben, akinek munkái pedig valóságos kincsesbányái a modern ízlés 
pedagógiai irányelveinek. Stnndbergre gondolunk és főleg szubjektív 
tárgyú írásaira (pl. a «Sohn einer Magd» stb.), melyeknek teljes 
német kiadása nagy mértékben könnyítené e felette kívánatos át
böngészést.

A pedagógia egy speciális és szűk terére utal M. Prévostnak az 
a sok port felvert regénye, mely a nevelőnők és, amennyire célza
tosságának hatáskeresése engedi, általában a francia házi nevelés 
kérdésével foglalkozik. A Les Anges Gardiens, mely 1913-ban jelent 
meg először s ugyanez évben 42. kiadását láttuk, pörökön és polé
miákon át még ugyancsak 1913 októberében színpadra is került a 
párisi Comédie Marignyben (J. J. Frappa és H. Dupuy-Mazuel dra- 
matizálásában) és nálunk is többször volt róla szó (pl. M. Figyelő, 
1913, 468—471. 1.). így bizonyára ismert tényekre mutatunk, mikor 
Prévost irányzatos túlzását és idegenellenes, nemzeti színezését fel
említjük. Művészietlen volna, ha bizonyos ellenmondásokra, melyek 
a franciák mai nemzeti érzése és Prévost felfogása közt fennforognak, 
túlzott súlyt helyeznénk. Prévost regénye több mint esztendővel a 
háború előtt íródott és költői felépítése szerint nem lehet a nemzeti
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tüntetést tekintenünk főcéljául ; már a francia Rosalie szerepe is két
ségtelenné teszi, hogy itt elsősorban általában a nevelőnők alkalma
zása az az idegenség, melyet a francia jótársaság veszedelmének bé
lyegez. Mindamellett, ahogy itt-ott, a mese mentén, alkalom adódik 
a nemzetiségi szépséghibák mellékes feszegetésére, szerzőnk nem több 
kímélettel hangsúlyozza a faját képviselő angol és olasz nevelőnőben 
a szövetséges angolnak meg a semleges fajtestvórnek a gallságra ve
szedelmes és gyűlöletes nemzeti vonásait, mint akár a német Friiu- 
ieinben a ma barbár ellenségként gyűlölt német nemzeti ellenszenves
ségét, ami valamelyest mindenesetre jellemző az elfogulatlan, művelt 
franciák háborúelőtti érzésére. Igazoltnak látszik t. i. ezzel is, hogy 
a francia szabad és gőgös xenelasiája (ami minden erős nemzeti 
érzéssel szükségkép fellép), nem választotta kizárólagos objektumául 
a germán fajiságot. Rendes viszonyok között a németben körülbelül 
csak úgy érezte az ellenséges idegent, mint az olasz «testvérben». Semmi 
nyoma nincs itt a revanche-eszmével dühített népgyűlölet mélyebb 
gyökereinek, akárhogy táj tókozzanak ma a legműveltebbeknek hitt 
francia írók is. Az olasz Sandra, a német Mag, az angol Fanny, sőt 
nagyjában még a francia Rosalie is, e nevelő «őrangyalok», Prévost 
könyvében egyaránt a család olyan romboló szerveiként tűnnek fel, 
hogy a Leroux préfet szájába adott szomorú összegezést (La Petite 
Rlustration, 1913, 4. sz. 123. k. 1.) bátran vehetjük az író harcos 
gondolatának. Eszerint egy 18—20 éves leány csak végső szükség- 
beü hagyja el otthonát : ennek tíz esetből kilencben meggondolatlan
ság, a családi kör lehetetlenné válása (az apa új házassága, erkölcs
telen anya, botrány) vagy gáláns kaland az oka ; legfeljebb egy eset
ben lehet e tényben becsületes, derék szülőknek meggondolt, bátor 
tettét keresnünk. Természetesen ama kilenc a zavart és hazugságot 
fogja halmozni, hogy senkise láthasson családi titkába : hamis a név, 
szülőhely, bizonyítványok stb. És meggondolatlan szülők ilyen rej
télyes kiismerhetetleneket eresztenek be legbensőbb életükbe, ilyenekre 
bízzák legtörékenyebb kincseiket: leányaikat E bajokat kikerülendő, 
Prévost azt tanácsolja, hogy házhoz járó óraadókkal kell a gyerme
keket idegen nyelvekre taníttatni, bár különben — a szerencsés nem
zet fiának kissé elvakult gőgjével — az egész idegennyelvtanulásnak 
nem látszik oly nagy fontosságot tulajdonítani, mint például mi szok
tunk az azok ismeretére jóval inkább ráutaló viszonyaink között.

M a ró t Károly.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
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IR O D A L O M .

J a h rb ü ch er  der P h ilo so p h ie . E in e  k r itis c h e  Übersicht d e r  P h ilo so p h ie  
d e r  G eg en w a rt. Herausgegeben in Gemeinschaft mit zahlreichen Fach
genossen von M a x F risch eisen - K ö h le r . Zweiter Jahrgang. Berlin, 1914.

A Jahrbücher der Philosophie évről-évre összefoglaló ismerte
téseket közöl a filozófiai diszciplínák egy-egy csoportjának az utolsó 
években megjelent irodalmi termékeiből. Az első kötet főleg a tudo
mányok elméleti alapjainak és módszereinek irodalmával foglalkozott ; 
a jelenlegi, második évfolyam a gyakorlati filozófia speciális kérdé
seinek van szentelve. így került ez utóbbiba két olyan cikk, melyek 
egyike teljes egészében, másika részben pedagógiai műveket tárgyal.

Rudolf Lehmann Pädagogik címen az újabb pedagógiai iroda
lom ismertetésében egészen Natorpig megy vissza, amit érthetővé 
tesz az a körülmény, hogy a Jahrbücher első kötetei, a mai filozófiai 
jellegű irodalom jelenségeinek a fejlődés folyamatába való beállítha- 
tása s így a munkák eredményeinek megítélhetése végett, kénytele
nek kissé távolabbi kiindulópontokat és kapcsolatokat keresni.

Az író Natorp Sozial/ ädagogik-j&b&n a Herbart-féle individua- 
lisztikus iránnyal való szakításnak a rendszeres neveléstan terén leg
jelentősebb képviselőjét látja; nem mintha Herbart célkitűzésében a 
közösség javára való tekintet hiányoznék, hanem mivel Herbart a kollek- 
tivisztikus szempontoknak eleget vél tenni azáltal, hogy az individuális 
célokat és módszereket megállapítja. Natorp ellenben Lehmann sze
rint, mint egy szociális irányzatú század gyermeke, erős szociális 
ethos-szal van tele. Reá nézve a nevelés nem egyéb, mint bevezetés 
a közösség birtokába, vagy még inkább a közösségnek a közösség 
birtokát létrehozó munkájára való képzés. Innen a követelés, hogj a 
pedagógia összes problémáit ama legfelsőbb szempontból kell tár
gyalni, melyet az egyéneknek a közösségben egymáshoz való viszonya 
nyújt ; a nevelés ugyanis egyénekkel foglalkozik, de nem mint ma
gukban állókkal, hanem mint a közösség tagjaival. Ez elméletnek 
«Sozialpädagogik» névvel való jelölése már most arra a félreértésre 
adott alkalmat, mintha Natorp az individualisztikus szempontot telje
sen mellőzendőnek tartotta volna. így munkája a küzdőtérre szólí
totta az egyén jogainak szószólóit. Ezek közül a gyakorlati pedagógia 
terén említést érdemelnek Ellen Key, Arthur Bonus és L. Gurlitt, 
akiknek nevelési programmja azonban inkább érzelmi indítékokból 
és személyes impulzusokból fakad. Korunk filozófiai gondolatáramlatai 
közül különösen Eucken tana látszik alkalmas alapnak egy indivi
dualisztikus neveléstan felépítése számára. Történt is ez irányban
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néhány kísérlet, melyek közül Kästner (Sozialpädagogik u. Neuidea
lismus, 1907) és Budde művei érdemelnek, anyaguk rendszeresebb feldol
gozása miatt említést.1 A Natorp-féle álláspont legmélyebbre hatoló kri
tikáját a herbartista W. Rein irta meg, aki azonban távol tudott ma
radni az individualizmus egyoldalúságától is és hasonló jogot követel 
az individuális és szociális szempont számára. Kritikája annyiban 
elhibázza a célt, amennyiben Natorp sem akarja az egyént a közös
ségben felolvasztani; csak erősebben hangsúlyozza az egyénnek a 
közösségtől való függését. Natorp elméletével, melynek másik sajátos 
jellemző vonása normatív volta, a Herbart-féle rendszer helyébe egy 
zárt logikai egészet alkotó új kantianus rendszer kerül. Ez pedig 
annyiban jelent haladást, hogy a pedagógia megszabadult egy nem 
kifogástalan etikai rendszer és egy tarthatatlan pszichológia hatása 
alól. Viszont megvan azonban az új elméletnek a logikai ideálizmus 
kapcsolatából folyó az a gyengéje, hogy tisztán a gondolkodó szellem 
apriorikus szerkezetéből vonván ki feladatait, nem számol a valóság
gal s így nem is hathat rá alakítólag. Még nagyobb mértékben meg
találjuk ezt a hibát, különösen a történeti fejlődés tekintetbe nem 
vételét, R. Hőnigswald pedagógiai elméletében (Studien zur The
orie pädagogischer Grundbegriffe. 1913. Stuttgart, Speemann).

A normativ, történeti és tényekkel számoló szempontok kiegyen
lítésére irányuló törekvést találunk újabban E. Vowinckel irataiban 
(Pädagogische Deutungen, 1908. és Beiträge zur Phil. u. Päd., 1912). 
Itt is a kritikai filozófia a pedagógia vezetője, de fölveszi rendsze
rébe a ténybelinek, a történetileg alakultnak s az esztétikailag érzett- 
nek egész gazdagságát s így nagy előnye Natorppal szemben, hogy 
mindenütt érzik elméletének a gyakorlattal való kapcsolata.

A tudományos neveléstan újabb termékei alapelveik tekinteté
ben L. V. Stein Das Bildungswesen és О. Willmann Didaktik als 
Bildungslehre c. művéhez kapcsolódnak. E munkákban a történeti 
rész szorosan kapcsolatos a rendszeres alapvetéssel. L. v. Steiné az 
érdem, hogy a szociológiai szempontot a neveléstörténetre alkalmazta. 
Willmann munkája pedig azáltal válik ki, hogy a jelent is fölvette 
ismertetése körébe, valamint a képzés anyagának genetikus és a mód
szereknek didaktikus tárgyalását is. A szociológiai szempont, mely 
nála a szociális etikaival kapcsolódik, az ő felfogására is jellemző. 
Hasonlóan uralkodik a kollektivisztikus jelleg az utolsó évtizedek 
neveléstörténetében is, így Paulsennél (Gesch. des gelehrten Unter
richts, 1896, 2. Aufl.) és Heubaumnál (Gesch. des deutschen Bil

1 L. Szelényi Ödön cikkeit: M. P. 1913, 484—491. és 1915, 
172—6. 11. A szerk.

Magyar Paedagogia. XXIV.  6—7. 24
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dungswesens seit der Mitte der 17. Jahrh. Bd. 1. 1905.), s a legújabb 
ilynemű munkában, P. Barthnak Die Geschichte der Erziehung in  
soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung (1911) c. mű
vében; ennek főérdeme az oksági kapcsolatok feltárásában rejlik.

A neveléstörténetben nagy figyelmet és méltánylást érdemelnek 
az egyéni tényezők, a nevelő személyiségek is. Ennek belátása hozta 
létre a Lehmann szerkesztésében megjelenő Die grossen Erzieher с. 
gyűjteményt, már ez ideig több értékes életrajzzal. Említést érdemel 
H. Walther könyve is Herbart fejlődéséről.

A gyakorlati pedagógia irodalmának termékei jórészben nem 
tudományos jellegűek, de akadnak köztük olyanok, melyek a gyakor
laton való elmélkedésnek, induktiv eljáráson nyugvó általánosításnak 
eredményei s mint ilyenek némileg elméleti jelentőségűek is, ameny- 
nyiben anyagot és szempontokat szolgáltathatnak az elméletnek, mely 
normatív volta ellenére sem mellőzheti a valósággal való kapcsolatot. 
E körbe tartozik Paulsen posthumus munkája, a középiskolák leendő 
oktatóinak szánt Pädagogik. Még világosabb a gyakorlati célzat W. 
Münch (Geist des Lehramts, 1903) és W. Jerusalem (Die Aufgaben 
des Lehrers an höheren Schulen, 1912.) könyveiben; ezek egyene
sen a tanítás és nevelés munkájából születtek. A gyakorlati tanács
adás jellegét mutatja, bár nem elméleti meggondolások nélkül, 
A. Matthias Praktische Pädagogik-ja. Idesorolható még Lehmann 
Erziehung und Unterricht c. műve is, melynek vezető gondolata a 
nemzeti nevelésügynek belső, szerves egységére való törekvés.

Bendkívül nagy azoknak a munkáknak a száma, mélyek nem 
általános, hanem szűkebb, részleges célok szolgálatában állanak, s 
melyeknek bőséges anyagot szolgáltatnak az utolsó évtizedek ellen
tétes szellemi áramlataiból keletkezett küzdelmek.

Az elméleti és gyakorlati pedagógiának egyik közös jellemző 
vonása az egyoldalú intellektualizmus elleni harc, mely éppen a 
részletkérdésekkel foglalkozó művekben jut legpregnánsabban kifeje
zésre. Ellen Key, Gurlitt és A. Schultz irataiban már szinte a min
dennemű intellektuális iskolázás s mindennemű fegyelmezés iránt 
való ellenszenv jut szóhoz.

A határozott tárgyi törekvések közül legfontosabb az irányt 
mutató jelentőségében G. Kerschensteiner nevéhez fűződő munkaiskola 
és állampolgári nevelés gondolata. A munkaiskola lényegének leg
végletesebb formulázását találjuk R. Lieber értekezéseiben. E törek
vésekkel érintkezik Foerster gondolatköre ; ennek uralkodó szempontja 
a jellemképzés. Kerschensteiner és Foerster eszméinek lényeges ele
meit egyesíti az amerikai Dewey.

Az intellektualizmus ellen indított harc terméke végül az esz-
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tetikai nevelés eszméje is, mely E. Weber müvében (Ästhetik als päda
gogische Grundwissenschaft, 1907) öltött rendszeres formát.

A művészi pedagógiai törekvéseknek az individualisztikus irány
nyal való szövetkezésébó'l keletkezett E. Linde Persönlichkeits-pädago- 
gik-ja. A tanító személyes mozgási szabadságát megkötő hagyományok 
ellen harcol s így a tanító számára valóban teremtő és képző tevé
kenységet óhajt lehetségessé tenni.

A Jahrbücher jelen kötetének másik, részben tárgykörünkbe 
vágó cikke A. Messer tollából való s címe : Die Bedeutung der 
Psychologie für Pädagogik, Medizin, Juris-prudenz und Natio
nalökonomie. Különösen a kísérleti lélektannak a tanításban értéke
síthető és értékesített eredményeivel foglalkozó irodalmat s a gyer
mektanulmányozás körébe tartozó újabb műveket ismerteti.

Mindkét cikk nagyon áttekinthető csoportosításban tárgyalja a 
nagy terjedelmű anyagot s minden elismerésre méltó a cikkíróknak 
kritikájukban nyilatkozó tárgyilagossága. Az ismertetéseknek egy 
nagy hibája van csak, hogy úgyszólván kizárólag a német irodalomra 
vannak tekintettek Vida Sándor.

\V . S ter il : P sy ch o lo g ie  der frühen  K in d h eit his zuinG. L eb en s
jahre. Mit Benützung ungedruckter Tagebücher von Clara Stern. 
Leipzig, 1914, Quelle u. Meyer, n 8° X II+372 L, 8-60 m.

E mű 9 részben, 21 pontban rendszeres alakban tárgyalja a 
gyermeklélektan feladatát, módszerét s a gyermek lelki életének első 
hat évét. E korszakon belől a megszólalást tekinti határnak s így 
először «a szótlanság idejét» (die sprachlose Zeit) ismerteti, azután 
a beszélésnek, a képek szemlélésének, az emlékezetnek, a képzetemnek 
és a játéknak, a gondolkodásnak s a kedélyi és akarati életnek a 
fejlődését. Alapja a saját gyermekeiről írt bőséges feljegyzések. Ezeket 
irodalmi adatokkal világítja meg és ellenőrzi ; mindenütt a szerző 
egyéb munkáiból is ismeretes tudományos mérséklettel óvakodik és 
óv elhamarkodott általánosításoktól. Éppen ez a tulajdonsága teszi e 
könyvet alkalmassá arra, hogy benne a kisgyermek-kor lélektanának 
alapvető összefoglalását lássuk. Olvasóit a títern által sokszor megrótt 
felületes gyermektanulmányozásnál magasabbra emeli. Nagyon hasz
nos szolgálatot tehet szülőknek és kisdednevelőknek a sok, magában 
is tanulságos, a kifejtés által értékessé való adattal. Ezért jó tenne, 
ha pl. a Kisdednevelés az egyes fejezetek eredményeit közölné jó for
dításban. A nagyobb gyermekek nevelőit is nagyon segíti növendékeik 
telki életének megértésében. Az elmélkedő számára a tárgyalt élet
korra nézve éppen rendszerező természete következtében sok tekin-

24 *
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tetben irányadó. A szerző maga szándékosan nem adja a gyermekkor 
neveléstanát. Ez nem is a pszichológus, hanem a pedagógus feladata ; 
már e kort sem elég a pszichológus szemével nézni. Megjegyzései 
jó irányt mutatnak e tekintetben is ; pl. arra figyelmeztet, hogy eddig 
jórészt csak a felsőbb társadalmi osztályok gyermekeit vizsgálták. Ezt 
az alapot azonban könnyen lehet másféle tapasztalatokkal kiegészíteni 
és így a különböző néprétegek gyermekeinek nevelésére alkalmazni^ 
számbavéve mindig a környezet alakító hatását. A szerző is tudja, 
hogy előadása nem mindenik részében azonos értékű, hiszen a kuta
tások a gyermek lelki életének nem mindenik mozzanatát derítették 
fel egyenlő sikerrel. Számos helyen jelzi a további kutatás feladatait.. 
Példát adott e munka arra, hogyan lehet a lélektani kutatások mai 
állapotában az egyes életkorok lélektanát előadni anélkül, hogy a 
bevégzettség megtévesztő gondolatát ébressze az olvasóban. Igaz, hogy 
sokkal fogyatékosabban lehetne, de mégis kívánatos összeállítani a 
gyermek- és ifjúkor többi szakaszának a lélektanát is. i. s.

R ab in d ra n a th  T agore: The c r e s c e n t  m o o n . Child-poems. Trans- 
leted from the original bengali by the Author. Macmillan. 1913.

A nevelőnek, aki érdeklődik a gyermek iránt és akinek egyik 
legfontosabb tanulmány a gyermek gondolatvilága, mindig legkedve
sebb olvasmányai kell hogy legyenek a gyermekversek. A legszebb 
és legtalálóbb verseket mindig a legnagyobb költők írták. Valami 
csodálatos lélekrokonság az, ami a gyermeket és a művészi lángészt 
összekapcsolja. Ez a kötet annyival érdekesebb, mert a Nobel-díjat 
nyert indus költő munkája. Keleti népeknél nagy szerepet játszik a 
gyermek, ott még megvan az ősi, instinktiv öröm a gyermeken, amely 
a mi reális világunkban már rég a múlté. A keleti fantázia legszebb 
alkotásaiból van a kötet összeállítva, elejétől végig a keleti gondol
kozás megkapóan szép, mélységes szimbolizmusa nyilvánul benne, 
mely a gyermek játékaiban jövendő életének hivatását, sikereit és 
csalódásait látja tükröződni ; anyjához való meleg ragaszkodását annak 
a benső viszonynak példázatául fogja föl, amely az embert összeköti 
a világegyetem nagy életével s amely mégis olyan reális, olyan va
lódi, mert azt fejezi ki, hogy a gyermek az emberi élet tulajdonképeni 
értéke, a jövő kincse és ezt a kincset fönntartva, ápolva, fejlesztve, 
az emberiség örök szellemét segítjük emelkedésében. Nevelni, a gyer
mek iránt való önzetlen, benső szeretet nélkül, lehetetlenség ; ez a 
könyv különösen alkalmas e szeretet felköltésére. I. L.
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Ú J  K Ö N Y V E K .

i .  Hazai müvek.

B árán y  Gerő, E th ik a i e lőadások . Bpest, 1915, Lampel R. 
(Népt. Könyvtára 51—52.), n8°, 207 1. 2 kor.

B ertalan  V ince, K ik  járnak  ham is lo b o g ó  a la tt?  Kalocsa, 
1915, n8°, 20 1., a szerző sajátja. — Zigány Zoltán «Hamis lobogók» c. 
cikkére (Tanítók Lapja 1914, 36—37. sz.) a kalocsai «Népoktatás»-ban meg
jelent felelet.

C laparède Ede, G y erm ek p sz ich o ló g ia  é s  k ísé r le ti peda
góg ia . Ford. Weszely Ödön. 13 képpel. Bpest, 1915, Lampel R. (Népt. 
Könyvtára 49—50.), n8°, 256 1., 2 kor,

D obján  L ászló , H aza i k ö zép isk o lá in k  1913/4 . ta n év i ér
tesítő ib en  m egjelen t tud . ér tek ezések  s eg y éb  k öz lem én y ek  
rep ertóriu m a. Budapest, 1915, Franklin-Т., kis 8°, 31 1.

E rd ély i L ászló, M agyar m ű v elő d éstö rtén et. I. korszak. Ősi 
művelődés Kr. u. 1000-ig. Kolozsvár, 1915, Gibbon A., 8°, XX+233 1., 4 K.

H ú sz Ödön, G yak orla ti bevezetés a b io ló g iá b a . Módszeres 
vezérfonal biológiai gyakorlatokhoz. I. rész. Növénybiológia. Dés, 1915, a 
szerző kiadása; 8°, 148 1., 3 kor.

K ram m er J ózsef, L eán yok tatásu n k  e g y s é g e s  szerv ezése . 
Bpest, 1914; n8° 27 1., 80 fillér. — A M. P. 1914. évi folyamában meg

jelent tanulmány, kiegészítve a porosz nőnevelési szervezet kritikai ismer
tetésével. Végül négy pontban a polgári leányiskolának 7 osztályúvá ala
kítása érdekében összefoglalja a döntő érveket. A leánynevelés reformját 
» szerző szerint is a hazai talajhoz kell alkalmazni, saját viszonyaink 
figyelembevételével,

L ocke, A  ta n u lá sró l. Közli Mutschenbacher Gyula, Gyula, 1915, 
Dobai J., n8°, 30 1., 1 kor.

M olnár O szkár, S z o c iá lis  ped agóg ia i in tézm én y ek . Ko
lozsvár, 1915, 8°, 220 1. (Lampel R. biz. Budapest), 4 kor.

P ó se b  Jen ő , L e lk i je len ség e in k  é s  term észetü k . Egy
realista lélektan tervezete. Budapest, 1915, Pfeifer F., n8°, 2 kötet, 1150 1., 
20 korona.

T avaszy  Sándor, A z ism ere te lm é le t é s  a m eg ism erés  
psych olog iá ja . (Transcendentál-filozófiai tanulmány.) Kolozsvár, 1914. 
Stein L, 8°, 128 1., 4 kor. 2

2. Német könyvek. (1915 ápr.—május.)

Bosse H. : Was fangen wir heute mit der Zeichenunterrichtsreform 
in der preuszischen Volksschule an ? München, 1915. Oldenbourg. n8°, 
98 1. 1-80 M.
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Bráhn M. : Päd.-psych. Arbeiten I —IL Leipzig, 1915. Hahn. Lex 8 ° , 
III+249 1. 8-20 M.

Buchenau A.: Nationalerziehung und Humanitätsidee vor 100 Jahren- 
Langensalza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 37 1. —-50 M.

Bunge M. : Methodik für das Mädchenturnen. Elberfeld, 1915. Mar
tini & Grüttefien. 8°, 5 M.

Gutberiet C. : Experim. Psychologie mit besond. Berücksichtigung 
der Pädagogik. Paderborn, 1915. Schöningh. n8°. 6'80 M.

Hart W. : Methodik der Yolksschulfächer. Halle, 1915. Geserius. 
n8°, V III+336 1. 3-50 M.

Heinen A. : Mütterlichkeit als Beruf und Lebensinhalt der Frau. 
Gladbach, 1915. Volksverein. 8°, 102 1. 1 '20 M.

Kappert H. : Psychol. Grundlagen des neusprachl. Unterrichts- 
Leipzig, 1915. Nemnich. n8°, V II+112 1. 2-50 M.'«j

Klinke W. : Pädagogisches Lesebuch. Zürich, 1915. Schulthess & Co- 
8°, 331 1. 4 M.

Kubbe K. : Heimatkultur in der Schule. Langensalza, 1915. Beltz. 
n8°, IV +89 1. 2-20 M.

Lietz H. : Das 16. Jahr in deutschen Land-Erziehungs-Heimen 
Leipzig, 1915. Voigtländer. n8°, V n + 1 1 9  1. 3 M.

Orgel P. Fr. : Darstellung und Beurteilung der didaktischen Normal
formen Sallwürks und ihre Verwertung in der unterrichtlichen Praxis- 
Langensalza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 62 1. —-80 M.

Peters E. : Das geschlechtliche Problem in der Jugenderziehung- 
Berlin-Steglitz, 1915. Verlag «Kraft und Schönheit». 8°, 79 1. l -20 M.

Rohrberg A. : Der mathem. Unterricht in Dänemark. Leipzig, 1915- 
Teubner. Lex 8°, V III+69 1. 2-40 M.

Röszler J. : Vom Schreibunterricht im neuen Geiste. Langensalza, 
1915. Beyer & Söhne. Lex 8°, 98 1. 1 *85 M.

Sallwürk E. : Die Schule des Willens als Grundlage der gesamten 
Erziehung. Langensalza. 1915. Beyer & Söhne. n8°, VIII+546 1. 10 M.

Sander A. : Die Lesemaschine in ihrer hist. Entwicklung und in  
ihrer Stellung zu den päd. Strömungen der Gegenwart. Langensalza, 1915. 
Beyer & Söhne. 8°, 57 1. —'70 M.

Schmid-Birk : Der Aufsatz der Oberstufe. Leutkirch, 1915. Bern
klau. 8°. 1-80 M.

Trunk H.: Geistige Wehrhaftmachung. Ein Beitrag zur Schulreform- 
Wien, 1915. Deuticke. 8°. 2 M.

Wienstein Fr. : Die preuszische Volksschule in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung. Paderborn, 1915. Schöneigh. 8°. P40 M.

Wild H. : Über wirtschaftlich-soziale Jugendbildung. Langensalza, 
1915. Beyer & Söhne, 8°, IV +119 1. D50 M.

Zeiteiberger H.-Battista L. : Das Volksschullesebuch, sein Werden,, 
seine Grundlagen und seine praktische Verwendung. Wien, 1915. K. k- 
Schulbücherverlag. 8°. 1'90 M.
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A háború irodalmából :
B ie b e r  M. : Krieg und Kultur. Cassel, 1915. Seheei. 8°. —'50 M. 
C yb u lz  S. : Unsere Jugend eine Wehrmacht. Berlin. 1915. Concordia. 

8°. 1-50 M.
E isen  P fr . W . : Was der Krieg unsere Schulkinder lehrt. Heidel

berg, 1915. Ev. Verlag. k8°, 19 1. —'10 M.
F o erste r  F r . W . : Die deutsche Jugend und der Weltkrieg. Cassel, 

1915. Furche-Verlag. 8°, 51 1. — ’75 M.
H a n tk e  M. : Die Schule und der Krieg. Langensalza, 1915. Beyer & 

Söhne. 8°, 27 1. —-35 M.
L u n a u  : Die Jugend-Kompagnie. Berlin, 1915. Mittler & Sohn. 8°. 

—•80 M.
M a tth ia s  A . : Deutsche Wehrkraft und kommendes Geschlecht. 

Leipzig, 1915. Herzei. 8°. 1 M.
N a to rp  P . : Der Tag des Deutschen. Hagen, 1915. Bippel. k8°. 1 M. 
W e tts te in  R. : Der Krieg und unsere Schulen. Wien, 1915. Holzel. 

8°, 27 1. —-70 M.
Z ie g le r  Th. : Kriegs- und Zukunfts-Pädagogik. Mannheim, 1915. 

Hahn & Co. 8°. —-50 M. Gy. Á .

S Z E M L E .

H A Z A I L A P O K B Ó L .

A  g y erm ek  (1915, 3—4. sz.). L á zá r  S z . közli németül már meg
jelent tanulmányát a mathematika-tanulás lélektanáról (1. M. P. 1915 jan.- 
febr.) Acs L ip ó t (A népművészet és népiskola) azt sürgeti, hogy necsak a 
gyermek lelkivilágát, hanem a falusi életet, a falusi nép pszichéjét is 
ismerjük meg ; a gyermekek figyelmét hívjuk fel falujok és környezetök 
szépségeire ; a tanítójelöltekben fel kell ébreszteni a nép, a néprajz és 
főként a népművészet iránt való érdeklődést. A nép alkotásai a lélekből 
fakadván, a magyar gondolkodás és érzés művészi kifejezéseit adják s az 
iskolának ezt megismerve, módjában lehet a nép ízlésének fejlesztése és 
ezáltal jellemének a nevelése. É ltes M. kisegítő iskolák állítását kívánja 
mindenütt, ahol legalább 15 gyengetehetségű gyermek található ; a kérdés 
jelentőségét az mutatja, hogy a kisegítő iskolából kikerülők 75%-a önálló 
és kereső munkássá válik. E füzet többi cikkei is figyelmet érdemelnek.

A z O rsz. P a ed a g o g ia i K önyvtár é s  T an szerm ú zeu m  H i
va ta lo s  É rtesítő je  (1915, 3. és 4. sz.) közli «A háború és az iskola» 
című sorozatból Végh J. óvodai és U rhegyi A . el. isk. foglalkozását, 
Q u in t J. A testi nevelés és a háború, L it tk e  A . A háború és a földrajz, 
F rim l A . Az állampolg. nevelés és a h., S zabó  L . A h. ethikai vonatko
zásai az iskolában, L e c h n itz k y  G y. A pedagógiai munka szervezésének új 
feladatai, Im r e  S . A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység c. elő-
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adásait és Vángel J. záróbeszédét. A felsorolt előadásokban sok a megfonto
lást és valósítást érdemlő gondolat, némelyikben a messzire néző javaslat 
is. Bemélhetően nem marad mindez a pusztában kiáltó szó.

C sa lá d  é s  I sk o la  (1915, 10. sz.). Molnár 0. azt a gondolatot veti 
fel, hogy magyarul is kellene egy-egy év pedagógiai irodalmát ismertető, 
összefoglaló pedagógiai évkönyvről gondoskodni ; ha a világszerte folyó 
mozgalmakat fel nem ölelhetné is, legalább a hazai termelést kellene 
rendszeresen összefoglalni. — Ez a gondolat hosszabb idő óta fontolgatás 
tárgya a M. P. szerkesztősége körében is. A megvalósításnak két akadálya 
van : egyik a megfelelő munkatársak hiánya, másik az anyagi erő hiánya. 
Volnának ugyan emberek, akik a dolgot jól megcsinálhatnák, de azok nem 
hajlandók ilyenféle munkára szánni az idejöket, holott másutt erre éppen 
a legkiválóbb szakemberek is vállalkoznak. Költséget sem volna nehéz 
teremteni, ha mindonik tanügyi és pedagógiai egyesületünk hozzájárulna 
egy közös kiadvány megindításához. A gondolat valósítása ott van a M. 
Pæd. T. munkatervében s remélhetően lesz is belőle valami — a békében.

E g é s z s é g  (1915, márc.). Kemény Ferenc azt vizsgálja: mennyire 
válik a sport a hadviselésnek javára, mennyire mozdítja elő a győzelmet. 
Most vált nyilvánvalóvá, mily nagy a különbség a sport meg az észszerű 
testi nevelés és egészségügy között. Az atlétikai rekordnál többet ér a 
higiénikus rekord. Nem egyesek teljesítő képessége a döntő, hanem hogy 
melyik oldalon bírja jobban a többség a fáradalmakat és izgalmakat, éh
séget és szomjúságot, hideget és meleget. A testi nevelésre nézve le kell 
vonni a háborús tanulságokat, az ifjúságot az eddiginél jobban testileg és 
erkölcsileg edzeni katonás neveléssel, do túlzásba ne menjünk : nem a 
katonaságra való kikészítés, hanem a fegyelem, jellem, egészség, az energia- 
készlet okos felhasználása a fő.

F ö ld r a jz i K ö z le m é n y e k  (1915, 3. füzet). Lütke Aurél népünk 
magasabb szellemi műveltsége és leglényegesebb létérdekei kedvéért a 
földrajztanítás reformját sürgeti a háború tanulságai alapján is. A mai 
müveitek nem tanultak igazi földrajzot ; a földrajzi tudás körét, gyakorlati 
hasznát, a magasabb műveltségben való jelentőségét nem értik. A háború 
felismerteti hazánk politikai és gazdasági helyzetét, az ebből nemzetünkre 
háramló súlyos feladatot és megoldásra váró tömérdek kötelezettséget. Az 
iskola új feladatait, a nemzet életkérdéseiről való felvilágosítást csak a 
földrajztanítás újjászervezése útján oldhatjuk meg. Ma első sorban olyan 
műveltségre van szükségünk, amely világosan és öntudatosan látja a ma
gyarság mai helyzetét, a nemzeti feladatokat. A földrajz tanításával lehet 
meggátolni az oktatás mai szétforgácsolódását, ezért mindenik osztályban 
kellő helyet kell neki adni a középiskolában; alaposan újjá kell szervezni 
a földrajz-tanárok képzését, sőt gondoskodni kell az egyetemen mindenik 
fakultás hallgatói számára az általánosabb műveltségre szükséges össze
foglaló előadásokról is. -— A Földrajzi Társaság tekintélyét kell felhasználni 
arra, hogy a nemzet sorsára kiható mulasztásainknak ez a része most 
már mégis csak orvosoltassék. Evégre azonban a népiskola és a szakisko
lák földrajz-tanítása is figyelmet kíván.
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P olgáriskolai Közlöny (1915, 5. sz.). Győri Vilmos az 0. P. I. E. 
elnökének ugyanott a 3. sz.-ban irt cikkét (A p. i. tanárság teendői) ki
egészítve, a polgáriskola állapotát jellemzi: nem sikerült kialakulnia sajá
tosan polgáriskolai szellemnek, mert általában a középiskolát követi, ahhoz 
kellett az 1868: 38. t.-c. 76. §-a értelmében tartania magát, erre öntudat
lanul is törekedtek a polgáriskolában működő k. i. képesítésű tanárok, 
így hatottak a közös tankönyvek, a p. i. utasítás és rendtartás hiánya s a 
p. i. tanárképzésnek az a hiánya, hogy a jelölteknek az elemi isk. szelle
méhez idomult gondolkodását nem tudta a p. i. szellemébe belenevelni. 
A szükséges tennivalók között azt is kívánja, hogy a polgáriskolai peda
gógiát fejtsék ki rendszeresen, azaz a p. i. gondolatának következetes 
alkalmazásával állapítsák meg a p. i. oktatás és nevelés szerepét a nemzet- 
nevelés munkájában. E célból széleskörű előtanulmányra van szükség s 
végeredményül az egész p. i. munkarendjének részletes kidolgozását kí
vánja. — Vajha ne maradna e szükséglet kielégítése is csak óhajtás 1 
Eféle tanulmányokra nagy szükség van ; a különböző iskolafajok munka
körének részletes tanulmányok alapján való kijelölése, a nevelés és tanitás 
egyetemes feladatain belül, az illető iskola céljából származó, sajátos vo
nások kifejtése nélkül egész köznevelésünk szervezete nem lehet jó, nem 
teljesítheti egyöntetűen a közös, nemzeti rendeltetést.

Tanító (1915, 17—19. sz.). s—r  jelzésű cikksorozat a népoktatási tör
vények készülő revíziójától azt várja, hogy «váltsa valóra ebben az ország
ban az egységes nemzeti népoktatást». Ezt úgy érti, hogy «minden nyil
vános elemi népiskola, tekintet nélkül arra, hogy fentartója az állam, a 
község vagy hitközség, szerkezetében, szervezetében és tantervében, ellen
őrzésében, felügyeletében egyöntetű, egységes legyen s ezt az egyöntetűsé
get a törvény szabja meg». A szerző azt fejtegeti, hogy az 1868:38. t.-c. 
nem olyanná lett, amilyennek Eötvös tervezte s különösen tévesnek tartja 
azt a felfogást, mintha Eötvös és Molnár Aladár felekezeti vagy községi 
iskolát akart volna. «A község csak azért lett átmenetileg iskolafentartó, 
hogy helyébe kerülhessen az állam», amelynek akkor nem volt kellő 
anyagi ereje. Különben is a szerző szerint E. törvénytervezete nem volt 
kellően előkészítve s a községi iskolában nem liberális vívmányt, hanem 
a rendiség idejének visszatérő, kísértő árnyát kell látni. Az elemi nép
iskolai tanításnak biztosított szabadságot majdnem korlátlannak, szinte 
nyugtalanítóan nagynak tartja s példákat hoz fel arra, hogy a törvény az 
egyházaknak kiváltságokat, előnyöket adott. — Igaz, hogy sem az 1868 : 38. 
t.-c. szövege, sem az újabb pótlások és módosítások nem Eötvös szellemé
nek az egyenes és teljes megvalósításai. Bizonyos az is, hogy a felekezeti 
iskoláknak E. nem olyan nagy teret kívánt, amekkorát azok szereztek. A köz
ségi iskolára vonatkozó megjegyzés azonban tévedés, mert már az 1848-iki 
törvényjavaslatban megjelent a később pontosan formulázott elv, hogy 
a szülőket minél közelebb kell vonni az iskolához. A községek kötelezése 
által tartotta E. lehetőnek, hogy a népnovelés ügyét jól intézzék, mert ez 
csak az egész nemzet részvételével történhetik ; a központosításnak híve, 
de «az oktatás terén minden monopóliumot károsnak» tart. Ez a cikk
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sorozat újra azt a gondolatot ébreszti fel, amit először 1900-ban (M. P. 
457. 1.) fejeztünk ki, hogy meg kellene íratni E. két miniszterségének a 
történetét, a hivatalos adatok alapján. Maga panaszkodott sokszor, hogy 
határozott tervek és elvek szerint dolgoznia nem lehetett (1. Havi Szemle 
1879, II.). Ma nagy szükségünk volna küzdelmeinek ismeretére.

T erm észettudom ányi K özlöny (1915, 1—2. sz.). Méhely Lajos 
(A háború biológiája) szerint a háború oka : az ember állatisága, a maga 
veleszületett s a legjobb nevelés által sem módosítható nyers és örök 
ösztöneivel. Ez világítja meg kellően a nevelés élettanát. A nevelés nem 
érintheti az ösztönszerü érzések öröklődő idegpályáit, hanem nemesebb 
érzések és új képzetek számára új idegpályákat csiszol ki a nevelt egyén
ben, lelkét emberiesebb, mert értelmesebb és tudatosabb tartalommal telítik 
A nevelés a nyers, állati ösztönöket mintegy elfödi s azok nem gyakorolva 
mintegy szunnyadó állapotba merülnek; az erkölcsi világ új képzeteit 
szolgáló, a nevelés által létrehozott új idegpályák pedig uralkodóvá válnak. 
A faji érzések ösztönszerüek ; az ezekkel nem egyező cselekvések értelmi 
forrásúak. Minden nemzetnek legfőbb feladata : nemzeti öntudatának ébren
tartása ; legmagasabb célja : nemzeti egységének teljessége. Ezt a magyar 
nemzet a háború előtt fásult és tehetetlen aléltságában szeme elől tévesz
tette. Most felébredt s remélhetően gondoskodni fog arról, hogy tagjaiban 
helyreálljon a test és lélek természetes egyensúlya. Ennek érdekében köz
oktatásunk mai rendjének meg kell változnia ; a ma túltengő elméleti 
irány megszorításával inkább az élet gyakorlati szükségleteit tartsa szem 
előtt, nem feledkezve meg az egyes disciplinákban rejlő jellem- és kedély
képző elemek céltudatos kiaknázásáról sem. A hazát szerető, acélos aka
ratú, önmagát fegyelmezni tudó és testben erős honpolgárokat kell nevelni 
a mai sápadt, horpadtmellű, megrendült idegzetű és túlíinomult szellemi 
élete ellenére is a honvédelem szempontjából csekély értékű nemzedék he
lyébe. — Nagyon kívánatos, hogy a nevelés mai feladatait minden oldal
ról megvitassuk és a legjobb nézőpontokat megállapítsuk. Ettől várnók a 
tisztulását olyas aggodalmaknak is, amilyet ez a cikk fejez ki «a szabad 
népnevelési intézmények» működésével szemben, mert ezek «teljes művelt
séget nem adhatnak, ellenben veszedelmes félműveltségnek a terjesztői». 
Az ebből származó aggodalmak és ellenvetések okát megértjük, igazságát 
sem tagadjuk, a műveltség azonosságát lehetetlennek, egyformaságát ve
szedelemnek tartjuk, mindebből azonban nem azt következtetjük, hogy az 
eddigi népművelés sok, hanem azt, hogy kevés. A nemzeti erőnek nagyon 
fontos alkotó eleme a közműveltség és éppen mert a szerző szerint is csak 
nagy nehézségekkel lehet az ember ősi, állati ösztöneit a nevelés útján mint
egy elfedni : azért tartjuk szükségesnek a minél mélyebb és rendszeresebb 
köznevelést.

T h eo lo g ia i Szaklap  (Pozsony, szerk. Szelényi Ödön, 1915, 2. sz.). 
Kovács S. közli Mikalik J. A gömöri ev. esperesség története 1520— 1741 
c. dolgozatát, amely a közoktatásra nézve kimutatja, hogy «1741-ig minden 
falu tárt karokkal fogadta a fiatalságot és alkalmat adott a tanulásra r 
özönlöttek is az iskolába és a tudományos képzettség aránylag általáno
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sabb volt, mint ma. II. Bákóczi F. idejéig az iskola a templom előcsar
noka, a tanító pedig a lelkész szófogadó cselédje volt ; a bajon Gömörben 
az alispán, a világi hatóság segített és erre a profán tudományok kedve
lése és mívelése hatalmasan megindult». Szelényi O. adatokat közöl a 
magyarországi ev. középiskolák tantervének történetéhez (1805—1886). 
E cikkben a Schedius Opinio de scholis és Lovich Ádám Idea Systematis 
rei scholasticae c. véleménye alapján Schedius által 1806-ban szerkesztett 
és 1810-ben kiadott tantervet ismerteti (Systema rei scholasticæ evange- 
licorum aug. conf. in Hungária). A két Eatio Ed.-szal való viszonyát is 
érinti, de másik cikkben fogja kifejteni. — Igen kívánatos, hogy mindenik 
egyház levéltárából előkerüljenek a nevelésünk múltját megvilágító adatok.

K Ü L F Ö L D I L A P O K B Ó L .

N épnevelés nem zeti alapon címen folytatja Meumann a nem
zeti érzés jelentőségéről írt tanulmányát (Zschr. f. päd. Psych, u. exp. 
Päd., 1915, 3. f., V. ö. M. P. 1915, 299. h). A háború a nem harcolóknak 
kötelességévé teszi, hogy már most igyekezzenek intézményeket létesíteni 
a mai lelki állapotnak az egész nép javára fordítása érdekében. Evégre a 
népnevelés szükséges : nemcsak az ifjúság nevelése az eddigi pedagógia 
értelmében, hanem az egész népé ; rendszeres szervezése és benső egysé
gesítése az eddig szétfolyó és hézagos ily célú törekvéseknek ; az ifjúság 
nevelését tervszerűen rendezett folytatásnak kell kiegészítenie. Cél : a nép 
szellemi és erkölcsi kultúrájának megteremtése. Aki e munkához fog, 
annak tudnia kell, hogy a belső széttagolódás veszélyétől csak akkor m e
nekülhet meg a nópnevelés, ha olyan eszme vezeti, mely iránt az egész 
nép fogékony. Ebből következik, hogy a nópnevelés alapföltétele : a nép 
nemzeti érzésére, nemzeti tudatosságára való támaszkodás. Ez teszi a 
népet egységes személyiséggé. A nemzeti érzésnek kell a kiindulásnak és 
egyesítő alapnak lennie mindenféle népművelő törekvésben. — Meumannak 
e szinte végrendeletszerű fejtegetésein érzik a most felismert igazság iránt 
való mély lelkesedés ; remélhetően sokan indulnak utána ebben a tekin
tetben is. Annál inkább óhajtjuk ezt, mert a nemzet gondolatát tartjuk az 
egyesítésre alkalmasnak és hivatottnak nem pusztán a népnevelés szerve
zésében, hanem az egész, sokfelé ágazó nevelői gondolkodásban. A magyar 
gondolkodás mindig látta a nemzet fogalmának pedagógiai jelentőségét ; 
elég erre oly különböző pedagógusokat idézni tanúúl, mint Felméri Lajos, 
Kármán Mór, Schneller István.

K üzdelem re való nevelés. Ez a lényege annak a véleménynek,, 
amelyet Kerschensteiner mondott a müncheni diákságnak tartott előadá
sában a háború és a nevelés viszonyáról (1. Pharus 1915, 465. 1.). Akár 
békére nevelünk, akár háborúra, a nevelés mindig : küzdelemre való neve
lés. Szükséges ezért értékeket ismertetni fel az emberekkel, mert érték
telenért senki sem küzd, viszont a felismert értékeknek mindenki önkén
telenül engedelmeskedik. Ebben van az erkölcsiség. Béke idején olyan.
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jellemet kell nevelni, amilyenre háború és béke idején egyaránt szükség 
van : harcra kész erkölcsi jellemet. Ebben két, alapvető értékű állampolgári 
erény van együtt : az erkölcsi bátorság igazi harcos erénye, meg az ön
zetlen jóakarat békés erénye. A milliók számára az erkölcsi bátorságnak 
pótolhatatlan alapja a hazaszeretet és a vallásosság. A kultúrának és val
lásos értékeknek megismertetése a legszükségesebb célja a nevelésnek ; de 
ép oly mellőzhetetlen az is, hogy az akarat érvényesítésére neveljünk. 
Mai nevelésünk jó arra, hogy az ifjúság szellemi vagyont gyűjtsön ; de 
arra nem jó, hogy ezt használni is tudja. Ezért kell minden iskolának 
munkaközösségnek lennie ; a tömegek állampolgári nevelését csak ekkor 
szolgálhatják. A háború a németek sok értékét hozta napvilágra, de ebben 
nem szabad megnyugodni, hanem a jó béke érdekében erősíteni kell az 
erkölcsi bátorságot. Evégre a német iskolának végre a Fichte-jelölte útra 
kellene lépnie. — K. szavai is azt mutatják, hogy aki a nemzet életét 
szemlélve és megértve jutott nevelői gondolatokra, annak a háború nem  
változtatja meg, hanem csak megerősíti a nézeteit.

F ich te  é s  B ism arck . A német pedagógiai lapokban Fichte ha
lálának 100. évfordulóján már az elmúlt iskolai évben nagy számmal 
jelentek meg az ő pedagógiai gondolatait újra ismertető és olvasását ajánló 
cikkek. Az 1913-ban lefolyt sok, nemzeti ünnepen is állandóan Fichte be
szédeire (Beden an die deutsche Nation) hivatkoztak. A háború kitörése 
óta ez jóformán szakadatlanul történik, egyfelől Fichte eszméinek igazo
lása, másrészt a maiak lelkesítése alakjában, mindig azzal a céllal, hogy 
a nemzeti feladatok nagyságát és a nevelés nemzeti feladatait felismer
tessék. Az utóbbi hónapokban meg Bismarck neve és szelleme jelent meg 
még többször a német lapokban ugyanazzal a céllal. Jellemzően kapcsolják 
össze a nagy kancellár német politikáját a német nevelés eszményeivel, 
a birodalom felemelkedését a német népnevelés fejlődésével, a jövő nem
zetközi helyzetén való tanakodást a nevelés feladatainak átvizsgálásával. 
A jelen teljes átélése, a jövőre való előkészülés Fichte és Bismarck lei
kéből táplálkozik ; mintha átéreznék a nagy feladatok teljesítésében való 
személyes részesedés kötelességét és e férfiak munkájának a folytatásában 
ismernék fel az egyesek életének értelmét I Ezt látva, nem nyomhatjuk el 
a szemrehányó kérdést : miért van az, hogy mi nem tudunk visszapillan
tani és alig jut eszünkbe, hogy lelkünket edzené, céljainkat megvilágítaná, 
ha Széchenyi és kortársai, meg pl. Andrássy és kora lelkét jobban 
ismernők ? ! Nevelésünkben miért nem uralkodik Széchenyi szelleme ?

A  m o d ern  n yelvek  tan ítását a most folyó világháború leg
közelebbről érinti. Ezt élénken szemléltetik a pedagógiai folyóiratok is ; 
ezekben ilyen tárgyú cikkek nagy számmal jelennek meg. A bécsi Zeit
schrift f. d. Realschulwesen 1915. jan. sz.-ban Bechtel tette szóvá a modern 
filológusok viszonyát Francia- és Angolországhoz ; utalt a tanárképzésben 
beállt nehézségekre és állást foglalt e két nemzetnek eleddig divatos és 
hagyományos túlbecsülése ellen. Ugyanezt a témát részletesebben fejti ki 
Rúd. Richter «A világháború hatása az élő nyelvek tanítására» c. és az 
említett folyóirat 3. sz.-ban megjelent tanulmányában. Ausztriában használa-
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tos tankönyvekből kiszemelt példákon kimutatja, hogy az idegen, francia és 
angol, szellem értékelésében a külföld vak bálványozásában eddig mek
kora túlzásba estünk. Még egyoldalú és reánk nézve sértő tartalmú olvas
mányok tárgyalásától sem riadtunk vissza. Ilyesmit ezentúl feltétlenül 
mellőzni kell ; a hiányokat és azt, amit az idegen szerzők a maguk néző
pontjából elhallgatnak, tapintatosan pótolni kell. Elegendő, ha idegen 
hazafias költeményeket betanulás helyett pusztán olvastatunk ; külföldön 
termelt tan- és segédkönyveket pedig ne használjunk. Lényegesen meg 
kell szorítani végre az immár túltengő külföldi «reáliák»-at ; ezek gyakran 
a saját nemzeti oktatásunk rovására érvényesülnek. A főgondunk a kül
földi irodalmak eszmei megismertetése legyen ; használjuk fel azokat a 
kedély nemesítésére olyképpen, hogy a bármily jogos és érthető gyülölség 
ellen küzdve, a kölcsönös megértésnek egyengessük útját. Az esztétikai és- 
etikai oldal mellett főként arra iparkodjunk, aminek híján vagyunk : a 
szó- és Írásbeli nyelvkészségre. Történelmi szempontból az érintkező felü
leteket kell előnyben részesíteni, ami nem csupán tárgyi okulással jár, 
hanem a nézőpontok kiszélesítésén kívül mindkét félnek tárgyilagosabh 
elbírálását teszi lehetővé. Mindezek nagyjában ránk, magyarokra is illenek, 
úgyszintén a szerzőnek az a javaslata, mely egy modern-nyelvű iskolai és 
házi olvasmányi kánonra vonatkozik és nálunk is több ízben felmerült. — 
A Monatschrift f. höh. Schulen febr.-márc. számában dr. Schmidt (Altona) 
a modern-nyelvi írásbeli gyakorlatokkal foglalkozik igen részletesen. Szóvá 
teszi a dolgozat anyagát, a szabaddolgozatok tételeit, mindkettőnek számát 
és terjedelmét, a javítási eljárást, a megbeszélést, végre a dolgozat és a  
tanuló elbírálását annak alapján. Mindkét ismertetett cikk valóban igen 
tanulságos, amiért is elolvasásukat meggyőződésből ajánljuk t. szaktár
sainknak. kf.

MAGYAR PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1915 március 20-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen van Böngérfi János, Bursics 
Ernő jegyző, Danilovics János, Endrei Gerzson, Erődi Béla, Éltes 
Mátyás, Fodor Márkus, Gaal Mózes, Gockler Lajos, Gorzó Dénes, 
Gyulai Ágost, Havas Gyula, Havas Irma, Hegedűs István, Hidasi 
Sándor, Ilosvay Lajos, Imre Sándor, Kemény Ferenc, Lechnitzky 
Gyula, Mácsay Károly, Mosdósy Imre, Nagy Zsigmond, Quint József, 
Bópay Dániel, Riegler Ernő, Sebestyénné Stetina Ilona, Somogyi 
Géza, Székely György, Vida Sándor, Weszely Ödön s mások, mint 
vendégek.

I. Az elnök napirend előtt előadja, hogy mióta a háború kitört
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és óriási arányokat öltött, állandóan elmélkedése tárgya volt az a 
kérdés: vájjon ez a nagy átalakulás minő hatással van és lesz az 
iskolára. Vájjon nem kellene-e afölött tanáoskozniok az illetékes tes
tületeknek s így M. P. T.-nak is, hogy miképen vegyen tudomást az 
iskola ezekről a nagy világeseményekről, miképen lehet és legyen 
tekintettel rájok a maga tanításában, természetesen érintetlenül ha
gyásával amaz örök értékeknek, melyeknek állandósága kétségen felül 
áll s melyek bármilyen hatalmas, de mégis csak múló eseménytől 
függetlenek. Arra az eredményre j ütött, hogy ebben az irányban a 
M. P. T.-nak valamit tennie kell. Megerősítette ebben a külföldi 
különösen a német pedagógiai irodalom, nem ugyan a Kriegspäda
gogik jelszava vagy az a kívánalma, hogy a történelmet és a föld
rajzot stratégiai szempontból tanítsuk, hanem az a tapasztalat, hogy 
ott is gondolkodnak a pedagógusok a háború alkotta új helyzet 
iskolaszerű megítélésének módozatairól. Kapóra jött dr. Vrba osztrák 
iskolai tanácsos levele, melyben az alsó-ausztriai közokt. tanács ily 
irányú kiadványát megküldte. Azt indítványozza : bízza meg a M. 
P. T. Imre Sándort, hogy ezt a kérdést tanulmányozza s valamelyik 
következő ülésen javaslatot tegyen arra nézve, mit kellene tenni, 
esetleg minő hivatalos útat kellene választani, hogy ez a fontos kér
dés megoldásához közelebb hozassák. — A M. P. T. az indítványhoz 
hozzájárul.

П. Gockler Lajos szabadon előadja Egy új neveléstudományi 
rendszer alapvonalai c. dolgozatát (1. M. P. 1915, 3—4. sz.). Az 
elnök köszönetét mond a teljes érdeklődéssel hallgatott előadásért 
és — mivel kérdésére az előadó kijelenti, hogy az előadottak meg
vitatását óhajtja — ezt a következő ülésre kitűzi.

H iv a ta lo s  n y u g tázás .

I. A M. P. T. pénztárába 1915 márc. 1-től ápr. 26-ig a következő 
befizetések történtek :

Rendes tagok részéről :
Dr. Szelényi Ödön alapítványára 25 K. Vajdafy Gusztáv ado

mánya 10 K:
Kültagok részéről:
Fodor Márkus adománya 22 K.
1913- ra : Horváth J. Nagyvárad. Kámán I. Zalapápa.
1914- re : Bán G. Hajdúnánás. Dankó I. Eger. Erdődi Á. Vág- 

ujhely. Gömöri S. Igló. Horváth J. Nagyvárad. Kajtsa J. Csíkszereda. 
Marek J. Nagyszombat. Nagy J. Barosstelep. Snasel F., Szőts Gy. 
1 K., Tomcsányi J. Aranyosmaróth.
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1915-re : Ambrus A. Kudzsir. Ambrus A.-né. Andreánszky 0. 
Győr. Ágner L. Bánfi A. Sümeg. Belóczy S. Késmárk. Bernáth L. 
Sümeg. Brauner L. Csáktornya. Csák A. C. Gödöllő. Danczer B. 
Dombai Gy. Yácz. Eilend J. Sárospatak. Parkas S. Gácsér J. Debre
czen. Germán I. Pécs. Gonda J. Makó. Gömöri S. Igló. Hajdú L. 
Kaposvár. Hortobágyi Zs. Pancsova. Horvay R. Debreczen. Horváth
F. Karczag. Horváth K. Pannonhalma. Horváth K. Komárom. Jová- 
novits Gy. Antalfalva. Kablay I. Ózd. Karai S. Debreczen. Keller I. 
Mezőtúr. Kempl Gy. Újvidék. Kertész Ö. Sátoraljaújhely. Kiss G. 
Kiss J. Nagyág. Kiinda K. Esztergom. Koleszár L. Bánfihunyad. Kő
szegi Gy. Kolozsvár. Kroller M. Jászapáti. Maul К. Pozsony. Mészáros 
M. Yágujhely. Misialovszky H. Pomáz. Molnár I. Budaörs. Moudry 
H. Szekszárd. Posch Zs. Keszthely. Reskó J. Nagytapolcsány. Révész
L. Rózsahegy. Simonffy J. Szombathely. Schmidt Sz. Gödöllő. Steiner
M. Szombathely. Szilágyi S. Szombathy I. Jászberény. Szomorú I. 
Magyarpécska. Szőts Gy. Újvári M. Székelykeresztur. Vojnóczky I. 
Yértes 0. J. Visnya A. Sopron. Vozáry M. Lőcse. Wágner J. Wein- 
hold K. Szászsebes. Werner A. Baja.

II. A M. P. T. pénztárába 1915 ápr. 28-tól júl. 1-ig a következő 
befizetések történtek:

Rendes tagok részéről :
Bursits Ernő Budapest 10 K.
Kültagok részéről :
1912- re : Hőger Lajosné Budapest. Kötse István Pápa.
1913- ra: Eckhard F. Bées. Hőger Lajosné. Karay M. Békés

csaba. Kovács F. Baja. Kötse I. Pápa. Laczkovits J. Tata 2 K. Ravasz A. 
Szabó M. Torda. Török A. Wéber A.

1914- re: Alszeghy Zs. Amberg J. Balogh J. Nagylósz. Bartalus A. 
Berta I. Bély M. Bitzó S. Mezőtúr. Domber J. Losoncz. Einzig M. 
Szentgotthárd. Fallenbüchl F. Nagyszombat. Forgács J. Nyitra. Goschi 
P. Szfehérvár. Gragger S. Grúsz E. Esztergom. Haltenberger M. 
Lőcse. Heinrich K. Hittig L. Hőger Lajosné. Incze J. Karay M. 
Békéscsaba. Karsai E. Kassuba D. Eger. Kárpáti Sándorné Rimas 
szombat. Kisparti J. Yácz. Kovács F. Baja. Kötse I. Pápa. Laczkovit-
J. Tata. Litán G. Rózsahegy. Mészáros Gy. Vágujhely. Mikola S. 
Nagy Gy. Debreczen. Nemes K. Szilágysomlyó. Neszveda K. Szilágyi 
somlyó. Otrok M. Trencsén. Petz G. Pruzsinszky J. Ravasz Á. Schandl 
M. Vácz. Schuschny H. Szász A. Eger. Székely К. Baja. Téri J. Székes- 
fehérvár. Theisz Fr. Kisújszállás. Tibolt Á. Keszthely. Török A. Ujsághy
G. Nagyszeben. Wéber A. Zrínyi K. Csáktornya.

1915- re : Alszeghy Zs. Amberg J. Temesvár. Balogh J. Nagylózs. 
Berta L Bély M. Bitzó S. Mezőtúr. Boros A. Karczag. Domber J. 
Losoncz. Einzig M. Szentgotthárd. Fallenbüchl F. Nagyszombat. Fehér 
B. Nyitrabajna. Forgács J. Nyitra. Franz M. Brassó. Gerecs Sz. Kőszeg. 
Goschi P. Székesfehérvár. Grúsz E. Esztergom. Grager R. Haltenberger 
M. Lőcse. Heinrich К. Hittig L. Hőger Lajosné. Jelenik E. Eperjes. 
Karay M. Békéscsaba. Kardos I. Nyíregyháza. Karsai E. Kassuba D. 
Eger. Kárpáti Sándorné Rimaszombat. Kisparti J. Vácz. Kovács F. 
Baja. Kovács I. Vágujhely. Kovács L. Kovács J. Erzsébetváros. 
Kőműves J. Arad. Kronberger M. Nagykikinda. Laczkovits J. Tata. 
Lechmitzky Gy. Leeb B. Nagyvárad. Litán G- Rózsahegy. Mészáros
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Gy. Yágujhely. Mikola S. Mutschenbacher. Gy. Gyula. Nagy Gy. 
Debrecen. Nemes K. Szilágysomlyó. Neszveda K. Szilágysomlyó. Otrok 
M. Trencsén. Petz G. Polák J. Prozsinszky J. Ravasz Á. Ruttka F. 
Debreczen. Suciu Valér Balázsfalva. Schandl M. Vácz. Schmidt S. 
Schuschny H. F. Szántó K. Pozsony. Székely K. Baja. Sziklai J. 
Eperjes. Szilády Z.  ̂Nagyenyed. Szkurkay M. Kisszeben. Theisz Fr. 
Kisújszállás. Tibolt Á. Keszthely. Török A. Ujsághy G. Nagyszeben. 
Vida S. Vince Fr. Kolozsvár. Zala I. Losoncz.

1916-ra : Kisparti J. Vácz. Kraft J. Pápa.
K érelem . Felkérem a Társaság azon tisztelt tagjait, akik 

tagdíjaikkal még hátralékban vannak, hogy a hátralékot m ielőbb  
címemre juttatni szíveskedjenek. Az alapszabályok 16. §-a értelmében 
a tagdíj az év első negyedében fizetendő.

Tir. Bozóky Endre,
Mr. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros.

Budapest, Ó., Albrecht-út 31.

A. M ag y a r Peedagogiai T á rsa sá g  a lap ítv án y a i.
A «Népművelés» f. é. áprilisi sz.-ban Társaságunk alapítványaira 

vonatkozóan azt írja, hogy «sehol sem találjuk az alapítványok ki
mutatását. Ki fog alapítványt tenni, ha nem tudja, mi lesz az általa 
adományozott pénzzel?» Erre nézve utalok arra, hogy nagygyűlésein
ken évről-évre pontosan beszámolunk a Társaság vagyonáról, oly mó
don, mint az alapítása óta szokásba vétetett. Minthogy passzíváink 
nincsenek, e mód megváltoztatására nincs okunk, annál kevésbbé, 
mert 1892-től 1913-ig ellene senkinek sem volt kifogása. A pénztár 
kezelését 1909-ben vettem át s ez időtől kezdve az alapítványok ügye 
a következő fejlődést mutatja :

Elődöm az 1908. évi leszámolásban (M. P. XVIII. évf. 129. 1.) 
2750 K készpénzt és 100 K névértékű koronajáradékkötvényt muta
tott ki. Az alapítványtőke készpénze 1909-ben (M. P. XIX. évf. 124. 1.) 
3060 K-ra; 1910-ben (M. P. XX. évf. 122. 1.) 3219 K-ra ; 1911-ben 
(M. P. XXI. évf. 125. 1.) 3570 K-ra; 1912-ben (M. P. XXII. évf. 
180. 1.) 3675 K-ra; 1913-ban (M. P. XXIII évf. 121. 1.) az 1131 
K-nyi visszatérítéssel 4824 K-ra, végül 1914-ben (M. P. XXIV. évf. 
231. 1.) 5034 K-ra szaporodott, úgy, hogy a 2 darabra felszaporodott 
100 K névértékű koronajáradékkal együtt alapítványtőkénk múlt évi 
deczember 31-én 5234 K-t tett ki. Kezelésem ideje alatt a szaporulat 
2284 K, ami az egész összegnek közel fele. A f. évi május elején ezekhez 
számítandó az Első Hazai Takarékpénztár József-Ferencvárosi fiókjá
nak 37386. C3. sz. könyvén elhelyezett 658 K 05 fillér, amely összeg 
részben új alapítványokból, részben az árfolyamkülönbözetből szárma
zott s az alapítványtőkének újabb, tetemes megszaporodását jelenti. 
Az egyes alapítványi összegeket befizetésük idején a M. P.-ban ren
desen kimutatjuk. A pénztáros.



PED A G Ó G IA I R EPER TO R IU M .

A m agyar pedagógiai irodalom  1914-ben.

A múlt év pedagógiai irodalmának repertóriumát adom az 
eddigi csoportokba osztva, de egy kis toldalékkal. T. i. a háborúval 
kapcsolatos cikkeket nem beosztva a különböző csoportokba, hanem 
önállóan közlöm. Tekintettel arra, hogy a most lefolyó nagy világháború 
jelenségei nagy pedagógiai értékkel bírnak, célszerűnek tartottam ezt 
a külön csoportosítást.

A csoportok, melyekbe a lefolyt év pedagógiai munkái és cikkei 
be vannak osztva, következők :

1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika.
2. Módszertan.
3. Iskolai törvényhozás, szervezet, felügyelet.
4  Tanító- és tanárképzés.
5. Testi nevelés.
6. Kisdednevelés.
7. Nőnevelés.
8. Szakoktatás.
9. Gyógypedagógia.

10. Külföldi tanügy.
11. Neveléstörténet.
12. Iskolán kívüli oktatás.
13. Vegyes.
14 A háború és a nevelés.
Az önálló munkákat az idén is vastagabb betűszedés különbözteti 

meg a folyóiratbeli cikkektől és tanulmányoktól.
Talán nem végeztem fölösleges munkát, midőn itt közlöm a 

Magyarországban megjelent pedagógiai folyóiratok és lapok címeit. 
Ezek, kevés kivétellel, fel vannak dolgozva a jelen repertóriumban.

A Gyermek.
Abauj-Tornavármegyei Tanügy. 
Beregmegyei Tanügy.
Biserica çi Çcoala. 
Borsodmegyei Tanügy.
Család és Iskola.
Délvidéki Tanügy.
Erdélyi Tanügy.
Evangélikus Népiskola.
Foaia Scolastica. 
Fogarasvármegyei Népoktatás.

Gazdasági Népiskola.
Görög Katholikus Népiskola. 
Gyermekvédelem. 
Gyermekvédelem Lapja. 
Győregyházmegyei Tanügy. 
Hercules.
Hevesmegyei Tanügy. 
Hivatalos Közlöny.
Honti Tanügy.
Ifjúsági Testnevelés.
Iskola és Szülőház.

Magyar Paedagógia. XXIV. 6— 7. 25
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Iskoláink.
Izr. Tanügyi Értesítő.
Katholikus Nevelés.
Kereskedelmi Szakoktatás. 
Keresztény Tanító.
Kisdednevelés.
Kisküküllőmegyei Tanügy. 
Közműveltség.
Magyar Gyôgypædagogia.
Magyar Iparoktatás.
Magyar Kisdednevelés és Nép

oktatás.
Magyar Középiskola.
Magyar Pædagogia.
Magyar Siketnémaoktatás. 
Magyar Tanítóképző.
Megyei Népoktatás (Szolnok). 
Nemzeti Iskola.
Nemzeti Kultúra.
Nemzeti Nőnevelés.
Népnevelő.
Népnevelési Közlöny.
Népoktatás (Kalocsa).

« (Lugos).
Néptanítók Lapja.
Nevelés. 1

Orsz. Tanáregyesület Közlönye. 
Polgáriskolai Közlöny.
Pozsony vármegye Népoktatása. 
Kajzoktatás.
Keuniunea Invätätor.
Schul- u. Kirchenbote.
Skolski Glasnik.
Székely Tanügy.
Szilágyvármegyei Tanügy.
Tanító.
Tanítók Lapja.
Tanítótestületi Értesítő (Besz- 

tercze).
Tanítótestületi Értesítő (Szatrnár).

« f « (Torda).
Tanügyi Értesítő (Besztercze- 

bánya). _
Tanügyi Értesítő (Győr).
Tanügyi Tanácskozó.
Tornaügy.
Udvarhelyi Népnevelés.
Uj Élet.
Vasmegyei Tanítók Lapja.
Vatra Scolara.
Veszprém vármegyei Tanügyi Köz

löny.

1. Elméleti és gyakorlati pedagógia és didaktika.

Adams John. Az oktatás alapelvei. Ford. Hamvai Erzsébet. — Ism. 
Néptanít. Lapja 11. sz. — Dénes Szilárd. Nyelvőr. 436. 1. — Nemz. 
Nőnevelés 252. 1.

Adriányiné Fabinyi Margit. Az erkölcsi nevelésről. Magy. Kisded
nevelés 4. sz.

Agathon. Les jeunes gens d’aujourd’hui. 1913. — Ism. Kemény Gábor. 
M. Pædag. 302—304. 1.

Ágner Béla. Fcerster pedagógiája. Népoktatás 388—396. 1.
Altstädter Lajos. Újabb mozgalmak a gyermektanulmányozás terén. 

Vasmegy. Tanítók Lapja 7. sz.
Anzolutti Alajos. Az osztatlan iskola tehermentesítése. Népoktatás 

(Lugos) XIX. 9. sz.
— Az iskolai mulasztásokról. Népoktatás (Lugos) XIX. 13. sz. 
Apponyi Albert gr. Keresztény világnézlet. Népoktatás 97—108. 1. 
Avar Gyula. Kirándulásokról. Polgárisk. Közi. 325—329. 1.
— Ifjúsági könyvtárak. Polgárisk. Közi. 61—63. és 169—171. 1. 
Bakos István. A szülők látogatása az iskolában. Szombathelyi főreálisk.

1913/14. értés. 3 —8. 1.
Bakos Sándor. Az erkölcsi nevelés főtényezői. Tanító 8. sz.
Balanyi György dr. A gimnáziumi tananyag kibővítése. Magy. Közép

iskola 334—348. 1.
— Világnézetre nevelés a középiskolában. Magy. Középiskola 68—80. 1.
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Bálinth György. Fiuk és lányok együttes tanítása. Brassói r. k. fó'gimn. 
1913/14. értés. 3—55. 1.

Baranya. Hogyan nevelik a XX. század gyermekét. Beregmegy. Tan
ügy 5. sz.

Baráth Károlyné. Az iskola hatása a gyermek lelki fejlődésére. Isko
láink 2. sz.

Barcsai Károly. A kísérleti pszichológiáról és pedagógiáról. Nevelés 
31. évf. 2. sz.

Barczán Endre. A mai tanítási munka. Néptanít. Lapja 48. sz.
— Az internátusok állami felügyeletének terve. M. Pædag. 297—299. 1. 
Bardócz Tivadar. A sajtó és a pedagógia. Szilágyvárm. Tanügy 3. sz. 
Bársony János. A jellem neveléséről. (Temesvári áll. fels. leányisk.

1913/14. értés.)
Bató László. Az erkölcsi oktatás ellenőrzése. Tanító 3. sz.
Baumann Gyula. A tudomány haladása és a nevelés. Család és Is

kola 9. sz.
Baumgartner. H. Psychologie der Seelenlehre mit besonderer Rück

sicht der Schulpraxis. 1913. — Ism. A. Kath. Nevelés 61. 1. 
Becker, Julim Maria. Der pædagogische Impressionismus. 1913. — 

Ism. Paksi Bernât. Népoktatás 281—284. 1. — Kemény Ferenc. 
M. Pæd. 300. 1.

Békássy Istvánné. A gondolkodás fejlődéséről. Nemz. Nőnev. 270—277.1. 
Bekeß Bemig. A magyar ifjúság. (Torna : Elet és irodalom 57. 1.) 
Benisch Arthur. Magyar iskolapolitika. M. Pæd. 193—204. 1. (Külön 

is megjelent. 8-r. 12. 1.)
Benkö Anna. Az engedelmességről. Tanügyi Tanácskozó 6. sz. 
Bereczky Imre dr. A középiskolai önképzőkörök és szervezetük. Aradi 

kir. főgimn. 1913/14. értés. 3—41. 1.
Bertalan Vince. Reflexiók Nagy Pál cikkére. Tanító 43. sz. — Nagy 

Pál felelete. U. o. 46. sz.
Bihari Ferenc. Az internátusi reform problémája. Magy. Középiskola 

271—280. 1.
— Az internátusok állami felügyelete. M. Pæd. 229—234. 1.
Binder Ernst. Ein Semester Pädagogik. Schul- u. Kirchenbote 11., 12. sz.
— Wie sich die Persönlichkeit des Lehrers in seinen erwachsenen 

Schülern spiegelt. Schul- u. Kirchenbote 4. sz.
Binder Laura. A gondolatok világa és a nevelés. Nemz. Nőnevelés 

459—465. 1.
Bitter Illés. Az egységes nemzeti iskola. Nemzeti Nőnevelés 63—67., 

115— 125. 1.
— Erkölcsi nevelés. Ciszterci rend budapesti I. kér. főgimnázium 

1913/14. értés.
Blatniczky Pál. Az elemi iskola VI. osztályának évzáró vizsgája. Ev. 

Őrálló 15. sz.
Boca Gyula. Hibák a beiratások körül. Nevelés 31. évf. 3. sz.
Bőd Péter. A tankönyvbirálat. Polgáriak. Közi. 126—128. 1.
Bódi. Az óvvégi vizsga. Népoktatás (Lugos) XIX. 8. sz.
Bódi Antal. A gyakorlatok osztályozása. Népoktatás (Lugos) XIX. 18. sz.
Bodnár J. Zsigmond. Szociológia az iskolában. 1914. (8-r. 55 I.)

Ism. Geleji Dezső. Huszad. Száz. 30. köt. 558. 1. — Vida Sándor. 
M. Pædag. 369—371. 1.

25*
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Bodroghy Mihály. Mikép lehet és kell a népiskolai oktatást a val
láserkölcsi neveléssel összekapcsolni? — 2. Mi teendője a tanítónak, 
hogy ne az iskolának, hanem az életnek tanítson? Balassagyarmati 
r. k. elemi fiúisk. 1913/14. értés. 3— 18. 1.

Bognár Cecil dr. Felelősségérzet és lelkiismeretesség. Komáromi fő- 
gimn. 1913/14. értés. 19—32. 1.

Böhm, A. Die entwickelnd-darstellende Unterrichtsform. Schul- u. 
Kirchenbote 6. sz.

Börner, Wilhelm. Charakterbildung der Kinder. München, 1914. — 
Ism. Dr. Roth L. P. Lloyd 10. sz. 23. lap.

Boross Géza. A ifjúsági könyvtár a népnevelés szolgálatában a nem
zetiségi vidékeken. Pogarasmegy. Népoktatás 4. sz.

Boros Róza. Neveljük gyermekeinket szerénységre ! Erdélyi Tanügy 
5. szám.

Bratu, J. G. Educatiunea mór alá. Poaia Scolast. 103—108., 166— 175.1. 
és Reuniun. ínvátátor. 4. sz. (Binet : «Les idées modernes sur les 
enfants» munkából.)

Braun, Reinhold. Das Märchen in der Schule. — Schul- u. Kirchen
bote 21. sz.

Bruneteau, Émile. Les tentations du jeune homme. Paris. — Ism. 
Balanyi György. Magy. Középiskola 54—56. 1.

Büchler Hugó. A kéz beszéde (Sneidig: «Die redende Hand» c. mű
vének fordításából részlet.) Délvidéki Tanügy. 5. sz.

Budaváry László. Imák a népiskolában. Nevelés 31. évf. 1. sz.
Budde, Gerhard. Alte u. neue Bahnen für die Pädagogik. 1912. —  

Ism. dr. Péter János. Magy. Középiskola. 174—178. 1.
Butta, Joan. Computul in clasa a Il-a a fcoalei poporale. Vatra 

Scolara 160—167. 1.
C. R. Gradinite çcoalare. Biserica si ácoala 6. sz.
Caliani, Augustin. Un ráu cam comun la báieti : náravul de a 

minti ÿi starpirea lui. Foaia Scolast. 129 — 139. 1.
Cämpean, Elie. Doua tipuri de elevi ÿi tractarea lor ín çcoala. Foaia 

Scolast. 344—346. 1.
Cherechean, T. Puterea educativa a jcoalei. Reuniun. ínvátátor. 5. sz.
Ciüpe, Joan. Sistemul alternativ de primire ín çcoala poporalá. 

Yatra Scolara 146—150. 1.
Cs. Az évzáró vizsgálatok ideje. Gazdas. Népiskola 13. sz.
Csuda Imre. A Weber-Fechner-féle törvényre vonatkozó kapcsolatok. 

Magy. Tanítóképző 377- 382. 1.
Család és Iskola. Magy. Kisdednevelés 14., 15. sz.
Csillag Lipót. Érzelmi nevelés. Nemz. Iskola 18. sz.
Csizik Gyula. Idealizmus és iskola. Magy. Iparoktatás XYIH. 620—  

625. 1.
— Élet és iskola. Magy Iparoktatás XVIII. 577—584. 1.
Csorba Ödön. A gyermeknevelés hibái. Garamvidék 6—8. sz.
Csűrös Pál. A koedukáció terén a nagyszebeni tankerület közép

iskoláiban tett tapasztalatok. (Nagyszebeni tanker. 5-ik igazg. érte- 
kezl. jegyzőkönyve 24—38. 1.)

Czapek József. A családi nevelés. Hevesmegy. Tan ügy 7. sz.
D—n dr. «A fiú nem felelt.» Magy. Középiskola 380—383. lap.
Danninger Ádám dr. Tanítsunk a szabadban. Bácska 45. sz.
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Darvas Ármin. A gyermekek. (Válaszul Vajay Józsefnek.) Nevelés 31. évf.
3. sz. — Lásd : U. o. 4. sz. 123. 1.

Darvas János. A kulturképekhez. Nevelés 31. évf. 8. sz.
DékániI István. Történelem és szemlélet. M. Pædag. 321—335. 1. 
Demján Antal. A hazaszeretet ápolása a népiskolában. Tanítótest. 

Értés. (Torda) 5. sz.
Denzer János. A munkaiskola. Ford. Erős Jenő. Uj Élet VI. 313—323. 1. 
Dér Ferenc. Az olvasó- és tankönyvek illusztrációiról. Népoktatás 

17—26. 1.
Déri Gyula. A falusi és városi iskola. Néptanít. Lapja 28. sz.
—• A műveltség terjesztése. Néptanít. Lapja 49. sz.
Dewey, J. L’école et l’enfant. Neuchâtel, 1913. — Ism. Huszad. Száz. 

3Ó. köt. 549 -551. L
Dezsőn Ferenc. A balkéz gyakorlásáról. Népoktatás 449—452. 1. 
Diesterweg, Adolf. Ansichten über pädagogische Zeit- und Streitfragen. 

Herausg. v. K. Richter. Leipzig, 1913. Ism. Gyulai Aladár. Tanáregyl. 
Közi. 47. évf. 307. 1.

Dimer Adél. Az osztályozásról. Nemz. Nőnevelés 298—302. 1. 
Diviaczky Rezső. A táblai magyarázó rajzok és szemléltetőképek a 

tanítás szolgálatában. Magy. Tanítóképző 372—376., 407—414. 1.
— A táblai rajz a népisk. tanítás szolgálatában. Család és Iskola 12. sz. 
Dix, Walther Kurt. Körperliche u. geistige Entwicklung eines Kindes.

1911. — Ism. Gyulai Aladár. A Gyermek 42. 1.
Dobján László. A nevelésről. Évvégi vizsgálatok. Iskolai mozgóképek.

Adalékok. Budapest, 1914. Franklin-ny. (8-r. 52 1.).
Dobrossy István i/j. Néhány szó az évzáró vizsgákról. Tanügyi Tanács

kozó 11. sz.
— Iskolai fegyelem a tanteremben és azon kívül. Népnevelő 24., 25. sz.
— Néhány szó az évzáró vizsgákról. Tanító 25., 26. sz.
Domokos Lászlóné. Uj iskola, A Gyermek 450—464.1. (Külön is meg

jelent. 8-r. 16 1.)
Domokosáé Löllbach Emma. Gyermekvédelem szellemi téren Gyer

mekvédelem Lapja 2. sz.
Dörmögö. A fegyelem nevelő hatása. Gör. Kath. Szemle 1. sz.
Dósa Ferenc. A nevelésről. Kiskükiillőmegy. Tanügy. 1. sz.
Drebitka Ferenc. Az iskolaiszony. (Részben a népiskola és a közép

iskola kapcsolatára vonatkoztatva.) Népoktatás 145—149. 1. 
Dreisziger Ferenc. A népiskola és a középoktatás kapcsolata érdekében. 

Népoktatás 338—344. 1.
— A családi nevelésről. Népoktatás 443—449. 1.
Dreisziger F. és Potzta. Az osztatlan népiskola. — Ism. Népnevelő 13. sz. 
Drozdy Gyula. Egy őszi kirándulás. Magy. Tanítóképző. Gyakorló- 

iskola 53. 1.
Dudinszky István. Az iskola szociális feladatai és az élet. Ungvári 

kántortanítóképző int. 1913/14. értés. 8—37. 1. és Gör. Kath. 
Szemle 17—23. sz.

E. D. Pályaválasztás előtt. A felsőbb osztályok tanítóihoz. Pozsony 
várm. Népoktatása Ш. 10. sz.

— Az iskolai takarékpénztárakról. Pozsony várm. Népoktatása HL 8. sz. 
Ebeczky Elemér. A katholicizmus várai. Népnevelő 2. sz. (A kath.

iskolákról.)
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Echinger, Joh. Die katholische Anstalterziehung in Theorie u. Praxis.
1913. — Ism. dr. Fallenbüchl Ferenc. Magy. Középiskola 52—54. L 

Eckínger János. A katholikus intézeti nevelés elmélete és gyakorlata. 
Fordította dr. Fallenbüchl Ferenc. Nagyszombat, 1914. (8-r.) 2 К 50. —
Ism. К—t. Magy. Középiskola 488. 1.

Edert, E. Die Tagesschule, die Schule der Grosstadt. 1914. — Ism. 
St. Uj Élet VII. 679. 1.

Az együttérzés ápolása. Nép tanít. Lapja 39. sz.
Elek Gyula. Napközi otthonok. Család és Iskola 18. sz.
Elekes Imre. Leányok a főgimnáziumokban. Sárosp. Eef. Lapok 31., 

33. sz.
Az elemi iskola VI. osztályának záróvizsgálatáról. Népoktatás 217—221. L 
Előadások a munkaiskoláról. (A Pedagógiai szemináriumból.) Uj Élet 

VI. köt. 306—309. 1.
Előkelő hangok a valláserkölcsi nevelésről. Kath. Nevelés 273—283. 1. 
Ember István dr. Tömeghatás a nevelésben. Nagyszebeni áll. főgimn. 

1913 14. értés. 3— 11. 1.
Ember Károly. Nemzetünk teljesítőképessége és a keresztény nevelés. 

Népnevelő 42. sz.
— Vallás az iskolában. Népnevelő 27—30. sz.
Endrei G. Hoffnungen und Wünsche auf dem Gebiete des ungarischen 

Mittelschulwesens. (Lehrproben u. Lehrgängen. 1914. 4.) (Külön is
8 1. )  — Ism. Kemény Ferenc. Magy. Pædag. 252. 1. — Endrei 
válasza. U. o. 317. 1.

Engelmann Antal. Az iskolai mulasztásokról. Népoktatás (Lugos) 
XIX. 19. sz.

Englisch, Michael. Unser Schulgarten. Schul- u. Kirchenbote 8. sz. 
Erasmus. A gyermekek nevelése. Ford. Péter János. 1913. — Ism. 

Acsay Antal. Eeligio 283—286.1. — Bárány Gerő. Uránia 136.1. -— 
Kassai Ervin. M. Közópisk. 98. 1. — Kolb Ciprián. Kath. Szemle 
658. 1. — Székely István. Tanáregyl. Közi. 47. köt. 492. 1. — 
Teveli Mihály. Magy. Pædag. 241. 1. — Zibolen Endre. Philol. 
Közi. 222. 1. — Eácz Lajos. Sárosp. Eef. Lapok 10. sz.

Az erkölcsi és valláserkölcsi nevelés. (Lélektani szempontból.) y, Tanító 
10. sz.

Exner Leó. Gyermekfoglalkoztató. Hódmezővásárhely. 1913. 8-r. 5K. — 
Ism. Gyermekvédelem 1. sz.

Ezemé Rubin Emília. A nemzeti érzelem fejlesztése a népiskolában. 
Esztergom és vid. 46 - 48. sz.

f. a. Tanári és tanítói közös értekezletek. Magy. Középiskola 162. 1. 
(F—g.) A polgári fiúiskolák. Nyírvidék 57. sz.
Fallenbüchl Ferenc dr. Az internátusi stúdium. Magy. Középiskola 

157— 161. 1.
— A prefektus mint intézeti nevelő. Nagyszombati érs. főgimn. 1913/14. 

évtes. 3—67. 1.
Fekecs Sándor. Oktatásügyünk mizériái. Dunántúli Protest. Lap 35. sz.. 
A félévi osztályozás. Néptanít. Lapja 4. sz.
A felületesség ellen. Néptanít. Lapja 10. sz.
Ferk Ida. A gyermekvédelemről. Hevesmegy. Taniigy 3. sz.
Ferrière, Adolf dr. Biogenetik und Arbeitsschule. 1912. -— Ism. Gyulai 

Aladár. Uj Élet VI. köt. 216. 1.
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Földes Rezső. A tanulók önkormányzata. Polgárisk. Közi. 362—366. L 
Földvári Mihály. Nemzet nevelés. Egészség 225 - 24-5. 1.
Foerster, Fr. W. Staatsbürgerliche Erziehung. 2. Aufl. 1914. — Ism.

Suszter Oszkár. M. Pædag. 585— 287. 1.
Fr. A foglalkoztatás. Iskola és Szülőház. II. évf. 18. sz.
Fredel, M. Intelligenzprüfung bei Schulkindern. Schul- u. Kirchen

bote 6. sz.
Freund Bernât. Ami kétes. Magy. Kisdednevelés 10. sz. (Formális 

képzés.)
— A nevelés s tanítás egysége. Nagybicsei áll. polg. isk. 1912/13. 

értés. 8—10. 1.
Pedagógiai szemlélődés. Nevelés 31. évf. 5. sz.

Friss Armin A gondolkodás megfigyelése. Iskoláink 4. sz.
A futuristák «nevelési» rendszere. Nemz. Kultúra 94. 1.
G., 0. dr. Scoala activa. Transilvania 233. 1.
Goid Imre. A tanítói modor hatása a tanítás eredményére. Magy. 

Kisdednevelés 7. sz.
Gaul Mózes. Az iskola belső életének reformja. M. Pædag. 129—146. 1. 
Gál Mihály. Félszegségek az iskolai nevelésben. Iskola és Szülőház

II. évf. 16 17. sz.
Gálih Károly. A családi nevelés ferdeségeinek és hiányainak orvos

lásáról. Népoktatás 8—17., 54—61. 1.
Gábk Mátyás. Az elemi népiskola VI. osztályának évzáró vizsgája. 

Ev. Őrálló 13. sz.
Gárdos Dezső. A Pedagógiai szeminárium vitaciklusa. Uj Korszak 

5—11. sz.
Gassmnnn. A tanító a pedagógiai kutatások szolgálatában. Néptanít. 

Lapja 1. sz.
Gegus Dániel. Hatósági és tersatíalmi gyermekvédelem. (Az Orsz. Isme

retterjesztő Társulat kiadványai.) 1914. (Szeged, Várnai-ny.) (8-r. 
21 I.)

Georgescu. Joan. La chestia reform ári i educatiei religioase ín çcolile 
secundare. Cultura Crestina 472—475. 1.

Geréb Noé. Kerti és erdei iskolák. Izr. Tanügyi Értés. 162. 1.
Gerely Jolán, 't anulmány a kérdezésről. A Gyermek 46—51. 1. (So- 

schichi Yamaka tanulmányának kivonatos ismertetése.)
Géresi Vendel A jövő pedagógiája. Néptanít. Lapja 7. sz.
Gergely István és Erős Jenő. Erdei iskola. (A Budapesti Tanító- 

testület vitatótele.) Nemz. Iskola 22. sz.
Gerö fíélu dr. A vallásos erkölcs. Tanító 6—8. sz.
Ghibu, O. Scoala çi vieata delà tara. Luceafarul 28. 1.

Carmen Sylva despre educate. Foaia Scolast. 36—42. 1.
Gillet Márton. A jellemnevelés. 1913 — Ism. dr. Sebes Ferenc. Magy. 

Középiskola 233. 1. — Bitter Illés. M. Kultúra 39. 1. — Böle 
Kornél. Katii, .'zemle 914—916. 1.

Gineverné Győr y Ilona. Mire tanítja a gyermeket az állat. Nemz. 
Nőnevelés 92 —102. 1.

Glücksthal Andor dr. A tanulás egészségtana rövid vonásokban.
(Zentai áll. ig. közs. gimn. 1913/14. értés.)

Gockler György. Az önképző körök munkásságáról. Tanáregyl. Közi. 
47. évf.' 58— 63. 1.
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Gockler Lajos. A gyermek intelligenciájáról. (Dr. Stern William elő
adása.) Nóptanít. Lapja 4. sz.

— A nemek közti lelki különbségről. (Dr. Stern William előadása.) 
Néptanít. Lapja 5. sz.

-—• Vallomás és sngallás. (Dr. Stern William előadása.) Nóptanít. 
Lapja 6. sz.

Gonda Gizella. Mi iránt érdeklődik a gyermek? A Gyermek 161—181.1.
Grünwald Béla. A tanítói tekintély emelése. Pozsonyvárm. Nép-
I i oktatása IIL 9. sz.
Gulyás József. Az évvég! vizsgálatok. Sárosp. Bef. Lapok 26. sz.
Gulyásáé Halmos Julia. Mennyiben veheti tekintetbe a népiskola a 

gyermek egyéniségét ? Tanítótest. Értés. (Torda) 4. sz.
Gy. A. Módszer és elfáradás. Új Élet VII. 654—656.
Gyerkes Mihály. Mi lenne a népiskolai tanítás és nevelés intenzivebbé 

tételének hathatós előmozdítója. Udvarhelyi Népnevelés 52—-55. 1.
— Kulturális haladás. Udvarhelyi Népnevelés 105— 107. 1.
A gyermeknevelés kis kátéja. 1913. Ism. Nemz. Nőnevelés 251. 1. -
— (“Barcsai Károly. Nevelés 31. évf. 5. sz. — Teveli Mihály. M. Pæd. 39. 1.
Gyulai Aladár. Az új pedagógiai könyvtár és tanszermúzeum. Nép

oktatás 44—46. 1.
Gyulai István. Iskolánk szociális feladata. Kispesti áll. polg. leányisk.
^  1913 14. értés. 5—17. 1.
Gyurik wits Lajos. A pedagógiai realizmus. Család és Iskola 10. sz.
IL Egyéni természet és nevelés. Kisküküllőmegy. Tanügy 6. sz.
(H. D.) Erdei iskola. Nemz. Kultúra 10. 1.
Habán Mihály dr Beformiskolák létesítése és tanterve. Magy. Közép

iskola 207 —215. 1.
Ilajtai Etelka. Ifjúsági könyvtáraink. Polgárisk. Közi. 357—362. 1.
Halassy Károly. Járassuk-e gyermekeinket a polgári iskolába? (Mire
Mf képesít a pogári iskola !) Soroksári polg. isk. 1913/14. értés. 3—8. 1.
Halász János. A mozi. Népnevelő 14. sz.
Hall, G. Stanley. Adolescence, its psychology. 1911. — Ism. Gerely
f S Józsa Jolán. A Gyermek 39—42. 1.
Halmágyi Antal. Gyűjtemények, szertárak használhatóbbakká tétele, 

intenzivebb szemléltetés-módok. Nagyenyedi Bethlen-kollég. 1913 14. 
értés. 28—36. 1.

Halmágyi Samu. A kedély nevelése. Kisküküllőmegy. Tanügy 5. sz.
Haltenberger Mihály dr. Mennyiben érvényesült a középiskolában a 

szaktanítás az 1911/12. iskolai évben? Budapest, 1913. — Ism. 
Zibolen Endre. Magy. Középiskola 235. 1. — M. Pædag. 174. 1.

Hanauer A. István. Kollégiumok és diákszállók. (Torna : Élet és iro
dalom 118—121. 1.)

Harkabusz Imre Az osztályozás őszinteségéről. Keresztény Tanító 6. sz.
Haugh Béla. Ellentétek az iskola és szülők között. Jászapáti r. kath. 

főgimn. 1913/14. értés. 3—17. 1.
Havas Irma. A személyi kultusz és az iskola. Nemz. Nőnev. 178—-184. 1.
— A tanulmányok technikája. Néptanít. Lapja 7. sz.
Hava-iг Gyula. A szülőház és az iskola. Gondolatok a helyes nevelésről. 

Rozsnyói irgalmas nővérek leánynevelő int. 1913 14. értés. 3—8. 1.
Hegyháti. A gyakorlatból. 1. Az «Öreg». 2. Osztályozás. Népt. Lapja36. sz.
Herresbacher Dénes. A tankötelesek beiskoláztatása. Népt. Lapja 29. sz.
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Herrmann Antal dr. Egyház és iskola s a polgári fiúiskola. Brassói 
Ujlap 19. sz.

— Katholikus polgári iskola. Brassói Ujlap 7., 8. sz.
Herzfeld Miksa dr. Az önképzőkör. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 

276 -280. L
Hiemesch, Karl Heinrich. Welche Forderungen der Arbeitsschulidee 

können wir verwirklichen ? Schul- u. Kirchenbote 10. sz.
Prüfung und Unterrichtsergebnisse. Schul- u. Kirchenbote 14. sz. 

Hilsdorf Theodor. Das moderne Schulhaus. 1913. — Ism. Dr. Sz. I. 
Uj, Élet VI. 408. 1.

Hódi Árpád. Kereszténység és szociális intézmények. Népnevelő 22. sz. 
—• Uj csapásokon keresztül. Népnevelő 21. sz.
Hoffmann Géza. Gyermektanulmány és faj egészségtani (eugenikai) 

adatok gyűjtése. A Gyermek 86—91. 1.
Hoffmann, Jakob. Die Erziehung der Jugend in den Entwicklungs

jahren. 1913. — Ism. A. Kath. Nevelés 60. 1.
Hollós János. Az iskolai tanulmányi kirándulások kérdése. (A győri 

tankerület 6. igazg. értekezlet jegyzőkönyve 42 54. 1.)
Hollós S. Gyermektanulmány és állampolgári nevelés. Pestvárm. 15. sz. 
Ilorray Ferenc. A vallásos-erkölcsös nevelés jogosultsága. Temesvár- 

gyárvárosi r. k. polg. leányisk. 1913 14. értés. 5 —16. 1.
Horváth Dezső dr. Soviniszta nemzetnevelés. Nemz. Kultúra 1—6., 

35 -4 3 . 1.
Horváth K. dr. Diáköngyilkosságok. Uj Élet VI. 391. 1.
— Pedagógia és biológia. Uj Elet VI. 49- 52. 1.
Hugyák Mihály. Túlhajtás a direkt módszer alkalmazásban. Gör.

Kath. Népiskola II. 177 180. 1.
Huszár Imre. Osztályismétlés. Néptanít. Lapja 23. sz. 
ij. Lehet-e elégséges osztályzattal javító vizsgálatot tenni? Magy. 

Középiskola 383 -385. 1.
lnstruc|ie ín chestia invä^ämäntului alternativ data de consistorul 

arhídiecezei ort. rom. a Transilvaniei. Sibiiu, 1914. (8-r. 15 I.)
Imre Lajos. A falu kultúrája. Reform. Szemle 3—8. sz.
Imre Sándor. Nemzetnevelés 1913. Ism. Néptanlt. Lapja 16. sz.
— A magyar nevelés feladatai és a református iskolák. Ref. Tanáregyl. 

1914 15. évkönyve. (Külön is 8-r. 19 1.)
— A szünidő hatása. Néptanít. Lapja 15. sz.
Invátatori cu douá suflate « ili ». Vatra Scolara 108—112. 1. — Bede- 

lean D. U. o. 183. 1.
Az iskola differenciálása. Néptanít. Lapja 5. sz.
Az iskolai kézikönyvek hivatalos bírálatáról. Család és Iskola 5. sz. 
Ismertetése az állami tantervnek. Az osztatlan népiskoláról. Veszprém- 

várm. Tanügyi Közi. 1—3. sz.
Jahoda Ferenc. Valláserkölcsös tanítás. Tanító 18. sz.
Jakab Lajos. Pedagógiai tanulmányok. 1913. — Ism. Tóth Irma. 

Család és Iskola 13. sz. — K. A. Húsz. Száz. 30. köt. 163. 1. 
Tanügyi Tanácskozó 11. sz.

Jaross Béla. A szünidőről. Marosvásárhelyi r. k. főgimn. 1913 14. értés. 
3—-12. 1. (A szünidői nevelésről)
A tanórák közti «tizpercek»-ről. Marosvásárhelyi r. k. elemi és polg. 
leányisk. 1913 14. értés. 3—10. 1.
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Jávoraik János. Mire tanítson az iskola? Pancsovai áll. fó'gimn. 1 !) 13 14. 
értés. 3— 16. 1.

Jékely Lajos. Székfoglaló értekezés. Nagyenyedi Bethlen-kollég. 1913/14.
értés. 14—27. 1. (A genie és iskola viszonyáról.)

Jenesen, Nie. A. Cum mi am facut muzeu çcolar la çcoala mea. 
Reuniun. ínvátátor. 5. sz.

Jovicza Ignác. A munka iskolája. A cselekvő' oktatás elmélete és gya
korlata az elemi népiskolában. Típusos rajzolás és tanítás-minták. 
Dr. Ozorai Frigyes előszavával, tanítók, óvónők, nevelők és szülők szá
mára. Budapest. 1914. Rózsavölgyi. (8-r. IV, 223 I.) 4 К 80 f. —
Ism. Bors Jolán. A Gyermek 374—376. 1. — Erős Jenő. Uj Élet 
YI. 406—408. 1. — Krizsán Gábor. Család és Iskola 8. sz.

Jung Miklós. Szemléltető — szemléltetés. Népokt. (Lugos) XIX. 12. sz.
K. A hétosztályú polgári iskola tantervjavaslata. Uj Élet YI. 398. 1.
-  Iskolásgyermekek elbeszélő képessége. Uj Élet,VI. 544. 1.
- Mit tanulnak legszívesebben a tanulók ? Uj Élet VI. köt. 190. 1.

■— Műhely az iskolában. Új Élet VII. 801. 1.
-  A székesfővárosi polgári fiúiskolák tantervének módosítása. Uj Élet 

VI. 552—554. 1.
Kf. Gyermekeknek a halálról. Magy. Pædag. 567—569. 1.
— Katonai vélemény a népiskoláról. Magy. Pædag. 184—187. 1. —
К. К. Iskolai nevelésünk és az élet. Nyirvidék 61., sz.
Kádas Ignác. Tantervi problémák. Izr. Tanügyi Értés. 291—298. L 
Kadocsa Béla. A jövő iskolája. Tiszafüredi Ujs. 18. sz.
Kaiser Jakab. Az akarat a gyermekben. Néptanít. Lapja 34. sz. 
Kállai Ernő. Az ízlés nevelése. S.-A.-Újhelyi polg. fiúisk. 1913/14. 

értés. 3 —11. 1.
Kármán Mór. A nevelés feladatai. Adalékok a gimnáziumi oktatás elmé

letéhez, Budapest, 1914. Eggenberger. (8-r. 224 I.) 4 K. (Kármán M. 
«Pedag. dolgozatai»-ból különnyomat.) — Ism. Közműveltség 238. 1.

— A nemzeti nevelés eszméjének kialakulása. — Bövid ism. Görög 
Imre. Tört. Szemle 307. 1.

Karpinecz Emánuel. A kultúra ereje. Tanító 40. sz.
— Áz elemi népiskola. Gör. kath. Népiskola II. 246—250. 1.
-  Az emberi akarat fejlődésének, kialakulásának irányítása. Gör. 

kath. Népiskola II. 136- 141.. 167— 172. 1.
Kászoni János. Miért oly kevés az iskola hatása az általános művelt

ség és önművelésre? Délvidéki Tanügy 1., 2. sz.
— Mikor kezdődjék és végződjék a tankötelezettség? Délvidéki Tan

ügy 4., 5. sz.
Káth József. Végbizonyítvány és osztályozás. Népoktatás 254—257. L 
Keleti. A szülői értekezletek. Uj Élet VI. 558. 1.
— Az állampolgári nevelés újabb irodalmából. Uj Élet VI. 394. 1. 
Keleti Adolf. Társadalmi nevelés. (Az Orsz. Ismeretterjesztő Társulat

kiadványai.) 1914. (Szeged. Várnai-ny.) (8-r. 18 I.) 50 fill. — Rövid 
ism. Magy. Pædag. 310. 1.

Keleti Jolán. A direkt módszerről. Uj Élet VI. 157—167. 1.
Kemény Ferenc. Pacifizmus és pacifisták. N. Nőnevelés. 194—201. L
— A pacifizmus mint pedagógiai probléma. Néptanít. Lapja 20. sz. 
Kemény, Dr. Fr. L’enseignement international (8-r.) 1 fr. 25 с. -—

Ism. b. j. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 911. 1.



HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTORIUM. 3 9 5

Kemény Ignác. A Pedagógiai Szemináriumról. Nemz. Iskola 9. sz. 
Kemény István dr. A bűncselekmények némely gyermekkori okai s a 

nevelés. Vármegyei Közélet 18. sz.
Keményffy K. Dániel. Gyermekmentés-Lélekmentés. Keresztény gyermek- 

védelmi előadások. Esztergom. (8-r. 143 I.) I. 60 f. — Ism. df.
Népoktatás 181—183. 1. — Népnevelő 3. sz,

— A gyermekvédelem és a tanító. Népoktatás 156 159 , 197 200. 1.
A kérdezés hatása a feleletre. Néptanít. Lapja 11., 13. sz.
Kerekes József. Tévedések a tanításban. Kecskemét. — Ism. Dreisziger 

Ferenc. Népoktatás 183 180. 1.
-— Betekintés a szülői házba és iskolába. Kecském. Napló 38—49. sz. 
Kerékgyártó Elek dr. Az évzáró vizsgálatokról Népnevelő. 6. sz.
— Az iskolai ünnepélyekről. Népnevelő 11. sz.
Keresztély Mária. A pálca. Népoktatás (Lugos) XIX. 15., 16. sz.
— A mese. Népoktatás (Lugos) XIX. 20. sz.
Кerschensteiner György dr. A nevelés fogalma. Uj Élet VI. 374—383. 1. 
Kerschensteiner, Georg. Charakterbegriff und Charaktererziehung. — 

Ism. V. S. A Gyermek 104—106. 1.
Kertész József. Az erkölcsnevelés főbb kérdéseiről. Család és Iskola 

7. szám.
Kertész Ödön. Ifjúsági fegyelmi szék a polgári fiúiskolában. Polgárisk. 

Közi. 39 42. 1.
Keszler Károly. A tankönyvek használata. Nevelés 31. évf. 4. sz.
— Szociálpedagógia előadások. Nevelés 31. évf. 9. sz.
Keszlerné Donáth Berta. A gyermekek világából. Nevelés 31. évf. 5. sz. 
A kikérdezés. Néptanít. Lapja 9. sz.
Kintzlcr Árpád. A munkaiskoláról. Evang. Népiskola 15., 16. sz.
Kiss Károly. A helyesirányú nevelésről. Szentes és vid. 30. sz.
Kiss Sándor. A sugallás. (Készlet A nevelés új elmélete c. munkájá

ból.) Szarvasi ág. ev. tanítóképző int. 1913/14. értés. 3—43. 1. 
Kleinpeter Hans. Pedagógiai törekvéseink és a jelenkor filozófiája.

Ford. Stadler József. Tanító 13— 17. sz.
Koch János. A restség. Népoktatás 345—351. 1.
— Tévedések a nevelésben. Kecském. Napló 157. sz.
Kodrea György. A nemi felvilágosítás mint irányító nevelési eszköz. 

Fogarasmegy. Népoktatás 5. sz.
Koller István. Bölcsészeti és neveléstudományi dolgozatok. Budapest, 

1914. Kókai L. (8-r. 75 I.) 2 K. (Tartalmából megemlítendő: Az 
eredetiség kérdése és a nevelés. — Gondolatok a vallásról és a 
nemi kérdésről. — Tanügyi reformgondolatok.) — Ism. Irodalom- 
tört. 287. 1.

Koltai Lajos. A munka hivatása és művészete. Család és Iskola 4., 5. sz. 
Komjáthy Sándor. Az ifjúsági könyvtárakról. Polgárisk. Közi. 145— 

150. 1.
Kömény Gyula. A szív és jellem képzése. Közművelődés 38. sz. 
Kovács Dezső. A szép ifjúság. (Iskolai évet megnyitó beszéd.) Kolozs

vári ref. kollég. 1913—14. értés. 6—10. 1.
Kovács József. Uj nevelő-módszer. Vasmegy. Tanítók Lapja 11. sz.
-  Az ösztön a nevelés és a tanítás szolgálatában. Vasmegy. Tanítók 

Lapja 15. sz.
— Iskolám bel- és külélete. Erdélyi Tanügy 2., 3. sz.
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Kovács Miksa. Kerti és erdei iskolák és azok kulturális jelentősége. 
Budapest, 1914. Korvin testv. (8-r. 16 I.)

— A kerti és erdei iskolákról. Uj Élet VI. 459—470. 1.
Kováts S. János dr. Szülőkről a szülőknek. Nagyváradi felső keresk.

isk. 1913/14. értés. 3— 10. 1. és Szombathelyi Ujs. 83—84. sz. 
Kowarik MilIáhI. Az iskola és a mozi. Pozsonyi ág. ev. népisk. 

1913/14. értés. 3—7. 1
Kozma Kátmán dr. Általános emberi erkölcstan. Népnevelő 15. sz.
K.(rammer) J(ózsef). Önuralomra való nevelés. Pozsonyi áll. polg. 

leányisk. 1913/14. értés. 3—15. 1.
P. Krausz Margit. Mi módon használhatók fel a kirándulásokon szer

zett tapasztalatok az iskolában. Abauj-Tornavárm. Közoktatásügy. 
Krishnamurli J. A nevelés mint szolgálat. Ford. Ferenczy Izabella. 

Teozófia “224 -231.. 253 263. 1.
Krompaszky Ede. Széljegyzetek a berendelésről és másról. Polgárisk. 

Közi. 23—25. 1.
Krug L. Mikor teljesítik feladatukat iskoláink nemzetiségi vidéken?

(Ág. ev. tanárok orsz. egyl. 1912/13. évkönyve.)
Krus Ferenc. A nevelés tényezői. Népnevelő 30. sz.
Küster Lajos. Á.' jellemnevelés. Korponai Közi. 10. sz.
Kutasi János. Általános nevelési cél. Szombathelyi Ujs. 124. sz. 
Lacsny Ferenc. Az osztályozás őszinteségéről. Kereszt. Tanító 10. sz. 
Laehne Vilmos. A pszichológia helyes alkalmazása a tanításban. (Győri 

tankerület 6. igazg. értekezlet jegyzőkönyve 64—73. 1. és a soproni 
Láhne-int. 1913 14. értés. 7—14. 1.)

Lakatos Lajos. A «sokgyermekesek# szövetsége. Népoktatás 49—54.1. 
Láng Sándor. A társas életre való nevelés. (Készlet.) Munkácsi Hirl. 

13. s köv. sz.
Lantos Simon. Gyermekvédelem. Izr. Tanügyi Értés. 82. L 
Lechner Károly. A freudizmusról. Magy. Pæd. 486—497. 1. (Külön is

8- r. 12 1.)
Léderer Abrahám. A hazafiságra való nevelés. Izr. Tanügyi Értés.

9— 13., 47—50., 84—92. 1.
Lederer Mór. Milyen eszközökkel lehet legjobban felébreszteni a gyer

mekben a tanulás vágyát? Pozsony várm. Népoktatása III. 10. sz. 
Legyen-e vizsga? m. Vasmegy. Tanítók Lapja 14. sz.
Lehmann, Rudolf. Erziehung u. Unterricht. 1912. — Ism. Sas An

dor. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 35—40. 1.
Lehnhardt Károly. A munkaiskoláról. Evang. Népiskola 13., 14. sz. 
Lexikon der Pädagogik. 1—3. köt. — Ism. Nagy Vince. M. Kultúra 

II. 490—492. 1.
Lhotzky, Heinrich. Die Seele deines Kindes. -—- Ism. Kintzlerné Solcz 

Inez. A Gyermek 222—226. 1.
Libisch Ottilia. Hogyan neveli az akaratot a család és a népiskola ? 

Hevesmegy. Tanügy 8. sz.
Locke. Gondoíatok a nevelésről. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 

ellátta Mutschenbacher Gyula. (Pedagógiai Könyvtár. IV.) Budapest, 
1914. Szt. István-Társ. (8-r. 232 I.) 6 K.

Löte József dr. «A tanár munkája.» Kolozsv. Hirl. 1913. 15., 17. sz. 
(Külön is 1914-ben 8-r. 14 1.)

Lux Gyula. Küzdelem a szennyirodalom ellen. Család és Iskola 10. sz.
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M. L. dr. Payot erkölcstanának ismertetése. Kath. Nevelés 392—396., 
500. 1.

— Az akaraterő nevelése. (Payot erkölcstanából.) Kath. Nevelés 
439—442. 1.

Madarász Andorné. Békenap az iskolában. (Pályadíjjal jutalmazott 
mű.) Zalaegerszegi leányisk. 1913/14. értés. 3 -  14. 1.

Magasai/ Antal. A középiskola viszonya az elemi iskolához, tekintettel 
a fejlődő életre. Zombori főgimn. 1913/14. értés. 3—18. 1.

Magyar Győző dr. A nemzeti szellem terjesztése a nemzetiségi vidékek 
középiskoláiban. Tanáregyl Közi. 47. évf. 815—818. 1.

Magyar József dr. Mit csináljunk a nagyvakációban? Makói áll. főgimn. 
1913/14. értés. 5 17. 1.

Maior, Julin. Cum putem mai bine adânci instructiunea religiosä ín 
ÿcolile poporale? Foaia Scolast. 321—330. 1.

Makkai Sándor dr. Az intelligencia nevelése. Család és Iskola 7. sz. 
Man, Const. Rolul examenelor ín acoala elementará confesionalä. Foaia 

Scolast. 146—151., 175- 179. 1.
Marczekovich Mária Leticia. Egy szives szó volt tanítványaimhoz. Kis

kunfélegyházi Constantinum leánynevelő int. 1913 14. értés. 3—9. 1. 
(Az életnek való nevelésről.)

Margineán Demeter. Az akarat fegyelmezése. Szilágyvárm. Tanügy 5. sz. 
Maris, Teodor. Cum sunt çi cum ar putea fi manualele jcoalelor noastre. 

Beuniun. ínvatátor. 7., 8. sz.
Marosán János. Átmeneti hiány az elemi- és középiskola között. Sza

mos 37. sz.
Marót Károly A nevelés kérdése és a színpad. Magy. Pædag. 91 -95. 1. 
Marszina Alajos. A nevelés alapgondolatai. (Különös tekintettel a hitok

tatásra.) Kath. Nevelés 492—499. 1.
Martig, Emanuel. Psihologie pedagogicä pentru çcoalele normale (prepa- 

randii). Traducere Edifia a ll-a prelucratä §i Intregita. Nagyszeben, 
1914. Tip. arhidiee. (8-r. 290 I.) 3 cor.

Máté József. Az évvégi vizsga. Népoktatás (Lugos) XIX. 5. sz.
Mátrai Ferenc dr. Az újság és az iskola. Magy. Középiskola 281 283. 1.
Mátrai Guidó. Termelő munkára nevelés. Pápa és vid. 3. sz.
— A cserkészet és az iskola. Pápai kath. főgimn. 1913 14. értés. 3 64. 1. 
Mátrai Jakab. A népnevelés új iránya. Izr. Tanügyi Értés. 241 -  244. L 
Mattyasovszky Kasszián dr. Együttes nevelés. Kath. Nevelés 113- 119.,

229 234. 1.
— Jugendkultur. Magy. Kultúra 333—339. 1.
Méhes Endre. A gyermek lelki átöröklése. Nevelés 31. évf. 5., 8., 10. sz.
— A népnevelésügy egysége. Nemz. Iskola 3. sz.
Mercier D. J. A keresztény nevelés alapelvei. Népnevelő 15., 16.,

18., 20., 21. sz.
Mészáros Sándor. Szükséges-e a vallásos nevelés ? Szabolcsi Hirl. 

53—55. sz.
Meumann, Ernst. Intelligenz und Wille. 1913. — Ism. Új Élet VII. 679.1. 

Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik. 
1913. Ism. Uj Élet VI. 678. 1.

Meumann a nevelés céljáról. Néptanít. Lapja 16. sz.
Mező Dániel. Az elemi népiskola és a középiskola kapcsolatának kér

dése. Délvidéki Tanügy 4. sz.
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Mihálik Kálmán. Gondolkodás a nevelés módjáról. Jász Ujs. 20., 21. sz. 
Miklóssy István. Az állampolgári nevelés szükségessége hazánkban.

Magy. Középiskola 81 91., 146 156. 1. és Alkotmány 29. sz.
Milyen műveket tanulmányozzon és olvasson a kath. tanító, hogy 

erkölcsnevelési, módszeres és iskolaigazgatói ismereteit bővítse ? 
Győregyházmegy. Tanügy 1. sz.

Mohr Wilhelmina. A gyermekvédelem Magyarországon és az anyavéde
lem. Gyermekvédelem Lapja 2. sz.

Moldován Béla. Az állampolgári nevelés és a hitvallásos iskola szelleme. 
Népnevelő 24. sz.

Molitoriszné. A figyelmetlenség okai és tünetei. Magy. Kisdednevelés
16., 18. sz.

Molnár Béla. A reform polgári fiúiskola könyvviteli tantervéhez. Pol- 
gárisk. Közi. 293 295. 1.

Molnár János. Az ifjúsági könyvtárakról. Kisküküllőmegy. Tanügy 3. sz.
A szülői értekezletek. Család és Iskola 3. sz.

Molnár Oszkár. Bevezetés a gyermektanulmányba. 1913. — Ism. La- 
dos József. Magy.Pædag. 169. 1. Barcsay Károly. Nevelés 31. évf.
3. sz. - -  G. Uj Élet VI. 215. L Nemes Lipót. A Gyermek. 214—
217. 1. — Kereszt. Magvető 56. 1.
A mozgókép az iskola szolgálatában. Család és Iskola 3. sz.
A pedagógia jelen állása. Család és Iskola 13—15. sz.
A pedagógiai reformok és a tanító. Család és Iskola 9. sz.

— Szociális pedagógiai kérdések és intézmények. Család és Iskola
16 20. sz.

Molnár Vilmos. A nevelésről. Beregmegy. Tanügy 3. sz.
Monoky István. Az ifjúsági táncmulatságokról Abaujtornavárm. Köz- 

oktatásügy jun. 15. sz. (A táncmulatság erköcsnemesítő hatásáról.) 
Montaigne pædagôgiai tanulmányai. Ford. Birkás Géza. 1913. — Ism. 

Nagy József. Búd. Szemle 157. köt. 155. 1. — Acsay Antal. Beligio 
483 —487. 1. - Bárány Gerő. Uránia 136. 1. — Gulyás Pál. Egy. 
Philol. Közi. 298—301. 1. — Lakatos Vince. Magy. Középisk. 40
44.1. Mátrai Rudolf. Kath. Szemle 209 212. 1. — Révész Andor. 
P. Lloyd 76. sz. -  Székely György. M. Pædag. 238 -241. 1. — 
Székely István. Tanáregyl. Közi. 47. köt 491.1. Élet 24. sz. -  
Rácz Lajos. Sárosp. Ref. Lapok 10. sz.

Mosdóssy Imre. A székesfővárosi helyi tanterv és tananyagfelosztás. 
Uj Éiet VI. köt. 8 -3 1 . 1.

Morvay Győző dr. Magán- és különbözeti vizsgák. Budapest. 1914. 
Bichle.’-ny. (8-r. 12 I.) 50 fill.

Munroe, J. Ph. New Demands in Education. 1912. — Ism. Agner 
Lajos. Magy. Paed. 37—39. 1.

My. A tanulók szabad előadása az iskolában. Uj Élet. VI. 534—537. 1.
— Az összehasonlító pedagógia. Uj Élet VI. 532—534. 1.
M—y L—s dr. Kölcsönös igazságosság Payot erkölcstanában. Kath. 

Nevelés 283—287. 1.
Nagy Dénes. Az önnevelés és nevelés. Tanítótestületi Értés. (Torda) 

3. szám.
Nagy Imre. Mi az oka a mai fiatalság egy részénél a kötelességtudás 

hanyatlásának és mi módon lehetne benne a kötelességérzetet fo
kozni? Kiskunhalasi ref. főgimn. 1913/14. értés 18—28. 1.
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Nagy József. Az ideálok a nevelés-tanításban. Izr. Tanügyi Értés. 
'282-288. 1.

Nagy Károly. A tanítói udvar és kert befásításáról. Népoktatás 190. 1. 
Nagy László. Tételek a gyermek nyelvének fejlődéséről. A Gyermek 

65—68. 1.
— A gyermektanulmányi mozgalom eredményei hazánkban. A Gyer

mek 357 361. 1.
Naplója, Az első magyar orsz. gyermektanulmányi kongresszus —. 

1913. — Ism. dr. Jámbor György. Magy. Középiskola 49. 1. -  
Gyulai Aladár. Nemz. Nőnevelés 84. 1. — Uj Élet VI. 100. 1. 

Náray Szabó Sándor. A gyermektanulmányozás pedagógiai feladata. 
A Gyermek 81—86. 1.

Nastavo gradivo izv oblikoslovlja za V. i VI. razred osnovnich skola 
sa uputstvom. Skolski Glasnik 2—4. sz.

Negrütiü. I. F. Este índreptátita clasificatiunea ÿcolarilor. Foaia 
Scolast. 289—293. 1.

Nemes Lipót. A kültelki gyermek élete és jövője. — Ism. A. a. Nemz. 
Nőnevelés 252. 1. — Fábián Ferenc. Húsz. Század 30. köt. 146. 1. 
Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok gyermekvédelmi rend
szerünkben. A magyar Gyermektanulmányi Társaság 1914. évi. már
cius hó 21-én tartott gyermekvédelmi szakértekezletének naplója. 
Budapest, 1914. Hungária. (8-r. 54. 1 I.) 1 kor.

- Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok az elhagyott gyer
mekek állami védelmének magyar rendszerében. A Gyermek 287—
300.. 362 -  374. 1.

— Újabb lélektani kutatások. A Gyermek 127— 130. 1.
Németh S. A tanuló aktivitása a tanításban. (Ág. ev. tanárok orsz. 

egyl. 1912/13. évkönyve.)
Nerno. Elemi és középiskolák közötti kapocs. Vasmegy. Tanítók Lapja 

17. sz.
A népiskolai évvégi vizsgálatok. Magy. Kisdednevelés 13. sz.
A népiskolák elhelyezéséről és építéséről. Népoktatás 319—324. L 
Nessl A. A mozi és szinház látogatásának szabályozása. (A székes- 

fehérvári tanker. IV. igazg. értekezl. jegyzőkönyve.)
A nevelés feladata és a népiskola. Néptanít. Lapja 17. sz.
Neveljük a gyermeket takarékosságra. Győregyliázmegy. Tanügy 6. sz. 
Nógrádi László. Az egyke-gyermek. — Ism. Nemz. Nőnevelés 251.1. — 

Fábián Ferenc. Húsz. Század 30. köt. 146. 1.
— A gyermek és a mese. A Gyermek 337 356., 417—448. 1.
— A gyermek erkölcsi fejlődésének tanulmányozása. A Gyermek 122.1.
— A mese értéke. Pozsony várm. Népoktatása III. 4. sz. (Készlet 

«A gyermek és a játék» c. műből.)
Nos. A népiskolákról. Polit. Hetiszemle 18. sz.
Novák Ferenc. A család és iskola együttműködése a nevelésben. Tan

ügyi Tanácskozó 1—3. sz.
Novák Gyula. Tanításunk csekély eredményéről. Evang. Népiskola

3., 4. sz.
— Az osztályozásról. Evang. Népiskola 11., 12. sz.
( iblálh Miranda dr. Leányok a fiúiskolákban. Nemz. Nőnev. 132—137.1. 
Offner, M. Das Gedächtnis 9. Aufl. 1913. — Ism. Lázár Szilárd. 

Magy. Pæd. 168. 1.
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Oktatástani jegyzetek. Szatmár-Németi, 1914. Reizer J. (8-r. 100 I.) 
1 К 80 fill.

Omikron. A nevelésről. Nevelés 31. évf. 8., 10. sz.
Orbán János. A pap és tanító. (Pedagógiai szempontok.) Közművelő

dés 3., 4. sz.
Oszoly Jolán. Az iskolai fegyelemről. Kereszt. Tanító 3. sz.
Az osztatlan iskola tehermentesítése. Népoktatás (Lugos) XIX. 6. sz. 
Ostwald, Wilhelm. Wieder das Schulelend. 1909. — Ism. Lux Gyula. 

Család és Iskola 2. sz.
Ősz Béla és Pethes Gyula. Tanügyi útmutató. Budapest, 1914. Pesta

lozzi. (8-r. 47 I.) 1 K.
0{oiu, Joan. Lucrul manual ín çcoala popular;!. Vatra Scolarä 12— 19. 1. 
P. G. Szemléltető _ oktatás. Pápa és vid. 9. sz.
Padányi Andor. Átmenet az iskolából a társadalmi életbe. (Tolnai 

ref. egyházmegy. tanítóegyesület 1914. közgyűlés jegyzőkönyve 
6 — 12. 1.)

Paksi Bernât. Lélek az iskolában. Népoktatás 1—4. 1.
Pál Alfréd. Elemi iskolai internátusok Mármarosban. Közműveltség 

235—237. 1.
A pályaválasztás^ és az iskola. Néptanít. Lapja 14. sz.
Papp Ágoston. Értelmi és gazdasági nevelés falun. Nevelés 31. évf. 

3. szám.
Parraghy Vilmos dr. Gyermeknevelés. Igazságszolgáltatás. Soroksári 

polg. isk. 1913/14. értés. 14—17. 1.
Pártos Ferenc. A pálca. Népoktatás (Lugos) XIX. 19. sz.
Patt/г Gyula. A mozik és az iskolás gyermekek. Kath. Nevelés 

288—290. 1.
Paidsen, Friedrich. Gesammelte pädagogische Abhandlungen. Herausg. 

V . E. Spranger. Stuttgart u. Berlin. 1912. — Ism. (if.) Siebenbrrg. 
Deutsch. Tageblatt 12284. sz.

Pavel, Dr. Constantin. La Chestiunea manualelor în çcoalele noastre 
secundare. Transilvania 161— 168. 1.

— Scrisoare cäträ un elev din çcolile medii de Dr. P. Banschburg. 
Eoaia Scolast. 421—430. 1.

Pavel, Joan. Invatamântul alternativ. Yatra Scolara 176—183. 1.
Peer I.eo. A tanulók feltűnőbb hibáiról. Szombathelyi r. k. főgimn. 

1913/14. értés. 42—54. 1.
Pelle László. A modern nevelés. Kismartoni áll. polg. isk. 1913 14. 

értés. 3— 16. 1.
Pesthy Pál dr. Népnevelésünk jövő feladata. Pozsony várm. Népoktatása

III. 9. sz.
Petenykó István. Az iskolai mulasztásokból eredő kellemetlenségek. 

Nevelés 31. évf. 1. sz.
Péter János dr. A középiskolai ifjúság önkormányzata. (Nagyszebeni 

tanker. 5-ik igazg. értekezl. jegyzőkönyve 41—56. 1.)
— A szülői ház közreműködése az iskolával az erkölcsi nevelésben. 

Népoktatás 108—112., 149-156. 1.
— A népiskola és középiskola egymáshoz való viszonya. Magy. Közép

iskola 216—224. 1.
Péterfy Sándor. Állva vagy ülve feleljenek, olvassanak-e a tanulók ? 

Nemz. Kultúra 7—9. 1.
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Péterfy Sándor. Népes tantestületek munkája. (Tantestületek tömö
rítése.) Nemz. Kultúra 44—47. 1.

Petz Károly. A katholikus tanító és a szociáldemokratizmus. Magy. 
Kisdednevelés 3., 4. sz.

Philipp Kálmán. Az idegen kultúra a középiskolában. Magy. Padag. 
3 0 -3 3 . 1.

Pianovszky Károly. Közművelődési egyesületünk útmutatása a szegény 
és távollakó tankötelesek beiskoláztatására. Nevelés 31. évf. 9. sz.

— A természet megkedveltetése az iskolában. Nevelés 31. évf. 7. sz. 
Pintér Zsigmond. A munkaiskolája. Izr. Tanügyi Értés. 122—127.1. 
Pleyer Károly. A hazaszeretet ápolása és fejlesztése a népiskolában.

Szilágyvárm. Tanügy 4. sz.
Pogány Antal. «A munka nemesít.» Népnevelő 3., 24., 29. sz.
Pokoly Kálmán. Gondolatok a nevelés köréből. Szilágyvárm. Tanügy

2., 3. sz.
Polácsi János. A gyermek és a mozi. A Gyermek 121. 1. (Ember Já

nos előadásának kivonata.)
Polány János. Szociális teendők. Vasmegy. Tanít. Lapja 6. és 8. sz. — 

Vukovich Pál. U. o. 7. és 10. sz.
Popomciu, Var. Caracter ?i vointá. Foaia Scolast. 233—238. 1.
Porst Kálmán űr. Miképen lehetne a tanulók délutánjait úgy beosz

tani, hogy a sok rendkívüli elfoglaltság mellett tanulásra és ön
képzésre is maradjon kellő idő? Kiskunfélegyházi főgimn. 1913/14. 
értés. 3—13. 1.

Precup, Gavril LegStura dinire membri corpului didactic primär çi 
secimdar. Keuniun. înv&tàtor. 9— 10. sz. és Foaia Scolast, 389—399.1. 

Prohászka Ottokár. A gyermekszeretetről. Gyermekvédelem Lapja 
4—5. sz.

Pusch 'Ödön dr. A tatai dákság önművelődési törekvései. Tatai fő
gimn. 1913 14 értés. 3—14. 1.

Quesvin G. A gyermekek őszintesége. Néptanít. Lapja 31. sz. 
Quintus. A serdülő gyermek. Gyermekvédelem Lapja 1. sz.
R. Relativitatea educatiunii. Pieuniun. ínvatátor. 5. sz.
— Végbizonyítványok kérdése. Gazdas. Népiskola 8. sz.
R. E. Egységes állami iskola. Uj Korszak 10. sz.
Rabenseifer Alfréd. «Beszélj vele bot nélkül.» Népnevelő 24. sz. 
Radosavljevié, P. R. Jedan pogled na razvoj pedagogijc. ákolski Glas-

nik 1—4. sz.
Radu, I. De pe terenul invátámáutului secundar. Transilvania 480— 

488. 1.
Raikicsné Hauzer Mária. A tanítónő tennivalói. Népt. Lapja 39. sz. 
Ranschburg Pál dr. Pszichológiai tanulmányok (1901 1913). II. kötet. 

A lelki élet minó'leges alaptörvénye. (Gyermektanulmányi Könyvtár. 
4. köt.) Budapest. 1914. Eggenberger. (8-r. Vili, 267 I.) 5 K. —
Ism. Kornis Gyula. M. Pædag. 234—236. 1. és 578—580. 1. — 
Molnár Oszkár. Család és Iskola 5. sz. — Stuhlmann Patrik. M. 
Középisk. 440—444. 1. (Mind a két kötetet.) — M. Gyôgypædag. 
131. 1. — Barcsai Károly. Nevelés 31. évfolyam. 6., 7. szám. 
(Az I. köt.)

Rázsó Géza. Középiskoláink túlzsúfoltsága. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 
326—341. 1.

Magyar Paeda'.ógia. XXIV. 6—7. 26
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fíédei Kornél dr. A népiskola és a középiskola kapcsolata. Nagyváradi 
prémontr. fó'gimn. 1913/14. ért. 1—39. 1.

Rédl Ferenc. Önismeret és emberismeret. 1914. (8-r.) — Ism. Sz. S. 
Tanító 15. sz.

Reichel Lajos. «Pedagógiai könyvtáraink.» Tanító 2. sz.
Répay Dániel. A fiúk és leányok lelki életének különbségei s ezek 

jelentősége az iskolai nevelésben. Család és Iskola 1. sz.
— Vallomás és szuggesztió. Stern William előadása nyomán. A Gyer

mek 98—100. 1.
— Stern William dr. budapesti előadásai. A Gyermek 135—138. 1. 
Réti Miklós ifj. Csendesen. Népnév. Közi. 31. évf. 10. sz. (A csendes

foglalkozásról.)
Réti M Békenapi beszéd ifj. egyesületeknek. Népnév. Közi. 31. évf. 

18. sz.
Richard, G. Pédagogie expérimentale, 1911. — Ism. Nagy József. 

Magy. Pædag. 33—37. 1.
Ricinger Ignác. A népiskola VI. osztályának vizsgái. Nemzeti Iskola

14. szám.
Rieth, Misch. Haben die formalen Stufen ihren Zweck erfüllt ? Schul- 

u. Kirchenbote 14. sz.
Rizler József. A házinevelés mulasztásai és ferdeségei. Népoktás (Lu

gos) XIX. 8—10. sz.
Rizner János. A fiatalkorúak nevelése. Vasmegy. Tanít. Lapja 4. sz. 
- -  A gyermeknevelés. Vasmegy. Tanítók Lapja 11. sz.
— A munkaiskola. Vasmegy. Tanítók Lapja 9. sz.

A társadalom és az iskola Vasmegy. Tanítók Lapja 13. sz. 
Roman, Joan. Plánul de învâtamânt çi metoda învatamântului alter

natív. Foaia Scolast. 76—79. 1.
Römer-Neubner, Meta. Die Darstellungskunst als Erziehungsmittel. 

Die Karpathen 7. I. 176 -183. 1.
Romhányi Sándor. A kétfelé osztott figyelem. Néptanít. Lapja 32. sz. 
Ro§ca, P. Scoala activa çi lucrul manual. Vatra Scolarä 100 —107. 1.
— Intelligente, verbals (teoreticS) çi cea sensuala (pratica). Vatra 

ScolarS 5—12. 1.
— Maturarea inteligentei. Vatra ScolarS 41—48. 1.
Roçu, Petru. Probleme çi chestiuni ce ne privesc. Eeuniun. învStStor. 

3. sz.
Róvó Lajos. Tanítási terveink egységesítése. Hevesm. Tanügy 6. sz. 
Rózsaffy Dezső. A játékszer morálja. Magy. Iparművészet 243—244.1. 
Ruffy Pál. A társadalmi gyermekvédelem. Gyermekvéd. Lapja 6. sz. 
Rusu, Alexandra.. La chestia reformSrii educatici religioese ín jcolile 

secun dare. Cultura Crestina 475—478. 1.
S. I. Manualele de gcoalS. Eeuniun. ÎnvStStor. 3. sz.
Salamon Ernő. Egy hozzászólás a hétosztályú polgáriskola most meg

jelent tantervjavaslatához. Polgárisk. Közi. 276—278. 1.
Schiff Péter dr. A magyar nemzeti szellem terjesztése a nemzetiségi 

vidékek középiskoláiban. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 715—719. 1. 
Scholz, Friedrich u. Trüper, Johann. Die Charakterfehler des Kindes.

з. Aufl. 1911. — Ism. Gyulai Aladár. A Gyermek 378. 1.
Schulze, Rudolf. Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie

и. Pädagogik. 3. Aufl. 1913. — Ism. 8. Uj Élet VI. köt. 102. 1.
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Schuschny Henrik. Az ambidextriáról. Egészség 206—210. 1. Kf. 
U. o. 340. 1.

Schuylen, M. C. La Pédologie (Synthèse). 1911. — Ism. Domokosné 
Löllbach Emma. A Gyermek 217—222. 1.

Schwarz Izidor. A népiskola és különösen a zsidó népiskola íeladatai 
a jövőben. Izr. Tanügyi Értés. 244 -248. 1.

Schwarz Mária. A tisztaságérzet felkeltése és felesztóse. Győregyházm.
Tanügy 2. sz. j

Scintilla. Szabadságnevelés az iskolában. Isk. és Szülőház II. évf._ 18. sz. 
Sebestyén Dezső. Munkaiskola — Zsidóiskola. Izr. Tanügyi Értesítő 

288—291. 1.
Sebestyén Károly. A gyermek a színpadon. Néptanít. Lapja 18. sz. 

(Az iskolaköteles korban lévők színjátszásáról. A gyermekszínész- 
kedést nem szabad megengedni.)

Sebestyénné Stetina Ilona. Imádkozzunk és dolgozzunk. Nemz. Nő
nevelés 339—341. 1.

Sebők Dezső dr. Csecsemő védelem és gyermeknevelés. Pesti Hirl. 116. sz. 
ßerban, Sorban. Scoala prezentálni ji a viitorului. Foaia Scolast. 

16—21., 48—54. 1.
Scyfert dr. Uber die pädagogische Wissenschaft. Schul- u. Kirchen - 

bole 15. sz.
A tanítóegyesületek és a neveléstudomány. Fejtegetései. Népt. 
Lapja 36. sz.

Sica, A. ípeoala activa. Yatra Scolará 22—26., 63—71., 96—100. 1. 
Siegmund, H. Aufgaben der völkischen Erziehung. Schul- u. Kirchen

bote 7., 8. sz.
Siketes Sándor. A tantervminimum. Erdélyi Tanügy. 9. sz.
Siklós Imre. Mily eszközökkel lehet legjobban fölébreszteni a gyermek

ben a tanulás vágyát? Pozsony várm. Népoktatása III. 5. sz. 
Simon István. A baráti vonzalom. Magy. Kisdednevelés 10. sz.
— Az ember társadalmi szempontból. Magy. Kisdednevelés 11. sz. 
Simonyi Zoltán. Az állampolgári nevelés az új polgáriskolai reform ke

retében. Polgárisk. Közi. 16., 20. 1.
— Pályaválasztás. Korponai áll. polg. fiúisk. 1913 14. értés. 3—6. 1. 

és Polgárisk. Közi. 433 -435. 1.
Sinus. Secjiia ÿcolara çi problemele jcolii secundare. Unirea 74. sz. 
Siposs Ágoston. A családi nevelésről. Keresztény Tanító 2—9. sz. 
(Sn.) Tanulás a szünetben. Néptanít. Lapja 27. sz.
Sófalvy Izabella Szociálpedagógiai problémák. Népnevei. Közi. 31. évf. 

11 —15. sz.
Sokorny Gyula. A tanítóséták és kirándulások neveléstani szempontból.

Veszprémvárm. Tanügyi Közi. 3. sz.
-— Mikép lehetne fokozni az érintkezést és kölcsönhatást az iskola 

és a család között. Veszprémvárm. Tanügyi Közi. 7. sz.
Spallemé Lázár Róza. Az ember szellemi és testi fejlődéséről. Brassói 

Ujlap 8. s köv. sz.
Stan, V. Cultivarea stimei propri ín copil. Vatra ScolarS, 48—54. 1.
— Educatia sexuala ín Scolä. (Fr. W. Foerster.) Vatra Scolarä 126— 

132. 1.
— Pedagógia increderii çi a incurajarii. Vatra Scolara 84—88. 1. 
Stern II. Mit tanulnak legszívesebben a diákok. Gyermekvédelem 4. sz.

26*
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Stern William dr. előadásai. Uj Eilet VI. köt. 91—95. 1.
Stoll Ernő. A kolduló iskolás gyermekek. Evang. Népiskola 2. sz.
Sturm K. F. Die nationale Einheitsschule. 1913. — Ism. i. s. Magy. 

Pædag. 301. 1.
Suszter Oszkár. Politikai nevelés. M. Pædag. 178—182. L
Sz. M. dr. Az iskolák fokozatai. Tanító 22. sz.
Szabó Dezső. A középiskola pszichikai megalapozása. Huszad. Száz. 

30. köt. 210—217. 1.
Szabó Elemér. A tanító hivatása. Fogarasmegy. Népoktatás 9—11. sz.
Szabó György. A tanító nevelői munkája az élet iskolájában. Gyergyó- 

szentmiklós, 1914. Kossuth-ny. (8-r. 16 I.)
Szabó Gyula. Mit tehetnek tanítóink korunk vallástalansága, erkölcs

telensége és rossz szokásai ellen. Székely Nép 54—56. sz.
Szabó Kálmán. A koncentráció elve. Néptanít. Lapja 10. sz.
Szabó Lajos. Három tanügyi kérdés : iskolareform, internátus, vizs

gálat. Aszódi ág. ev. gimn. 1913/14. értés.
Szabó László. A büntetés jelentősége a nevelésben. Nemz. Kultúra 

144—152. 1.
Szabó Sándor. Virágot az iskolába ! Néptanít. Lapja 26. sz.
Szalay Pál. A palatábla. Néptanít. Lapja 33. sz.
Szántó Hugó. A békemozgalomról. Vágujhelyi izr. főreálisk. 1913/14. 

értés. 6—15. 1.
Szathmái~y Lajos. Újításokra van szükségünk. Udvarhelyi Népnevelés 

73—76. 1. (Helyi tanterv. Udvar helymegy. tankönyvek szerkesztése. 
Uj gazdaságtan stb.)

Szaukulics Emil. A tanítás és nehézségei. Nevelés. 31. évf. 4. sz.
Széchényi Sándor. A jellemképzésről. Magy. Kisdednevelés 5. sz.
Szegfüné Goptsa Róza. Az állami gyermek. Nagybecskereki I. sz. áll. 

elemi népisk. 1913/14. értés. 3—9. 1.
Székás Aladár dr. Adatok a gyermekvédelem filozófiájához. Gyermek- 

védelem Lapja 11. sz.
Székely Árpád. Jótékonyság s az iskolás gyermekeknek erre nevelő 

szövetsége. Tanügyi Értés. (Szatmár) 2. sz.
— Nemzeterősítés és elemi iskola. Tanügyi Értés. (Szatmár) 3. sz.
— Nyári szünet s a felügyelet nélkül való iskolás-gyermekek. Tanügyi 

Értés. (Szatmár) 6. sz.
Székely István. A  középiskolai oktatás reformálása. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 304—306. 1.
Székely Menyhért. A tanító és a társadalom. Tanító 1., 3. sz.
Szekeres László dr. Az ifjúság és a mozi. Aradi áll. reálisk. 1913/14. 

értés.
Szelényi Ódon dr. Belmisszió és iskola. Ösvény 8—25. 1.
Szeremley Ákos dr. Észrevételek a VI. osztályú záróvizsgák alapján. 

Fogarasmegy. Népoktatás 6. sz.
Szigeti Az egyhuzamos oktatás. Nevelés 31. évf. 1. sz.
Szilágyi Artur Károly. A gyermekvédelem új irányai. Gyermekvédelem 

Lapja 1. sz.
Szitnyai Elek. A szellemi erők gyűjtése és pazarlása. — Ism. Zibolen 

Endre. Magy. Középiskola 165.1. — Kemény Gábor. Uj Élet VL 211.1.
Szivák József. A vallásos érzés hiánya képzőművészeti és társadalmi 

életünkben. Népnevelő 9. sz.
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Szmetka L. Ödön. A tanulóifjúság gondozása, nevelése és iskolai 
munkájának az otthonban való ellenőrzése a nap egész folyamán. 
Nagyváradi prémontr. főgimn. 1913/14. értés. 44—48. 1. 

Szobolovszky István. A boldogságra való nevelés. Nemz. Kultúra 48—50. L
— A gyermeknevelés új iránya. Gyermekvédelem 4. sz.
— A gyermek öntevékenysége. Gyermekvédelem 10—12. sz.
— A kalkulus megállapításáról. Népoktatás 257—260. 1.
— A kertészet és a munkaiskola. Család és Iskola 9. sz.
— A munkaiskola kérdése. Család és Iskola 3. sz.
— A pályaválasztás előtt. Bars 27. sz.
— A szabadban való nevelés. Nemz. Kultúra 116—118. 1.
— A szabadban való gyermeknevelés. Gyermekvédelem 5. sz.
— A tanítás ellenőrzése. Nemz. Iskola 11. sz.
— A természet nevelő értéke. Gyermekvédelem 6. sz.
— A természettudomány nevelő értéke. Népoktatás 356—358. 1.
— A vizsgák. Bars. 24. sz.
— Az egyéniség nevelése. Gyermekvédelem 2., 3. sz.
— Az életképzés tartalmassága. Nemz. Kultúra 233—236. 1.
— Az életpálya-választás. Nemz. Kultúra 177—179. 1.
— Az iskolai kézikönyvek és a munkaiskola. Család és Iskola 6. sz.
— Öt hónapos fiam figyelme. A Gyermek 242. 1.
Szőke Sándor. Az elemi és a középiskola kapcsolata. Hevesmegy. 

Tanügy 1. sz.
Szokola Leó. A székesfőváros árvaszéke az iskolakerülés ellen. Uj Élet 

VH. 663—616. 1. és Gyermekvédelem 9. sz.
Szölgyémi Ferenc. Egy kis pedagógia. (Torna: Élet és irodalom 

170—174. 1.)
Szomolányi Sarolta. A fiatalok rajongása. Nemz. Nőnevelés 5 3 -5 8 . 1. 
Szőts Gyula. A tankönyvbírálat szervezése. M. Pædag. 251. 1.
Sztura Szilárd. Műértésre nevelés. Temesv. Hirl. 14., 15. sz.
Szűcs Györgyné. A család és iskola. Iskoláink 7. sz.
Szűcs Jenő ifj. A felekezettelen oktatásról. Uj Korszak 12. sz.
A tanító-személyiségek tanulmányozása. Néptanít. Lapja 8. sz. 
Tamássy Géza. Legyen-e vizsga. Vasmegy. Tanítók Lapja 16. sz.
A tankötelesek beiskoláztatása. (Zajgha Béla : Törzskönyvi mintája.) 

Néptanít. Lapja 31. sz.
A tantárgyak kedveltsége. A Gyermek 114—116. 1. (Kammel Vilibald 

kutatásának ismertetése.)
Tanterve, A horvát-szlavonországi magyar tannyelvű alsó népiskolák .

Budapest, 1914. Heisler és Kózol-ny. (2-r. 17 I.)
Tanterv-javaslata, A hétosztályú polgáriskola (reform-polgáriskola) —. 

Gazdasági, technikai, ipari és kereskedelmi szakkörök segítségével 
összeállította az Országos Polgári Iskolai Egyesület reformbizottsága. 
Pozsony, Wigand-ny. 1914. (8-r. 31 I.)

A tanulók hanyagsága. Néptanít. Lapja 6., 7. sz.
Tapferné Z. Irén. Munkára való nevelés a népiskolában. Nevelés 31. 

óvf. 3 sz.
Tas Ferenc. A polgáriskolák felszerelése és anyagi ügye. Polgárisk. 

Közi. 517—535. 1.
Téglás István. Tanügyi reformok. — Ism. Magy. Kisdednevelés 5. sz. — 

Nemz. Iskola 1. sz.
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Teleki Sándor gr. Népnevelés. Bács-Bodrog 2. sz. (A kötelező elemi 
iparoktatásról.)

A téli reggeli tanítás kezdete. Népoktatás 95. 1.
Telkes Sándor. Az ifjúsági egyletek feladata és vezetése. Néptanítók 

Lapja 27. sz. és Beregmegy. Tanügy 1. sz.
Tews, J. Das Volk soll seine Schule haben. — Ism. Keleti. Uj Eiet 

VI. köt. 78. 1.
Thóbiás Lajos dr. A gyermekvédelemről. Szilágyság 21., 22. sz.
Thomas. A nevelés a családban. 1913. — Ism. Szőllősy Alfréd. Magy. 

Kultúra 136. 1. — Jakab Lajos. Tanügyi Tanácskozó 5. sz. — Ke
mény Gábor. Uj Élet VI. 212—215. 1. — Kolumbán György. Család 
és Iskola 11. sz. — Nagy József. Tanáregyl. Közi. 47. köt. 908.1. — 
Tankó Béla. Nyugat I. 75. 1.

Tolnay János. Mivé neveljük gyermekeinket? Kulai polg. isk. 1913 14. 
értés. 3 —10. 1. és Bácskai Közérdek 27. sz.

Török Gyula. Meséskönyv és képeskönyv. Magy. Iparművészet 241. 1.
Tóth Balázs. Az akarat nevelése. Kézdivásárhelyi r. k. főg. 1913/14. 

értés. 3—26. 1.
Tóth Kálmán. Az öntudatos lelki életre nevelés eszközei. Kath. Ne

velés 3—6., 6 5 -7 0 ,  120-126., 186- 189., 225—228. 1.
Tóth Mike. Iskoláink és a jólét. Magy. Középiskola 163 —164. 1.
Trapp, E. Chr. Versuch einer Pädagogik. 1913. — Ism. Szelényi Ödön. 

Magy. Pædag. 95—98. 1.
Treskÿ, Karol. Oomu nás ucia návstevy dozorcov v Nasich ákolách 

a comu by sme ich my zase ucitmali. Domácnost a Skolá 172— 177.1.
Tüdős István. Püspöki körlevél az elemi iskolai oktatás megkezdése 

tárgyában. Sárosp. Bef. Lapok 34. sz.
Tuszkai Ödön. A serdülő kor orvosi, társadalmi és pedagógiai szem

pontból. A Gyermek 133—135. 1. és Uj Élet VI. 200. 1.
— A serdülő kor. A Gyermek 211 — 214., 274—283. 1.
'lyroler Bons. A szülők és a szülői ház környezetének hatása az 

iskolás gyermekekre. A Gyermek 112—114. 1. (Zergiebel Miksa 
cikkének kivonatos ismertetése.)

Újlaki Gyula. A tanítás módszereinek fejlődéséről. Győregyházmegy. 
Tanügy 1. sz.

Unterreiner József dr. Vallás és iskola. Karánsebesi áll. polg. isk. 
1913/14. értés. 15—19. 1.

Urhegyi Alajos. A mintaleckékről. Néptanít. Lapja 21. sz.
— Az olvasókönyvek kihasználása. Néptanít. Lapja 44. sz.
Váczy István. A mintatanításról. Néptanít. Lapja 34. sz.
— A tanítók törvényismerete. Néptanít. Lapja 6. sz.
Vadász Zoltán. Előkészülés a tanításhoz. Népoktatás 301—305. 1.
— «Munkaiskola.» Népoktatás 112—116. 1. — Dienes Károly meg

jegyzése. U. o. 164—166. 1.
— A tapasztalati pedagógiáról. Az elmélet szükségességéről. Nép

oktatás 61—65. 1.
Vaerting. Die Vernichtung der Intelligenz durch Gedächtnisarbeit. 

1913. — Ism. Szitnyai Elek. Magy. Pædag. 98—100. 1.
Vajda Emil. A munkaiskoláról. Nyirvidék 51., 52. sz.
Vajda Ernő. Mesedélutánok. Uj Élet VI. köt. 36—48. 1.
Vajticzky Emánuel dr. Esztétikai ízlés és nevelés. Népt. Lapja 25. sz.
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Vajticzky Ernáiméi dr. A nevelés új feladatai. Néptanít. Lapja 52. sz.
Vállap. Társadalmi műveltségre is neveljünk. Debrec. Protestáns Lap 

28. szám.
A vallásos nevelésről. Zsámbéki polg. leányisk. 1913 14. értés. 3—6. 1.
Vallásos nevelés. Szatmárnémeti r. k. fiúnépisk. 1913/14. értés. 3- 6. 1.
Váltakozó felvételi rendszer. 1. Dezső Lipót. 2. Végh Károly. 3. Huszár 

Imre. 4. Dezső Lipót. Néptanít. Lapja 7. sz.
A váltakozó felvételi rendszer. Népoktatás (Lugos) XIX. 14. sz.
Varga Béla. Kisérleti pedagógia a gyakorlatban. (Gyermektanulmányi 

adatok.) Néptanít. Lapja 30. sz.
Varjú János. Középiskoláink élete. Búd. Hirl. 169., 173., 195. sz.
Várnai Arvéd dr. A koedukáeiós iskola. Pestvid. ny. 1913. (8-r. 102 1.) 

Ism. Huszad. Száz. 30. köt. 559. 1.
Varsányi Géza. A gyermekvédelem problémái. Uj Elet VI. köt. 60—76., 

167 -175., 278—282., 383-388., 507 -517. 1.
Vásárhelyi Boldizsár A napközi otthonról. Vármegyei Közélet 11.,

12. szám.
Vass Imre. A gyermekismeret a nevelésben és tanításban. Erdélyi 

Tanügy 3., 5., 7., 8. sz.
Pass Mihály. Gyermekvédelem. Nyírvidék 54. sz.
Vida Imre. Az iskolai tömegek lélektanához. Polgárisk. Közi. 385— 

393. 1.
Vid'u, Mihail. Influinta familiei ín educatiune. Pieuniun. ínvá$ator 3. sz.
Vig József. Az elmúlt tanév tanulmány-kirándulásairól. Polgárisk. 

Közi. 240—243., 278—281. 1.
Vizsgálati félelmek. Néptanít. Lapja 26. sz.
Volenszky Gy. A polgári fiúiskolák tanterve és a szakfelügyelet. (Fő

városi ügyek.) Polgárisk. Közi. 248—251. 1.
Vöröss Ferenc. A tanuló ifjúság iskolai kirándulásainak hasznáról. 

Pozsonyvárm. Népoktatása III. 2., 3. sz.
Waldapfel János. A középiskolai tanárság érdeke. Budapest, 1914. Né

meth J. (8-r. 24 I.)
Webster James T. Vallásos nevelés. Budapesti ref. skót leányisk. 

1913 14. értés. 3—6. 1.
Weigl F. Tudomány-e a pedagógia? Népnevelő 42. sz.
Wessely Lajos. Iskolai takarékpénztár. Homonnai polg. fiúisk. 1913/14. 

értés. .6—10. 1.
Weszely Ödön. Népiskolai oktatástan. (Neveléstan, tanltástan és mód

szertan.) Tanító- és tanítónóképzó'-intézetek számára. Harmadik át
dolgozott kiadás. Budapest, 1914. Lampel R. (8-r. 379 I.) 4 К 80 f.

Wick Béla. Gondolatok a nevelés köréből. 2. kiadás. Budapest, 1914. 
Szt. István-Társ. (8-r. 69 I.) 1 К 20 f. — Ism. Mika Ferenc. Kath. 
Nevelés 332. 1.

Wick Gyula. Utasítás az eh iskolai VI. oszt. tanulók záróvizsgálatá- 
hoz. Magyar Kisdednevelés 11. sz.

Wildner Ödön dr. A kultúra lélektani alapjai. Uj Élet VL 1—8. 1.
Windisch Hilda. Iskolai utazások. Polgárisk. Közi. 316—319., 366— 

370. 1.
Wyneken, Gustav. Schule und Jugendkultur. 1913. — Ism. Gyulai 

Aladár. Család és Iskola 1. sz.
Zigány Zoltán. Az erkölcs az életben és az iskolában. Világ 103. sz.
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Zsögön Zoltán. Az új formák és a hitvallásos nevelés. Alkotmány 
161. sz.

— Pszichopedagógiai beszélgetés. Népnevelő 7. sz.

2. Módszertan.

Beszéd- és értelemgyakorlatok.

Bálintné Oláh Józsa. A beszédértelem gyakorlat fontossága a nem
zetiségi vidékek iskoláiban. Nevelés 31. évf. 7. sz.

Béresné Ferenczy Ida. A beszédértelem gyakorlat fontossága a nem
zetiségi vidékek iskoláiban. Nevelés 31. évf. 8. sz.

Beszéd- és értelemgyakorlatok a népiskolai szemléltető képek alapján. 
(1. Garay Ákos : Az aratás.) Néptanít. Lapja 33. sz. — 2. A cséplés. 
U. o. 34. sz. — 3. Kovács. 4. Cipész. 5. Takács. 6. Asztalos-mű
hely. U. o. 35. sz. — 7. Kőbánya. 8. Favágás. 9. Tűzvész. U. o. 
36. sz. 10. Jön a vonat. 11. Kukoricafosztás. U. o. 37. sz. —
12. Malom. U. o. 40. sz. — 13. Falu. U. o. 41. sz. — 14. Ház
építés. U. o. 43. sz. — 15. A gulya delelése. 16. Vásár. U. o. 46. sz. 

Dénes Sándor. Beszéd- és értelemgyakorlat. (A cseresznye.) Néptanít. 
Lapja 25. sz.

Dreisziger Ferenc. Lakóhelyi ismereti (beszéd- és ért. gy.) lecke.
(A sánta kutya c. mese földolgozása.) Népoktatás 75—81. 1. 

Drozdy Gyula. Beszéd- és értelemgyakorlat. (Az öreg fecske.) Magy.
Tanítóképző. Gyakorlóiskola 149—155. 1.

Fodorószky Jenöné. A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról. Szi- 
lágyvárm. Tanügy 9., 10. sz.

Galbavy J. Beszéd- és értelemgyakorlat. I. fiúosztály. Osztott iskola.
Beszélgetés az ünnepekről. Pozsony várm. Népoktatása III. 5. sz.

K. G. dr. Alkotó munka és rajẑ  az elemi iskolai beszéd- és értelem
gyakorlatokban. Tanítótest. Értés. (Torda) 8. sz.

Krámer József. Mintaleckék. A nyugtatvány. Néptanít. Lapja 13. sz. 
Kristofcsák Lajos. Beszéd- és értelemgyakorlat. (A kő és felhaszná

lása. II. oszt.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 118—120. 1. 
Krizsán Gábor dr. Alkotó munka és rajz az elemi iskolai beszéd- és 

értelemgyakorlatokban. 1913. (8-r.) — Ism. Szárnovszkyné D. 
Ilona. Magyar Tanítóképző 243 — 244. 1. — Balázs Péter. Család 
és Iskola 4. sz. — Jovicza Ignác. A Gyermek 376—378. 1. — Ur- 
hegyi Alajos. Magy. Pæd. 242. 1. — Uj Élet VI. 309. 1.

— A rajz szerepe a beszédgyakorlatokban. Magy. Tanítóképző. Gya
korlóiskola 21—27. 1.

Lengyel Margit. Beszéd- és órtelemgyakorlat. (A rózsa.) Néptanít. 
Lapja 30. sz.

Maurer Mihály. Beszélgetés a szilváról. (Beszéd- és értelemgyakorlat 
a II. osztályban.) Népoktatás (Lugos) XIX. 3., 4. sz.

— Tanítási vázlat a beszéd- és órtelemgyakorlatok köréből. Néptanít. 
Lapja 1., 2. sz.

Mihalicska János. Gyakorlati útmutatás a magyar beszéd tanításához 
a nem magyar tanítási nyelvű népiskoláinkban. Népnevelő 6—8. sz. 

Bo§u, Petru. Ploaia, grindina fi západa. Lectione practicá din exer- 
citiile de cügetare fi vorbire. Reuniun. invatator. 3. sz.
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Sinczky Julia. Tanítás a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből.
(Anyag : Az óra ismertetése a II. osztályban.) Család és Isk. 4. sz. 

Székely Árpád. Tanítás a beszéd- és értelemgyakorlatok köréből. 
(Tárgy : A levegő, lélegzés, meleg és hideg levegő.) Család és 
Iskola 2. sz.

Tompa József. Kérdés- és feleletek a beszéd- és értelemgyakorlat I. oszt. 
tananyagából. (Segédkönyvecske a beszéd- és értelemgyakorlat ta
nításához.) Temesvár, 1914. Csanád egyh. ny. (8-r. 20 I.) 50 f.
U. a. II. osztály tananyagából. (Szemléltető segédkönyv a beszéd- 
és értelemgyakorlat tanításához.) Temesvár, 1914. (8-r. 72 I.) 50 f. 

Tóth Mihály. Beszédértelemgyakorlat a II. osztályban. (Mese kereté
ben, párbeszéddel.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 81—84. 1. 

Vaday József. Foglalkoztató könyv az új rendszerű beszéd- és értelem
gyakorlatokhoz s a számolás alapelemeihez. (8-r.) 2 K. — Ism. se. 
Tanítók Lapja 28. sz.

Vajayné V. H. Ilona. A beszédértelemgyakorlat fontossága nemzeti
ségi vidékek iskoláiban. Nevelés 31. évf. 6. sz.

Ének és zene.
Arató Andor. Az elemi énekoktatás és az egyházi zene. Kath. Egyh. 

Zeneközl. G., 7. sz.
Dálintné Oláh Józsa. Énekoktatás az elemi iskolában. (Szemelvények 

Hackl N. L. előadásából.) Nevelés 31. évf. 4. sz.
Csala Imre. Még egyszer «a modern magyar énektanító». Délvidéki 

Tanügy 4. sz. (Megjegyzések Eévfy Géza és Mező Dániel cikkeire.) 
Csipkés Ilona. Dalcroze módszere az ütemérzék fejlesztésére. Család és 

Iskola 6. sz.
Durvái Artur dr. Zenei nevelésünk. Szilágyság 15. sz.
Derűjén Nándor. Az énektanítás módszere az új tanterv keretében. 

Beregmegy. Tanügy 2. sz.
Hackl N. Lajos. Az énektanítás feladata és célja. Népnevelő 7. sz.
— Az elemi iskolai énekoktatásról. Kathol. Kántor 6. sz. és Hevesmegy. 

Tanügy 2. sz.
Hackl, Ludwig Napoleon. Der gegenwärtige Stand des Gesangunterrichtes 

in den Staatsschulen Ungarns. Vortrag und Referat. Budapest, 1914. 
Pfeiffer. (8-r. 15 I.)

Imre/l József. Az elemi iskolai énektanításról. Hevesmegy. Tanügy 3. sz. 
Irsa Béla. Az ének tanítása a népiskolában. Nevelés 31. évf. 9. sz. 
Juretzky Lajos. A kath. iskolák énekoktatásának reformja. Dunántúli 

Hirí. 27. sz.
Káth József. Énekóra a IV. osztályban. Népoktatás 468—472. 1. 
Köváry Ernő. Elemi iskoláink énektanításáról. Prot. Egyh. Isk. Lap 

3., 4. sz.
Kowarik Mihály. A szülőkhöz intézett beszéd. Evang. Népiskola 8. sz.

(A zene és mese nevelő hatásáról.)
Mayer János. Glosszák «A modern magyar énektanító »-hoz. Délvidéki 

Tanügy 4. sz. (Megjegyzések Mező Dániel és Bévfy cikkeire.) 
Mező Doniéi. A modern magyar énektanító. Délvidéki Tanügy 3. sz. 
Popovici, T. Indrumári metodice la instructia cántárii in jcoala. Vatra 

Scolara 154 -159. 1.
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Propper Ernő. Zenepedagógia és psychoanalysis. Zenek özl. XIL 21. sz. 
Sebestyén Lajos. Az ének tanításanyaga. Hevesmegy. Tanügy 1— 11. sz. 
Szilágyi Arabella. Az énektanítási rendszerről. Pesti Hirl. 127. sz. 
Tóth Lajos. A népiskolai énektanításról. Dehrec. Protest. Lap 4. sz. 
Tóth Mihály. A népiskolai énektanítás vezérkönyve, reativ rendszer sze

rint. Jutalmat nyert pályamű. A dunántúli ref. egyházkerület tan
tervéhez alkalmazva. Pápa, 1914. Kiss T. (8-r. 194 I.) 7 К 50 fill. 

Vajay József. Az énektanításról. Nevelés 31. évf. 4. sz.
Zenei nevelésünk. Szilágyság 2. sz. — Eák Károly megjegyzése. U. o.

3. sz. — Kovács Sándor megjegyzése. U. o. 4. sz.
Zollai M. Az osztatlan elemi népiskola Ш —VI. osztályának tanmenete 

az énekből. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola. 13—16., 44 — 48., 
58—64., 74—80., 91 96. 1.

Földrajz.
Barkász Ernő. A csillagászati földrajz tanításáról. Polgárisk. Közi. 

243—248. 1.
Dinét Stefi. Szemléltető földrajztanítás. Néptanít. Lapja 18., 23. sz. 
Buehalla Gyula. Mintaleckék. Földrajz IV. osztály. Tanítási egység : 

Az északkeleti Felvidék vármegyéi, városai. Néptanít. Lapja 71. sz. 
Csada Imre. Egy csillagászati földrajzi demonstrációról. Magy. Tanító

képző 103- 105. 1.
Czirbusz Géza dr. Geográfiái főiskola és a geográfia tanításmódja. 

Magy. Középiskola 4/9. 1.
-  A geográfiának középiskolai tanításreformjához. Magy. Középiskola 

137-145. 1.
Drozdy Gyula. Mintatanítás. Tárgy : Földrajz a IV. fiúosztályban. 

Néptanít. Lapja 9. sz.
Francsák Gábor. Vázlatok a kereskedelmi földrajz tanításának metho- 

dikájához. Turócszentmártoni áll. felső keresk. isk. 1913/14. értés. 
3 -3 2 . 1.

Haltenberger Mihály dr. A földrajzoktatás anomáliái. Előadás a földrajzi 
reform kérdéséhez. Lőcse, 1914. Budapest, Tisza testv. (8-r. 10 I.) 50 f.
(Megjelent a «Szepesi Hírnök» 7., 8. sz.-ban is.)

— A modern földrajztudomány és Magyarország középiskolai földrajz
oktatása. Uj Élet VII. 623—643. 1.

Heinze. Der Unterricht in der Erdkunde. 1913. — Ism. Horváth. 
Uj Élet VI. 573. 1.

Horváth K. A földrajztanítás reformja. Uj Élet VI. 551. 1.
Horváth Károly. A statisztika a földrajztanításban. Földr. Köziem. 

394-397. i.
K. Gy. D. Vármegyénk kézitérképeihez. Vasmegy, Tanít. Lapja 7. sz. 
Kéz Andor. Új irányok a földrajz tanításában. Gyulafehérvári polg. 

fiúisk. 1913/14. értés. 3—5. 1.
Kis József. A földrajztanításról a népiskola III. osztályában. Iskola 

és Szülőház II. évf. 16—17. sz.
Kovács Dezső dr. A földrajztanítás reformjához. Magy. Középiskola 

18—24. 1.
«Lehrproben zur Länderkunde von Europa.» Von s. Schul- u. Kir

chenbote 15. sz.
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Lóczy Lajos. A földrajz középiskoláinkban. M. Figyelő I. 197—204. 1. 
Maniu. A. Valoarea practica a geografici. Foaia Scolast. 197—203. 1. 
Marian, Josif. «Cömitatul Alsó-Fehér» lectie tip din «Geografie». 

Foaia Scolast. 42—47. sz.
Maurer Mihály. Két tanítási vázlat a hazai földrajz köréből. Népt. 

Lapja 6. sz.
- Tanítási vázlat a szülőföld-ismertetés köréből. Népt. Lapja 3., 4. sz. 

Milleker Rezső. A földrajz középiskoláinkban. M. Figyelő I. 303—306.1. 
Molnár János. A tanítás érdekében. Polgárisk. Közi. 374—377. 1.

(A földrajz tanításáról.)
Rajz a földrajztanítás szolgálatában. Nemz. Iskola 25. sz.
Röder Alfréd. Irányelvek a Czikora-fóle «Földrajzi Eredménytár» át

dolgozásánál. Iskoláink 6. sz.
Rothe, К. C. u. Weyrich, E. Der moderne Erdkundeunterricht.

1912. — Ism. dr. Horváth Károly. Uj Élet VI. 311. 1.
Róvó Lajos. A népiskolai földrajztanítás módszere. Bpest, Szt. István-T.

(8-r. 172 I.) 2 K. — Ism. Dreisziger Ferenc. Népoktatás 134 — 
139. 1. — Csanády László. Egri Egyh. Közi. 10. sz. — ys. Nép
nevelő 8. és 13. sz.
A világtájak és a látókör. A III. osztály anyagának első órája. 
Népoktatás 129—133. 1.

Stepanko Albert. Grafikai ábrázolás a csillagászati földrajzban. Magy. 
Tanítóképző 24—31. 1

Strömpl Gábor dr. A középiskolai földrajzoktatás hazai jellege. Uránia 
302-304. 1.

Szmetka L. Ödön. Plebiscitum az iskolában. Magy. Középiskola 182. 1. 
(A földrajz tanításáról.)

Teleki Pál gr. A földrajz a középiskolában. Magy. Figyelő HL 31— 
41. 1. (Külön is megjelent 8-r. 13 1.)

— A földrajz az életben és az iskolában. Budapesti Szemle 158. köt. 
373-386 . 1.

-  A homokasztal. Földr. Köziem. 190 — 194. 1.
U. A. Földrajz. Tervezet. (Tárgy : A Tisza. Népiskola IV. oszt.) Magy.

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 125—128. 1.
Vargha György. A földrajzi reformbizottság. Tanárgyl. Közi. 47. óvf.

218—220.'1. (Jelentés.) U. o. 324- 326. 1.
Zöldi Bertalan. A gyermek alkotásvágyának felhasználása a földrajz

tanításban. Nagyvárad-Újvárosi r. k. elemi fiúisk. 1913/14. értés. 
5 8. 1.

írás-olvasás.

Altsládler Lajos. Gyermekpszichológia. Olvasási hibák. Vasmegy.
Tanítók Lapja 10. sz. — írási hibák. U. o. 15. sz.

Barankay Lajos dr. A dolgozatjavításról. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 
312—315.' 1.

Bedeus, Gustav Frh. Zur Frage der Reíörmschrift. Schul- u. Kirchen
bote 14. sz.

Blaskó Mária. írás és egyéniség. Népnevelő 7. sz.
Böhm János. Utasítás a betűvetés tanításához. — Ism. Hollós Károly. 

Rajzoktatás 194—196. 1.
K. Csapó Róza. Példatár a fogalmazás vezérkönyve című munkához.
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A polgári és felsőbb leányiskolák I., II.. III., IV. osztálya számára. 
Uj fogalmazási tanmenettel a legújabb tanterv alapján. I., II. rész. 
Budapest. 1914. Athenaeum. (8-r. 58 I. és 113 I.) 60 fill, és 1 K.

Dorre Tivadar id. A művészi írás a középiskolában. Eajzoktatás 
184—186. 1.

Drozdy Gyula. Fogalmazás a helyesírással kapcsolatban. Néptanít. 
Lapja 48. sz.

Engelmann Antal. Az írásbeli dolgozatok. Népoktatás (Lugos) XIX. 
11. szám.

Erdélyi Irén. Az 1913. évi 21540. sz. miniszteri rendelethez a magyar 
fogalmazástanítás eredményessége érdekében. Szombathelyi r. k. 
főgimn. 1913 14. értés. 23—41. 1.

Feyér Sándor. Előkészítő gyakorlatok az írás-olvasásra. Kisdedneve
lés 2. sz.

Fogl János. A polgáriskolai fogaimazástanítás. Újvidéki áll. polg. fiú- 
isk. 1913 14. értés. 3—24. 1.

Földváry Ferenc. Szépírás az osztatlan iskola I—VI. osztályában. 
Nép tanít. Lapja 42. sz.

Gockler György. Eégi módszer és új elvek a fogalmazástanításban. 
Uj Élet VI. 415—428, L

— Néhány észrevétel a fogalmazás tanításáról. Tanáregyl. Közi. 47. 
évf. 160—163. 1.

Gondolatok az olvasásról. Nagyszebeni Orsolya-r. apácák 1913/14. 
értés. 3— 10. 1.

Hajéit, Egon dr. Zur Lesebuchfrage in der Mittelschule. Schul- u. 
Kirchenbote 22. sz.

Hajnal József. A helyesírás tanítása a népiskolában. Tanítók Lapja 
27—28. sz.

Haszlinger József. A fogalmazástanítás az alsó (I., IL, III.) osztályok
ban. Szombathelyi főreálisk. 1913/14. értés. 9—23. 1.

Heim Adám. A fogalmazás tanításának tüzetes menete. Ceglédi áll.
főgimn. 1913/14. értés. 21—25. 1.

Horváth Károly dr. Ifjúsági olvasmányaink. Polgárisk. Közi. 286- 
289. 1.

Ignáczy Endre. Ifjúsági olvasmányok. Gör. k. Népisk. II. 182—184. i. 
Jurassa Endre. Betűismertetés. (A betűalak megrögzítése.) Néptanít. 

Lapja 45. és 52. sz.
Kaposi Károly. Hogyan tanítsuk a fogalmazást a népiskolában. Népt. 

Lapja 33. sz.
— Néhány szó és példa a fogalmazás tanításához. Népt. Lapja 8. sz. 
Kemény Ferenc. A király és a bölcs. Néptanít. Lapja 21., 22. sz.

(Olvasmánytárgyalás.)
Kovács Dezső dr. Jegyzetek a magyar fogalmazástanításról. Magyar 

Középiskola 421—430. 1.
Kovács János dr. Az ifjúság magánolvasmányairól. Erzsébetvárosi áll. 

főgimn. 1913/14. értés. 3—16. 1.
Kövesi Lajos. A szerkesztés és fogalmazás módja. Gyakorlati min

tákkal. Szegedi kegyr. főgimn. 1913/14. értés. 13—73. 1. (Külön 
is megjelent 8-r. 63 1.)

Kulcsár Gyula. Vezérkönyvecske a fogalmazás tanításához. 1914. (8-r.)
1 K. — Ism. Borbély György. Magy. Pajzs 29. sz.
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Kulcsár Gyula. A fogalmazás tanítása a középiskolákul—IV. osztályai
ban. (Dolgozatmintákkal.) Zalaegerszegi áll. gimn. 1913/14. értés.

Maede, Paul. Vom kindertümlichen Stil. Schul- u. Kirchenbote 20. sz.
Maurer Mihály. Hangoztatási kezdőgyakorlatok. (A fonomimikai el

járás alkalmazása.) Néptanít. Lapja 51. sz.
Mesterházy Jenő. A szóbeli és az írásbeli fogalmazás. Magy. Tanító

képző 137— 146., 192—200. L
Mintalecke. Tárgy : írás-olvasás. Tétel : cs, hang és betű ismertetése. 

Magy. Kisdednevelés 4. sz.
Mirkov, Gy. Fonomimika-fonografika. Skolski Glasnik 2. sz.
Mitterszky József. A betűvetés. Díszítő Művészet 118 —125. 1.
Mohr Győző dr. Elmélkedések az írásbeliek fölött. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 167—171. L
Novy Ferenc dr. Az ifjúsági házi olvasmányok értékesítésének mód

járól. Magy. Tanítóképző 132-137. 1.
Pálinkás Béla. Szépírás. Az osztatlan iskola I—VI. osztályában. 

Néptauít. Lapja 47. sz.
Pap Ilona. Előkészítő gyakorlatok az írás-olvasásra. Kisdednevelés 8. sz.
Payot. L’apprentissage de l’art d’écrire. Paris, 1913. — Ism. Kenye

res Elemér. Magy. Pædag. 292—295. 1.
p . . . n. Új népiskolai irkatipusok. Tanítótest. Értés. (Torda) 9. sz.
Radnai Béla. A gyorsírás mint kötelező tantárgy. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 532-534. 1.
Rizner János. Az olvasás és írás tanítása. Vasmogy. Tanít. Lapja 7. sz.
Rónai Sámuel. A kereskedelmi gyorsírásról. Keresked. Szakoktatás 

22. évf. 373. sz.
Sinczky Júlia. Fogalmazás a népiskolában. (Anyag : Kis önálló fogal

mazvány íratása a fáról.) Család és Iskola 7. sz.
Stinkovich Jenő. A magyar nyelvi írásbeli dolgozatokról. Polgárisk. 

Közi. 25. L
Szántó Pál. Olvasmánytárgyalás. (Hogyan készül az írótoll ?) Népt. 

Lapja 26. sz.
L. Szász Irén. Alkotó munka a fogalmazástanításban. Magy. Tanító

képző. Gyakorlóiskola 84—90. L
Székely Károly. Olvasmánytárgyalás a II. osztályban. Néptanít. Lapja 

38., 39. sz.
Székely László. Nyelvsajátság és gyorsírás. Keresked. Szakoktatás 

22.' évf. 280—285. 1.
Szentgyörgyi László dr. A fogalmazás tanítása az alsó fokon. (I—III. 

osztály.) Temesvári áll. főgimn. 1913 14. értés. 3—38. 1. (Külön 
is megjelent 8-r. 38 1.)

Terzin, Laza. Kojim putem se unoznaju pismena na osnovy fono- 
mimike? Skolski Glasnik 1. sz.

Tölgyesi Lajos. Az írás és olvasás tanmódjának legújabb kifejlődése. 
Gör. Kath. Népiskola II. 286—290., 319—323. 1.

Tóth Irma. A helyesírás és a fogalmazás tanítása. Család és Isk. 9. sz.
U. A. Betűismertetés az egyesített jelképes és fonomimikai eljárás 

alapján. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 49—52., 65— 68. 1.
Urhegyi Alajos. Leíró olvasmány tárgyalása. Népt. Lapja 5. sz.
Verő Leó. A gyorsírás kötelező tanítása. (Néhány megjegyzés Badnai 

Béla cikkére.) Tanáregyl. Közi. 47. évf. 680—683. 1.
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Vonház István dr. Modern nyelvi írásbeli dolgozatok. Keresk. Szak
oktatás 22. évf. 272—276. 1.

Wilk, Emil. Märchen-Fibel für die ev. Volksschulen in den siebenbürg. 
Landesteilen Ungarns ; Begleitwort der Märchenfibel. Brassó, 1913. 
(8-r.) 1 К 30 f. — Ism. Szó'ts Gyula. Magy. Pædag. 308. 1.

Kézimunka.
Ardos Frigyes. A munkára-nevelés eszméje és eszköze. (A kéziigyes- 

ségi munka tanítása.) Nagyváradi főreálisk. 1913/14 értés. 3—98. 1. 
Diviaczky Rezső. Kézimunka és rajz, (Tárgy : Kézimunka az elemi 

népiskola IV—VI. oszt.-ban.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 
109—111. 1.

Gergelyffy Ida. A polgári leányiskola jelenlegi kézimunka tantervéről, 
Polgárisk. Közi. 291—293. 1. és Erdélyi Tanügy 7. sz.

Glanz Ede. A slöjdtanítás gyakorla i haszna. Pozsony várm. Népokt. 
III. 8. sz.

A gyermek kézügyességének fejlesztése. Gyermekvédelem 1. sz. 
Győrine. A polgári leányiskola jelenlegi kézimunka-tantervéhez. Pol

gáriak. Közi. 403 407. 1.
A helyi tanterv. A női kézimunka. Nemz. Iskola 2. sz.
Kovácsi) .Jolán. A női kézimunkatanításról. Népnevelő 11. sz.
Lohr Lajos és Bereck Kornél. Mintalapok a fakézimunka-oktatáshoz. 

Budapest. — Ism. Dr. Z. B. Tanító 5. sz. — Krizsán Gábor. 
Család és Iskola 7. sz.

Mészáros Etelka. Az elemi iskolai női kézimunkatanításról. Népoktatás 
(Lugos) 19. évf. 2. sz.

Öveges Kálmán. Az első óra a kézügyességből. I—II. osztályú osz
tatlan iskolában. Győregyházmegy. Tanügy 2. sz.

Ravasz István. Gyakorlati útmutató az elemi iskolai fiú-kézimunka taní
tásához. Budapest, Szt. István-T. 1914. (8-r. 212 I.) 2 kor. - Ism.
r—n. Népoktatás 139—141. 1.

Rizner János. A slöjd az elemi iskolában. Vasmegy. Tanítók Lapja 
18. sz.

Rónai Antal. Slöjd. Nagybánya, 1914. — Bír. Guttenberg Pál. Hivat. 
Közi. 11. sz.

Sebők Dezső dr. A gyermek és a játék. Pesti Hirl. 163. sz.
Szalai Antal. A slöjd alkalmazása a számolás-tanításban. Székely 

Tanügy 4. sz.
Via József. A slöjdoktatás a mai iskolarendszerben. Polgárisk. Közi.

’ 47—51., 88—91. 1.
Zsembay Ferenc. Slöjdoktatás. Ungvári Közi. márc. 5. sz.

Klasszikus nyelvek.

fíleyer Jakab. Néhány szó a középiskolai latin és német nyelvtanítás 
reformjáról. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 467—469. 1.

End 'ei Gerzson dr. Klasszikus tanulmányok és középiskola. Az Újság 
138. sz.

f. a. A humanisztikus gimnázium barátai. Magy. Középiskola 30—33. 1. 
Geréb József. A latin nyelvi tanítás. Búd. Szemle 159. köt. 298—308. 1.
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(Külön is megjelent 8-r. 12 1.) — Ism. Friml Aladár. M. Középisk. 
405. 1.

Gyomlay László dr. Herodotos mondatszerkesztéséről iskolai olvastatás 
szempontjából. Budapesti II. kér. érs. főgimn. 1913 14. értés. 8—21.1.

Horváth Dezső. A latin régiségtan és irodalomtörténet tanításának 
módszere. Szombathelyi főgimn. 191314. értés. 3 —22. 1.

Jámbor György dr. A görög nyelv tanítása. Magy. Középiskola 
431—437. 1.'

Kálmán J. A latin nyelv kérdése, kapcsolatban a középiskola reform
jával. (Orsz. Reform. Tanáregyl. Évkönyve. 18. évf.)

Kaszap Gyula. Pár szó a latin fő- és melléknevek declinatiójának taní
tásáról. Máramarosszigeti ref. főgimn. 1913'14. értés. 69—74. 1.

Kis Albert. A görög nyelv és irodalom tanítása a középiskolában. Ka- 
ránsebesi m. kir. áll. főgimn. 1913/14. értés. 1—19. 1.

Konda László. A humánum a reáliskolában. Ungvári áll. főreálisk. 
1913 14. értés. 3 -2 1 .  1.

Kulcsár Gyula. A latinról és rajzról. (A középiskolai reform körvonalai.) 
A Cél 352—355. 1.

Lipgay György. A latinnyelvi tanítás eredménytelensége és a reform
gimnázium. Szegedi áll. főgimn. 1913/14. értés. 7 42. 1.

Losonczi Lajos dr. «Mikép háríthatjuk el a latin nyelvtanítás gyengébb 
eredményét?» Tanáregyl Közi. 47. évf. 482—484. 1.

ő. A klasszikus oktatás. Búd. Hirl. 132. sz.
Spitkó Lajos. Mikép háríthatjuk el a latin nyelvi tanítás gyengébb ered

ményét? Tanáregyl. Közi. 47. évf. 298 -304. 1.
Szeberényi László. A induktiv módszerről a latin nyelv tanításában. 

Szarvasi ág. ev. főgimn. 1913 14. értés. 3—11. 1.
Véigh Samu. Mire valók a klasszikusok? Zilahi Wesselényi-koll. 1913 14. 

értés. 3 —14. 1. (Külön is megjelent 8-r. 14 1.)
Vekerdi Béla. Tanítsuk-e a latin nyelvet? Hódmezővásárhely,1914. Roth A. 

(8-r. 182,1 I.) 2 K. — Ism. F. Zs. Húsz. Száz. 30. köt. 163. 1. - 
Szász Zoltán. P. Hirl. 137. sz. — Nemz. Kultúra 200. 1. — Vasárn. 
Ujs. 23. sz. — Uj Élet VII. 683. 1.

Wieser István. Az infinitivusról és az aceusativus cum infinitivo szerke
zetről. (Módszeres előadások a gimn. III. osztályában.) Szilágysomlói 
r. k. főgimn. 1913 14. értés. 3—60. 1.

Magyar nyelv.

Bálintné Oláh Józsa. Tanítási tervezet a nyelvtanból. (Álítmány- 
kiegészítő.) Nevelés 31. évf. 6. sz.

Barcsai Károly. A magyar nyelv tanítása a nem magyar ajkú iskolában. 
Nevelés 31. évf. 9. sz.

Borbély Gyula. A magyar nyelv és irodalom a gimnáziumban. Fogarasi 
áll. főgimn. 1913/14. értés. 3—25. 1.

Cri§ianu, I. Un confort al manualelor pentru limba maghiará. Reuniun. 
ínvatátor. 4. sz.

Cserny Rózsi. Szerettessük meg a magyar szót ! Népoktatás (Lugos) 
XÏX. 11. sz.

Fürst Aladár. Egy osztály magyar dolgozatai. M. Pædag. 362—365.1.
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Gerhard Lajos. Nyelvtanítás. Uj Élet VI. 518—525. 1. és Néptanít. 
Lapja 10. sz.

Girgaschné Sommer Berta. Iskoláink és a magyar nyelv. Magy. Kis- 
dednevelós 15., 16. sz.

Harmos Sándor dr. Költeménytárgyalás. (Petőfi : A Tisza. V—VI. oszt.) 
Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 101— 106. 1.

— Poétikai olvasmány-tárgyalás. (A Zrinyiász főgondolata.) Magy. 
Tanítóképző 484—489. 1.

Horváth István dr. A középiskolai előkészítő osztály és a magyar nyelv 
tanítása. Trsztenai gimn. 1913, 14. értés. 3—20. 1.

Istrate József. Helyes magyarság az iskolában. Néptanít. Lapja 42. sz. 
K. S. A magyar szó veszedelme. Néptanít. Lapja 18. sz.
Kelemen Béla dr. Magyar stílustanítás. Székesfehérvári áll. főgimn. 

1913/14. értés.
Kodrea György. A magyar nyelv tanítása és a direkt módszer. Fogaras- 

megy. Népoktatás 9—11. sz.
Kormány Gusztáv. Nyelvtanítás a népiskolában. Néptanít. Lapja 33. sz. 
Korpás Ferenc. Visszaélések a házi magyar dolgozatok körül. Tanár - 

egyl. Közi. 47. évf. 650—653. 1.
Kovács Géza dr. A magyar irodalomtörténet tananyagának beosztása. 

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 17—22. 1.
— A magyar irodalom tanításának segédeszközei a fiumei állami fő

gimnáziumban. Fiumei áll. főgimn. 1913 14. értés.
Kristóf György dr. Egy magyar irodalmi írásbeli dolgozat tanulságai. 

(Adalék a mai irodalom ismertetésének kérdéséhez.) Tanáregyl. 
Közi. 47. évf. 163- 167. 1.

Márton Gyula. Gyakorlati tanítás. Tárgy : Nyelvtan a IV. osztályban.
Tananyag : Az igemódok. Néptanít. Lapja 29. sz.

IS egrit fiú, 1. F. Limba maghiara ín pcolile noastre. Foaia Scolast. 
139—146. 1.

Paskuj Lajos. Költeménytárgyalás. IV. osztály. A vak koldus. Népnevelő 
16. és 23. sz.

Réger Béla dr. A magyar nyelvi olvasmányok. Pozsonyi főreálisk.
1913 14. értés. 1—43. 1. (Külön is megjelent 8-r. 43 1.)

Tanítási gyakorlat. Petőfi Sándor «A távolból» című költeményének 
tárgyalása. V—VI. osztály. Veszprémvárm. Tanügyi Közi. 1. sz. 

Tölgyesi Lu jós. «A gólyához» c. költemény tárgyalása. Irta Tompa 
Mihály. (V —VI. oszt.) Gör. Kath. Népiskola II. 209—215. 1.

U. A. A nyelvtanítás módszere. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 
40—43. 1.

— Tervezet. Az ige. (III. osztály.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóisk. 12. 1. 
Urhegyi Alajos. A költeménytárgyalás módja. Néptanít. Lapja 15. sz.
— Az olvasmány tárgyalás módja. Néptanít. Lapja 8. sz.
— Mintaleckék. Nyelvtan. Alárendelt viszonyú mondatok. (V. osztály.) 

Néptanít. Lapja 23., 24. sz.
— Vezérkönyv a magyar nyelv tanításához. Budapest. — Bír. Alpáry 

Lajos. Hivat. Közi. 12. sz.
Vurdák Ferenc. A magyar nyelv tanítása a népiskolában. Magy. 

Kisdednevelés 8. sz.
Zalai Kuruc. A magyar nyelv nemzeti érvényesülhetésének kudarca. 

Tanító 20. sz.
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Mennyiségtan.

Adamcsek József. A 10-től 20-ig terjedő számkör tanításának módszere. 
Hevesmegy. Tanügy 1. sz.

Balogh Kálmán. Összeadás vegyes tízesekkel 50-ig a népiskola II.
osztályában, az egyesek összege 10-nél több. Család és Iskola 14. sz. 

Веке, E. á Bioche, Ch. Les résultats obtenus dans l’introduction du 
Calcul différential et intégral dans les classes supérieures de l’en
seignement secondaire. Rapport général. 1-er tirage. Paris, G. Villars. 
(8-r.) — Ism. Közműveltség 252 255. 1.

Boênyuk, Stevan. Nastavno gradivo iz raouna sa metodskim postulkom. 
Skolski Glasnik 1—4. sz.

Butta, Joan. Tabela multiplicatiei ou 4. (Lectie practicS, eu clasa a 
Il-a.) Vatra Scolara 00—62. 1.

Dér Ferenc. Egy kis újítás az I-ső osztály számtanában. Népoktatás 
207—211., 264—267., 305—310., 352-356., 403—408., 464-468. 1. 

Drozdy Győző. Utak a végtelen számsorok között. Néptanít. Lapja 5. sz. 
Elek Márton. Javaslatok a számtantanítás reformjával kapcsolatban.

Keresk. Szakoktatás 22. évf. 328—330. 1.
Ferk Ida Néhány szó az I. osztály számtanításához. Hevesmegy. 

Tanügy 2. sz.
Fodor Imre. Mesék az egyszeregy tanításához. Népnevelő 9., 17. sz. 
Földes Rezső. Tárgyi ismereteken alapuló számtani oktatás. Néptanít. 

Lapja 42. sz.
- Adatok a gyermek mértani ismereteihez. A Gyermek 24—27. 1. 

Fűzi Márk. A számvetés tanítása a népiskola I. osztályában. Magy.
Tanítóképző. Gyakorlóiskola 6—11. 1.

Gerely Jolán. Módszer a gyermek első számfogalmainak megfigyelésére. 
A Gyermek 467. 1.

Goidziher Károly. A grafikai módszer és újabb irodalma. Magy. 
Pædag. 77—90. 1.

Görög Samu dr. A kereskedelmi számtan reformja. Keresk. Szakoktatás 
22. évf. 232—236. 1.

Hinsenkamp Bernât. A számtani tananyag rövidítése. Magy. Ipar
oktatás XVIII. 625—631. 1.

Hoi-válh Ernő. Számológép a cselekvő-szemlélet szolgálatában. Néptanít. 
Lapja 12. sz.

Hronyecz György dr. A differential- és integrálszámítás elemeinek 
tanítása. Késmárki ág. ev. lyc. 1913/14. értés.

Huzják Lukács. A számtan és természetrajz tanításában a szociális 
ismeretek gyakorlati érvényesítése. Nevelés 31. évf. 9. sz.

Jósvay Gábor. Néhány szó a törtek tanításához. Népnevelő 4. sz. 
Káth József. Értelmes számolás. Népoktatás 119—123. 1.
Kötse István. A képesítői mértani tételekről. Magy. Tanítóképző 

477—484. 1.
Kristófcsák Lajos. A téglalap területének kiszámítása. (Méréstani óra 

az V—VL osztályban.) Család és Iskola 18. sz.
Lang, Paul. Bodenstánger : Eechenunterricht. — Ism. Bogdan-Duicä G. 

Beuniun. învàtâtor. 9., 10. z.
Lanzeritsch Antal. A súlymérték ismertetése. Néptanít. Lapja 19. sz.

-27Magyar Paedagógia. XXIV. 6— 7.
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Lengyel Gyula. A kereskedelmi számtan reformja. Keresk. Szakoktatás 
22. évf.' 159—164 és 317—321. 1.

Магц, Teodor. Inmultirea frängerilor zecimale cü 10. 100 sí 1000. 
(Lectiune practica din Aritmeticá pentru clasa IV.) Beuniun. in
vestor. 9., 10. sz.

Máthé Ákos Gyakorlati tanítás a számtanból. (Tétel; A társaságszabály 
ismertetése az V—VI. osztályban.) Tanítótest. Értés. (Torda) 2. sz.

Milotay Gáthy Béláné, Völgyi Alice. Auto-analitikus (önként elemző) 
módszeres vezérkönyv az elemi iskolák I. osztályának számtani taní
tásához. Tanítók, tanítójelöltek és képzőintézeti növendékek részére. 
1913. (8 r.) 2 К 50. — Ism. Dreisziger Ferenc, Népoktatás 85—88. 1. 
— G. В. Népnevelő 24. sz.

— Auto-analitikus számolás. Népoktatás 36—41. 1.
Mintalecke. Tantárgy : Számtan I. oszt. Tananyag : Hetes körben 

összeadás. Magy. Kisdednevelés 8. sz.
Nemes Mór. A középiskolai matematikai tanítás reformja. Kisvárdai 

áll. főgimn. 1913/14. értés 3 — 6. 1.
Nemzetközi értekezlet a matematikai tanítás reformja ügyében. Tanár- 

egyL Közi. 47. évf. 499—501. 1.
Oravecz Károly. A kereskedelmi számtan reformja. Keresk. Szakoktatás 

22. évf. 205—208. 1.
Pilez Sándor. A számolás tanítása. Népnevelő 21. sz.
Rónai Sámuel. Uj fejezet a számtan tanításban. Polgárisk. Közi. 

122 125. 1.
— Hozzászólás a hétosztályú polgáriskola tantervjavaslatának geomet

riai részéhez. Polgárisk. Közi. 377—379. 1.
S. V. B. A grafikon. Polgárisk. Közi. 204—209. 1.
Scharrelmann, H  Produktive Geometrie. Schul- u. Kirchenbote 20. sz. 

(Készlet a németországi szerző művéből.)
Scheiner Izabella. A hasáb és kocka felülete. Néptanít. Lapja 18. sz.
Schönvizncr János. Számtan. (Szociális vonatkozás a számtantanítás 

keretében. VI osztály.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóisk. 139—144.1.
Sfat János. Számtan. Polgárisk. Közi. 312—316. 1.
Smith, D. E. and Goldziher. Ch. Bibliography of the teaching of 

mathematics. 1900—1912. Washington, 1912. — Ism. Szabó Péter. 
Tanáregyl. Közi. 81. 1.

Szabó Péter. A negyedik nemzetközi értekezlet a mathematikai 
oktatásról. (Páris, 1914 ápr. 1— 4.) Budap. gyakorló főgimn. 1913. 
értés. 3 —11. 1.

Szalai Antal. Természetes szemléltető eszközök a számolástanítás 
szolgálatában. Székely Tanügy 3. sz.

Tihanyi Miklós. Földmérési gyakorlatok. Soproni Benedekr. főgimn. 
19Í3 14. értés. 61 -67. 1.

Todor lzra. Néhány szó a törtek tanításához. Népnevelő 15. sz.
Tóth István. Számtani szöveges példák a szó- és munkaiskolában. Népt. 

Lapja 27. sz.
— A 9 tanítása a munkaiskolában. Néptanít. Lapja 15. sz.
Urbán Károly. Néhány szó a törtek tanításához. (Hozzászólás Jászay G. 

cikkéhez.) Népnevelő 8. sz.
Vadász Mihály. A hosszmérték (méter) ismertetése és kisebb részekre 

osztása. (Az idegenajkú, de magyar tannyelvű, osztatlan elemi
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iskola III—IV. osztályában.) Gör. Kath. Népiskola II. 250—253., 
329 -331. 1.

— A közönséges törtszám ismertetése. (Az idegenajkú, de magyar 
tannyelvű osztatlan elemi iskola V—VL osztályában.) Gör. Kath. 
Népiskola П. 296—299. 1.

Vágó Ilona. Tört szorzása törttel. Néptanít. Lapja 7. sz.
Zimann Ede és Kolener Sándor. Képes és jelképes számold. Rimaszombat. 

8-r. 60 fill. — Ism. Sz. S. Tanító 3. sz.

Modern nyelvek.

Bakonyi Hugó. A direkt módszer és a német nyelv tanítása. Polgárisk.
Közi. 370—374., 400-403., 435—441. 1.

Benkö Sándor. Nyelv-tanítás. Néptanít. Lapja 16. sz.
Böhm Dezső dr. Német tankönyveink. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 63— 

69 1. — dr. Theisz Gyula válasza. U. o. 175. 1. —- Böhm D. 
válasza U. o. 239. 1.

Bors Jolán. A nyelvi oktatáshoz kapcsolandó művészkedó' öntevékeny
ség. A Gyermek 116. 1. (Kammel cikkének ismertetése.)

Bresnitz Benjámin. Nehézségek a héberolvasás tanításánál. Izr. Tan
ügyi Értés. 127— 131. 1.

Csűri Bálint. Nyelvtudomány és pedagógia. Kolozsvári ref. kolleg. 
1913 14. értés. 11- 30. 1.

Czerny József. Modern nyelv tanításáról kereskedelmi iskolákban.
Keresk. Szakoktatás 22. évf. 330—332. 1.

Dengl János dr. A német nyelvtanítás nehézségeiről, eredményeiről 
és ezeknek megítéléséről. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 164—171. 1. 

Fallenbüchl Ferenc dr. A világesemények és német irodalmi taní
tásunk. Magy. Középiskola 393—395. 1.

Giesswein Sándor dr. Nyelvoktatás és filológia a modern kulturéletben. 
Népnevelő 17. sz.

Gráf Samu. Az anyanyelv tanítása német nemzetiségű vidéken. Evang. 
Népiskola 7., 8. sz.

Halmi Piroska dr. Az idegen nyelvek tanításának nehézségei. Nemz. 
Nőnevelés 212—216., 303—308. 1.

Hegedűs Izidor dr. A modern nyelvek tanításáról. Uj Élet VI. 264— 
273. 1.

Heger Flóris. Néhány megjegyzés a német nyelvi oktatáshoz. Keresk. 
Szakoktatás 22. évf. 240—245. 1.

Jekeli Hermann. A direkt módszer a modern nyelvek tanításában.
(Nagyszebeni tanker. 5-ik igazg. értekezl. jegyzőkönyve 71—93. 1.) 

K. A beszélőgép a nyelvtanítás és a nyelvtudomány szolgálatában. 
Uj Élet VL 560. 1.

-  A német nyelv a székesfőváros elemi iskoláiban. Uj Élet VI. 86. 1. 
Kaiblinger Fülöp. A modern nyelvek a magyar középiskolában.

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 411—422. 1.
Kalinovski, H. Principiul çcoalei active ín lectiile de limba materna. 

Beuniun. ínvátátor. 1. sz.
Keleti Adolf. Német nyelvi gyakorlati tanfolyamok a polgári iskolák

ban. Uj Élet VI. 83—8б! 1.
27*
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Kerekes Ábris dr. A francia nyelv és kereskedelmi levelezés tanítá
sáról felső kereskedelmi iskoláinkban. Keresk. Szakokt. 22. évf. 
172—176. 1.

Maurer Mihály. Költemény tárgyalás a jénai pedagógiai szeminárium 
gyakorlóiskolájában. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 33—40. 1. 
(Lenau : Der Postillon.)

A modem nyelvi szakosztály működése. (Memorandum a modern 
nyelvek tanítása ügyében.) Tanáregyl. Közi. 47. évf. 585—594. 1. 

Morand, Hubert. La langue française en Hongrie. Gand, 1913. — 
Ism. Baranyai Zoltán. Magy. Pædag. 588. 1.

Nagy Lajos (Sassi). Helyes reformok ; az orosz nyelv tanítása. Keresk. 
Szakoktatás 22. évf. 110. 1.

Peisner Flóra dr. A modern nyelvtanítás célja a felső kereskedelmi 
iskolákban. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 208—210. 1.

Prie, dr. Octavian. Limba romána ín çeolile poporale. Foaia Scolast. 
193— 197. 1.

Reich Manó. A modern nyelvek tanítása. Keresk. Szakokt. 22. évf. 
315—317. 1.

Reissenberger, Fritz. Methodik des deutschen Sprachenunterrichtes in 
der Volksschule. Segesvár, 1914. Krafft-ny. (8-r. 16 I.)

Rencz János dr. Memoriter a gimnáziumban. Nagybányai áll. főgimn. 
1913 14. értés. 3 12. 1.

Schuster, Christian. Goethes «Reineke Fuchs» in der Volksschule. 
Schul- u. Kirchenbote 11. sz.

Seyfert, R. Ghiocelul. (Lectie practica pentru anul VI.) Vatra Scolara 
89—96. 1.

A szerb nyelv a városi felső kereskedelmi iskolában. Zombor és Vid. 6. sz. 
V. F. Adatok a modern nyelvek tanításának módszeréhez. Keresk. 

Szakoktatás 22. évf. 258—261. 1.
Villányi Henrik dr. A német nyelv tanításának sikertelensége. Keresk. 

Szakoktutás 22. évf. 285. 1.
Vonház István dr. A modern nyelvek tanítása. Keresk. Szakoktatás 

22. évf. 366—371. 1.

Művészeti oktatás.

Arnhold Nándor. A képzőművészet ismertetése a középiskolában. 
Rajzoktatás 138—144. 1.

Balogh Ernő dr. A művészeti oktatás gyakorlati hasznáról. Aradm. 
Hirl. 13. sz.

Dehning, Gustav. Bilderunterricht. 1913. — Ism. Gy. A. A Gyer
mek 107. 1.

Gallovich J. A művészeti oktatás a középiskolában. (A székesfehér
vári tankerület IV. igazg. éxtekezl, jegyzőkönyve.)

Gyulai Aladár. A művészi nevelés és az iskola. Művészet 168— 170.1. 
Szobolovszky István. A természeti szép mint a művészeti nevelés 

alapja. Család és Iskola 16. sz.
U. A. Művészi képek szemléltetése. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 

97—100. 1.
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Filozófia.

rs. Filozófia a népiskolában. Népnevei. Közi. 31. évf. 10. sz. (A filo
zófia elemeinek elintézésére jó alkalmul szolgál a nyelvtani óra.) 

Siegel, C. Methodik des Unterrichts in der philos. Propädeutik. 1913. — 
Ism. Kornis Gyula. Magy. Pædag. 100. 1.

Л aj z.

Arnhold Nándor. Normál tanmenet és rajztanárság. Rajzoktatás 
1 6., 30 -35 . 1.

Bódi Antal. Rendezzünk rajzkiállítást ! Népoktatás (Lugos) XIX. 13. sz.
Bodnár János. Szépül az élet. A Gyermektanulmányi Társaság rajz

és kézimunka kiállítása. Népnevei. Közi. 31. évf. 1. sz.
Bokor László. A középiskolai reform és a rajz. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 477 -482. 1.
Boreczky Elemér dr. A rajz- és a kézimunka-tanítónők kapcsolatos 

képzése. Magy. Tanítóképző 414- 419. 1.
Boros Rudolf. Nó'ipari díszító'rajz. Budapest. Ism. Hollós K. Rajz

oktatás 148 — 154. 1.
Csemyei K. József. A rajztanár továbbképzése. Rajzoktatás 181—183. 1.
Dienes Károly. A modern rajztanítás hullámvonala. Magy. Tanítóképző 

74—80. \.
-  Rajztanítás az I., II. osztályban. Népoktatás 170 181., 228—233.,

273—281., 358—364. 1. — A HL, IV. osztályban. U. o. 364— 
372. 1. — A IV., V. osztályban. U. o. 373—377. 1.

— Refovmgondolatok az elemi iskolai rajzoktatásról. Népoktatás 310— 
319. 1. és Rajzoktatás 93—99. 1.

- A rajztanítás és a középiskola reformja. Rajzoktatás 63—65. 1.
Diviaczky Rezső. Virágváza rajzolása. (Rajzóra az el. iskola 1П—IV.

osztályában.) Család és Iskola 17. sz.
G. K. Szünidei festészeti kurzus Szentesen. Népoktatás 147. 1.
Gergely János. A tervezésről. Rajzoktatás 145. 1.
A gyermek és a művészet. (Gyermekművészeti kiállítás.) Nóptanít. 

Lapja 22. sz.
H. A felmentések. Rajzoktatás 7. 1. (A kötelezett rajzórák alóli fel

mentésről.) — fí. S. U. o. 70. 1.
— Az elemi iskolai rajztanítás köréből. Rajzoktatás 191. 1
H—s K. A rajztanárok és a művészet. Rajzoktatás 21—23. 1.
Hollós Károly. A tervezés. Rajzoktatás 41—47. 1.
Hosztinszky Antal. Gyakorlati tanítás rajzból az alsó fokon. Nép

oktatás XIX. 1. sz.
— Elemi rajztanmenet. — Elemi szemlélet és emlékezet utáni rajzo

lás. — Elemi rajzmodellek. — Ism. y—n. Népoktatás (Lugos) 
X'X. 6. sz.

Jaschik Almos. A hazajáró lélek. Rajzoktatás 65—69.1. (A rajztanári 
hivatásról, a művész-tanár problémájáról.)

Kárpáti Aurél Az elemi iskolai rajzoktatás modelljei. Díszítő Művé
szet 113 — 117. 1.
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Káth József. Az első rajzóra 1914-ben. IY. osztály. Nópokt. 81—85.1.
Kontier Gyula. A népiskolai rajzoktatás természetes módszere. Yasm.

Tanítók Lapja 22—24. sz.
Kovách Géza. A testeknek három nézetben való rajzolása. Rajzokta

tás 161—163. L
Kovácsi Pál. Vezérkönyv az elemi népiskolai rajztanításhoz. Tanítók és 

tanítónövendékek részére. Budapest, 1914. Lampel R. (4-r. 292 I.)
14 K. — Ism. Buzogány Elek. Tanítótest. Értés. (Torda) 8. sz. — 
n—ó. Népnevelő 29. sz. — Urhegyi Alajos. Népt. Lapja 28. sz. — 
Nemz. Kultúra 249. 1. — Beregmegy. Tanügy 7. sz. — Nemz. 
Iskola 32. sz.

Lewicki Ernő. Az észszerű emlékezeti rajzolás mint az általános mű
velődés eszköze. Ford. P. D. Rajzoktatás 186—191. 1.

Mmzély Ágost. A gyermekművészet és a rajzoktatás. Erzsébetfalvai 
polg. isk. 1913/14. értés. 3— 13. 1.

Nádai Pál. Gyermekművészet. Magy. Iparművészet 237—240. 1.
Öveges Kálmán. Az elemi iskolai rajzoktatásról. Győregyházmegyei 

Tanügy 5. sz.
Pálos Ede. Szabadkézi rajzolás és torna. Rajzoktatás 49. 1.
Petrás János. A rajzoktatás külföldi és hazai módszere. (Kivonat.) 

A Gyermek 132. 1.
A rajztanítás és a középiskola reformja. Rajzoktatás 53. 1.
A szakirányú rajztanítás az iparostanonciskolában. X. Rajzoktatás 192.1.
Szobolovszky István. A rajz szerepe a munkaiskolában. Család és Iskola

14. sz.
Szőke Sándor. Az elemi iskolai rajzoktatás újabb módszere. Nép

oktatás 212—217., 268—272. 1.
Szunyoghy Farkas. Hogyan és mennyit korrigáljunk? Rajzoktatás 

125—128. 1.
Tirpák Sándor. Az elemi iskolai rajzoktatás rendszeres eredménytára. 

A tanítási tárgykörök logikus kapcsolatában iskolai és magánhasz
nálatra. A székesfővárosi és az állami utasítások alapján össze
gyűjtötte. rendszerbe foglalta és leckemintákkal ellátta —. Buda
pest. 1914. Lampel R. (8 r. 171 I.) 4 K.

U. A. Rajz a népiskola IV. osztályában. Magy. Tanítóképző. Gyakorló- 
iskola 111. 1.

Velcean. A modern magyar rajzoktatás. 1914. |8-r.) — Ism. Simu Mi
hály. Népoktatás (Lugos) XIX. 10. sz.

Vízhányó Károly. A rajzszertár anyagának milyenségéről, annak gyűj
tési módjáról és a rajzteremről. Magy. Tanítóképző 299—304., 
337—345, 1.

Щ Természettudományok.

Adám J. Néhány szó a természetrajzi reformbizottság javaslatához. 
(Székesfehérvári tankerület IV. igazg. értekezlet jegyzőkönyve.)

Adamcsek József. A természettudományok a népnevelés szolgálatában. 
Hevesmegy. Tanügy 4. sz.

Balázs István dr. Néhány szó a természettudományok tanításterveze
tének reformjáról. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 345—347. 1.

Barcza Albin. A természettan tanításának módszere és a helyi tan
terv. Uj Élet VH. 775—784. 1.
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Batta István dr. A középiskolai fizikatanítás néhány kérdéséről. Békés, 
1914. (8-r. 64 I.) (Különlenyornat a békési ref. gimn. 1913/14. 
évi értesítőből.) — Ism. M. S. Uránia 310. 1 ■— Fröhlich Károly. 
Tanáregyl. Közi. 47. évf. 864. 1. y. f. Magyar Középiskola 
357. 1.

Bezdek József. A középiskola reformjához, a természettudományok 
néhány ágának szempontjából. A növénytan anyaga és feldolgo
zása. Búd. Szemle 158. köt. 136-—138. 1. 

fíoca Gyula. Mintalecke. VI. osztály. Tárgy: Vegytan. Nevelés 31. évf. 
Bocskuy Ottó. A középiskola reformjához, a természettudományok 

néhány ágának szempontjából. Az embertan és egészségtan taní
tása a középiskolában. Búd. Szemle 158. köt. 128—135. 1. 

Cn§ianu, A. Stiintele naturale in scoala poporalá. Vatra Scolaia 
55—59., 132—138. 1.

Csapiár Aladár. A kert állatai. (Mutatvány Természetrajz munkájá
ból.) Család és Iskola 11. sz.

Dékány M. A víz alkotórészei. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 
136-139. 1.

Drozdy Gyula. Mintaleckék. Természettan. A hang. (VI. osztály.) 
Néptanit. Lapja 11. sz.

Erhardt Mihály. Természetrajz az elemi iskolában. Veszprémvárm. 
Tanügyi Közi. 5. sz.

Fehér Jena. A biológiai tárgyalás a polgári iskolában. Polgárisk. Közi. 
133— 134. 1.

Földváry Ferenc. Gazdaságtan az osztatlan iskola V. osztályában. 
(VI. oszt.) Néptanít. Lapja 50. sz.

Gerő Árpád. A középiskolai biológiai oktatás és a biológiai gyakorlatok. 
Sopron, 1914. Romwalter-ny. (8-r. 67 I.) Ism. Horváth K. Uj 
Élet VII. 68 í. 1.

Graaf, Karl. Etwas über Naturkunde. Schul- u. Kirchenbote 5. sz. 
Háros Antal. Mintatanítás. Tárgy : Természettan. Anyag : A gőzgép. 

Néptanít. Lapja 49. sz.
Horváth. A középiskolai természetrajztanítás reformja. Uj Elet VI. 399.1. 
Jólesz Béla. A középiskola reformjához, a természettudományok né

hány ágának szempontjából. Búd. Szemle 158. köt. 125 128. 1.
Kaposi Károly. Természetrajz a népiskola V—VL osztályában. Anyag : 

A harkály és a kakuk. Család és Iskola 1. sz.
Kedves Miklós. A természetrajzi szemléltetés a népiskolában. Nevelés 

31. évf. 6.,sz.
Kerékgyártó Árpád. Hány órában tanítsuk a természetrajzot? Magy. 

Középiskola 183—185. 1.
-  A természetrajzi oktatás kérdése és a középiskolák reformja. Magy. 

Középiskola 25—28. 1.
Ke eschenst einer, G. Wesen und Wert des naturwissenschaftlichen 

Unterrichts. 1914. Ism. y. f. Magy. Középiskola 306. 1.
Koch Nándor. A földtan tanítása a középiskolában. Bud. Szemle 

158. köt. 138 - 146. 1.
Krammer József. A biológia tanításának kérdéséhez. Polgárisk. Közi. 

171 — 175. 1.
Kristofcsák Lajos. Természettan. A szénsav. Magy. Tanítóképző. Gya

korlóiskola 107— 109. 1.
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Lanzeritsch Antal. Mintaleckék. A vas ismertetése. (Elemi isk. Y. oszt.) 
Néptanít. Lapja 32. sz.

Leszner Rudolf. Az egészségtan az iskolában. Egészség 389—397. 1. 
Lörincz Jenő dr. Természetrajz. A házi légy. (V. osztály.) Magyar 

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 120—125. 1.
Mátyás Illés. Természetrajz az Y—VI. osztályban. (A barázdabille

gető.) Néptanít. Lapja 27. sz.
M é h e ly  L a jo s . Miként reformáljuk zoológiái oktatásunkat? Budapesti 

Szemle 157. köt. 363—381. 1. (Külön is megjelent 8-r. 25 1.) — 
Ism. Horváth Károly. Uj Élet VI. 574. 1.

Méhes Gyula dr. Jelentés a «Természetrajzi reformbizottság» műkö
déséről. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 365—374. 1.

Mihalik József. Biológiai gyakorlatok. Tanítók és tanítónövendékek szá
mára. Budapest, 1914. Franklin-T. (8-r. 34 I.). — Ism. Horváth K.
Uj Élet VI. 574. 1.

Mintalecke. Tantárgy : Fizika. V—VI. osztály. Tananyag : A munka.
I. A testek súlya. Magy. Kisdednevelés 6. sz.

Móczár Miklós. A biológiai gyakorlatokról. Magyar Tanítóképző 282— 
294. 1.

Paid, Franz. Geschichte des naturwissenschaftlichen u. mathematischen 
Unterrichts. 1913. — Ism. Horváth. Uj Élet V. 310. 1.

Papp Dezső dr. A természetrajzi oktatás kérdése és a középiskola 
reformja. Magy. Középiskola 110. 1.

Pianovszky Károly. A természetismeret a népiskolában. Nevelés 31. 
évf. 9. sz.

Pinkert Zsigmond. A biológiai iskolakert berendezése stb. 1913. — 
Ism. Horváth Károly. Uj Élet VI. 101. 1.

Рщси, Radu. Lectii practice 1. pacalul. 2. Hiéna. Vatra Scolará 20. 1. 
Quint József. Biológiai gyakorlatok. Néptanít. Lapja 13. sz.
R. Asimilarea materiilor ín frunzele plantelor. (Lectie pentru cl. VI.) 

Vatra Scolará 167—175. 1.
Rédei Jenő. A Nagy L. dr.—Quint-féle mikroszkópi készítményeknek 

a tanításban való felhasználásáról. Magy. Tanítóképző 450—452. 1.
S. V. II. Fizikai szertár. Polgárisk. Közi. 442—444. 1.
Sas, Marian. Cum sa se propuná istoria naturala ín jcolile primäre 

nedespartïte. Foaia Scolast 3—16. 1.
Scheid, Karl. Methodik des chemischen Unterrichts. 1913. — Ism. 

Horváth К. Új ulet VIL 681. 1.
Schmitt. Cornel. Botanische Schülerübungen. — Ism. Horváth К. - 

Uj Élet VI. 573. 1.
Schoenichen, M. Methodik und Technik d. naturgeschichtl. Unterrichts.

1914. — Ism. Horváth Károly. Magy. Pæd. 306—308. 1.
Seidl Sándor. A biológia a polgáriskolában. Polgárisk. Közi. 20—23.1. 
Somló Károly. A modern természettudományi oktatás az ifjúság egész

ségre nevelése. Losonc, 1914. Kármán-ny. (8-r. 46. 1 I.)
Székely Károly. A hóvirág. (Természetrajz az V. leányosztályban.) 

Néptanít. Lapja 16., 17. sz.
Szondi János. A fizikai tanulógyakorlatokról. Magy. Tanítóképző 

154—161., 200—211. (Eleje a múlt évi folyamban.)
Tanfi Iván. A természettan tanításában a szociális ismeretek gyakor

lati érvényesítése. Nevelés 31. évf. 9. sz.
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Thiering Oszkár dr. A természettan tanítása ipariskolákban. Magy. 
Iparoktatás XVIII. 340—343. 1.

Tóth Mihály. A kacsa ismertetése az első osztályban. Család és Isk. 9. sz. 
U. A. Tervezet, a) Természetrajz, h) Rajz. (V—VI. osztály.) Magy.

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 27—32. 1.
Vajda Emil. Kirándulási beszélgetés. (A növények életéből.) Nyíregy

házi polg. fiúisk. 1913/14. értés. 11— 15. 1.
Valkó Rezső. Tanítási tervezet. Tárgy : Természettan. Tanítás anyaga : 

A mágnesség. Néptanít. Lapja 28. sz.

Történelem.

Avar Gyula. A magyar nemzet története. IV. Béla, az ország máso
dik megalapítója. (Az V. osztály anyaga.) Néptanít. Lapja 14. sz. 

Baló József dr. Történelem. (Tárgy : A magyarok származása és ős
hazája. Osztály : V—VI.) Magyar Tanítóképző. Gyakorlóiskola 
113-118. 1.

Barczán Endre. Gondolatok a történettanítás reformjához. Tanáregyl. 
Közi. 47. évf. 541—543. 1.

Bembea, N. Legendele çi tradijiile poporale. (Disertatie impreunata 
cü lectii practice. Telegr. Komán 117—120. sz.

Bobanya, Torna. Legendele ji traditiile poporale. Telegr. Komán 131. sz. 
Botár Imre. Az. egyetemes történelem középiskolai anyagának kisze

melése. Kaposvári áll. gimn. 1913/14. értés.
Bursics Ernő. A történettanítás erősítése a népiskolában. M. Pæd.

498 505. 1. (Külön is megjelent 8-r. 12 1.)
Butta, Joan. Legendele ji tradi|iile poporale. Telegr. Rom. 124., 125. sz. 
Cseppán Rezső. A történelem tanítása a népiskolában. Pályadíjnyertes 

mű. Pozsonyvárm. Népoktatása III. 6. sz.
Csóka Lajos. Az egyetemes történelem tantervének és az utasítások

nak módosítása. Magy. Középiskola 193 206. 1.
Dékány István. A történelemfilozófia tanítása. Új Élet VII. 577—590. 1.
— A történelmi oktatás reformja. M. Figyelő II. 180 197. 1.
— Elvi megjegyzések a történelmi oktatás reformjához. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 885 —891. 1.
Fogl János. Közgazdaságtan a nópoktató intézetekben. Népoktatás 

(Lugos) XIX. 7. sz.
Ghibu, Onisifor. Legende ÿi traditii poporale. Telegr. Kom. 112. sz. 
Görög Imre. A középiskola reformjához. A történettanítás. Budapesti. 

Szemle 159 köt. 142 -145. 1.
Grau Géza. Alkotmánytan. (Anyag : a telekkönyv. Osztály : V VT.)

Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 17—21. 1. .
Keleti Adolf. A magyar történelem tanításáról. Uj Élet VII. 616—625.1. 
Laurentzi Vilmos. A történelem tanításának reformjához. Uj Élet VI. 

428 444. 1.
Lederer Mór. A történelem tanítása a népiskolákban. Pozsonyvárm. 

Népoktatása III. 11. sz.
Micanu, Adrian. Legende ji traditii poporale. Telegr. Rom. 133. sz. 
Novy Ferenc dr. Történettanítás képszemlélet alapján. (Ősmagyarok 

műveltsége.) Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 1 -6 . 1.
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Oana, Vasile. Legendele çi traditiile poporale. Telegr. Rom. 127. sz. 
Pazár Dezső. Magyarország történelmi nevezetességű helységei. Szek- 

szárd, 1914. Molnár-ny. (8-r. 16 I.) (Л történettanítás megkönnyí
téséhez.)

Pintér Jenő dr. Történeti olvasmányok a középiskolai tanításban.
Budapesti VI. kér. főreálisk. 1913 14. értés. 6—12. 1.

Re§iga, George. Legendele î traditiile poporale. Telegr. Roman 113., 
114. sz.

Szőke József. A történettanítás módszere. Tanügyi Értés. (Szatmár) 3. sz. 
Takáts György dr. A történelemtanítás anyaga és iskolakönyveink.

Tanáregyi. Közi. 47. évf. 381—389. 1.
A történelmi reformbizottság memoranduma. Tanáregyi. Közi. 47. évf. 

594-600. 1.
Tóth Kálmán. Néhány szó a történelem- és földrajzoktatás reform

jához. Podolini kegyr. főgimn., 1913/14. értés. 11—21. L 
U. A. Alkotmánytan. (Tervezet: Állami adók. Osztály : V—VI.) Magy.

Tanítóképző. Gyakorlóiskola 155—158. 1.
Vajda György dr. A történettanítás reformja. Tanáregyi. Közi. 47. évf. 

392 1.
Vasicsek József. Tévedés a tanításban. Népnevelő 4., 5. sz. (Könyves 

Kálmán a boszorkányokról. Szt. István megkereszteltetése. A szent 
korona küldése.)

Vallás.

Ábrányi Aladár. Izsák házassága. Mintalecke a bibliatörténetből. 
Elemi iskolai II. oszt. Izr. Tanügyi Értés. 50—55. 1.

Alexy Lajos. Vallástanítási módszerünk reformálása kapcsolatosan az 
evang. elemi iskolák vallástani vezérkönyve megírásának pályázati 
kiírásával. Evang. Népiskola 15., 16. sz.

Aubermann Miklós dr. A hitoktatási kongresszusok értéke. Kath. Ne
velés 177— 183. 1.

— Az én methodusom. Kath. Nevelés 396—405. 1. (Vallástanítás.)
Bányász Endre. Hitoktatásunk érdekében. Egri Egyházm. Közi. 7., 10. sz.
Barbu, dr. Petru. Chestiunea manualelor de reiigiune pentru çcolile 

medií. Caransebes, 1914. Típogr. diecez. (8-r. 31 I.)
Bcnczédi Pál. A vallástanítás története. Kereszt. Magiető 347—359. 1.
Bene Mihály. Hitoktatásunk. Egri Egyházm. Közi. 11. sz.
Beméit István. A vallásoktatás ellen. Prot. Egyh. Isk. Lap 25. sz.
Bilkei Ferenc. Vezérkönyvek az elemi iskolák számára. Kath. Nevelés 

60—72. 1. (Vallásoktatás.)
Boros I. Mihály. A szertartások a vallásos nevelés szolgálatában. Izr. 

Tanügyi Értés. 194—199. 1.
Carolyn. Tanítsuk a hitoktatást az elemi iskolák I—II. osztályában 

a fonomimikához hasonló módszerrel. Kath. Nevelés 41—46. 1.
Czenk. A vallástanítás elleni mozgalom. A Cél 441—444. 1.
Czifrák János dr. A hitoktatás nyelve. Alsólendvai Híradó 19. sz.
Dobay Károly. Gyakorlati tanítás. (Ismerkedés. A hittanórák célja. 

Ki az Isten? Élső óra az I. oszt.-ban.) Kath. Nevelés 419—421. 1. — 
(Második óra az I. oszt.-ban.) U. o. 462—465. 1. — (III óra az I. 
osztályban.) U. o. 508—512. 1.
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Dobay Károly. A bérmálás szentsége. (Hitelemzés a IV. elemi osztály 
számára.) Kath. Nevelés 209—213. 1. — Jézus valóságos jelenléte 
az Oltáriszentségben. (Hitelemzés а П1—IV. elemi oszt. számára.) 
U. o. 251—246. L

Énekes János. A vallásoktatás kiküszöbölése az iskolákból és a laicus 
moral. Szabolcsi Hirl. 39—42. sz.

B'ilkorn Jenő. Vetítőgép a vallástanítás és nevelés szolgálatában. Kath. 
Nevelés 72. 1.

Földváry Ferenc. A vallásoktatás. (Viszonválasz Kis Lászlónak.) 
Tanító 6. sz.

Fülöy József. A vallásoktatás egyes kérdései. Dunántúli Protest. Lap 
47., 48. sz.

Gyulai László. Gyakorlati tanítás. (III—VI. osztály.) Kath. Nevelés 
311—323. 1.

Ilamrák Béla. Vallástanításunk helye az iskola. Ev. Őrálló 29. sz.
Imre Lajos. A vallástanítás és az iskola. Székely Tanügy 5 — 11. sz.
— A vallástanítás problémája. Prot. Szemle 529—552. 1.
K. J. Kell-e hitoktatás az iskolában ? Kecském. Napló 80. sz.
Kászoni János. A mai vallásoktatásról. Közművelődés 25. sz. — Miklós 

István. U. o. 26. sz.
Katona Zoltán. Vallástanítás és erkölcsnevelés. Tanít. Lapja 29., 30. sz.
Kiss László. A vallásoktatás. (Hozzászólás és válasz Földvári Károly 

cikkére.) Tanító 4. sz.
Kovács Péter. Vallástani osztályozás a középiskolában. Kath. Nevelés 

234-241. 1.
Krón Ferenc. A hitoktatás kiküszöbölése. Evang. Őrálló 22. sz.
Kúthi Zsigmondi. A vallásoktatás és az iskola. Nemz. Iskola 23. sz.
— Miként tanítom a bibliát az elemi iskolában ? Izr. Tanügyi Értés. 

13—15. 1.
Madarász István dr. Segédkönyvek a középiskolai alsó osztályok hit

tanításához. Kath. Nevelés 18—29. 1.
Makay I.ajos dr. Az iskola és a missziók. Kath. Nevelés 416—418. 1.
Márton Mátyás. Két bibliai lecke. 1. Adám és Éva a paradicsomon 

kívül. 2. Kain és Ábel. Népoktatás 324 — 328. 1.
— Egy hittani lecke. Az eredeti ősbűn. Népoktatás 34— 36. 1.
— Hittani lecke. (Bálványozás. — A Megváltó várása. - Szűz Mária.) 

Népoktatás 410—414. 1.
Máté Lajos. Népiskolai hitoktatásunk tanterve. Unit. Egyh. 6. sz.
Nagy, Karl. Reflexionen über unsere Pflicht den Religionsunterricht 

zu erteilen. Kirchl. Blätter 11. sz.
B. Nagy Mihály. Normák a vallás- és egyházi ének tanításához. Ref. 

Szemle 32—35. sz.
Németh István. Népiskolai hitoktatásunk tanterve. Unit Egyh. 4. sz.
Némethy Ernő. A bibliai szemléltető képek értéke a valláserkölcsi 

nevelésben. Kath. Nevelés 74—77., 204—208., 249—251., 305—309.1.
Novák Gyula. A vallástan kiküszöbölése. Evangélikus Népiskola 

10. szám.
ö. A főv. elemi iskolák vallásoktatásáról. Izr. Tanügyi Ért. 55 57. 1.
P. M. Catehizarea ín çcoalele módii. Biserica çi çcoala 12. sz.
Pálfy János. Hogyan végezzük a hitoktatást eucharisztikus szellem

ben? Kath. Nevelés 94—98., 126—130. 1.
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Papp Kálmán, Az elemi iskolás gyermekek imakönyve. Kath. Neve
lés 7—18. 1.

Popa, Nicolae. Chestia catehizarii in ^colile noastre elementare. Cul
tura Crestina 243—248. 1.

Porubszky Géza dr. Hogyan lehetne megoldani a fővárosi iparos- 
tanoncok hitoktatásának kérdését? Kath. Nevelés 241—244. 1.

Prisen, Rada. Istorioare despre Moise. Yatra Scolara 139—145. 1.
Pteancu, Georgiáé M. Scoaterea studiului religiunei din jcoli. Cultura 

Crestina 337—341. 1.
— Instruc^ia catechetica elementarii. Cultura Crestina 275—281. 1.
Salmen, Hans. Zum Religionsunterricht. Schul- u. Kirchenbote 21. sz.
Sebestyénné Stetina Ilona. A vallásoktatás kérdése. Nemz. Nőnevelés

257- 261. 1.
Szász Ferenc és Nagy Károly. Reflexiók « Vallástanítási kötelezett

ségünk »-hoz. Reform. Szemle 7. sz.
A szülők tiltakozása a hitoktatásnak az iskolából való kiküszöbölése 

ellen. Népnevelő 17., 18. sz.
Tóth Lajos. Vallásoktatási kötelezettségünk. Reform. Szemle 4., 5. sz.
Töttössy Miklós dr. Irányelvek az apológia egyes fejezeteinek tanítá

sában. Kath. Nevelés 146—151. 1.
A vallás szükségessége gyakorlati nézőpontból. Népoktatás 187. 1.
A vallást ne engedjük kiszorítani az iskolából. Budapest, 1913. Kereszt, 

tanítók orsz. egyl. (8-r. 96 I.) 20 fill.
Vargha Tivadar. Vallásoktatás. Hevesmegy. Tanügy 6. sz.
Vass József dr. A legújabb magyar «problema». Gör.-kath. Szemle 20. sz. 

(Az iskolai vallásoktatás kérdéséről.)
Vécsy Ferenc. Katekizmusunk és bibliánk. Egri egyházm. Közi. 11. sz.
Veress Károly. Különválasztandó-e a hittani és erkölcstani oktatás a 

népiskolában s ki tanítsa azokat? Borsodmegy. Tanügy 1. sz.
Vörösván/ Ernő. Kell-e hitoktatásügyi vita a katholikus egyházat illető

leg? Kath. Nevelés 78 94.. 130—146., 290—305., 353—366. 1.
Weinei, Dr. H. Zur Reform des Religionsunterrichtes. 1912. — Ism. 

Lux Gyula. Család és Iskola 7. sz.
Zigány Zoltán. Hamis lobogók. Tanítók Lapja 36., 37.

3. Isk o la i törvén yh ozás, szerv ezet, fe lü gyelet.

Albrecht Vilmos. Eszmefuttatás a 8 oszt. elemi körül. Kereszt. Tanító 1. sz.
Alexander Bernát. A középiskola. M. Figyelő II. 87—98. 1.
— A nagy iskolai kérdés. M. Figyelő III. 319—329. L
Apáthy Istvám dr. beszéde. Előadta a Budapesten 1914. évi május hó 

2-án az iskolák államosítása és felekezettelensége érdekében tartott 
népgyűiésen. Budapest, 1914. Világosság-ny. (8-r. 15 I.) (Megjelent 
az Uj Korszak máj. 22. sz.-ban is.)

B. V. A fővárosi tanítók szolgálati szabályzata. Tanító 14., 15. sz.
Bakács István dr. A felső kereskedelmi iskolák és a közgazdasági 

egyetem. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 401 — 405. 1.
Balassa József. Az egységes jogosítás és a középiskola tagozódása. 

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 341 -345 1.
Balogh Jenő. A katholikus tanítóság megszervezése és a tanítóság szo

ciális intézményeinek megalkotása. Népnevelő 1. sz.
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fíurkász Ernő. Középiskolaiak a polgári iskolában. (Válasz Krorn- 
paszky Ede cikkére.) Polgárisk. Közi. 60. 1.

Bartha József dr. A státusrendezés ügye. Tanáregyl. Közi. 47. óvf. 
259—266. 1.

— Az oklevél nélkül eltöltött helyettes tanári évek beszámítása. 
Tanáregyl. Közi. 47. évf. 389—391. 1.

Bedeleán Domokos. Iskolalátogatók. Tanítótestületi Értesítő (Torda) 
1. szám.

Benedek István. Az állami elemi iskolai igazgatók. Nemz. Iskola 4. sz. 
Beregi Nátán. Népoktatásunk államosítása. Tanító 6. sz.
Bertalan Vince. Balthazár Dezső és az iskolák államosítása. Nép

nevelő 17. sz.
— Válasz egynémely támadásra. Népnevelő 1— 6. sz. (Iskolák államo

sításáról ; szekularizációról, vallásoktatásról.)
Bitter Illés. A középiskolai reform. Kath. Szemle 113— 126. 1.
Bódi Antal. Az állami iskolai igazgatók. Nemz. Iskola 8. sz.
Boros:s Géza. Az áll. iskolai gondnokságokról. Nemz. Iskola 9. sz. 
Csontos Alajos. A miniszter reformtervei. Nemz. Iskola 3. sz.
Csűri Bálint. A középiskola reformjához. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 

470—477. 1.
Derfler Alajos. A polgáriskoláról. Nagyszombati polg. fiúisk. 1913/14. 

értés. 3—7. 1.
Dóczi 1. A középiskolai reformról. (Orsz. Beform. Tanáregyl. Év

könyve. 18. évf.
Dreisziger Ferenc. A békési pontok Budapesten. Népoktatás 221—225. 1.

(Az iskolák teljes államosítása ügyében.)
Ebergényi Sándor és Antal. Iskolai számvitel. 1914. Ism. Néptanít. 

Lapja 33. sz.
Egner, Alessandro. Le scuole medie in Ungheria. Bivista Pedagogica.

1913. jul. 15. (Lásd Kovács Géza alatt.)
Elek Gyula. A szolgálati idő. Család és Iskola 7. sz.
Ember Károly. Teendőink a kath. iskolák megvédésére és fejlesztésére. 

Népnevelő 13. sz.
Em yei Jenő dr. Szükséges-e új középiskolai típus ? Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 673—677. 1.
Fehér Gusztáv dr. Egyetemeink és a katholikus érdekek. Magy. Kultúra 

481—492. 1.
Feyér Sándor. Az állami el. iskolai igazgatók. Nemz. Iskola 7. sz. 
Figyelő. Észrevételek a középiskola reformjához. Tanáregyl. Közi. 47. 

évf. 648 650. 1.
Fodor János. A polgáriskola reformja városunk szempontjából. Kózdi- 

vásárhelyi áll. polg. fiúisk. 1913/14. értés. 3—9. 1.
A fővárosi tanítók szolgálati pragmatikája. Népoktatás 141 — 143. 1.
A fővárosi tanítók szolgálati szabályzata. Uj Korszak 2. sz.
Fülöp József. Az elemi iskolák államosításának kérdéséhez. Dunántúli 

Protest. Lap 5. sz.
Grósz Emil. Az új egyetemek szervezése. Búd. Szemle 157. köt. 297 — 

302. 1. (Külön is megjelent. 8-r. 6 1.)
Grosz, Emile de. Les nouvelles universités hongroises. Bevue de 

Hongrie. XIII. No. 1. 47—51. 1.
Háda József. A főváros szakfelügyelete. Nemz. Iskola 8. sz.
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Hajts Béla. Eszmebombák az egységes középiskoláról megnyitandó 
szóharchoz. Polgárisk. Közi. 113— 117. 1.

Henz Mátyás. A polgáriskola reformjához. Polgárisk. Közi. 12—16., 
175 179. 1.

A hétosztályú polgári leányiskola. Nemz. Iskola 23. sz.
Hídvégi Aurél. Az igazgatói állások betöltése. Nemz. Iskola. 4. sz. 
Horváth Dezső. A közigazgatási reform és a kir. tanfelügyelet. Nemz. 

Kultúra 171 176. 1.
i. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 50. évfordulója — és a polgáriskola.

(Monográfia.) Polgárisk. Közi. 305—309. 1. (Győri Vilmos). 
i. s. A pedagógia a debreceni egyetemen. M. Pædag. 313. 1. 
Iskolafelügyelők. Népoktatás (Lugos) XIX. 17. sz.
Jankovicli Béla dr. A középiskolákróh Tanáregyl. Közi. 47. évf. 1—4. 1. 
Jurassa Endre. Iskolaigazgató. Útmutató a római és görög szertartású 

katholikus elemi népiskolák igazgatása során felmerülő irásmunkák 
szabályszerű ellátására. Eger, nyomda r.-t. 1914. (8-r. 270 I.) 4 K. 
Ism. Zoványi Lajos. Család és Iskola 17. sz.

Kf. A jogosítások rendszere. M. Pædag. 295--297. 1.
К. I. Felekezetnélküli állam inépoktatás. Protestáns Egyh. Isk. Lap 

20. szám.
Kallós Ernő dr. Leánygimnáziumunk. Székely Napló 91. sz.
Kallós Zsigmond dr. A leánygimnáziumok felügyelete Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 428—430. 1.
Kántor Irma. A polgáriskolák reformtervezete nemzetközi megvilágításban. 

Győr, 1914. Tóth J. (8-r. 16 I.) 20 f. (Megjelent a győri polg. leányisk. 
1913 14. értés. 6—16. 1. is.)

Káplány Géza. Pedagógiai előítéletek és a középiskola reformja. Huszad. 
Száz. 30. köt. 648—657. 1.

Karosai Ervin. A középiskolai reform legégetőbb kérdései. Tanáregyl. 
Közi. 47. évf. 423-427. 1.

Keleti Adolf. A középiskolák reformja és a polgári iskolák. Uj Elet 
VI. 549 551. 1.

Kemény Ferenc. Képtelenségek megszüntetése. (Néhány észrevétel a 
középiskolák reformjához.) Tanáregyl. Közi. 47. évf. 535—539. 1.

— Keformláz. Néptanít. Lapja 15. sz.
Kepes Ernő. A középiskolai reform. Uj Élet VH. 765—774. 1. 
Kerschensteiner, Georg. Grundfragen der Schulorganisation. 3. Aufl. — 

Ism. Gyulai Aladár. Bud. Szemle 157. köt. 157—160. 1. 
Kerschensteiner vezérelvei az «Egységes nemzeti iskoláról». Uj Élet VII. 

652—654. 1.
Király Károly. A polgári iskola reformja. IH. rész. Miskolci áll.

polg. fiúiskola 1913/14. értés. 3 20. 1.
Klauber Frigyes. A középiskolai reform, kérdéséhez. Egri főreálisk. 

1913 14. értés. 3 -3 9 . 1.
Koch János. A horvátországi iskolákról. Család és Iskola 4. sz.
— A tanítók helyzete Horvátországban. Család és Iskola 7. sz.
Kolb Lajos. A gazdasági irányú reform polgáriskoláról. Báni áll. polg.

fiúisk. i 913/14. értés. 3—5 1.
Kötse István. Az új rendtartás. Magy. Tanítóképző 435—446. 1. 
Kovács Alajos. A szolgálati pragmatika. Nemz. Iskola 27. sz. (Tervezet.) 
Kovács Géza dr. A középiskolák Magyarországon. Tanáregyl. Közi.
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47. évf. 347. 1. (Egner Alessandro : «Le scuole medie in Ungheria» 
című cikkre tesz megjegyzéseket.)

Kováts S. János dr. Az osztályfőnöki tisztségről. Keresk. Szakoktatás 
22. évf. 117— 121. 1.

Kövér Sándor. Polgári leányiskolái reform. Zilahi áll. polar, leányisk. 
1913 14. értés. 3 - 6 .  1.

A középiskola reformja. Közműveltség 189— 193. L 
A középiskola reformja az Országos Közoktatási Tanácsban. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 179—184. 1.
A középiskolai oktatás reformja. Felekezetektó'l független erkölcstan az 

iskolában. Budapest, 1914. Progressio-páholy. (8-r. 79 I.)
Krywald Ottó. A hittanári állások rendezéséhez. Kath. Nevel. 245—248.1. 
Lád Károly. Budapest iskoláinak jövője. Az Újság 76. sz.
Lukovits Endre. Az állami igazgató-tanítók. Nemz. Iskola 1. sz. 
m. Az 1913. évi XXXVII. t.-c. végrehajtása. Vasmegy. Tanítók 

Lapja 9. sz.
Málnai Mihály dr. A szakfelügyelet. Magy. Tanítóképző 446—450. 1. 
Marczinkó Ferenc dr. Tanárok és bírák. (A két státus rangsora.)

Tanáregyl. Közi. 47. köt. 766 — 770. 1.
Márki Sándor dr. A középiskolák reformja. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 

215—218. 1.
Mezey Lajos. A főváros pénzügyi bizottsága és a polgáriskolai tan

személyzet nyugdija. Polgárisk. Közi. 81—84. 1.
Az ipar-technikai irányú reform. Polgárisk. Közi. 33—39. 1.

— A vallás- és közokt. miniszter a polgáriskoláról. Polgárisk. Közi. 
354-357. 1.

Mezey Mihály dr. Az állami igazgató-tanítók. (Hozzászólás.) Nemz. 
Iskola 5. sz.

— A népoktatási közigazgatás. Tanítótest. Értés. (Torda) 5. sz. 
Mohossi. Az iskolafelügyelők. Nemz. Iskola 11. sz.
Moldován Béla. Népiskolai felügyelők. Népnevelő 11. sz.
Nagy István. Szolgálati pragmatika. Népoktatás (Lugos) XIX. 12. sz. 
Nagy Lajos. A kísérleti polgáriskolákról. Polgárisk. Közi. 253—255. 1. 
Negro fiú, J. F. Cerem revizor fcolar. Foaia Scolast. 161—166. 1. 
Neubauer Elemér. A közigazgatás reformja és a népoktatás. Tanügyi 

Ért. (Szatmár) 6. sz.
— Iskolalátogatás. Tanügyi Ért. (Szatmár) 4. sz.
— Az államosítás felé. Tanügyi Ért. (Szatmár) 2. sz.
Ny. Az állami szolgálat mellőztetése a rangsorban. Polgárisk. Közi. 

198-204. 1.
A III. országos középiskolai tanári kongresszus határozatainak végre

hajtása. Tanárgyl. Közi. 47. évf. 505—525. 1.
Paál Sándor Statisztikai adatok gyűjtése kísérleti reformiskoláink 

ügyében. Polgárisk. Közi. 309 — 312. 1.
Pay Mózes. Hangok a középiskola reformjához. Székelykeresztúri unit.

főgimn. 1913 14. értés. 25—36. 1.
Patakfalvi Zsigmond. Általános államosítás. Tanító 22. sz.

Nyolcosztályú népiskola. Tanító 6. sz.
Pedagógus. Iskolai adminisztráció. Család és Iskola 2., 4., 6., 8., 10., 

12.,' 14., 16., 18., 20. sz.
Pergcr Miklós. Az iskolák államosításáról. Tanító 1., 5. sz.
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Petenykó látván. Iskolai hitesek: esküdtek, kurátorok. Nevelés 31. évf. 
10. sz.

Prohászka Lajos. Hol kezdődjék közgazdasági politikánk? Polgárisk.
Közi. 117— 119. 1. (A polgáriskolák kifejlesztéséről.)

R. Szakfelügyeletet kérünk. Gazd. Népiskola 12. sz. 
r—ly. Miért ne engedjük iskoláinkat államosítani? Gör. Kath. Nép

iskola II. 141 144.. 172—177. 1.
Rácz Lajos. A középiskola reformja. Sárosp. Kef. Lapok 1—5. sz. 
Raikicsné Hauser Mária. Igazgatónők az elemi iskolában. Nemz. 

Iskola 13. sz.
Raj Ferenc. A középiskola reformjáról. Budapesti VI. kér. főrelálisk. 

1914/14. értés.
Révy Ferenc. Széljegyzetek a felsőbb leányiskola és leánygimnázium 

reformálásának kérdéséhez. Bpesti áll. felsőbb leányisk. 1913 14. 
értés. 3—9. 1.

Röder Alfréd. A nyolcosztályú elemi népiskola kapcsolatban az ismétlő
iskola beszüntetésével. Iskoláink 3. sz.

Rózsa Ede. A fővárosi tanítók szolgálati szabályzata. Uj Korszak 6., 7. sz. 
Sárközy István. A polgári iskola és a középiskola reformja. Világ 44. sz. 
Schmidt Márton dr. A nyugdíjügy. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 254—259.1. 
Simon Lajos. A tanítóság reformtörekvései. Tanító 1. sz. (A tanítók 

szociális kívánságairól, a szolgálati szabályzat megalkotásáról, a 
kultúrpolitikáról. )

Solál. Szakfelügyelet és szolgálati szabályzat. Tanító 17. sz.
Somogyi Géza. A középiskolai reform és a népiskola. Magy. Pædag. 

220—228. 1.
Steiner Miklós. A középiskola reformja. (A győri tankerület 6. igazg. 

értekezlet jegyzőkönyve 5—35. 1. (Külön is megjelent. Szombat
hely, 1914. 8-r. 36 1.)

Szabályzat a debreceni és pozsonyi magyar királyi tudományegyetemek 
szervezetéről, tanulmányi és vizsgarendjéről. Bpest, 1914. Egyet. ny. 
(8-r. 32 I.)

Szabó Dezső. A középiskola reformjához. Huszad. Száz. 29. köt. 69— 73.1. 
Szabó Lajos. Három tanügyi Kérdés : iskolareform, internátus, vizs

gálat. Aszódi ág. ev. főgimn. 1913/14. értés. 3—32. 1.
Szalay Károly. Adalék a középiskolai oktatás reformjának kérdéséhez. 

1913. — ísm. Káplány Géza. Huszad. Száz. 30. köt. 259—263.1. — 
Teveli Mihály. Magy. Pædag. 101. 1.

Szalay Pál. Még egyszer a reformról. Polgárisk. Közi. 95—97. 1. 
Székely István. Miniszteri reformtervek és a tanárság. Tanáregyl. Közi. 

47.' évf. 146—160. 1.
Szenes Adolf. A reformközópiskola és a polgáriskola. Nagybecskereki 

polg. fiúisk. 1913/14. értés. 3— 12. 1.
Szigeti Rezső'. Felügyelet és reform. Polgárisk. Közi. 163—167. 1.
— A polgári iskola jövője. Nemz. Iskola 2. sz.
Szigetiig Karolina. A kultusztárca. (Arcképekkel.) Nemz. Nőnevelés 

262-269. 1.
Szobolorszky István. Szakfelügyelet. Nemz. Iskola 17. sz.
Szolgálati utasítás a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 

számvevőségének az erdélyi rém.-kath. státus igazgatótanácsához 
az erdélyi róm.-kath. alapok számviteli teendőinek ellátására az
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1913. évi státusgyülés által megalkotott vagyonkezelési szabályzat 
2. §-a alapján beosztott kirendeltsége számára. Bpest, Egyet.-ny. 
(8 r. 25 I.)

Sztáncsek Zoltán. A népoktatás államisága. Fogarasm. Népoktatás 
9 —11. sz.

(Tarrády János.) Maradjunk csak a felszínen. (Reformügyünk aktuális 
kérdései.) Szombathelyi polg. fiúisk. 1913/14. értés. 3 —6. 1.

Tas Ferme. A m. kir. kormány 1912. évi működéséről és az ország 
közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Polgárisk. Közi. 
211—213. 228—231. 1.

Telek Géza. Az igazgatói állások betöltése. (Válasz Hidvéghy Aurél- 
nek.) Nemz. Iskola 8. sz.

Theisz Gyula dr. A középiskolák reformja. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 
609—614. 1.

Tókos Izsák. Az állami iskolai igazgatók. (Hozzászólás.) Nemz. Isk. 
6. szám.

Tóth Tihamér dr. Laikus erkölcstan s az iskolák államosítása. Magy. 
Kultúra 329 - 332. 1.

Une nouvelle faculté à l’université des sciences technique de Buda
pest. Revue de Hongrie XIII. 416 429. 1.

Urbányi C. József. A pragmatika. Kereszt. Tanító 2. sz.
Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi 

népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi 
XXXVIII., 1876. évi XXVIII., 1907. évi XXVI. és az 1908. évi XLVI. 
törvénycikkek végrehajtása tárgyában. Kiadta a magyar kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter az 1909. évi április hó 30-án 53,000. sz. 
alatt kelt rendeletével. Budapest, 1914. Egyet.-ny. (8-r. 191 I.) 
2 К 12 fill.

Utasítás a fővárosi községi iskolai hatóságok számára az 1868 : XXXVIII. 
és 1876 : XXVIII. törvénycikkek végrehajtása tárgyában. Kiegészítve 
a fővárosi községi elemi és polgári nép- és rajziskolai tanítótestü
letek, igazgató, vezető- és osztály-tanítók működésére vonatkozó, 
továbbá a népiskolák belső szervezeti, igazgatási, rendtartási és a 
tanulók fegyelmi szabályaival. Budapest, 1914. Székesfőváros. 
(8-r. 79. 3 I.)

Vajay József. Az állami igazgatók. Nemz. Iskola 9. sz.
— A tanítók egyenetlenkedóse. Nevelés 31. évf. 6. sz. (Az igazgatók 

jogai és kötelességeiről.) — Budaváry László. U. o. 6. sz.
Vajthó Jenő. A középiskola reformja és a polgáriskola jövője. Polgár

isk. Közi. 225—228. 1.
Vécsy Ágost. Teendőink a kath. iskolák megvédésére és fejlesztésére. 

Népnevelő 23. sz.
Végh Ferenc. Az iskolák államosítása. Egyh. Közi. 28., 29. sz.
Zala Miksa. A középiskolai reform. Nemzeti Nőnevelés 359—371. 1. 
Zelenka Jánosi,é. A polgári leányiskola reformjához. Polgárisk. Közi. 

43—47. 1.
Zigány Zoltán. Népoktatásunk reformja. — Előadása és ennek meg

vitatása. Budapest, 1914. Uj Korszak. (8-r. 31 I.) 30 fill. — Ism. 
Magy. Pædag. 175. 1.

Zöllner Ernő. Pár szó a magán polgáriskolákról. Polgárisk. Közi. 
167 169. 1.

Magijar Paedagógia. XXIV. 6— 7. 28
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Zsigmondi Konrád. Az állami iskolai igazgatók. (Válasz többeknek.) 
Nemz. Iskola 8. sz.

—■ Az állami igazgatók. Nemz. Iskola 3. sz.

4. Tanító- és tanárképzés.

a) Tanítóképzés.

Barabás Endre. Gondolatok a néptanítóképző-intézeti szociális irányú 
nevelésről. Dévai áll. el. népisk. tanítóképző 1913.14. értés. 3—11.1.

Benkóczy Emil. Tanítóképző-intézeti értesítők szemléje. (1912—13.) 
Magy. Tanítóképző 17—24., 90—96. 1.

Brunovszky Rezső. A tanítóképző-intézeti növendékek gyakorlati kikép
zése. 1914. (8-r.) Lásd Urhegyi Alajos alatt.

Drozdy Győző. Az iparosinas-iskolai tanítóképzés. Nemz. Isk. 15. sz.
Gömöri Sándor. Tanítóképző-intézeti igazgatói értekezlet. Magyar 

Tanítóképző 266—277. 1.
Gondos Mór. Tanítóképzés. Néptanít. Lapja 9. sz.
Gy. A tanítók minősítése. Dunántúli Prot. Lap 17. sz.
Gyakorlati kiképzés. — A tanítás megfigyelése. Szegedi kath. tanító

képző 1913/14. értés. 8—12. 1.
Képesítő-vizsgálati szabályzat a m. kir. állami elemi népiskolai tanító- 

és tanítónőképző-intézetek számára. Kiadatott a valiás- és közok
tatásügyi m. kir. miniszternek 1914. évi május hó 4-én 31.152. sz. a. 
kelt rendeletével. Budapest, 1914. Egyet.-ny. (4-r. 104 I.) 3 К 30 f.

Kirchnerné S . Mária. A tanítóképző-intézetek magyar nyelvi oktatá
sának filozófiai vonatkozásairól. Magy. Tanítóképző 277—282., 
332 -336. 1.

Köveskuti Jenő. A tanítóképzés négyéves keretének kibővítése. Magy.
Tanítóképző 313—325. 1.

Lechnitzky Gyula. A kulturáltam megteremtése és a tanítóképzés. 
Magy. Tanítóképző 185—192., 257—266. 1.

Lehnhardt Károly. Érettségi bizonyítvány és tanítói oklevél. Evang. 
Népiskola 3. sz.

Marquai József. Az ifjúsági cserkészet a tanítóképzés szolgálatában. 
Magy. Tanítóképző 294— 298. 1.

Miben áll a gyakorlati kiképzés? Uj Élet VI. 95—99. 1.
Mihalik Lajos. A tanító- és tanítónőképző-intézetek kirándulásait ren

dező szabályzat. Magy. Tanítóképző 87—90. 1.
Mohar József. A tanítóképző-intézeti törvény megalkotása. Magyar 

Tanítóképző 326—332. 1.
— A gyakorlóiskola és tanítója. Magy. Tanítóképző 121— 132. 1.
Nikelszky Zoltán. Evangélikus tanítóképzésünk és a tanítónőképző 

szervezése. Evang. Orálló 9., 11. sz.
A pedagógiai szemináriumból. (Sajtóvélemények.) Uj Élet VI. 563— 

571. 1.
A pedagógiai szemináriumból. 1. Kerschensteiner látogatása. Uj Élet 

VI. 402—404. 1. 2. Meumann levele. U. o. 404—406. L
A pedagógiai szemináriumból. A könyvtár. Uj Élet. VI. 204—210. 1.
Pintér Lajos. A tanítóképzés reformja. Tanítótest. Ért. (Torda) 2. sz.
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Quint József. Normál tanmenet és normál tételsorozat. Magy. Tanító
képző 401—407. 1.

Répay Dániel. Normál tanmenet és normál tételsorozat. Magy. Tanító
képző 468- 477. 1.

Sc. Examenul de capacitate al învatâmântului elementar. Biserica §i 
çcoala 20. sz.

Scherer Sándor. A magyar tanítóképzés jelene. Uj Elet VII. 669—• 
671. 1.

Simándi Pál. A tanfolyamokról. Néptanít. Lapja 28. sz.
Sófalvy Izabella. A tanítónőképzés reformkérdései. Népnevei. Közi. 

31. évf. 7., 8. sz.
Szabályzat, Képesítő-vizsgálati — a latin és görög szertartású római 

kath. elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. 
Életbelépett a nagymélt. püspöki karnak 1912. évi április 25-én 
2564. szám alatt keit rendeletével. Kiadja az Országos Kath. 
Tanügyi Tanács. 1914. (Budapest, Stephaneum.) (4-r. 34 I.)

Szabályzat, Képesítő-vizsgálati a m. kir. állami elemi népiskolai 
tanító- és tanítónőképzőintézetek számára. Kiadatott a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszternek 1914. évi május hó 4-én 31,152. 
sz. a. kelt rendeletével. Budapest, 1914. (4-r. 104 I.) Hivat. Közi. 
melléklete.

Szabályzat a polgári leányiskolái és tanítóképző-intézeti női kézimunka
tanítónők képesítéséről. (Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter 1914. évi julius hó 14-én kelt 61,071. számú rende
letével. Budapest, 1914. Egyet. ny. (4-r. 32 I.) 80 fill.

Szabályzat, Rendtartási — am . kir. állami elemi népiskolai tanító- és 
tanítónőképző intézetek számára. Kiadatott a vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszternek 1914. évi május hó 4-én 31.152. sz. a. kelt 
rendeletével. Budapest, 1914. (4-r.) Hivat. Közi. 13. sz. melléklete.

Szappanos András. A falusi iskola és a tanítóképzés. Népt. Lapja 25. sz.
A tanítóképző-intézetek új rendtartása. Néptanít. Lapja 29. sz.
A tanítók műveltségi állapotának fejlődése. Tanító 40 42., 45 47., 

50—53. sz.
Tanítók tanulása. 1. Tariska Ferenc. Kultúráiét Beregben. 2. Avar 

Gyula. A bácsbodrogmegyei tanítók utazása. Néptanítók Lapja 
27. szám.

Téglás Lajos. Tanítóképzés. Tanügyi Értés. (Szatmár.) 1., 2. sz.
Urhegyi Alajos. A tanítói továbbképző tanfolyamok reformjáról. 

Néptanít. Lapja 31. sz.
— Válasz Brunovszky Rezső «A tanítóképző-intézeti növendékek gya

korlati kiképzéséről» c. füzetére. Magy. Tanítóképző 38 40. 1.
Útmutató a m. kir. állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző

intézetek képesítő-vizsgálataihoz kiküldött vizsgáló-bizottságok elnökei
, számára. Budapest, 1914. Egyet. ny. (8-r. 22 I.)
Útmutató a nem állami s fizetéskiegészítési államsegélyt nem élvező 

elemi népiskolai tanító és tanítónőképző-intézetek képesítő-vizsgála
taihoz kiküldött miniszteri biztosok számára. Budapest, 1914. Egyet, 
ny. (8-r. 28 I.)

Vancu, Petru. Care e cauza, de (çcoalele) institutele preparandiale 
nű sunt cercetate de mai multi elevi, iar tinerii de azi nu se 
aplica pecariera ínv&tátoreascá ? Reuniun. ínvatátor. 2. sz.

28*
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Wilde Margit. Beszámoló a Pedagógiai Szeminárium munkásságáról. 
Uj Élet VI. 571—573. 1.

Zigány Zoltán. A Pædagogium. Polgárisk. Közi. 84—87. 1.

b) Tanárképzés.
Czirbusz Géza dr. Tanárnevelés. Kelet Népe. VI. 196—198. 1.
Görög Samu dr. A tanárképzés kérdéséhez. Keresk. Szakokt. 22. évf. 

157— 159. 1.
Hamrák Béla. Vallástanárokat tanítóképzőinkben. Evang. Őrálló 24 sz. 
Kirschenheuter Ferenc. A tanárképzés reformja és amiről nem be

szélnek. Magy. Gyôgypædag. 133—138. 1.
Memorandum a tanárképzés ügyében. Polgárisk. Közi. 4—12. 1. 
Mitrovics Gyula. Református tanárképző-intézet. Lelkószegyl. Közlöny 

31. sz.
Négyéves tornatanárképzés. Herkules 6. sz.
Oravecz Károly. A tanárképzés reformjához. Keresk. Szakokt. 22. évf. 

230-232. 1.
Ottó József dr. és Bély Mihály. A tornatanárképzés reformja vázlatos 

javaslatai. (Az Országos Testnevelési Tanács munkálatai.) Budapest, 
(4-r. 26 I.)

Pózna József. A tanárok intézményes továbbképzése. Magy. Középisk. 
453—463. 1.

Tornatanárképzésünk jövője. Herkules. 3. sz.
Vélemények az elemi iskolai tanítóképző-intézeti tanárképzésről. Kézirat 

gyanánt. Budapest, 1914. Fritz-ny. (8-r. 62 I.)

5. Kisdednevelés.

Bardócz Pál. Beszámoló-féle a fővárosi óvónők továbbképző tanfolya
máról. Kisdednevelés 19., 20. sz.

-  Budapest gyermekvédelme. Kisdednevelés 21. sz.
Benkő Anna. Beszámoló. A hódmezővásárhelyi továbbképző tanfolyam. 

Kisdednevelés 24. sz.
Bodóné Tötössy Emilia. Igazgató és óvónő. Kisdednevelés 9. sz.
Czeizler Ilona. Magyar nyelvi oktatás idegenajkú gyermekekkel az 

óvodában. Kisdednevelés 1. sz.
Fábián fíezsöné. Gyermektanulmány. Kisdednevelés 2. sz.
Flache Elza. Az óvoda és az iskola közös munkálkodása. Petrozsény 

és Vid. 15. sz.
Forgách Julia. Gyermektanulmányozás az óvóban. A Gyermek 16—23.1.
füssyné Huszár Amália. Az óvodai hangsúly esztétikája. Kisded

nevelés 16. sz. és Néptanít. Lapja 29. sz.
Győry Erzsébet. Az óvónők szünidejéről. Kisdednevelés 12. sz.
Halász Sarolta. Jelentés a Halléban 1913 okt. 2—5. a német Fröbel- 

szö vétség által rendezett kongresszusról. Kisdednevelés 9. sz.
Hankovics Ödönné. Jeleseink. 1. Bardócz Pál. Kisdednev. 1. sz. —

2. Bárczy István. U. o. 2. sz. — 3. Pichler Ella. U. o. 4. sz. —
4. Irinyiné Hitter Cecilia. U. о. 7. sz. — 5. Hankovicsné Fábián 
Irma. U. o. 21. sz.
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Hankovicsné. Továbbképző tanfolyam. Kisdednevelés 4. sz.
Hüli Cili. 1. A szünidő kérdése. Kisdednevelés 6. sz. 2. Egy vidéki 

óvónő. 3. Zsomboryné Urschitz Anna. U. o. 7. sz.
Ignáczyné Szondy Izabella. Az óvónő és a társadalom. Kisdedn^velés 

12. sz.
Irinyi Sándorné. Magyaros alaki munka. Kisdednevelés 4  sz.
Jánossy Ferencné. Testnevelés az óvodában. Kisdednevelés 15. sz.
Jenes Zelma. A népiskola és az óvoda célja és haszna nemzetiségi 

vidéken ! Kisdednevelés 16. sz
Kiss Vilma. Lelki nevelés. Kisdednevelés 23. sz.
Kóbor Ilona. Néhány szó az óvodák felszereléséről. Kisdednev. 10. sz.
Kurácli Viktor. Karácsony az óvodában. Gör. Kath. Népiskola П. 

144-146. 1.
Málik Béláné. Szeretet a kisdedóvodában. Kisdednevelés 5. sz.

- Készlet az óvodai életből. Kisdednevelós 7., 8. sz.
Nagy Antónia. Külföldi kisdednevelő-intézetek. Kisdednevelés 10. sz.
Neumann Hilda. Törzslapok az óvodában. Kisdednevelés 1. sz.
Pataky Erzsébet. Kisdedóvó helyiségeink. Nevelés 31. évf. 3. sz.
Paulay Pál. Uj törekvés a kisdednevelós terén. Kisdednevelés 5. sz.
Ruda Győzöné özv. Játékszerek. Kisdednevelós 6. sz.
Steiner R. Regina. Hozzászólás a «Naplókhoz és rubrikákhoz». Kisded

nevelés 6. sz.
Számord Ignác. Ahitatrakeltés az óvodában. Kereszt. Tanító 7. sz.
Szemlér Erzsébet. A magyar óvónő és a magyarosítás. Kisdednevelés 8. sz.
Szerdahelyi Adolf. Mentsük meg az óvodát ! (Gyermekünnepélyek, 

gyermektanulmány.) Kisdednevelés 10. sz.
— Tisztázzuk az eszméket. Kisdednevelés 5. sz. (Szünidő megállapítá

sáról, alaki munkákról, gyermekünnepélyek kérdéséről.)
— A szünidő kérdése. Kisdednevelés 4. sz.
Szondy Ilona. A tanyai gyerek. Kisdednevelés 3. sz.
Tanterve, A kisdedóvónő-(kisdedóvó-)képző intézetek —. Kiadta a val

lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1891. évi 57,472. sz. alatt 
kelt rendeletével. Budapest, 1914. Egyet. ny. (8-r. 17 I.) 24 fill.

Tervezete, A r. kath. kisdedóvóintézetek és gyermekmenedékházak 
foglalkoztató anyagának . Budapest, 1914. Stephaneum. (8-r. 47 I.)

Utasítás a községi es állami kisdedóvodák és gyermekmenedékházak 
felügyelő-bizottságai (községi iskolaszékek és állami iskolai gond
nokságok) számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. törvénycikk 
végrehajtása tárgyában. (Kiadta a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1892. évi október hó 8-án 44.000 sz. a. kelt rendeletével.) Buda
pest. 1914. Egyet. ny. (8-r. 85 I.) 1 k. 20 f.

Völgyi Lajos. Az óvodai ünnepélyekről. Kisdednevelés 17. sz.
Zsomboryné Urschitz Anna. A kapocs. Kisdednevelés 15. sz. (Az óvoda 

és iskola között.) 6

6. Testi nevelés.

Albu Livius. Az iskolaorvosi intézmény továbbfejlesztésének szüksé
gessége. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 69—72. 1. — Tuszkai Ödön. U. 
o. 116. 1.

Amateur. A tanító és a testi munka. Gör. Kath. Népiskola II. 244 —246.1.



438 h e l l e b r a n t : p e d a g ó g ia i  REPERTORIUM.

Balázs Géza. «Néhány szó a tornatanításunkról». Magy. Siketnéma- 
Oktatás 1. sz.

Balogh János. Melyek azok az élettani jelenségek, amelyek a sportolás 
túlzottságára figyelmeztetnek? Ifjús. Testnevelés 1., 2. sz.

Bély Mihály. A mozgástanról. Budapest, 1914. Anglo-ny. (8-r. 30 I.)
60 fill. — (Különnyomat a Tanügy 31. évf. 2—9. sz.-ból.) 

Biringer Ferenc ár. A család feladata a fertőző betegségek leküzdésében.
Nyitrai polg. leányisk. 1913 14. értés. 3—32. 1.

Blaskó Mária. Tornatanítás és játék. Kereszt. Tanító 11. sz.
Bohn Ferenc. A testnevelés helye a neveléstudomány fejlődésében. 

Tornaügy 31. évf. 8—10. sz.
Braun Angéla. Torna. Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 145—149. 1. 
Burghart Adél. A leányok testi nevelésének néhány fontos kérdéséről.

Komáromi áll. polg. leányisk. 1913/14. értés. 3—19. 1.
Christián Jenő. Testnevelés. A svéd torna hatása a testi és lelki fejlő

désre. Nagyszebeni Messinger-intéz. 1913/14. értés. 3—16. 1. 
Cseló'tei Lajos dr. A svédrendszerű torna alapgyakorlatai. Budapest, 

1914. Szí. István-t. (8-r. 196 I.) 4 K. — Ism. Kf. Néptanít. Lapja 17. sz. 
Csendes Imre. A gyermekek testi fejlődésének arányai. Szilágyvárm. 

Tanügy 2., 3. sz.
Demény tí. A testnevelés szociális szerepe. Ford. Kiedl Oszkár. Tornaügy 

31. évf. 5— 10. sz.
Az egészségre való nevelés. Néptanít. Lapja 25. sz.
Ekamp Nándor. Iskolaorvosok. Keresztény Tanító 4. sz.
Elek Gyula. Az iskolaorvosi intézmény. Család és Iskola 9. sz. 
Engelberg Dezső. Az iskola és a testi nevelés. Pozsonyvárm. Nép

oktatás III. 11. sz.
Farkas Geiza. A középiskolai reformtervezet egészségügyi vonatkozá

sairól. Egészség 145—149. 1.
Fehér Géza. Az alkoholkérdés a fels. leányiskolákban. Nemz. Nőnevelés 

126 -131., 202 -208. 1.
Földvári Mihály. Az iskolai testgyakorlás és a tüdő vitális kapacitása. 

Egészség 276—278. 1.
— A középfokú iskolák olimpiádja. Ifjús. Testnevelés 25. sz.
Gáspár Jenő 8. oszt. tanuló. Melyek azok az élettani jelenségek, 

amelyek a sportolás túlzottságára figyelmeztetnek ? Ifjús. Test
nevelés 3. sz.

Geiger Edit. Jelentés a testnevelésről. Győri felső leányiskola 1913 14. 
értés. 23—28. 1.

Gouser. J. Alkoholfreie Jugenderziehung. 1913. — Ism. Sz. J. Uj 
Élet VI. 310. 1.

Grósz Gyula dr. Gyermekegészségtan. (Gyermektanulmányi Könyvtár 3. 
köt.) Budapest, 1914. Eggenberger. (8-r. Vili, 309 I.) 5 K. — Ism.
Néptanít. Lapja 19. sz.

Habán Mihály dr. Az iskolaorvosi intézmény és a középiskola reformja.
Tanáregyl. Közi. 47. évf. 528—532. 1.

Haraszti Sándor. Tornatanárokról. Polgárisk. Közi. 280—286. 1. 
Heller, Theodor. Pædagogische Therapie f. praktische Ärzte. 1912. — 

Ism. St. Uj Élet VII. 680. 1.
Hock Károly. A svédtornáról általában. Népoktatás 30—34., 71—75., 

124— 129. 1.
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Hotits Gábor. Nyári testgyakorlás. Pesti izr. polg. isk. 1913/14. értés. 
3 — 10. 1.

A honvédelem céljait szolgáló testi nevelés. A Hadsereg 7. sz. 
Iskolaközi versenyek. (dly.J Ifjus. Testnevelés 5. sz.
Jászay Károly. A középiskolások football játéka. Ifjús. Testnevelés 1. sz. 
Jellem Margit. A torna újjászületése. Tornaügy 31. évf. 5. sz.
— A leánytornázás. Ifjús. Testnevelés 5—8. sz.
Juha Adolf. A tanítóság és a kolera. Néptanít. Lapja 41. sz.
— Mintaleckék. Az ázsiai kolera. IV—VI. oszt. Néptanít. Lapja 44. sz. 
K. F. Országos testnevelési tanács. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 103—106. 1. 
K. P. A svédtorna határa. Herkules 2. sz.
— Az iskolai versenyek rendezése. Herkules 9. sz.
K. P  r. A testgyakorlatok módszertanából. Herkules 5—8. 11., 19., 

20. sz.
Karafiáth Máriás dr. Tüdővész és testi nevelés. Uj Élet VII. 643 649. 1.
Kautny Károly. Testnevelés. Pozsonyi polg. fiúisk. 1913 14. ért. 3— 12.1. 
Kemény Ferenc. Magyar testnevelési rendszer! M. Pædag. 505—521. 1.
— Nemzeti testnevelési rendszer. Egészség 333—337. 1.
A kereskedelmi iskolák testgyakorlásának tanterve. Herkules 10—14. sz. 
Kipiáni, V. Les tropismes chez les écoliers. 1912. — Ism. Domokosné 

Löllbach Emmi. A Gyermek 44. 1.
Kmetykó János. A svéd irányzatú testgyakorlás az elemi népiskolákban. 

Magy. Tanítóképző. Gyakorlóiskola 68—74. 1.
- Dánia testnevelési ügye. 1912. Ism. Kemény Ferenc. M. Pædag. 

371-373. 1.
Konrádi Pániéi. A tanuló ifjúság fejlődése és ellenőrzésének módja.

Egészség 245—252. 1. és Család és Iskola 1. sz.
Lagrange, F. A gyermek és ifjú testgyakorlásának egészségtana. Ford.

Karafiáth M. Ism. Fuehsné. Magy. Tanítóképző 40- 44. 1. 
Leánytornázás és tánc. Ifjús. Testnevelés 11., 12. sz.
Lederer Mór. Az iskola és a testi nevelés. Pozsonyvárm. Népokt. III. 6. sz. 
Lenkei Lehel. A tanulóifjúság a felnőttek sportegyesületeiben. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 677—680. 1.
Mathiasz Artur. A kötele ö játékórák Ugye. A gyó'rtankei Illeti közép

iskolák igazgatóinak 1914. évi (IV.) értekezleten tárgyalásra kerülő 
póttétel. Szt-Gotthárd, 1914. Wellisch-ny. (8-r. 12 I.) (Különnyomat 
a győri tankerület 6. igazg. értekezl. jegyzőkönyvéből 35—42. 1. 

My. Az ifjúsági sport a pedagógiai pszichológia álláspontjáról. Uj Élet 
VI. 530-532. 1.

Nagy Béla dr. A testnevelési főiskola. Budap. Hirl. 88. sz.
Népies testgyakorlatok. Herkules 7. sz.
Nergerl Vilma. A tanító és a tuberkulózis. Néptanít. Lapja 29. sz. 
Neumannc Zsengeri Irma. A leányok testnevelése. Egészség278—283.1. 
Pataky Béláné. A mai nő és a modern testnevelés Egészség 265—275. 1. 
Patakig Dezső. Testi nevelés a kiskunhalasi ref. főgimnáziumban. 

He kules 2. sz.
Puháin Sándor dr. Modern gondolatok a gyermek testi neveléséről. 

Lugosi gimn. 1913 14. értés.
Révész Emil. Az iskolaorvosi intézményről. Keresztény Tanító 9. sz. 
Rizner János. A testnevelés fontossága. Vasmegyei Tanítók Lapja 

12. sz. X
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Schmidt, F. A. Das Schulkind nach seiner körperlichen Eigenart u.
Entwicklung. 1914. — Ism. x. y. Néptanít. Lapja 21. sz. 

Schuschny Henrik. Iskola és egészség. Budapest, 1914. (8-r.) — Ism. 
Család és Iskola 10. sz. — Biró Samu. Izr. Tanügyi Értés. 180. 1.

— A testi nevelés ügye. Herkules 9., 10. sz.
Sjoányi Géza. Iskola és egészségügy. Evang. Népiskola 17., 18. sz. és 

Nyirvidék 44., 45. sz.
Stankovics Szilárd. A testgyakorlás kézikönyve. 1913. — Ism. Bihari 

Gyula. M. Pædag. 309. 1 — F. M. Ifjús. Testnevelés 9. sz. —
S. J. Nemz. Nőnevelés 83. 1.

Sturm József. Egy testnevelési reform. Magy. Siketnéma-Oktatás 7. sz. 
Szeghö István. Az alkoholizmus és az iskola. Magy. Kisdednevelés 8. sz. 
Szobolovszky István. A gyermek-sportok. Gyermekvédelem 8., 9. sz.
— A gyermekek nyári üdülése. Gyermekvédelem 7. sz.
Tervezet a középiskolai sportkörök által rendezendő iskolai labdarúgó 

és füleslabda kerületi, majd országos bajnokságához, (s—r.) Ifjús. 
Testnevelés 10. sz.

Testnevelési korosztályok. Herkules 1. sz.
Tuszkai Ödön dr. «Az egészségtan is tekintetbe veendő». Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 539—541. 1.
— Iskola és egészség. Uj Élet VI. 236—252. 1.

-  Iskolaegészségi könyvtár. I—VI. fűz. — Ism. Konrádi Dániel. 
Magy. Pædag. 172. 1.

Ujfalvi István. Iskolai betegsegélyző. Család és Iskola 6. sz. 
Unycrmann József. Euritmikus tornagyakorlatok. Magy. Gyógypedag. 

176-185. 1.
Váczy István. A gyermekek játékáról. Népoktatás 396—403. 1. 
Vajticzky Emánuel. Az iskola egészségügye és a tanító. Néptanít. 

Lapja 11. sz.
Verő. Gyakorlati tanácsok a korlát-tornázáshoz. Ifjús. Testnevelés 3. sz. 
Vida Lajos. Iskolai higiénia. Kereszt. Tanító 12. sz.
Waldmann Fülöp. Gyógyítson-e az iskolaorvos? Egészség 150—157. 1. 
Walló Albert. Az ifjúsági önképzőkörök az antialkoholizmus szolgá

latában. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 891—895. 1. 7

7. Nőnevelés.

Apponyi Albertné^gr. Elnöki megnyitó. (A magyar nőegyesületek 
szövetsége közgyűlésén.) Nemz. Nőnevelés 429—431. 1.

Arató István. A középfokú nőnevelés Németországban és hazánkban.
Kőszegi ág. ev. felsőbb leányisk. 1913/14. értés. 3—34. 1.

B. J. A cinkotai nőnevelő-intézet. (Zichy Sarolta grófnő beszédével.) 
Nemz. Nőnevelés 59—62. 1.

Blaskó Mária. A polgári leányiskola Mária-kongregációja. Temesvár- 
belvárosi r. k. polg. leányisk. 1913 14. értés. 3 15. 1.

Domby László. A miskolci ref. felsőbb leányiskola leánygimnáziummá 
fejlesztésének kérdése. Sárosp. Ref. Lapok 8., 9. sz.

Dörfer Janka. Az öltözködés és a takarékosság. Nemz. Nőnevelés 
138—142. 1.

F. Gy. dr. Leány-kollégium. Debrec. Protest. Lap 10. sz.



HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTORIUM. 4 4 1

Freund Bemát. Több életpálya a női nemnek. Tanító 6., 7. sz. és 
Szilágyvárm. Tanügy 2. sz.

Grazselli Miklós. A nők gazdasági képzése. Nemz. Nőnev. 353—355. 1. 
Gyulai A. Kerschensteiner előadása a nőnevelésről és a leánygyermek

védelemről. Nemz. Nőnevelés 328. 1.
Havas Irma. A polgári leányiskolái utasítás. Uj Élet YX 351—366. 1. 
Janet, E. Stuart. Über die Erziehung kath. Mädchen. Übers, v. Schaff - 

goth M. Gr. 1914. — Ism. dr. Jehlicska Ferenc. Kath. Szemle 
311. L és Népnevelő 10. sz.

Jaschik Almos. A nő az iparban és az iparoktatásban. Magyar Ipar
oktatás XVILL 161 165., 193—199., 225—231. 1.

K. A hétosztályú polgári leányiskola tanterv-javaslata. Uj Élet YI. 
551. 1.

—- Leányok szabad iskolája. Uj Élet VI. 557. 1.
Kf. A nők előkészítése a társadalmi közjóléti munkára. Néptanit. 

Lapja 7. sz.
Kálmán Etelka. Néhány komoly szó a leányok neveléséről. (Mezőtúri 

áll. fels. leányisk. 1913/14. értés.)
Kirchner Béla. A női kereskedelmi szaktanfolyamok az 1912/13. tan

évben. Magy. Iparoktatás XVIII. 270 -275. 1.
Kiss Albert. Nőnevelésünk. Lelkészegyesületi Közi. 29. sz.
Kőhegyi József dr. Katholikus hitélet a felsőbb leányiskolákban. (Buda

pest. 8-r. 11 I.)
Koncsek Lajos, Az elemi iskolai háztartástan módszere s a többi taní

tási tárgyakhoz való kapcsolatai. Budapest, 1914. Székesfőváros. 
(8-r. 34 I.) 1 kor.

Kovács Bélánk Tanítónői cölibátus. Pozsonyvárm. Népokt. III. 10. sz. 
Kovács Józsefné dr. — Tüdős Ilona. A nők mezőgazdasági nevelése. 

Csiki Lapok 4., 6., 7. sz.
Krammer József. Leányoktatásunk egységes szervezése. Magy. Pædag.

257 -263., 335—351. 1. (Külön is megjelent 8-r. 27 1.)
A «Leányotthon» jövőjének biztosítása. Család és Iskola 6. sz. 
Mamsák Pál. Gazdátlan levelek. Soproni áll. fels. leányisk. 1912/13.

értés. (A felsőbb leányiskola céljáról.)
Meschendorf er, Ad. Warum wir eine Höhere Mädchenschule brauchen. 

Die Karpathen 7., 556—559. 1.
Miltenberg Karola. Gyakorlati leánynevelés. A felnőttek oktatása. 

Gazdas. Népiskola 15. sz.
Nagy Gizella. A család és az asszony. Nemz. Nőnevelés 48—52. 1. 
Neumann Árminné dr. Leányaink valláserkölcsi nevelése. Izr. családi 

naptár 1914/15. 93—97. 1.
Osváthné К holen Albina. Gyakorlati irányú nőnevelés. Nemz. Nőnev. 

372 379. 1.
Pfisterer Lajosné. A feleség. Nemz. Nőnevelés 103 114. 1.
Plosz Ilona. Feminizmus melletti és ellenérvek kis átnézete. Szilágy

várm. Tanügy 4. sz.
fíozsonday István. Az udvarhelymegyei tanítók leány-internátusa. 

Udvarhelyi Népnevelés 49—52. 1.
Schwarz Mária. A tanítónő munkája falun I Győregyházm. Tanügy 4. sz. 
Sebestyénné Stetina Ilona. Leányaink szociális neveléséről. Nemz. 

Nőnevelés 31—41. 1.
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Személy Kálmánné, özv. Tanuló leányaink szórakozása. Nemz. Nő
nevelés 169 —177. 1.

Szókéné Szuknovich Mária dr. A háztartási ismeretek gyakorlati 
iránya. Kispesti polg. leányisk. 1913,14. értés. 18 —26. 1. 

Szomolányi Sarol'a. Asszonyokról — asszonyoknak. Nemz. Nőnevelés 
224 228. 1.

Tanterv-javaslata, A hétosztályú polgári leányiskola . Készítette az 
Országos Polgári Iskolai Egyesület reformbizottsága. Budapest, 1914. 
Stephaneum. (8-r. 19 I.)

Terve, A polgári leányiskolái tanítás — s a  reá vonatkozó utasítások. 
Kiadattak a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 1908. 
évi 40,483, sz. és 1914. évi 4000. sz. rendeletével. Hivatalos ki
adás. (A Hivatalos Közlöny 1914. évi 5. számához melléklet.) 
Budapest, 1914. (4-r. 169 1.)

Török Kálmán. A Mária-tanoda. Eger, Érs. lyc. ny. 1914. (8-r. 8 I.)
Ueber Erziehung und Unterricht der weiblichen Jugend. Nagybiccsei 

áll. polg. isk. 1912,13. értés. 11—15. 1.
Van Schaikné Dina. A nő szolgálati kötelezettsége. Nemz. Nőnevelés 

346-352., 450 458. 1.
Vives, J. L. Die Erziehung der Christin. — Ism. Bitter Illés. Magy. 

Kultúra IL 287. 1.
Wachner, Helene. Weibliche Berufswahl und berufliche Ausbildung.

Kronstädter Ztg. 40 -46. sz. (Külön is. 8-г. 52 1.)
Wittinger Gyula. A háztartási oktatás fejlődése és mai állapota Buda

pesten. Városi Szemle 338- 345. 1.
Wolszky Győző. A háztartási tanfolyamokról. Család és Isk. 1. és 15. sz. 
Zichy Magda gr. A magyar szívekhez. Nemz. Nőnevelés 466—469. 1. 8

8. Szakoktatás.

Ács Miklós. Irányelvek az önálló gazdasági iskolák építésénél. Gazdas. 
Népiskola 5. sz.

a. Az 1913 14. iskolai évi beírások eredménye a felső kereskedelmi 
iskolákban. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 137—141. 1.

В. B. Hogyan neveljünk iparosinasokat? Szilágyság 14. sz.
Barlai Béla. A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola vaskohászati 

kisérleti laboratóriuma. Bányász. Kohász. Lap. 58. köt. 1 -10. 1. 
Bergmann Vilmos. A géprajzok méretezése. Magy. Iparoktatás XVHI. 

129—132. 1.
Bolgár Elek. Az iparoktatás a községi iparpolitika szolgálatában. Vá

rosi Szemle 289—307. 1.
Gajda Gyula. A fegyverneki gazdasági népiskola leírása és üzem

terve. Gazdas. Népiskola 10—13. sz.
Gajdos János. A nép közgazdasági és szociális irányú nevelése. Magy. 

Kisdednevelés 7—9. sz.
Gellert Lajos. A magyar királyi államvasutak tanonciskoláinak szer

vezete. Magy. Iparoktatás XVHI. 585— 592. 1.
Giszka Demeter. Megfelel-e a gazdasági ismétlő iskola mai szerveze

tével hivatásának; ha nem, hogyan lehetne segíteni a bajon? 
Tanítótest. Értés. (Torda) 6. sz.
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Glauser, Dr. Ch. Benyomások a VIL nemzetközi közgazdasági kon
gresszusról. Franciából ford. dr. Vonház István. Keresk. Szakokt. 
XXII. évf. 77—79. 1.

Hajnóczi Iván dr. Kereskedőtanonciskolánk múltja. Kecskeméti ke
resk. isk. 1913 14. értés. 3 — 10. 1.

Heinrich János dr. A közgazdasági tanfolyam krónikája. Keresk. 
Szakoktatás 22. évf. 98. 1.

Herzfeld Miksa dr. A «Frankfurter Zeitung» mint a tanítás segéd
eszköze. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 134—137. 1.

Holzmann Berta. Az iparművészet mint jövedelmi forrás. Székely
udvarhelyi polg. leányisk. 1913/14. értés. 3—8. 1.

Az iparművészeti iskola oktatása. Díszítő Művészet 145—150. J.
Az iparostanonciskolák szervezete. Kiadatott a vallás- és közoktatás

ügyi miniszter 1893-ik évi augusztus hó 31-ik napján 33,564. szám 
alatt kelt rendeletével. Bpest, 1914. Egyet. ny. (8-r. 39 I.) 54 fill. 

Jakó Géza. Az iparművészeti és az ipari szakiskolák. Magyar Ipar
oktatás XVIII. 417- 423. 1.

Jaschik Almos. A székesfővárosi iparrajziskola kiállítása. Magy. Ipar
oktatás XVIII. 9 15., 3 3 -3 8 . 1.

Jegyzőkönyv az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács ipar
oktatási szakosztályának 1913. évi december hó 18-án tartott ülé
séről. Magy. Iparoktatás XVIII. évf. melléklete.

K. F. Iskolakertek. Pozsonyvárm. Népoktatása III. 3. sz.
Kincs Gyula. Gyümölcskertészet a gimnáziumban. Zilahi Wesselényi- 

kollég. 1913/14. értés. 15—19. 1.
Kiss József. Iparoktatás a javító nevelőintézetekben. Család és Isk. 11. sz. 
Knörk, Dr. Otto. Der kaufmännische Unterricht. 1914. Ism. V. F.

Keresk. Szakoktatás 22. évf. 146. 1.
Kohányi Gyula. A gazdasági népiskolák reformja. Gazd. Népiskola

12., 13. sz. Darázs. U. o. 13. sz.
Krämer Sándor. Észrevételek a kereskedelmi ismeret és levelezés 

egybevont tanításához és anyagához Keresk. Szakoktatás 22. évf. 
267 272. 1.

Kuntner Róbert. Újabb disciplinánk a kereskedelmi szakoktatásban.
Keresk. Szakoktatás 22. évf. 42—46., 90—96. 1.

Kürtös János. Tanulmányúti tanulságok. Magy. Iparoktatás XVIII. 
433 439. 1.

Lesch György. Az iparostanoncok tanulmányi kirándulásai. Magyar 
Iparoktatás XVIII. 21 24. 1.

Littván Sándor. Az iparostanonciskolai szervezet módosításáról. Magy. 
Iparoktatás XVin. 423 433. 1.

— A nevelésügy a tanonciskolában. Magy. Iparoktatás XVIII. 257
265., 289 294., 321 325. 1.

Miltenberg Karola. A gazdasági népoktatás és közélelmezés. Gazdas. 
Népiskola 18. sz.

Ősz János. Szociális kötelességünk. Kisküküllőmegy. Tanügy 6. sz.
(Népünk gyermekeit az ipari, kereskedelmi pályára kell buzdítani.) 

P. P. C. Az ismétlőiskolák. Nemz. Iskola 14. sz.
Polyánszky Gyula. A gazdasági ismétlőiskolák reformja. Nevelés 31. 

évf. 7. sz.
R. Gazdasági szakoktatásügyi mozgalmak. Gazdas. Népiskola 4. sz.



444 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI EEPEBTOBIUM.

B. Beszéljenek a számok. Gazdas. Népiskola 13., 16. 18. sz. (Gazda
sági népoktatásról.)

— Fejlődési irányok. Gazd. Népiek. 3 sz. (A gazdasági népoktatásról.)
Révész Bódog dr. A közgazdasági és jogi ismeretek tanítása a felső

kereskedelmi iskolákban. Tekintettel a négy évfolyamú tanterv
javaslatra. Budapest, 1914. Lampel R. (8-r.) 1 К 20. Ism. Uj 
Élet YI. 408. I

Rizner. A falusi iparostanoncok oktatása. Vasm. Tanít. Lapja 5. sz. 
Schack Béla dr. Das kommerzielle Bildungswesen in Ungarn. — 

Gelcich, Eugen. Das kommerzielle Bildungswesen in Kroatien u. 
Slavonien. Wien. — Ism. Keresk. Szakoktatás 22. évf. 103. 1. 

Schiel, Helene. Pädagogische Erfahrungen in einer Fabriksschule. 
Schul- u. Kirchenbote 9. sz.

Somlyay Kálmán. Az ópécskai gazdasági népiskola háztartási tan
folyamának ismertetése. Gazdas. Népiskola 10. sz.

Suppán Vilmos. A X. kereskedelmi oktatásügyi nemzetközi kon
gresszus. Magy. Pædag. 57—62. 1.

Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus tárgyában. (Jóváhagyatott Ő cs. 
és apostoli királyi Felségének 1914. évi augusztus hó 11-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 112,745 1914. sz. a. kelt rendeletével.) Budapest, 1914. 
Egyet. ny. (8-r. 6 I.)

Szabályzat a gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzése tárgyában. (Jóvá
hagyatott Ö cs. és apostoli királyi Felségének 1914. évi augusztus 
hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 112,745 1914. sz. a. kelt rendeletével.) 
Budapest, 1914. Egyet. ny. (8-r. 14 I.)

Szobolovszkv István. Gazdasági iskoláinkról. Népoktatás 408—410. 1. 
Sztankay Lajos. Iparostanoncok patkolási tanfolyamok országos szer

vezése. Magy. Iparoktatás XVIIL 86—91. 1.
Turczer János. Felső kereskedelmi iskoláink az 1911/12. tanévben.

Magy. Iparoktatás XVIII. 15—21., 44—52., 73—85. 1.
A vándortanfolyamok eredményei, (za.) Magy. Iparokt. XVIII. 283. 1. 
Zilahi György. Szakoktatásunk 1912-ben. Keresk. Szakokt. 22. évf. 

288—292.' 1.
— A X. nemzetközi kereskedelmi oktatásügyi kongresszus krónikája. 

Keresk. Szakoktatás 22. évf. 65—77. 1.
— Jegyzéke a kereskedelmi szakoktatás körébe tartozó Magyarországon 

megjelent műveknek. Budapest. (8-r.) — Ism. Keresk. Szakoktatás 
22. évf. 55. 1.

9. G yôgyp æ dagôgia .

Adamcsik István. Tüzes nyelvek. Magy. Siketnéma-oktatás 6. sz.
— A beszélő siketnéma. Magy. Siketnéma-oktatás 4. sz.
Ákos István. Gyógypedagógiai képző. Magy. Gyógypedag. 33 46. 1.
Berkes János. Jelentés a gyógypedagógiai intézetek országos szak

tanácsának 1913. évi működéséről és a gyógypedagógiai oktatásügy 
jelen állapotáról. Magy. Gyógypedag. 3—14. 1.

Biffl, F. Bericht über die Generalversammlung des Landesvereines 
der ungarischen Taubstummenprofessoren in Keszthely am 29. u.
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30. Juni 1913. (Mitteil. d. Yer. österr. Taubstummenlehrer. 1914 
márc. 9—13. 1.)

Borbély Sándor. A némák megszólaltatása. 1913. 2 К 10 f. — Ism. 
Gönczi Gyula. Nemz. Iskola 3. sz. — Csiky Viktor. Tanítótest. 
Értés. (Torda) 2. sz. — Faragó Ignác. Tanügyi Értés. (Szatmár) 
1. sz. — Schulmann Adolf. Gör.-kath. Népisk. П. 227—231. 1. és
Beregmegyei Tanügy 4. sz.

— A mi ifjúsági irataink. Magy. Siketnéma-oktatás 1. sz. — Vissz
hang e cikkre. U. o. 2. sz.

Bulletin international de l’Enseignement des Sourds-Muets. 1913. — 
Ism. Magy. Gyógvpedag. 98. 1.

Ehling Jakab. «A mi ifjúsági irataink.» Magy. Siketnéma-oktatás 3. sz. 
Éltes Mátyás. Hogyan vizsgáljuk meg a gyengetehetségű gyerme

keket? 1913. — Ism. (Ar.) Magy. Gyógypedag. 63. 1. — R. D. 
A Gyermek 106. 1.

— A gyermeki intelligencia vizsgálata. Binet, Simon és mások alapján 
magyar gyermekekre alkalmazta Dr. Ranschburg Pál előszavá
val. Budapest, 1914. Athenaeum. (8-r. 132 I.) 4 К 50 f. — Ism.
Molnár Oszkár. Magy. Pædag. 583—585. 1. -— Gerely Jolán. Egy
házi Közi. 22. sz.

-  A gyöngeelméjűek oktatásának története. Népnevelő 9. sz.
-  A vakok, siketek, hülyék és elmebetegek eloszlása Magyarországon 

az 1910. évi népszámlálás adatai alapján. Magyar Gyógypedagógia 
149. 1.

-  A szellemileg fogyatékosok vódkötelezettségéről. Magy. Gyógyped. 
87—89. 1.

-  A Binet-Simon-féle intelligencia-vizsgálat eredménye a magyar 
gyermekeken. A Gyermek 257—274. 1.

F. P. A gyógypedagógia az ,1848-iki egyetemes tanügyi kongresszuson. 
Magy. Gyógypedag. 138—143. 1.

Fogl János. A dadogó gyermek. Népoktatás (Lugos) XIX. 2. sz.
Für] Pál. Gyengeelméjű gyermekek emlékezete. 1912. — Ism. Lázár 

Szilárd. Magy. Pædag. 102. 1.
-  Gyógypedagógiai oktatásügyünk. A Gyermek 284—-286. 1.

Gárdos Dezső. Jegyzetek egy tanfolyamról. 1. Dadogás. Nemz. Iskola
30. sz. 2. A pöszék. U. o. 31. sz.

Gineverné Györy Ilona. Vak gyermekek. (A londoni nemzetközi vak
ügyi kongresszusról.) Néptanlt. Lapja 30. sz.

Goldziher Vilmos dr. A vakok intézetének és a vakokat tanítóknak 
egy új működési köréből. Budapesti vakok orsz. tanint. 1913/14. 
értés. 36—39. 1.

Hercsuth Kálmán. A beszéd és annak zavarai. Honti Tanügy 11., 12. sz. 
Herodek Károly. A gyengénlátó gyermekek iskoláztatása. Néptanít. 

Lapja 9. sz.
— A vakok oktatása köréből. Népnevelő 3. sz.

- Vak-siketnóma gyermekek oktatása. Népnevelő 16. sz.
Horváth Péter. A szellemi fogyatékosok és a kisegítő-iskola. Vasm.

Tanítók Lapja 4. sz.
Ideges gyermekek. Népoktatás 47. 1.
Az intézet negyvenéves államosításának évfordulója. Budapesti vakok 

orsz. tanintéz. 1913/14. értés. 3—31. 1.
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Istenes Károly. Hogyan eszméltessük siketnéma növendékeinket a 
helyes szótagolásra és szóelválasztásra? Magy. Gyógyped. 91—94.1.

-  A hamburgi első nemzetközi kisérletező fonetikai kongresszus. 
Magy. Gyógypedag. 185—192. 1.

Katona Géza. A gyengeelméjű gyermek feleletei. A Gyermek 321—323.1. 
Kirschenheuter Ferenc. A vakok nevelése és oktatása. Magy. Kisded

nevelés 1., 2. sz.
Kleitsch János. A vakok ügye. Magy. Kisdednevelés 12., 13. sz.
Klis. Hogyan rajzoltassuk növendékeinkkel a térképeket? Magy. 

Siketnéma-oktatás 3. sz.
Lederer Mór. A vakok oktatása Palástinában. Pozsonyvárm. Népokta

tása III. 4. sz.
Markovics Árpád. A siketnémákról és a gyógypedagógiáról általában.

Gör.-kath. Népiskola II. 290—296., 323—329. 1.
Medgyesi János. Képzőnk reformja. Magy. Siketnéma-oktatás 1. sz.
-  Levél a szerkesztőséghez a gyógypedagógiai képző reformjáról. 

Magy. Gyógyp. 101-112. 1. — Lett József. Hozzászólás. U. o. 
165—168. 1.

— A motorikus és pszikhikus beszéd. Magy. Siketnéma-oktatás 5. sz.
-  A rajztudás haszna a siketnémaintézeti tanár kezében. Magy. Siket

néma-oktatás 3. sz.
Moskovitz Miksa. A vakok könyvtárai. Világ 18. sz.
Pirovics Jenő. Londoni siketnóma-iskolák. Magy. Gyógyped. 56—59., 

8 1 - 87., 121 -125. 1.
A pöszék, dadogok és sedrenyelvűek gyógyítása. Népt. Lapja 29 31. sz.
Rózsa Mihály. A vegytan tanításáról az ideges gyermekek állami kö

zépfokú intézetében. Magy. Gyógypedag. 125 129. 1.
Schnell János. A kisegítő-iskoláról. Brassói Lapok 68. sz.
Scholtz Lajos. A vidéki intézetek helyzete. Magyar Siketnéma-oktatás

6. szám.
Séra Lajos. A vakok oktatása és gyámolítása Amerikában. Tanulmányúti 

jegyzetei alapján. Budapest, 1914. Bichler-ny. (8-r. 71, 1 I.) (Meg
jelent a Magy. Gyógypedag. 1913—14. évfolyamában is.)

— A vakok amerikai sajtói. Magy. Gyógypedag. 72—76. 1.
— Az amerikai vakok jóléti intézményei. Magy. Gyógypedag. 14—19., 

4 6 -5 0 . 1.
— A vakok amerikai intézetei. U. o. 110—112. 1.
A siketnéma-oktatásügyi feladatainak nemzetközi megvitatása. Magy. 

Siketnéma-oktatás 3. sz.
Stadler József. Felelet a Nemz. Iskola 46. sz.-ban V. E. által Írott 

cikkre. Tanító 1. sz. (A kisegítő-iskolái tanítóképzésről.)
Stem Ottó. A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a siketnémák 

I. (artikulációs) osztályában. Ford. Váradi Zsigmond. Magy. 
Siketnéma-oktatás 1—4. sz.

Szoholovszky István. A cselekvő-szemlélet. Magy. Gyógypedag. 19—24., 
50-55.,' 77—81., 113- 121., 143 -148.. 168 - 175. 1.

— A kiejtés tanítása. Magy. Siketnéma-oktatás 4. sz.
— Az ideges gyermek nevelése. Nemz. Kultúra 78 -82. 1.
— Képzőnk reformja. Magy. Siketnéma-oktatás 5. sz.
Szotfrid József. A tanárképzésről. Magy. Siketnéma-oktatás 7. sz. 
Tankönyveink kérdéséhez. Magy. Gyógypedag. 193. 1.
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la r  József. Jubiláló siketnéma-intézet. Család és Iskola 2. sz. (Kolozs
vári intézet.)

Tóth Árpád. Adatok a külföldi tanárképzésről. Magy. Siketnéma- 
oktatás 4. sz.

Tóth Zoltán. Képzőnk reformjához. Magy. Gyógypedag. 66—72. 1. 
Ungermann József. Német könyv német kisegítő-iskolákról. Magy.

Gyógypedag. 25 29., 59 62., 89—91. 1.
Vaney V. A gyengetehetségű gyermekek tanításának módszere. (For

dítás «Les classes pour enfants arrières» c. művéből.) Ford. Bau
mann Gyula. Tanügyi Tanácskozó 5 sz. — Szellemfejlesztő ortho- 
pédia a gyengetehetségű gyermekeknél. U. o. 9. sz.

Varsányi Endre. Még egyszer a kisegítőiskolai tanítók képzéséről.
(Válasz Stadler Józsefnek.) Nemz. Iskola 5. sz.

Wehrhahn dr. Deutsche Hilfsschulen in Wort und Bild. — Ism.
Ungermann József. Magy. Gyógypedag. 25—29., 5 9 —62., 89—91. 1. 

Zsembay Ferenc. Adatok a vak-siketnémák oktatásának történetéhez. 
Magy. Siketnóma-oktatás 2. sz.

10. Külföldi tanügy.

Albrich Károly. A középiskola reformja Németországban. (Nagyszebeni 
tankerület 5. igazg. értekezlet jegyzőkönyve 6— 22. 1.)

Alvóhelyek az iskolában. Uj Elet VII. 660. 1. (London.)
Az amerikai iskolák nyáron. Népoktatás. 95. 1.
Az amerikai tanítás és nevelésügy reformja. Nemz. Kultúra 188. 1. 
Ankét a sexuális nevelésről. Szociálpolit. Szemle 86 90. 1. (Külföld.)
B. Egy amerikai főiskolai reform-kisérletről. Uj Élet VI. 291 — 293. 1. 
B. Gy. A leányok középiskolai oktatása Poroszországban. Néptanít. 

Lapja 33. sz.
B. St. Iskolai mulasztások az Egyesült-Államokban. Népt. Lapja 2. sz. 
Barankay Lajos dr. A nők ipari kiképzése Poroszországban. Magyar 

Iparoktatás XVIII. 243—248., 266 270., 294 300., 325—331.,
367-372. 1.

Bauer Nándor. Látogatás egy jénai elemi népiskolában. Győregyházm. 
Tanügy 3., 4. sz.

Benedek Bóza dr. Leányiskolák egyenjogosítása Poroszországban.
Tanáregyl. Közi. 47. évf. 485—489. 1.

Benhch Arthur dr. Bosznia-Hercegovina iskolaügye. Magy. Paedag. 
558—561. 1.

— Montenegro középiskolái. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 672. 1.
Bezárd, J. La classe de Français. 2-ód. Paris, 1911. — Ism. Loisch

János. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 896—902. 1.
— De la méthode littéraire. 1911. — Ism. Loisch János. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 896 902. 1.
В inét Stefi. Nőtanítók túltengése Amerikában. Néptanít. Lapja 14. sz. 
Bittenbinder Miklós dr. A porosz középfokú női oktatás. M. Pædag. 

352 362. L
A svéd leányközópiskolák. Magy. Középiskola 105—108. 1.
Az osztrák felsőbb leányiskolák újjászervezése. Magy. Középiskola 
371- 376 1.
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Borza, dr. Al. Muzeul ÿcolilor din Breslau. Foaia Seolast. 341—344. L 
Broser, Arthur. Pädagogische Eeiseerinnerungen. Schul- u. Kirchen

bote 16., 17. sz. (Jenái szünidei tanfolyamról.)
Buday Jolán. Szünidei tanfolyamok Greifswaldban. Nemz. Nőnevelés 

383—385. 1.
Chrestel, R. Bei Beyhl und Schreiber in Würzburg. Schul- u. Kirchen

bote 4., 5. sz.
Congrès (Premier) international de Pédologie tenu à Bruxeles. 12—18. 

Août 1911. Bruxelles. — Ism. Martos Agostné. A Gyermek 
300—306. 1.

Dániel Viktor. A koedukáció Németországban. Tanáregyl. Közi. 47. 
évf. 668—672. 1.

Donáth Leó. Munkásegyetemek Angliában. Uj Élet VI. 273—278. 1. 
Dörfler Janka. A svájci, württembergi és bajor nőipari és háztartási 

iskolák. Magy. Iparoktatás XVIII. 65—73., 99—105. 1.
— Az otthonmunka és a zürichi otthonmunka-kongresszus. Magyar 

Iparoktatás XVIII. 3—9. 1.
dr. Jugendkultur. Magy. Középiskola 502. 1. (Külföld.)
A XIV. düsseldorfi kongresszus tanulságai. Budapesti vakok orsz. 

tanintóz. 1913 14. értés. 32—36. 1.
Ebert, О. E. u. Scheuer, О. Bibliographisches Jahrbuch f. deutsches 

Hochschulwesen. I. — Ism. 2'. Könyvszemle 83. 1.
Egy páratlan ipariskola. Néptanít. Lapja 16. sz. (A brüsszeli szabó

ipari szakiskola.)
Endrei Gerzson dr. Szabadabb mozgás a német középiskolák legfelső 

osztályaiban. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 776—785. 1.
Ernyei Jenő dr. Francia nyelvi szünidei tanfolyam Lausanneban. 

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 122. 1.
Erödi Kálmán dr. A svájci földrajztanítás. Bp. IV. kér. leánygimn.

1913/14. értés. 3—16. 1. (Külön is megjelent 8-r. 6 1.)
F. A. A bajorországi középiskolák új tanterve. Magy. Középiskola 

408—411. 1.
(f. a.) Uj tanárvizsgálati szabályzat Poroszországban. Magyar Középisk. 

412. 1.
— Hadbavonuló tanulók érettségi vizsgálata. U. o. 450. 1.
— Pedagógiai tízparancsolat a háború idejére. U. o. 450. 1.
— Vizsgálat az ágyútűzben. U. o. 451. 1.
-  A kosztostartás és magántanítás kérdése Poroszországban. U. o. 501. 1. 

F. L. A belga iskolatörvény. M. Figyelő I. 93. 1.
Farkas, Traian 1. Seolile ucenicilor de meserii ín Germania. Foaia 

Seolast. 400—407., 430—435. 1.
-  Travail manuel (lucrul de máná) ín çcolile normale franceze. 

Dupa Dr. Orel G. Foaia Seolast. 331—340., 361—379. 1.
Fest Aladár. Az olasz középiskola tanítási terve. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 277—298. 1.
— Az olasz középiskolák belső élete és közigazgatási szervezete. Magy. 

Középiskola 1- 17. 1.
Fogl János. Uj nyomokon. Népoktatás (Lugos) XIX. 3., 4. sz. (Leip

ziger Versuchsklassen-ről.)
Förstner Tivadar. Németországi iparostanonciskolákról. Magy. Ipar

oktatás XVIII. 524—529., 547—556., 592—598. 1.
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A francia iparoktatás szervezete, módszerei és jelenlegi állápota. (za.)
Magy. Iparoktatás XVIII. 38—44. 1.

A francia óvodák tananyaga. Tanügyi Tanácskozó 5. sz.
Gerely Jolán. Montessori nevelési rendszerének bírálata. A Gyermek 

226 -230. 1. (Crichton-Browne J. bírálatának ismertetése.)
Géresi Vendel. A porosz Oberlyceumok és az egyetem. M. Középisk. 

302—306. 1.
Ginevemé Győry Ilona. Iskolai látogatások Angliában. (Elemi isko

lák.) Néptanít. Lapja 2. sz.
-  Kertészkedés az iskolában. Néptanít. Lapja 9. sz. (Angol.)

— A gyermekjóléti kiállításról. Néptanít. Lapja 19. sz. London.)
— Gyermekek gyarmata. (A gyermekjóléti kiállítás egyik előadásáról.) 

Néptanít. Lapja 24. sz. (Angol.)
Gutzmunn, Dr. II. A hamburgi fonétikai kongresszus. Magy. Siket- 

néma-oktatás 5. sz.
(gv.) Belgium a görög és latin nyelv mellett. Magy. Középisk. 57. Ï.
— A történelem modern tanítása Németországban. U. o. 58. 1.
— Magasabb fokú nőképzés Oroszországban. U. o. 59. 1.
— Az angol nyelv a francia liceumokban. U. o. 59. 1.
— A francia tanárok fizetésjavítási mozgalma. U. o. 59—61. 1.
— A latin tanítás reformja és az angolok. U. o. 61. 1.
— Felolvasás az iskolában. U. o. 108. 1.
— A párisi akadémia felügyelőjének és a College de France tanárai

nak fizetése. U. o. 108. 1.
—' Iskolák a szabadban. U. o. 109. 1.
— Tanárcsere Amerika és Franciaország között. U. o. 109. 1.
— Az angol tanárok hivatalos névjegyzéke. U. o. 178. 1.
— Kanadai középfokú leányoktatás. U. o. 179. 1.
— Idősebb tanárok hosszabb vakációja Angliában. U. o. 180. 1.
— Összehasonlító nyelvészet a felső osztályokban. U. o. 181. 1.
— A tanárok fizetési minimuma Angliában. U. o. 181. 1.
— Orosz diákok öngyilkossági statisztikája. U. o. 248. 1.
— A dróttalan táviró az angol iskolákban. U. o. 248. 1.
— A francia községi középiskolák állami segítsége. U. o. 249. 1.
- A tanári pálya zsúfoltsága Poroszországban. U. o. 249. 1.

— A segédigazgatói intézmény Németországban. U. o. 250. 1.
— Katholikus zárdaiskolák Angliában. U. o. 307. 1.
— Uj tanárvizsgálati szabályzat Württembergben. U. o. 308. 1.
— Angol tanárok az egyiptomi középiskolákban. U. o. 309. 1.
— Franciák és angolok nyilatkozatai a latin nyelvről. U. o. 310. 1.
— A francia állam és az iskolakérdés. U. o. 311. 1.
—- Középiskolák és középiskolai tanárok Írországban. U. o. 312. 1.
— Az osztályok elnevezése Svájcban. U. o. 312. 1.

A németországi modern filológusok kongresszusa. U. o. 376. 1.
— A francia lyceumi tanárok kongresszusa. U. o. 376. 1.
— A németországi tanárjelöltek várakozási ideje. U. o. 377. 1.

- Hivatalos jelentés az angol középiskolákról. U. o. 378. !.
— Angolok az iskolai játék túltengése ellen. U. o. 378. 1.

Küzdelem a tanulók rövidlátása ellen. U. o. 412. 1.
— Tanulócsere Németországban. U. o. 413. 1.
— Iskolareform és fegyelem. U. o. 413. 1.

Magyar Paedagógia. XXIV. 6—7. 29
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gv. A « Linkskultur a» kudarca. U. o. 413. 1.
— A pedagógia a német egyetemeken. U. o. 414. 1.
gy. a. Éjjeli menedékhelyek gyermekek számára. Uj Élet VI. 542. 1. 

(Sziléziai Waldenburgban.)
Gyulai Aladár. Lietz Hermann dr. reforrnárvaháza. A Gyermek 27—28.1. 
Hackl N. Lajos. Berlin városának új elemi iskola ónektanterve. Népt. 

Lapja 8. sz.
Hézser Aurél dr. A biológiai oktatás a német középiskolákban.

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 72—77. 1.
Hoffmann Ferenc. Az önsegély elve az amerikai tanuló ifjúság neve

lésében. Esztergom és vid. 9. sz.
Horváth Károly. A földrajz a német egyetemeken. Eöldr. Köziem.

431—434. í.
Iskolareformok Ausztriában. Uj Élet VII. 659. 1.
Jvanoff. Recherches expérimentales sur le dessin des écoliers de la 

Suisse Romande. 1908. — Ism. Domokosné Löllbach Emmi. 
A Gyermek 44. 1.

Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Österreich. 26. Jahrg.
1913. — Ism. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 690. 1.

Jovicza I. Sándor. A kenyérkereső gyermek iskolája. Gyermekvédelem
10., 11. sz.

K. Iskola a Semmeringen. Uj Élet VI. 544. 1.
-  A szakfelügyelet Württembergben-. Uj Élet VI. 189. 1.

K. F. A német középiskolai tanárok közgyűlése. Tanáregyl. Közlöny 
47. évf. 747 750. 1.

Kf. Osztrák miniszteri rendelet az írásbeli dolgozatok ügyében. 
Tanáregyl. Közi. 47. évf. 34. 1.

-—- Testnevelési mozgalmak Németországban. Egészség 385—387. 1.
K. G. A francia iskolák és az alkoholizmus. Magy. Pædag. 253. 1.

- A klasszikus nyelvek sorsa a francia lycéekben. Magy. Pæd. 187.1. 
Káth József. Jenái emlékek. 3. A gyakorlóiskolában. Győregyházm.

Tanügy 3. sz.
Katholikus nevelés Mexikóban. Népnevelő 1. sz.
Kemény Ferenc. A németországi tanitók nagygyűlése. Népt. Lapja 27. sz.
— Nemzetközi mozgalmak. Magy. Pedag. 43—56. 1.
Kertész József. Románia kultúrpolitikája. Család és Iskola 5. sz. 
Keszler Károly. A jénai tanfolyam. Nevelés 31. évf. 1. sz.
Kirchner Béláné. Néhány szó a külföldi elemi iskolákban szokásos 

fogalmazás tanításáról. M. Tanítóképző. Gyakorlóisk. 129—135. 1. 
Kiss Ernő dr. A new-yorki elemi iskola. Család és Iskola 11., 12. sz. 
Kísérlet az iparoktatás terén Amerikában. Néptanít. Lapja 9. sz.
A koedukáció. (Angol szemle.) Néptanít. Lapja 25. sz.
Korda Ilona. Égy párisi szünidei tanfolyam ismertetése. Néptanít. 

Lapja 12. sz.
Körösi Henrik. A roskildei parasztegyetem. Néptanít. Lapja 27. sz. 
Kovács Géza dr. Modern középiskola Olaszországban. M. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 557 652. 1.
Látogatás egy müncheni munkaiskolában. Uj Élet VII. 658. 1.
Lázár Szilárd. A genfi Rousseau-intézet. M. Pædag. 287—289. 1. 
Lenkei Lehel. A testgyakorlatok ügye Németországban. Tornaügy 

31. évf. 8—10. sz.



h e l l e b b a n t : pedagógiai b epebtoeiüm . 4 5 1

M. F. A kaiserslauterni szünidei tanfolyam. Polgárist Közi. 394—401.1. 
Ms. Az ének tanítása Poroszországban. Tanáregyl. Köziem. 47. évf. 

123 125. 1.
— Külföldi középiskolákról. 1. A bajor középiskolákról. 2. A francia 

középiskolákról. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 25—34. 1.
Mannheimei pragmatika. Uj Korszak 13. sz.
Mária Leticia. Tanulmányúti beszámoló. Magy. Tanítóképző 211 — 

255. 1. (Dresden, Bruxelles, Genève tanítóképzéséről.)
Mátéin, Jon. Pagini din ínvatamiintul Frantei.Vatra Scolarä 117 127. 1.
Mátéin, Dr. I. Rabindranath Tagore — ínvatátor. Transilvania 141. 1. 
Matolcsy László dr Nyelvészek és tanárok gyűlése Marburgban. 

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 395- 403. 1.
— Németországi nőnevelési tanulmányok. Nemz. Nőnevelés 290—297.1. 
Mátrai Rudolf. Az elemi oktatás Párisban. M. Pædag. 162—167. 1. 
Maurer Mihály. A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása a szász-

országi iskolákban. Néptanít. Lapja 17. sz.
— Modern tanítóknál. Néptanít. Lapja 1. sz.
— A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése ausztriai képzőkben. (Eger.) 

Néptanít. Lapja 25. sz.
Mayer Kér. János. Hogyan áll a koedukáció kérdése jelenleg Ame

rikában ? Egyh. Közi 25. sz.
Mészáros Jenő. Tanulmányutam. (A svájci tanítóképzés). Néptanít. 

Lapja 3 —5. sz.
Migray József. Az angol nép szellemi színvonalának emelése. Uj Élet 

YI. 477—496. 1.
Miklóssy István. Az állampolgári nevelés Franciaországban. Magy. 

Középiskola 257 270. 1.
— A németalföldi, a dán és a svájci állampolgári nevelés. Magy. 

Középiskola 464—478. 1.
Mikola Sándor. A matematikai tanítás kongresszusa Párisban 1914.

április 6- 8-ig. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 171—175. 1.
Mútenberg Karola. A genti nemzetközi háztartási szakoktatási kon

gresszus s a gyakorlati leánynevelés külföldön. Gazdasági Nép
iskola 2 —6. sz.

Molnár Oszkár. A neveléstudományok genévei főiskolájának első éve. 
Család és Iskola 8. sz.

Munkára való nevelés. Uj Élet VH. 656—658. 1. (Amerikai).
M—y. Montessori asszony amerikai látogatása. Nép tanít. Lapja 15. sz. 
My. Berlin népiskoláinak új tanterve. Uj Élet ArI. 185. 1.
— A jövő iskolája. Uj Élet VI. 186—188. 1. (Ottó Berthold grosslichter- 

feldei igazgató felovasásának kivonata.)
— Casa dei bambini. (Maria Montessori nevelési módszere.) Uj Elet 

VI. 286-290. 1.
— Az antialkoholizmus a francia oktatásban. Uj Élet AH. 527—529. 1.
— Munka vagy játék? Uj Élet VI. 526. 1. (Németország.)
— Az internátus-iskolák és a nevelés ideáljai. Uj Élet VII. 650—652.1. 

(Német.)
— A Montessori-féle rendszer alapelvéről és módszeréről. Néptanít. 

Lapja 12., 13. sz.
Nádai Pál. A művészi nevelés kérdése Franciaországban. M. Pædag. 

543-553. 1.
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T. Nagy József dr. Az 1913. jénai szünidei pedagógiai kurzus és az 
iskolai reformok jövő fejlődése. Polgárisk. Közi. 135— 145. 1.

Naqy László. A Bemete-munkaiskola Brüsszelben. A Gyermek 
195—210. 1.

Neumanné Zsengeri Ilona. Svájci emlékeim. Nemz. Iskola 5., 6., 7. sz. 
New-York tanügyi osztálya. Néptanít. Lapja 2. sz.
Nil. Az oxfordi Buskin-Kollegium. (A munka főiskolája.) Nemz. 

Kultúra 12—17. 1.
Orel Géza dr. Mühelyi nevelés Páris iskoláiban. Kézimunka tanító- és 

tanítónőképzés. Le rôle du travail manuel dans l’enseignement primaire 
et secondaire à Paris. Budapest, 1914. Lampel R. (8-r. 237 I.)
4 K 20 f. — Ism. Dörfler Janka. Nemz. Nőnevelés 333—336. 1. — 
Kubinyi Bertalan. Bajzoktatás 105. 1. — St. Y. B. Polg. Isk. Közi. 
337. 1. — Vass Béla. Nemz. Iskola 20., 21. sz. — Magy. Iparoktatás 
XVIII. 497—501. 1. — Y. Pest. Lloyd 110. sz. — Bevue de 
Hongrie XIV. 7. Lásd fent Farkas Tr. alatt is.

-— A kézi ügyesség (travail manuel) szerepe a francia tanítóképzőben. 
Magy. Iparoktatás XYIH. 105— 118., 139—156. 1.

— Háztartási iskolai tanítóképzés Párisban. Magy. Iparoktatás XVHI. 
165-169., 199—204., 234—242., 275—283. 1.

Otto, Berthold. Die • Beformation der Schule. Gross-Lichterfelde, 
1912. — Ism. dr. Végh János. Néptanít. Lapja 19. sz.

Ottovay Kálmán. A revizorképzés Németországban. Keresk. Szakoktatás 
22. évf. 355—359. 1.

Ozorai Frigyes dr. Montessori Mária és módszere. Uj Elet VI. 323— 
340. 1.

— A munka iskolája Amerikában. Uj Elet VL 133—150. 1.
— Oroszország közoktatásügyi szervezete. Uj Elet VII. 744—752. 1. 
(p. d.) Tankönyvek a svájci középiskolában. Magy. Középiskola 313. 1.
— Tanulók balesetbiztosítása. U. o. 313. 1.
Pattantyús Ábrahám Endre. A Berlinben tartott mérnöki továbbképző

tanfolyam. Magy. Iparoktatás XVIII. 394— 403. 1.
Popovici, Vas. (pcoal a primara americana. Foaia Scolast. 257—265. 1. 
Prágay Mária. Bosznia-Hercegovina és a Balkán-államok nevelésügye 

katholikus szempontból. Kereszt. Tanító 5. sz.
R. E. Harc az iskoláért. Uj Korszak 1. sz. (Franciaországban.)
— Indián iskolák. Pesti Hírlap 110. sz.
— Az iskolai étkezés. Uj Korszak 3. sz. (Külföldön.)
— Népnevelés Japánban. Pesti Hírlap 64. sz.
Répay Dániel. A negyedik nemzetközi népnevelés és népművelési 

kongresszus munkaterve. Gyermekvédelem 7. sz. (Lipcse.)
Rózsa Ede. Az első zsidó nevelési konferencia Berlinben. Izr. Tanügyi 

Értés. 58—60. 1.
Saffran Róza. A bécsi nőiipar-egyesület iskolái. Ceglédi áll. polg. leány- 

isk. 1913/14. értés. 3—9. 1.
Sándor Domokos. A hollandi gyermektanulmányozók első kongresszusa. 

A Gyermek 181 —195. 1.
Schmidt D. Gyula. A bridgeporti áll. ipariskola tanulóinak gyakorlati 

kiképzése. Magy. Iparoktatás XVni. 566—569. 1.
Schmidt Henrik dr. A német filológusok gyűléséről. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 444. 1.
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Schmidt Márton dr. A bécsi középiskolák. Ismertetés az 1912/13-iki 
értesítők alapján. Budapesti I. kér. főgimn. 1913/14. értés. 3—22. 1. 

Schoditscli Lajos. Az építő-ipariskolát végzettek a német posta szol
gálatában. Magy. Iparoktatás XVIII. 213. 1.

Sebestyén Irén. Finnországban. Magy. Tanítóképző 31—37. 1. 
Sebestyén Károly. Az igazi kultúrnemzet. Néptanít. Lapja 35. sz.
St. Átmeneti munkaosztályok. Uj Élet VI. 390. 1. (Német.)
— A londoni esti iskolák újjászervezése. Uj Élet VI. 79. 1.
— Szabadlégi iskolák az Egyesült Államokban. Uj Élet VI. 80. L 
Statistisches Jahrbuch d. höheren Schulen. 34. Jahrg. 1913. — Ism.

Schmidt Márton. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 691. 1.
Stegmüller Károly. A porosz királyi építő-iskolák. Magy. Iparoktatás 

XVIII. 169 173., 205—213. 1.
Svájci újoncok vizsgálatai. Néptanít. Lapja 52. sz.
Szöllősi István. Magyar tanulságok a svájci tanítóképzésből. Magy.

Tanítóképző 4 -  17., 60- 74., 146—153. 1.
Szuhács János. « Landerziehungsheim. » Polgárisk. Közi. 319—325. 1. 

Pedagógiai tanulmányutam Svájcban. Balatonfüredi polg. fiúisk. 
1913 14. értés. 3—15. 1.

A tanítói állások betöltése Alsó-Ausztriában. (Az új osztrák törvény.) 
Néptanít. Lapja 2. sz

Tews, J. Grundzüge d. deutschen Schulgesetzgebung. 1913. -  Ism. 
Magy. Pædag. 171. 1.

tj. Francia nyelvi szünidei tanfolyamok. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 
811—815. 1.

Az új belga közoktatási törvény lényegesebb intézkedései. Néptanít. 
Lapja 25. sz.

Uj iskolatörvény Lippe fejedelemségben, a—e. Uj Korszak 10. sz. 
Urbányi Ferenc dr. A tuniszi arab elemi iskolában. Keresztény 

Tanító 6. sz.
V. J. dr. A Németbirodalom iskoláinak 1911. évi statisztikai adatai. 

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 567. 1.
Vajda Emil. A berlini iskolák természetrajzi oktatásáról és testneve

léséről. Nyíregyházi polg. fiúisk. 1913/14. értés. 3— 10. 1.
Vájsz János. A természettudományok a Public School-okban. Tanáregyl. 

Közi. 47. évf. 636—648. 1.
Cs. Varga Antal dr. Amerikai iskolák. Néptanít. Lapja 6. sz.
Vay Péter gr. Az új katholikus egyetem Japánban. Magy. Kultúra 574.1. 
Végh János dr. Egy reformiskola. Néptanítók Lapja 19. sz. 

(Gr.-Lichterfelde.)
Walló Albert. A svéd középiskolák. M. Pædag. 561—567. 1.
Weil, A. et Chènin, E. Le français de nos enfants 1911—12. — 

Ism. Cs Nagy József. M. Pædag. 289—292. 1.
Zacharides, Hedwig. Die Schulen in der Schweiz. Schul- u. Kirchen

bote 1—3. sz.
Zsoldos Benő. Gyermeknevelés — mezei iskolákban. (Az angol «rural 

school»-ról.) Áz Újság 157. sz.



454 HELLEBEANT : PEDAGÓGIAI ВЕРЕВТ0В11Ш .

11. Neveléstörténet.

Ackermann Kálmán. A gyermek a keresztény ókorban. Kath. Nevelés 
405—412., 442—449., 485—492. 1.

Alacs Dániel. Tarlózás a régi tanítói élet mezején. Beregmegy. Tan
ügy 7. sz.

Alexander Bernât. Kármán Mór. Budap. Szemle 157. köt. 32—64. 1. 
— Fináczy Ernő'. (Uj neveléstörténeti műve alkalmából.) M. Figyelő

IV. 420—438. 1.
Angyal Dávid. Fegyelmi vizsgálat a lőcsei gimnázium tanárai ellen 

Ferencz király korában. Köziem. Szepesvm. múltjából 89—92. 1. 
Apafi Mihály fejedelemnek deákokat pártfogó levele 1687-ből. Közli 

ifj. Dongó Gy. Géza. Adalék Zemplénvm. tört. 82. 1.
Auner Mihály. Két adalék a magyar nyelv tanulására a XV. századból. 

M. Nyelv 419. 1.
B. Visszapillantás a beregszászi főgimnázium keletkezésére s fejlődésre. 

Bereg 30. sz.
Ballenegger Henrik. Fejezetek a francia nőnevelés történetéből. (Aradi 

fels. ieányisk. 1913/14. értés.)
Bányai Károly. Magyarok a krakói egyetemen. Az Újság 88. sz. 
Bárány Árpád. A torontáli volt határőrvidék népoktatásügye. Torontál

57., 58. sz.
Baráth Imre. Balogh Ferencről. Debrec. Protest. Lap 15., 17. sz. 
Bary, A. B. de. The letters of a schoolmann. With an introduction 

by the Earl of Shaftesbury. 1913. Ism. I. L. M. Pædag. 587. 1. 
ВетЪеа, N. Monográfia ^coalei elementare confesionale gr.-or. romane 

din Braniçca-Bricau. Sibiiu, 1912. Tip. arhidiez. (8-r. 77, 2 1.) 70 f. 
Benkóczy Emil. Adatok a magyar iparoktatás történetéhez. Magy.

Iparoktatás XVIII. 449—458., 489—494. 1.
Bilinszky Lajos dr. A sz. Ferenc-rendi nővérek nagyszebeni tan- és 

nevelőintézetének vázlatos története. Nagyszebeni Ujs. 39., 41—43. sz. 
Blanár Ödön. Az ungvári kir. kath. főgimn. 300-os története. — Ism.

Csóka Lajos. Magy. Középiskola 166. 1.
Bódi. Vármegyénk tanításügye. Népoktatás (Lugos) XIX. 7. sz.
Böhm Károly élete és munkássága. 1913. — Ism. Zivuska Jenő. Magy.

Pædag. 580—583. 1. — Imre Sándor. Irodalmtört. 140. 1.
Burián János. Az aradi kir. főgimnázium alapítványainak története.

Aradi kir. főgimn. 1913/14. értés. 43—60. 1.
Chelariu, G. Çcoala realä gr.-or. romána din Brafov. (Câteva date 

informative.) Transilvania 121— 127. 1.
Comenii, Joh. Continuatio admonitionis fraternæ de temperando cha- 

ritate zelo cum fideli dehortatione a Phanterina indole a larvis —- 
ad J. Maresium. Kiadta Kvacala J. 1913. — Ism. S. Uj Élet VI. 
77—79. 1.

Csabai István dr. A verseczi m. kir. áll. fó'reáliskola 25 éves fenn
állásának története. 1888—1913. (A fó'reálisk. 1913 14. értés.) 

Császár Mihály. Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi 
egyeteme. Oklevéltári al. Pozsony, 1914. Eder-ny. (8-r. 141, 2 I.) 3 K.

Drágán, §otropa. Istoricul ÿcolii triviale nasáudene. Foaia Scolast. 
109—114. 1.
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Dräganu, Dr. Nicolae. Jubileul de 50 de ani de existenta a gimna- 
ziulni. (1863—1913.) Naszódi fó'gimn. 1913, 14. értés. 1—22. 1.

Durai/ Kálmán. A miskolci kir. kath. főgimnázium iskolai törvényei 
a gimnázium kezdetétől 1868-ig. (Az intézet 1913/14. értés. 12 — 35.1.)

Eilend József. A sárospataki főiskola egy évszázaddal ezelőtt. Századok 
597—612.. 696-714. 1.

Emlékkönyve, A kaposvári állami főgimnázium —. 1812— 1912. 
Kaposvár. 1913. — Ism. Botár Imre. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 447. 1.

Br. Eötvös J. Apponyi Albert gr. Eötvös József báró. Nemz. Nőnevelés 
5—15. 1.

Bócsy Sándor. Br. Eötvös József tanügyi reformjai. Beregmegyei 
Tanügy 6. sz.

Dökényi Dániel. Eötvös és a nemzeti nevelésügy. Nevelés 31. évf. 2. sz.
Czelder Gyula. Br. Eötvös József emlékezete. Magyar Kisdednevelés

6., 7. sz.
Kerékgyártó Elek. Emlékezés báró Eötvös Józsefre. Népnevelő 2. sz.
Pap Illés dr. Báró Eötvös József. Szolnoki keresk. isk. 1913/14. értés. 

5—18. 1.
Schlandt, Heinrich. Zur Eötvös-Feier der Honterusschule. Die Kar

pathen 7. I. 205—210. 1.
Solymossy Sándor dr. Báró Eötvös József emlékezete. Magy. Ipar

oktatás XVIII. 231 — 234. 1.
Erős Jenő. Kerschensteiner György. Nemz. Iskola 13. sz.
-  Berthold Ottó. Uj Élet VI. 496—506. 1.

Farkasfalvy Imre id. A lőcsei főgimnázium. Budap. Hirl. 132. sz.
A sz. Ferenc-rendi nővérek nagyszebeni tan- és nevelőintézetének 

vázlatos története. (Az intézet 1913/14. értes.-ben 3—16. 1. és 
Nagyszebeni Ujs. 39., 41., 42. sz.)

Fináczy Ernő. A középkori nevelés története. Vezérfonal egyetemi elő
adásokhoz. Budapest, 1914. Hornyánszky V. (8-r. Vili, 334 I.) 
8 kor. — Ism. Dreisziger Ferenc. Népoktatás 414—425. 1. — 
Imre Sándor. Budapesti Szemle 159. köt. 309—316. 1. —- Kornis 
Gyula. Magy. Középisk. 398 -403. 1. — ly. Uránia 450. 1. - 
Sebestyén Károly. Néptanít. Lapja 21., 22. sz. — Tóth-Szabó Bál. 
Magy. Pædag. 569—578. 1. — Weszely Ödön. Új Élet VII. 809— 
812. 1. — Zubriczky Aladár. Kath. Szemle 714—716. 1. — U. Prot. 
Szemle 371. 1. — Közműveltség 239—242. 1. — Lásd Alexander 
Bernât cikkét fönt.

— A kivonatos tankönyvek és a szakkörök. (Adat középoktatásunk 
újabb történetéhez.) Magy. Pædag. 1—5. 1.

— Pedagógiai irodalmunk. Magy. Pædag. 65—76. 1.
A főváros iskolái 1913/14-ben. Közműveltség 196—198. 1. (Kivonat a 

főváros kultúrájának 1913/14. állapotáról szóló székesfővárosi 
jelentésből.)

Friedreich Endre. A budapesti piarista télek története. Budap. kegyr. 
főgim. 1913/14. értés. 3—77. 1.

Fürst Aladár. Zsidó középiskolák. Magy. Izr. írod. Évkönyv 53—78. 1.
Gál Kelemen. Brassai módszere. Magy. Pædag. 21—29. 1. — Böngérfi 

János megjegyzése. U. o. 188. 1.
Gerd János. Önálló munka-e Comenius Labirintusa ? Budap. X. kér. 

kőbányai főgimn. 1913/14. értés. 3—17. 1.



4 5 6 HELLEBRANT : PEDAGÓGIAI REPERTORIUM.

Ghibu, Dr. Onisifor. Literaturä p entra parin ti. Transilvania 3 - 7 .  1.
Gigante, Silvino. Per la nostra scuola. Considerazioni e proposte. Con 

un appendice su l’educazione fisica di Francesco Vergas. Fiume, 
1914. Tip. E. Mohovich. (8-r. 95 I.)

Gockler. Kármán Mór. Uj Élet YI. S2. 1.
Görcsöni Dénes. Népnevelő 10. sz.
Grézló János. Öt esztendő Torontálvármegye népoktatásából. — jelen

tése. Torontál 10. s köv. sz.
Gulyás József. A ref. gimnáziumok elmúlt iskolai éve. Sárosp. Bef. 

Lapok 16—18. sz.
Gyertyánfjy István. A Pædagogium. 1913. — Ism. Magyar Pædag.

' 173. 1.
Gyulai Ágost. A Pædagogium magyar filológiai szemináriuma. 1913. — 

Ism. Verő Leó. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 405. 1. — lg. Irodalom- 
tört. 75. 1. — M. Család és Isk. 4. sz. — Egy. Philol. Közi. 155. 1.

Hango, Gavril. Scoala delà mänästirea strámbulüi, ji çapte poezii 
vechi. Transilvania 489—494. 1.

Hellebrant Ar/iád. A magyar pædagôgiai irodalom 1913-ban M. Pædag. 
376—464. 1.

Heller Bernât. Bégibb és újabb zsidó középiskolák. Izr. Magy. írod. 
Társ. Évkönyv 31 — 53. 1.

Hiemesch, Karl Heinrich. Herbart-Ziller oder die Beformer ? Schul- 
u. Kirchenbote 2., 3. sz.

Hollós Sándor. Iskoláink missziója. Soroksár nagyközség rövid törté
netével kapcsolatban. Soroksári polg. isk. 1913 14. értés. 8—14.1.

Illgen Aurél. Éőcsei krónikás az eperjesi egyetemről. Ev. Őrálló 16., 17. sz.
Az intézet keletkezése és megnyitása. Ipolysági áll. főgimn. 1913/14. 

értés. 3—15. 1.
Jaeger Imre. Az oravicabányai középfokú oktatás múltja. Oravicabányai 

főgimn. 1913/14. értés. 3—21. 1.
Joó Imre. H. Kiss Kálmán: H. Kiss Áron emlékezete. Sajtó alá ren

dezte Nagy-Kó'rös, 1914. (35 I.) 4 kor.
Kétszery Lajos. A piaristák Szigeten a XVIII. században. Mármaros- 

szigeti r. kath. főgimn. 1913/14. értés. 3—50. 1.
Kiss Albin. A pécsi gimnázium története. Pécsi r. k. főgimn. 1913 14. 

értés. 1 —189. 1.
Komáromy Lajos. 1843— 1914. (Nekr.) Nemz. Nőnevelés 337. 1.
Körösi Henrik. Spencer Herbert és a modern pedagógia. Nép tanít.

Lapja 21. sz.
Krizsán Gábor dr. A kolozsmegyei tanító egyesület munkássága az 

1912—13. évben. (Titkári jelentés.) Család és Iskola 5., 6. sz.
Kvaéala. Ján. Komensky. Jeho osobnost a jeho sóstava vedy pädagogickej. 

Turciansky Sv. Martin. 1914. (8-r. VI, 126 I.) 2 К 40 f.
Lakatos Dénes dr. A székesfehérvári ciszterci rendi katholikus főgimnázium 

százéves története. Székesfehérvár. 1914. Debreczenyi I. ny. (8-r. 
207 I.) (Különnyomat az iskola 1913 14. ért.-ből).

László József és Nagy Mihály. A «szilágyvármegyei általános tanító- 
egyesület» 40 éves fennállásának története. (1873 1913.) Zilah, 
1914. Seress-ny. (8-r. 84. 1 I.) 1 kor.

Lénárt József. Emlékek a régi kollégiumi életből. (M. Vásárh. ref. 
kolleg. 1913/14. értés.) (K' lön is 8-r. 56 1.)
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Leskó József. A példaadás apostola. (Előszó Salzmann Rákkönyvecské
jéhez.) Hevesmegy. Tanügy 3. sz. — Szemelvények a Rákkönyvecs
kéből. U. o. 4—11. sz.

Ludinszky Lajosné. Veres Pálné. Emlókbeszéd. Az Újság 116. sz. 
Lukinich Imre. Bethlen István és Bethlen Péter külföldi iskoláztatása.

1913. — Ism. Századok 431. L
Lukcsics Pál. Adalék a budapesti egyetem történetéhez. Magyar Pædag. 

167. 1.
Maáarsko-národná seniorálna iskola v Necpalock. Domácnost a iskola 

97—102., 135—139., 169 -172., 203—210. 1.
Magyar Vilmos. A székelyudvarhelyi református kollégium. Budapest,

1914. Pátra-ny. (8-r. 14 I. 28 képpel.)
Mahler Ede. Az ókori egyiptomi nevelés. Magy. Pædag. 6—21. 1. 
Málnai Mihály dr. Kármán Mór. Izr. Tanügyi Értés. 2—5. 1. 
Marczali Henrik dr. Hogyan dolgozik a kulturhisztorikus ? Uj Élet 

VI. 105—125. 1.
Marczinkó Ferenc. Sárosvármegye középiskolái az 1913/14. iskolai 

évben. Eperjesi Lapok 48—51. sz.
Márki Sándor. Bethlentől Eötvösig. Tanáregyleti Közlöny 47. évf. 

313-316. 1.
Márkus Sándor. Emlékezés Somló Bertalanra. Nevelés 31. évf. 1. sz. 
Méhes Gyida dr. Dr. Pacliinger Alajos. 1896—1913. Tanáregyl. Közi. 

47. évf. 132-134. 1.
Mészáros Gyula. A vágujheiyi államilag segélyezett izraelita reáliskola 

ötvenéves fennállásának jubiláris emlékkönyve. Vágujhely, 1914. 
Horovitz-ny. (4-r. 91 I.)

Molnár Oszkár. Modern pedagógusok. G. Compayré. Család és Isk. 5. sz.
— A pedagógia az elmúlt évben. Család és Iskola 2. sz.
Móricz Pál. Egy régi debreceni diák. Uj Nemzedék 25. sz.
Nagy Béni dr. Az egri főgimnázium története. (1776—1914.) Egri 

ciszterc. főgimn. 1913 14. értés. 3—231. 1.
Gy. Nagy József. Diderot pedagógiája. M. Pædag. 205—219., 269— 

286. 1. (Külön is megjelent. 8-r. 134 1.)
— Pedagógiai értekezések középiskoláink 1912/13. évi értesítőiben. 

M. Pædag. 366—369. 1.
Neumanné Zsengén Irma. Rosenzweig Saphir Sarolta. Nemz. Nő

nevelés 42—47. 1.
Noaghea, George. Pestalozzi Gör.-kel. román teol. ped. intéz. 1913/14. 

értés. 3—23. 1.
Dr. P. Die deutschen Schulverhältnisse Ungarns. Kirchl. Blätter 

39—41. sz.
Pál Alfréd. A mi gimnáziumunk. Közműveltség 160—162. 1. (A gya

korló iskoláról.)
Pallmann Péter dr. A magyar piaristák II. József uralkodása alatt. 

Kolozsvár, 1914. Stief-ny. (8-r. 199 I.) — Ism. Lukcsics József. 
Magy. Kultúra II. 492. 1.

Pap Mózes. Intézetünk. Székelykeresztúri unit. főgimn. 1913/14. értés. 
3—24. 1.

Péter János. Rotterdami Erasmus és a népnevelós. Népokt. 4—8. 1. 
Péterfy S. Bányai Jakab. A tanítók atyja. (Péterfy Sándor emléke

zete.) Torontál 160., 161. sz.
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Benedek Vince. Péterfy Sándor. Győri ág. ev. elemi népisk. 1913/14. 
értés. 4 — 9. 1.

Hamar Gyula. Emlékezés «a tanítók atyjáról». Evang. Népiskola 5., 
6. sz. (Péterfy Sándorról.)

Horeczky Gyula. Megemlékezés Péterfy Sándorról. Ev. Népisk. 1. sz. 
Molnár Ferenc. Megemlékezés Péterfy Sándorról. Nevelés 31. évf. 2. sz. 
Rákos István. Péterfy Sándor. Tanító 3. sz.
— Péterfy emléke. Nemz. Iskola 2. sz.
Toros Sándor. Emlékezés Péterfy Sándorról. Beregm. Taniigy 6. sz. 
Pipo§, Dr. Petru. J. J. Rousseau, ideile sale pedagogics fi critica 

aeestora. Anuarul instit. pedag.-teol. ortodox román din Arad 
1913/14. 49—119. 1.

— Dr. W. Rein fi activitatea sa pedagogicá. Anuarul instit. pedag.- 
teol. ortodox román din Arad. 1913/14. 25—48. 1.

— (Nekr.) (Anuarul instit. pedag.-teol. ortodox román din Arad. 
1913/14. 3—25. 1.)

Posa L. Budaváry László. Pósa Lajos. 1850— 1914. Néptanít. Lapja 
30. sz. és Nevelés 31. évf. 9. sz.

A gyermekek költője. Néptanít. Lapja 24. sz.
Lörinczy György. Pósa Lajos. Kisdednevelés 13. sz.
Nagy László. Pósa Lajos. A Gyermek 448—450. 1.
Pósa Lajos ünneplése. Néptanít. Lapja 24. sz.
Szabó Miklós. Pósa Lajos. Tanító 23. sz.
A pozsonyi tanítóképző ünnepe. Nemz. Nőnevelés 323. 1. (Wollmann 

Elma kitüntetése alkalmából.)
Prohászka Lajos. Tanügyi tanulságok a régi szepesi városi polgárság 

sorsából. M. Pædag. 246—251. 1.
Prónai Antal. (1871 — 1914.) Magy. Középiskola 321—324. 1.
R. N. Görcsöni Dénes. Népoktatás 166—168. 1.
Rácz Imre. Emlékbeszéd Somló Bertalanról. Nevelés 31. évfolyam 

2. szám.
Radu, Dr. I. Istoricul fcolilor din vicariatul Hategului. Fragment. 

Foaia Scolast. 209—216. 1.
Az 1777-iki Ratio educationis. Ford. dr. Friml Aladár 1913. — Ism. 

Viszota Gyula. Búd. Szemle 159. köt. 31b—318. 1. — Acsay Antal. 
Religio 192— 195.1. — Bárány Gerő. Uránia 136.1. — Erdélyi László. 
M. Középiskola 34—40. 1. — i. s. Magy. Pædag. 237. 1. — Lukcsics 
József. Kath. Szemle 100. 1. — Rácz Lajos. Sárosp. Ref. Lapok 
10. sz. — Székely István. Tanáregyl Közi. 47. köt. 490. 1. 

Relkovic Mita. Mikes Kelemen a nőkről. Nemz. Nőnevelés 185—193. L 
Rezner Mihály. A négyfalusi állami gazdasági népiskola története. 

Gazdas. Népiskola 4—6. sz.
Rombauer E. Binder Jenő. Rombauer Emil emlékezete 1854—1914. 

Budap. V. kér. főreálisk. 1913/14. értés. 3—46. 1. (Külön is meg
jelent. 8-r.) — Ism. d. Búd. Szemle 159. köt. 478. 1.

Gagyh.y Dénes. Rombauer Emil 1854—1914. Tanáregyl. Közlöny 47. 
évf. 457 - 459. 1.

sz. f. Rombauer Emil. M. Középiskola 97. 1.
Rózsa György. Kerschensteiner György. Izr. Tanügyi Értés. 133—136.1. 
& J. Negyven esztendő. (Adatok a kolozsvári iparos inasiskola törté

netéből.) Család és Iskola 12. sz.
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Sädean, dr. Avrain. Date noua despre Gheorghe Lazar. Reuniun. 
invátátor 1., 2. sz.

Sandra Ágost. Rousseau emlékezete és munkássága. Fogarasmegy. 
Népoktatás 5., 6. sz.

Santoro, Wilna Giuseppina. San Francesco d’Assisi educatore. 1913. — 
Ism. dr. Balanyi György. Magy. Középiskola 448—450. 1. 

Schmidt András. Egy oltmenti szász község iskolaóletéből. Kiegészí
tette Szeremley Ákos. Fogarasmegy. Népoktatás 9 —11. sz. 

Schncidewin, Dr. Max. Drei Meister Pädagogik. P. Lloyd 93. sz. 
(Kant, Schleiermacher, Jean Paul.)

Schneller István. Herbart pedagogikájának alapjai és a személyiség 
elve. M. Pædag. 472-485. 1.

Sebestyén Irén. Leo Mechelin. 1839—1914. Nemz. Nó'nevelés 209—211.1. 
Sebestyénné Stetina Ilona. De Gerando Antonina. (1843—1914.) Nemz. 

Nőnevelés 165—168. 1.
$otropa, Virgil î Dräganu, Nicolae. Istoria §coalelor näsäudene, scrisa 

cu prilejul jubileülüi de 50 de ani de existenta (1863—1913) a 
gimnaziuiui superior funda îonal din Näsäud. Nasaud, 1914. (8 r. 
414 I.) 5 kor. — Ism. Mateiu Jón. Luceafarul 174—177. 1. 

Sriadnie Mosovskej skoly za Kollárovho detizstva. Domácnost a skola 
14-18., 41—45., 69 -7 5 . 1.

Stegmüller Károly. A Francke-féle alapítvány Halléban. Magy. Ipar
oktatás XVHÍ. 459—463. 1.

Szabó Péter. Kármán Mór hetven éves. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 
361—363. 1.

Szelényi Ödön dr. Fichte mint pedagógus. Magyar Pædagogia 263— 
269. 1.

— Genersich János. 1761—1823. Köziem. Szepes vármegye múltjából 
31—73. 1.

— Nőnevelési elméletek a pedagógia történetében. Uránia 269—275. 1.
— Dr. Tavasi Lajos. (1814 —1877.) M. Pædag. 532—543. 1. 
Szeremley Császár Ákos. A népoktatásügy fejlődésének rövid áttekin

tése Fogarasvármegyében. Fogarasmegy. Népoktatás 9—11. sz.
Szeremley Császár Lajos. Visszaemlékezés a fogarasi áll. polg. iskola 

keletkezésének előzményeire. Fogarasm. Népoktatás 9—11. sz. 
Szlávik Ferenc. A Csíkszeredái főgimn. története. (Péter János: A szé

kely föld és székely nagyjaink. I. köt. 26—33. 1.)
Szőke Sándor. Katinszky Gyula emléke. 1841 —1913. Népnevelő 13. sz. 
Szombathy Kálmán. A leánygimnázium története. Kolozsvári áll. felső 

leányisk. 1913 14. értés. 11—20. 1.
Szporni János. A gyulafehérvári Szent István-finevelőintézet. Gyula- 

fehérvári r.-k. főgimn. 1913/14. értés. 3 6. 1.
Sztára József. A mathematika története pedagógiai vonatkozásokkal. 

Népoktatás 26—30.. 66 71., 116—119., 159 — 164., 200—207.,
260—264., 460—464. 1.

A m. kir. technológiai iparmúzeum harmincéves története. 1883—1913.
Magy. Iparoktatás XVIII. 118—120. 1.

Teutsch, Fr. Das Alter der sächsischen Schule. Korr. Bl. Ver. siebenb. 
Landesk. 121 — 123. 1.

Az ungvári kir. középtanoda tanulóifjúsága az 1849, 50. iskolai évben. 
Gör. Kath. Szemle 10. s köv. sz.
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Urbányi C. József. Friedreich István. Kereszt. Tanító 5. sz.
Fáradt József. B. Lehmann a neveléstörténetről. M. Pæd. 554—557.1. 
Végh Ferenc. Guzsvenitz Vilmos emlékezete. 1865—1913. Népnevelő 

14. sz.
Végh János. A német nyelv a sárospataki főiskolában II. József alatt. 

M. Pædag. 146—161. 1.
— Bumy Károly György pataki tanársága. Sárosp. Bef. Lapok 14., 15. sz. 
Velics László. Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. III. fUz. (1690 

1773.) Budapest, 1914. Sz. István-Társ. (8-r. 132 I.) 1 К 50 f. — Ism.
Csóka Lajos. M. Középisk. 365—368. 1. — Lukcsics József. Kath. 
Szemle 659. 1. — Patek Ferenc. Tört. Szemle 585—588. 1. — 
Sz. I. Alkotmány 58. sz. — Tímár Kálmán. Irodalomtört. 439. 1. 

Viszota Gyula. Széchenyi Ferenc és Széchenyi István atyai intelmei. 
Magy. Középiskola 325—333. 1.

Vörösváry Ernő. A kath. hitoktatásügy múltja és jelene. A hitoktatás 
kegyúri teher. Budapest, 1914. Élet. (8-r. 78 i.)

Werner Adolf dr. A hajai főgimnázium története. Bajai cisztercita 
főgimn. 1913/14. értés. 3—77. 1. (Külön is megjelent.)

Weszely Ödön. Kerschensteiner György. Uj Élet VI. 217—227. 1. 
Wiesinger Károly. Aranyosmarót múltja, jelene és állami főgimná

ziuma. Aranyosmaróti gimn. 1913/14. értés.
Závodszky Levente dr. Gróf Thurzó Imre wittenbergi utazása 1615-ben. 

Bpesti VII. kér. (István-u.) főgimn. 1913/14. értés. 3—9. 1.

12. Iskolánkívüli oktatás.

Analfabéta katonák oktatása, (s.) Nyírvidék 5. sz.
Analfabéták és kultúrpalota. Máramaros 26. sz.
Boróczy Kálmán. A falusi szabadtanításról. Népoktatás 193—197., 

244—254. 1.
Fogl János. A tanító viszonya a néphez. Népoktatás (Lugos) XIX.

15., 16. sz.
Göndör Ferenc. Analfabéták. Veszprémvárm. Tanügyi Közi. 4. sz.
K. A magyarországi szabadoktatás fejlődése. Uj Élet VI. 397. 1.
Kele István. A népkönyvtárakról. Egri Egyházm. Közlöny 7. sz. 
Kemény Gábor dr. A szabadoktatásról. Aranyosvidék 2., 3. sz. 
Nádassy Mihály. Szaporodnak az analfabéták. Nyírvidék 7. sz.
Novoszel János. A tanító az iskolán kívül. Nép tanít. Lapja 42. sz. 
— A tanító az iskolán kívül. Néptanít. Lapja 17. sz.
Nyers Elek. A szabadtanítás. Keresztény Tanító 12. sz.
Pályi Sándor. A Szabad Lyceum működése 1913/14-ben. Közművelt

ség 199-200. 1.
fíizner János. A falvak ifjúsága. Vasmegy. Tanítók Lapja 16. sz. 
Szabó Mózes dr. Egyetem és a nép. Tanító 10. sz.
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13. Vegyes.

Agatsin Gyula. A cserkészet pedagógiai jelentősége és meghonosítása. 
(A győri tankerület 6. igazg. értekezl. jegyzőkönyve 54—64. 1.) 
(Külön is megjelent 8-r. 11 1.)

Atádi Béla. Állatvédelem a népiskolában. Tanítótest. Ért. (Torda) 7. sz. 
A békemozgalom érdekében. Ford. S. M. Nemz. Nőnev. 244—247. 1. 
Bertalan Vince. A néptanító a hadsereg szolgálatában. Népoktatás 

436—442. 1.
— A magyar néptanító. Népoktatás 337—338. 1.
Boca Gyula. A tanítók egyenetlenkedése. Nevelés 31. évf. 5. sz.
Búd György. A tanítók egyenetlenkedése. Nevelés 31. évf. 7. sz. 
Csiskó Dezső. A cserkészmozgalom. Pozsonyi ág. ev. lie. 1913/14. 

értés. 10—20. 1.
Dreisziger Ferenc. Kiábrándulás. Népoktatás 291—299. 1. (Kath. ta

nító-egyesületek kilépéséről az orsz. tanítói szövetségből.) 
Évkönyve, Az ág. h. ev. tanárok és elemi isk. tanítók orsz. egyl. —.

1912/13. — Ism. Z. E. Magyar Középiskola 359. 1.
Évkönyve, Az erdélyi r. k. státus tanárai XVII. kongresszusának —.

Brassó, 1913. — Ism. Z. E. Magyar Középiskola 358. 1.
F—n. Adalék a Szemák-féle Ifjúsági könyvtárjegyzékhez. M. Közép

iskola 226—229. 1. — Szemák István. Reflexiók. U o. 314. 1. 
Farkas Gyula. Az élet felé . . . Gyermekbiróság a polg. fiúiskolában. 

Polgárisk. Közi. 128—131. 1
Gaal Mózes. Egyesületünk jövője. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 617—621. 1. 
Gyulai Ágost. Üj könyvek. Külföldi művek. Magyar Psedagogia 40— 

42. 1. — 1. Hazai művek. 2. Külföldi művek. U. o. 103—107. 1.
3. Angol, francia, német könyvek. U. o. 175—177., 245., 310—
312., 374—375., 590-595. 1.

(H. D.) A tanító karrierje. Nemz. Kultúra 50—52. 1.
Haiszer Henrik. A tanítók képviseltetése az egyházban. Evang. Nép

iskola 9., 10. sz.
Illés Andor dr. Patrouázs. Nevelés 31. évf. 2. sz.
Imre Lajos. A boy-scout mozgalom irányeszméi. Magyar Paedagogia 

522-532. 1.
Imre Sándor. A vezetés nehézségei. (Megjegyzések a helyzethez.)

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 581 —583. 1.
Jankovics Zoltán. Iskola és madárvédelem. Tanügyi Értés. (Szatmár) 

1. sz.
Iíákossy János. Az Eötvös-alapról. Vasmegyei Tanítók Lapja 19. sz. 
Kemény Ferenc. Boy-Scouts. (A cserkész- és őrszem-mozgalomról.)

Tanáregyl. Közi. 47. évf. 49—58. 1.
Kolumbán Ágoston. Tanítók a patronage szolgálatában. Kisküküllő- 

megyei Tanügy 2. sz.
Kovács Gábor. À madárnap érdekében. Beregmegyei Tanügy 8. sz. 
Korács József. Az iskola és a vadászat. Vasm. Tan. Lapja 12 sz.
A középiskolai tanárság érdekei. Közműveltség 166—188. 1.
Kreibig Rezső. A cserkészmozgalom Magyarországon. A Cél 309—320. 1. 
M. R. A magyar humanisztikus gimnázium híveinek egyesülete. Ma

gyar Középiskola 225. 1.
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M. S. A tanító és a fiatalkorú bűnösök. Görög Kath. Népiskola П. 
146—151. 1.

Marczinkó Ferenc. A Kalmár-féle Tanári Névkönyv ügye. Tanárgyl. 
Közi. 47. évf. 685. 1.

Mäzy Engelbert dr. elnöki megnyitó beszéde. M. Középiskola 65— 67. 1. 
Moravitz Lajos. Keresztény szociálizmus. Népnevelő' 4. sz.
Nádai Pál dr. Az oktató-szövetség s az egyetemes tanügyi kongresz- 

szus ügye. Tanáregyl. Közi. 47. évf. 267—269. 1.
A agy József. Köreink fontosságáról. Polgárisk. Közi. 193- 198. 1. 
Néhány számadat 1912-ben. Közműveltség 194. 1. (Adlernek az Izr.

Tanügyi Ért.-ben megjelent statiszt. adataiból kivonat).
Nyáry Albert br. dr Az e'ső magyar cserkészmozgalom. Á Cél 235— 

' 240. 1.
P. Gy. Tanulságok a magyar cserkészmozgalom történetéből. A Cél 

395—400. 1.
Papp Géza. Maradjunk a régi «tanító» és «tanítónő» elnevezések 

mellett. Nevelés 31. évf. 5. sz.
Péter János dr. A cserkészőrszem-mozgalom és a középiskolai ifjúság.

(Nagyszebeni tanker. 5. igazg. értekezlet jegyzőkönyve 59—69. 1.) 
Petzné Beszediis Róza dr. Az új rovat. Nemz. Nőnevelés 16 — 30 1. 

(A napilapok szenteljenek helyet a karitativ intézetek nyilván
tartására.)

Ries Ferenc. Egyesületünk szervezetének reformja. Tanáregyl. Közi. 
47. évf. 762—766. 1.

— A helyzethez. Tanárgyl. Közi. 47. évf. 665—668. 1.
Saskeövy József dr. Tanitó-birák. Nemzeti Kultúra 83—88. 1. Heves

megyei Tanügy 5. sz. (Községi nevelőbirói intézmény létesítéséről.) 
Simon Lajos. A magyar néptanító. Tanító 11., 12., 14. sz.
Stadler József. A tanító politikai működése. Tanító 2—4. sz.
Szalag Pál. A Közlöny célja és hivatása. Polgárisk. Közi. 209—211. 1. 
Szomolányi Sarolta. Tudakozódó irodák. Nemz. Nőnevelés. 284—289.1. 
Telman József. Országos Tanügyi Szövetség. Polgáriskolai Közlöny 

51—53. 1.
Törökné Kovács Hermin. Az iskola lelke. Népnevelő 14. sz.
Urbányi C. József. Tanítók a törvényhozásban. Kereszt. Tanító 3. sz. 
Vayer Lajos. A magyar humanisztikus gimnázium hívei egyesületé

nek közgyűlése. Magy. Középiskola 349—352. 1.
Waldapfel János. A Magyar Humanisztikus Gymnasium Hívei Egye

sülete. Közműveltség 215—231. 1.
Wick Gyida. A három jelentős iskolai emléknap. Magyar Kisded

nevelés 9. sz. ( 1. Alkoholizmus elleni nap. 2. Békenap. 3. Mada
rak és fák napja.)

Willmann Ottó. A tanítói rend a keresztény igazság szolgálatában. 
Népnevelő 21. sz.

14. A háború és a nevelés.

A háború és az iskolák. CJj Élet VII. 667. 1.
A háborúban szerzett tapasztalatok és tanulságok összegyűjtése, fel

dolgozása és értékesítése. Öreg tanító. Tanító 42. sz.
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A «karácsonyi hajó». Népt. Lapja 44. sz.
Akik a csúcsra feljutottak. Népt. Lapja 41. sz.
A kishitűség ellen. Népt. Lapja 37. sz.
Apponyi Albert gr. A háború és a gyermek. Néptan. Lapja 51. sz. 
A tábori élet nevelésügyi tanulságai. Néptan. Lapja 45. sz.
Az együttérzés ápolása. Népt. Lapja 39. sz
Az első óra a háború idején. Néptanít. Lapja 38. sz.
Berta Ilona. A háború és az Erzsébet-nőiskoia. Nemz. Nőnevelés 

432—443. 1.
Bertalan Vince. A háború a tanítói érdeklődés szolgálatában. Nép

oktatás 385—388. 1.
df. A háború az iskolában és az iskolán kívül. Népoktatás 433—436. 1. 
Fehér Géza. A háború és a leányiskolák. Nemz. Nőnevelés 444—449. 1. 
Fináczy Ernő. Kultúra és a háború. Néptanít. Lapja 47. sz.
Foldván) Ferenc. A tanítás anyaga a háború idején. Néptanít. Lapja 

39. sz.
Freund Bernât. Háború s nevelés. Beregmegyei Tanügy 10. sz.
— A világháború iskolai nevelésünk alapja mostanában. Magyar 

Kisdednevelés 22. sz.
Gárdos Mór. Iskolai élet háború idején. Néptanítók Lapja 46. sz. 
Havas Irma. A nők és a háború. Néptanítók Lapja 48. sz. (A haza- 

szeretet nevelése.)
Igazmondó. A siketnémák oktatása és a háború. Nemz. Iskola 37. sz. 
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DE GERANDO ANTONINA.1

(1845—1914.)

Mélyen tisztelt Elnök Úr ! Tisztelt Hallgatóság ! Első szavam a 
köszönet szava, amiért megengedték nekem, hogy a múlt évben el
hunyt tagtársunkról, De Gerando Antonináról én emlékezzem itt 
meg. Jól esik ezt tennem. Nemcsak azért, mert így e kiváló magyar- 
asszony iránt érzett tiszteletemnek és kegyeletemnek kifejezésére nyí
lik alkalmam, de azért is, mert az ő nagy műveltségét, emelkedett 
■szellemét és a női természet minden igaz vonásával ékeskedő egyéni
ségét ismertetve, bizonyságokat találok a női munka értéke, a nők 
nemes szellemi természete mellett. Ha ő reá vetjük tekintetünket, 
láthatjuk, hogy a nők erkölcse is lehet elv és nem csupán szokás, 
s hogy a női szellem is haszonnal szentelheti erejét és lelkesedését 
az emberiség legmagasztosabb eszméinek szolgálatára.

Ha bizonyítékokat keresnénk arra a tapasztalatra, hogy az át
öröklés és a nevelés egybehangzó hatása mily teljes mértékben szab
hatja meg az ember testi és lelki fejlődését és életének irányát : be
szédesebb, nyomatékosabb példát nem találhatnánk De Gerando 
Antonina életénél. Ő mindenkor büszkén vallotta magát tanítónő
nek — a kolozsvári felsőbb leányiskolának több mint harminc éven 
át igazgatója, mondhatnám megteremtője volt — de a pedagógiai 
pályára — nem mint oly sokakat — nem a kenyérkereset kény- 
szerűsége, nem is valami puszta véletlen sodorta. Benső vágyakozás
ból választotta hivatását és a szó valódi értelmében nevelővé avatta 
őt az a körülmény, hogy családjában úgy apai, mint anyai ágon, 
örökletes volt a tudományok és művészetek szeretető s az emberi
ségért, az embertársak javáért való önzetlen fáradozás szenvedélye. 
Az ő családjában a szép, a jó és az igaz megismerését tartották az 
ember legfőbb javának, boldogsága legigazibb forrásának ; azért töre
kedtek nemzedékeken keresztül arra, hogy nevelés, tanítás által 
jobbá, nemesebbé s így boldogabbá tegyék az embereket. Ezeket a

1 A Magyar Pædagogiai Társaságban 1915 május 15. tartott előadás.
30Magyar Paedagogia. XXIV. 8.
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természet, az átöröklés által leikébe oltott nevelői hajlamokat a leg
jobb, legokosabb édesanya fejlesztette De Gerando Antonina lelkében 
olyan akarattá, mely őt a nőnevelés szolgálatába állította, nevelői 
munkásságát pedig az emberiség legszentebb javaiért való nemes küz
delemmé avatta.

De Gerando Antonina édes anyjának említésekor lehetetlen 
egy pillanatra meg nem állanom, s lehetetlen róla, mint a legkitű
nőbb magyar asszonyok egyikéről a legnagyobb tisztelettel és csodá
lattal — tárgyamtól kissé talán eltérve -—■ néhány meleg szóval 
meg nem emlékeznem. Mentségem az, hogy De Gerando Antonina 
lelkivilágát nem is lehetne igazán megértenünk, ha édesanyjának, 
a reá legnagyobb, legáldásosabb hatást tevő gróf Teleki Emmának 
sajátságos életviszonyaiba legalább némi betekintést nem nyerünk.1

Teleki Emma gr. Teleki Imrének, Erdély egyik leggazdagabb 
főurának és gr. Brunszwick Karolinának, a magyar kisdedóvás apos
tolaként tisztelt Brunszwick Terézia nővérének, volt a leánya. A sze- 
lidlelkű Telekiné a gyönyörű martonvásári kastélyból, hol Chopin, 
Beethoven s mások, a XIX. század legnagyobb művészei voltak ottho
nosak, Hosszúfalvára, a szép Kővárvidék ez ősi, eldugott kastélyába 
a valódi műveltséget s a művészetek igaz szeretetét vitte magával 
hozományul. A legnagyobb elvonultságban, élte fogytáig — jó 30 esz
tendeig — ki nem mozdulva az elszigetelt kastélyból, csak férjének 
és gyermekeinek élt. Férjével, ki az akkori tudomány színvonalán 
álló bölcs volt, egész külön világot alkottak otthonukban maguknak, 
csak egymás szeretetének és a szellemi és erkölcsi haladásnak éltek, 
nem törődve a világ szokásaival, előítéleteivel.

Ebben a tiszta nemes légkörben nőtt fel a két Teleki nővér, 
Blanka és Emma. Blankát, mint a hazaszeretet mártírját, mint a 
magyar felsőbbfokú nőnevelés bajnokát, mindenki ismeri és tiszteli, 
de csak kevesen tudják, hogy Emma is ép oly hőslelkű s az élet 
minden viszonyai között ép oly nagy és nemes volt, mint nagy hírű 
nővére. Elszigetelt kis világukban erős nemzeti érzést és a magyar 
faj hősies természetét szívták magukba a leányok. Ez szabta meg 
éltük irányát, ez szerezte meg részükre kortársaik osztatlan tisz
teletét.

Teleki Emma is, mint nővére, szenvedéllyel szeretett tanulni ; 
fivérével együtt végezte a latin és mathematikai tanulmányokat; az 
irodalomban és történelemben oly járatos volt, mint az egyetemet 
végzett kiváló ifjak. A botanikát különös kedvteléssel űzte, gyönyö- *

* Lásd bővebben : Sebestyénné Stetina Ilona, De Gerando Ágostné. 
Nemzeti Nőnevelés 1894., 8 .T.
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rűen rajzolt, festett, zongorázott, ami mind természetes volt, hisz a 
hosszúfalusi csendes magányban mindig a legkitűnőbb tanárok és 
zenészek éltek és tanítottak. Teleki Imre maga is művész volt a 
hegedűn s így gyakran a legszebb, legtökéletesebb hangversenyeket 
rendezhették. Gyermekeik műveltségét a gondos szülők, bár maguk 
nem mozdultak ki otthonukból, utaztatásokkal egészítették ki. A két 
felserdült leányt ép úgy önállóan engedték utazni, mint fiukat. A 
két nővér előbb Drezdába, Heidelbergába ment, hol a legkitűnőbb 
írókkal ismerkedtek meg; majd ismereteik gyarapítása végett felke
resték Velencét, Eómát, beutazták egész Olaszországot s élvezték, 
bámulták a műremekeket. Nagy dolog volt ez akkor s nagyon 
hozzájárult a fiatal leányok önállóságának, benső értékének kifejlő
déséhez.

Teleki Emma később fivérével Párisba is elment, hol nagy- 
nénjével Brunszwick Terézzel találkozott, ki akkor ott a kisdedneve
lés ügyét tanulmányozta. Nénje által ismerkedett meg De Gerando 
József báróval, a nagy francia bölcsésszel és pedagógussal és ennek 
unokaöccsével, a fiatal De Gerando Ágosttal, ki már akkor — alig 
20 éves korában — a legjelesebb francia ifjak közé tartozott. A kö
zös eszményekért hevülő ifjak ismeretségéből rövid idő múlva szere
lem, majd házasság lett, noha frigyüket eleinte mind a Teleki, mind 
a De Gerando család ellenezte. A fiatalok állhatatosságán és határo
zottságán azonban megtörött ez az ellenállás és így Teleki Emma 
mint boldog fiatal asszony tért haza férjével 1842-ben Hosszúfalvára.

A Telekiek igazi magyar légkörében a fogékony lelkű De Ge- 
rando Ágost szívvel-lélekkel megszerette második hazáját s azon volt, 
hogy ezt a gyönyörű országot a nyugati nemzetekkel is megismer
tesse. Megírta tehát «Erdély ismertetését» francia nyelven s két évi 
hosszúfalusi tartózkodás után visszatért ifjú nejével Párisba, hogy 
munkáját sajtó alá rendezhesse. Itt született 1845-ben első gyerme
kük, Antonina, kit az anyja, nem térhetvén még most végleg haza, 
alig egy éves korában Budapestre hozott és testvére, Blanka gondjaira 
bízott, hogy a gyermek itthon, magyar környezetben nevelkedjék s 
eleinte más szót ne is halljon, ne is tanuljon, csak a magyart.1 Má
sodik gyermekük, a később jeles magyar íróvá fejlődött Attila már 
Budapesten született s akkor azt hitték, hogy Antoninával együtt 
teljesen magyar nevelésben fogják részesíthetni.

A szabadságharc zivatarai azonban szétszórták a boldog kis 
családot. De Gerando Ágost, ki akkor már «Magyarország ismerteté
sén» dolgozott s tanulmányi célból feleségével és két kis gyermeké

1 Teleki Blankának akkor m ár nevelőintézete volt Budapesten.
30*
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vei egyszerű fedeles kocsin épen beutazta volt az országot, a párisi 
forradalom hírére régi hazájába tért vissza, hogy hazafiúi kötelessé
gét teljesítse. Mikor aztán Magyarországon is kitört a szabadságharc, 
De Gerando Ágost visszajött, hogy fegyverrel szolgálja második ha
záját. Eésztvett a győri csatában és elégette ott a nemzeti színű 
zászlót, hogy az ellenség kezébe ne kerülhessen. A szabadságharc 
után menekülnie kellett; de csak Drezdáig juthatott el, ott súlyosan 
megbetegedett. Teleki Emma, ki azalatt elveszté már előbb meg
özvegyült édesatyját, annak koporsójától sietett két kis gyermekével 
férje betegágyához. Álutlevéllel, nagy nehézségek között sikerült a 
hazából kimenekülnie, hol reá is, mint testvérére Blankára az elfoga- 
tás és a börtön veszedelme várt. Férjét Drezdában menthetetlen 
állapotban találta ; két hétig ápolhatta csupán, akkor — alig 29 éves 
korában — örökre elszakította tőle a halál.

Idegenek között, teljesen egyedül maradt De Gerandoné két 
kis árva gyermekével Drezdában. Hazatérnie nem lehetett s csak hat 
hónap múlva, erős küzdelmek után sikerült saját nevére útlevelet 
szereznie, mellyel Franciaországba, Párisba menekülhetett. Férje roko
nai és barátai, kik között Franciaország legkiválóbb elméi voltak, 
mint Michelet, Dumesnil, Yavasseur Noel stb. tárt karokkal fogadták 
az árva kis családot. Michelet egyik történeti előadásán szószéke lép
csőjére ültette a két gyermeket s gyönyörű szavakkal emlékezvén 
meg atyjukról, Franciaország rokonszenvébe ajánlotta őket. Antonina 
csak öt éves volt még ekkor, de a sors csapásai miatt koránérett 
gyermek leikéből ennek a nagy jelenetnek emléke soha sem mosó
dott többé el.

De Gerandoné Párisban is magyar nevelést kívánt és tudott 
is adni gyermekeinek, mert teljesen maga gondozta, nevelte őket. 
A gyermekek nyilvános iskolába jártak ugyan, de amit ott tanultak, 
azt mindig magyarul is át kellett ismételniük, részben anyjuk segít
ségével, részben Irányi Dániel vezetésével, ki 12 éven keresztül na
ponként 2 órát tanult velük, különösen magyar történelmet és magyar 
irodalmat.

Édesanyjának köszönhette Antonina, hogy nemcsak nyelvében, 
hanem érzésében is teljesen magyar maradt. Mert Gerandoné lelké
ben ott élt a magyar haza, melynek szeretete a család vallása volt 
és amelynek szolgálatára gyermekeit nevelni akarta. Azzal bíztatta 
őket, hogy ha majd felnőnek, ők is dolgozhatnak a hazáért, segít
hetnek megmenteni a rabságban,' elnyomatásban szenvedő hazát. De 
hogy ezt tehessék, jóknak, tanultaknak, önfeláldozásra képeseknek, 
szóval hősöknek kell lenniök. Mert a magyar becsületes, hősi nem
zet, s csak az méltó a magyar névre, akiben ezek a tulajdonságok



élnek. Es a gyermekek jók voltak és buzgón tanultak, hogy egykor 
méltók legyenek hazájukra.

De Gerandoné, hogy Párisban is legyen gyermekeinek magvar 
társaságuk, a magyar emigránsokat s azok gyermekeit gyakran maga 
köré gyűjtötte (a Vaugirard-utcai szállásukba, mely Antonina élte 
végéig megmaradt a család birtokában). Hogy pótolhassa az elvesz
tett hazát, apró jeleneteket mesélgetett a gyermekeknek, a magyar 
népéletből s magyar dalokat dudolgatott, zongorázott nekik. S az 
anyai szeretet és hazaszeretet később tollat is adott Teleki Emma 
kezébe. Gyermekei fejlődési fokainak megfelelően megírta számukra 
négy kötetben «Antonina és Attila könyveit». Ezen olvasmányok 
által elvezeti őket messze, az elhagyott hazába ; megmutat ott nekik 
mindent, ami az ő szívének kedves; s amint a gyermekek nőnek, 
minden erejével és művészetével azon van, hogy azt a távollevő hazát 
gyermekei megismerjék, megszeressék, imádják. S a De Gerando 
gyermekek kis száműzött vagy menekült pajtásaikkal lázas mohóság
gal olvasták a könyveket, melyek mindenike apotheozisa volt a ma
gyarságnak, a magyar hazának, magyar becsületnek, magyar bátor
ságnak, magyar huszárnak, magyar népnek, szóval mindannak, ami 
magyar. És amit Gerandoné írt, nemcsak a maga, hanem a többi 
emigránsok leikéből is írta, azért is fogadta műveit a párisi emigrán
sok kis társasága olyan igazi szeretettel, lelkesültséggel. Több mint 
félszázad himpora van már e műveken, de nem forgathatjuk meg
hatottság nélkül megsárgult lapjait, melyek egykor annyi vigasztalás
nak, oly sok nemes örömnek s oly tiszta nemzeti érzésnek voltak 
forrásai.1

A haza szeretete mellett a munka szeretetét igyekezett De 
Gerandoné gyermekeiben nagyra nevelni. Noha ő nagy fényűzésben 
növekedett, gyermekeit a legnagyobb egyszerűségre, a kényelem
nek, torkosságnak, kényeskedésnek megvetésére, a fájdalmak hősies 
tűrésére szoktatta. Megfontolt nevelési elvein kívül a szükség is utalta 
erre ; vagyona jövedelmét ugyanis jórészt lefoglalták ; férje rokonaitól 
elfogadni semmit sem akart s a hazából ritkán és szűkösen érkező 
pénzküldemények a legnagyobb takarékosságra intették. Néha nélkü
lözésekre is kényszerült, de megnyugtatta Micheletnek az a buzdítása, 
hogy «gyermekeire nézve szerencse, ha a nélkülözések iskoláján men
nek keresztül». így azután szigorú, pontos takarékosságra szoktatta 
magát és gyermekeit. Cselédet nem tartott, a gyermekek maguk 
szolgálták ki magukat, végezték a bevásárlásokat ; s a kézimunkákat

1 E müvekből összeválogatva a kolozsvári Teleki Blanka-kör 1904- 
ben adott ki egy kötetre való gyűjteményt.
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soha sem zúgolódva, soha sem panaszkodva és soha senkire sem 
szorulva mind maga végezte De Gerandoné Antoninával.

Komoly munka és tanulás között telt tehát Antonina gyermek
kora. De még a tanulásban is az édes anya járt elől jó példával. 
Mialatt gyermekeit a legkitűnőbb tanárok oktatták, ő maga is eljárt 
Páris legfelső fokú nyilvános kurzusaiba — a College de Franceba 
és a Conservatoire des Arts et Métiersbe, hol a természettant — 
vegytant, építészettant, géptant hallgatta. Azért is tette ezt, hogy 
tudásvágyát kielégíthesse, de azért is, hogy gyermekei tanulmá
nyait így jobban ellenőrizhesse. Antonina a gimnáziumi tárgya
kat — különös örömmel és sikerrel a latint — együtt tanulta 
öccsével, később a Sorbonnenba járt, a nők részére ott akkor 
létesített felsőbb kurzusokra. E közben valódi szenvedélyt érezve a 
munka és tanítás iránt, kisfiúkat kezdett előkészíteni nyilvános kur
zusokon a lyceum IY-ik osztályára. A kisfiúk — kik között két ma
gyar is volt, Nemeskéri Kiss Aladár és Pali — négy évi tanulás után 
fényes eredménnyel vizsgáztak ; ez alatt Antonina is letette a párisi 
városházán az alsóbb és a felsőbb fokú tanítónői vizsgalatot.

Ragyogó, boldog korszaka volt ez De Gerando Antonina életé
nek. A napot nemes és hasznos munkában töltve, esténként össze
jött Michelet, Guizot, Guinet és más .szellemi nagyok szalonjában 
Páris legkiválóbb — lehet mondani a civilizáció legfényesebb — elméi
vel s ott a leglélekemelőbb beszélgetéseket hallgatta. E beszélgetések 
hatása alatt még inkább megerősödött lelkében az a lángoló ember
szeretet, melynek csiráit édesanyja rakta le leikébe s mely őt mint 
tanítót és mint írót is mindvégig jellemezte.

Ilyen nevelés mellett érthető, hogy bár boldog gyermek- és 
ifjúkorát Antonina Párisban töltötte, szenvedélyes vágyakozást érzett 
a hazatérésre s arra, hogy munkaerejét a haza javára értékesíthesse, 
s azokat a nemes eszméket, melyekért rajongott, hazájában is elter
jeszthesse. Az ígéret földjére azonban csak 1865-ben léphetett gyer
mekkora óta először, akkor is csak rövid látogatásra, A végleges 
hazatérés és letelepedés csak 1873-ban következhetett be, midőn már 
anyagi ügyeiket rendezhették s vagyonuk élvezetébe léphettek. Előbb 
még, olthatatlan vággyal szívében hazája iránt, gyönyörű tanulmány - 
utakat tett édesanyjával és fivérével, éveket töltve utazgatással déli 
Franciaországban, Olasz- és Görögországban, míg végre Budapesten 
letelepedve, itthon elégíthette ki munkavágyát és tanítási szenvedélyét.

A hazatérés után De Gerandoné leginkább valamelyik birtoku
kon tartózkodott. Egyik ilyen szép birtokukon, Pálfalván (Szatmár- 
megyében) halt is meg 1893-ban. Antonina azonban itthon kizárólag 
a tanításnak éli Tanítói munkásságát kezdetben csak magánkörben
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gyakorolhatta. Szép, nagy dunaparti lakásában a francia kurzusok 
mintájára berendezett előadásokon, néhány hírneves magyar tanár — 
többek között Berecz Antal — segítségével, serdülő leányokat, több
nyire barátai, rokonai gyermekeit) tanítgatta. Eközben szorgalmasan 
tanulmányozta a hazai iskolai és társadalmi viszonyokat és töreke
dett azokba beilleszkedni. Ingyenes kurzusokat tartott a «Nőképző 
Egyesület» iskolájában és a Nőiparegyesületnek akkor fennálló tanítónő
képzőjében. Neve csakhamar ismert, tisztelt, személye szeretett lett ; 
a nőegyesületek igyekeztek lelkes munkásságát maguknak biztosítani. 
Az azóta megszűnt Nőiparegyesület lS79-ben alelnökévé is meg
választotta.

A budapesti munkássága nyomán fakadt sok hálás elismerés 
és a legszebb sikerek mellett, melyekre rámutathatott : érezte De 
Gerando Antonina, hogy eszméit ilyen szűk körben, az ő kis magán
iskolájában kellően nem érvényesítheti. Elhagyta tehát budapesti 
kedves otthonát és baráti körét és 1879-ben szűkebb hazája főváro
sába, Kolozsvárra költözött, hogy részt vegyen az ott létesítendő 
községi felsőbb leányiskola előkészítésében.

A kolozsvári felsőbb leányiskola — 1880 október 3-án —- 
meg is nyílt s De Gerando Antonina elfoglalta ott igazgatói állását, 
melyre a város meghívta. Egészen 1912-ben bekövetkezett nyugdíja
zásáig a legteljesebb odaadással szentelte magát iskolájának, melyet 
az anyai szív szenvedelmes melegével szeretett, s melynek fejlődésé
ben — különösen miután egyetlen, imádott testvérét is elvesztette - 
életének egyetlen célját s legfőbb boldogságát találta.

Iskolájában nyilván végre alkalma arra, hogy nevelési eszméit 
megvalósíthassa, De Gerando Antonina — természetesen — az apos
tol buzgóságával látott iskolája fejlesztéséhez. A felsőbb leányiskolát 
a haza szolgálatába kívánta beállítani s arra törekedett, hogy tanári 
testületével összhangzatosan munkálkodva, az iskolát nemzeti és em
beri irányba vezesse. Tanítványaiból embereket kívánt nevelni, a szó 
magasabb értelmében, s azon volt, hogy a tanítás által a gondolko
dást, az értelmet fejlesztve, a leányok erkölcsi színvonalát emelje. 
Abból az alapelvéből kiindulva, hogy «a valódi üdvösség a munká
ban rejlik . . .  ez adja meg a kötelességteljesítésből származó meg
elégedést, az egyetlen boldogságot, mely nem ábránd a földön», 
munkásságra kívánta nevelni tanítványait is. Ezért már az iskola 
keletkezésének első évében megalapítja az «Önképzőkört», melynek 
mindvégig vezetője maradt s melynek kiváló nevelői hatását a tanít
ványok tanulási buzgalmára, önálló munkálkodására Kolozsvár közön
sége is mindig szívesen elismerte.

A felsőbb leányiskolák feladatát illető felfogására jellemző,
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hogy iskoláját már az első értesítőben női középiskolának nevezi s 
mindvégig azért küzdött, hogy ezt a minősítést a felsőbb leányisko
láknak megadják.1 Mikor 1887-ben az új felsőbb leányiskolái tanter
vet — 28999. sz. a, — kiadták s abban a felsőbb leányiskolák alsó 
négy osztályát a polgári leányiskola négy osztályával betüről-betüre 
egyenlővé tették, abban a hiszemben, hogy ezzel a felsőbb leány
iskolákat lefokozták, keservesen fel is jaj dúlt. Fájlalta, hogy a felső 
leányiskolákat a tanfelügyelők ellenőrzése alá helyezték s hevesen 
kikelt ez ellen is. Ügy gondolta, hogy csak a törvényhozás segíthet 
a bajokon s folyamodványt nyújtott be a képviselőházhoz, hogy 
«teremtsék meg hazánkban a női középoktatást». Ez a kérvény,2 
noha a történeti fejlődés sok tekintetben neki adott igazat, sok 
keserűséget okozott De Gerando Antoninának, mert abból, ahogy azt 
az iskolák közvéleménye fogadta, az a tragikum tűnt ki, mely őt 
sírjáig kísérte, hogy itthon kellőképen meg nem értették és nem 
méltányolták, meg hogy ő is sok tekintetben idegen maradt a hazai 
viszonyok, a hazai gondolkodás megértésétől.

Iskolája fejlődésére fontosnak tartotta az iskola államosítását, 
azért maga indított mozgalmat eziránt s boldog volt, mikor az 
államosítás bekövetkeztével -— 1892— 1893-ban — kedves iskolája 
fejlődésének anyagi eszközeit is biztosítva látta. Csakhogy ezután 
meg az ő független érzelmei által megkövetelt «szabadabb mozgás» 
korlátozását kellett fájdalmasan éreznie. Felettes hatóságánál panasz
kodik is, hogy a sok sablonos irodai munka, mely az igazgatókat, 
tanárokat terheli, bénítólag hat azok iskolai, tanítói munkájára. 
Folyton sürgeti, hogy az iskola szellemi vezetője e terhes és ta
nítói szempontból másodrendű munkától mentessék fel és a munka 
elvégzésére egy külön gazdasági-nevelői állás szervezését ajánlotta. 
О maga azonban — noha nem szerette a bürokratikus munkát — 
nem hárította azt másra, hanem nagy munkabírással, szívóssággal 
és lelkiismeretességgel pontosan elvégzett mindent, amit az iskola új 
helyzete tőle megkövetelt.

Szívéből gyűlölve minden sablont s a maga lelkesedéséből me
rítve erőt a kitartó munkára, nem szorult a tanítókat ellenőrző

1 A leányok középiskolai tan ítására vonatkozó nézeteit kifejtette a 
«Nemzeti Nőnevelés»-ben a következő lapokon: 1880. 315—316., 1881. 
742-45 ., 1885. 170—172. é s -256—266., 1886.1 17., 1887.53—59., 1892.293., 
1894. 142., 1895. 1—8., 1897. 87—93., 1907. 1—5. és 337—341., 1909. 105, 
és különösen az 1913. évi 4—12. lapokon.

2 L. Nemzeti Nőnevelés 1888., 431—442. 1. Erre «Észrevételek» 
Sebestyén Gyulától u. o. 443—451. s a felelet 502—506. 1.
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fegyelmi szabályokra. Azt követelte, hogy a tanító belső szükségből 
szentelje életét az iskola és a tanítvány hasznára, azért szívesen el 
is törült volna minden rendtartási szabályt, mert nem hitte, hogy 
ezekre a «paragrafusokra» a nagy többség egységes munkálkodásá
nak biztosítására szükség is lehet.

Hogy a maga nevelői hatását a tanítványok lelkére még job
ban kifejthesse s hogy a szülők ebbeli óhajtásának is eleget tehes
sen, kezdettől fogva bentlakó növendékeket is vett fel intézetébe. 
Anyagi eszközökben nem szűkölködve, kezdetben a maga lakásán, a 
maga költségén rendezte be az internátust, melyben sok, szegényebb 
sorsú gyermeknek is nyújtott ingyenes eltartást. Később az állam 
átvette tőle az internátust is, melyben mindvégig igazán családias 
szellem uralkodott. De Gerando A. azt akarta, hogy minden egyes 
növendék érezze szívének melegét s mindenik a saját egyéniségének 
megfelelően fejlődjék. Ne akadályozza a fejlődést semmi kényszer, 
semmi korlát, csak amit a műveltség s az ember nemesebb belső 
természete önkényt szab elénk. A tanítványok fejlődését épen ezért 
napról-napra figyelemmel kísérte, hogy természetüknek megfelelően 

irányíthassa. Ezért még akkor is, midőn egy nagy betegsége után 
jártányi ereje is alig volt hordszóken vitetve fel magát a harma
dik emeletre ellenőrizte reggeli pontos felkelésüket, javítgatta szo
kásaikat ; a gyöngébbeket anyai szeretettel maga költögette fel, hogy 
«ne essék nekik rosszul, ha hirtelen felriasztják őket».

Fő feladatának azonban De Gerando Antonina mindenkor az 
iskola szellemi vezetését, a tanuló seregre, s a tanári testületre való 
közvetlen hatását tartotta. Hogy minden növendékét jól ismerhesse, 
lehetőleg minden osztályban vállalt órát. Kezdetben tanított számtant 
és Chévé rendszere szerint éneket is, később legszívesebben a francia 
nyelvet s a gimnáziumi kurzusban latint. A kezdőknél a gyakor
lati, közvetlen módszert alkalmazta már akkor, mikor erről a mi 
irodalmunkban még szó sem esett. A tömegtanítást is egyénivé igye
kezett tenni azáltal, hogy a tanítók és minden növendék között érdek
lődésből és szeretetből font összekötő kapcsot kívánt létesíteni. Azt 
akarta, hogy minden egyes növendék érezze, hogy az iskola ő érte 
van és tanítója azért fárad, mert szereti és hasznára kíván lenni.

A tanári testülettel is lelkileg össze volt forrva. A testület tag
jai a legnagyobb szeretettel csüggtek rajta és az iskolán, s ő is min
den tanártársának buzdító, szerető munkatársa és vezetője volt. 
A fiatal, újonnan kinevezett tanerőket tapintatosan vezette be munka
körükbe, s igyekezett őket eszméinek megnyerni s önzetlen, lelkes 
tanítókká nevelni. így vált lehetségessé az az egységes, harmónikus 
munkásság, mely az iskola hírnevét nagyra növelte s a szülők és
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tanítványok háláját mindenkorra biztosította. Épen emez egységes 
nevelői hatás megtartása céljából ellenezte De Gerando Antonina, 
hogy az internátusokat az iskoláktól elválasszák s külön igazgatás 
alá helyezzék. Eltekintve a szétválasztás merev kivitelének nehézsé
geitől — különösen ott, ahol iskola és internátus egy fedél alatt 
van — egyenesen károsnak tartotta a tanári testület tagjait két, 
a legtöbb esetben ellentétes felfogású igazgató befolyásának kitenni. 
Felfogását az igazgatók Temesvároit tartott értekezletén nagy bátor
sággal és kellő megokolással védelmezte is, de egy szótöbbséggel a 
hivatalos felfogás győzött s elvben a szétválasztás mellett döntöttek.

Mivel életének egyik főtörekvése volt, hogy intézetét valódi 
középiskolává fejlessze, amint Wlassics miniszter 1895-ben megnyerte 
a királyi engedélyt arra, bogy a nők a budapesti és kolozsvári egye
temeket látogathassák, azonnal hozzáfogott, hogy kiválóbb tanítvá
nyait az egyetemi tanulmányokra előkészítse. Saját költségén tartott 
fenn éveken át gimnáziumi kurzusokat, melyekben kezdetben nem
csak a tanítványok, hanem a tanítónők is tanultak. A tanítványokat 
De Gerando nagyon megválogatta s csak a testileg erős, egészséges, 
nyilteszű és szorgalmas növendékeknek engedte meg, hogy a tan
folyamokon résztvegyenek. Ezek a tanulók azután nemcsak az érett
ségi vizsgálatot tették le sikerrel, hanem az egyetemen is kitünően 
haladtak és így sok barátot szereztek a nők egyetemi képzésének.

Nevelői hatását az iskolájából kikerült tanítványokra is kiter
jesztette De Gerando. Kezdetben esak francia remekírók olvasgatására 
hívta meg őket szalónjába, de mivel így csak a kolozsváriakkal tu
dott állandó szellemi kapcsolatot fenntartani, 1890-ben szövetséget 
létesített a régi tanítványok között, «Teleki Blanka-kör»-ben egye
sítve őket. Aki a körhöz akart tartozni, annak köteleznie kellett ma
gát arra, hogy minden évben áldozik valamit bármi szerény mó
don a haza érdekében, körük emlékére és arról az évi jelentésben 
beszámol. Az alamizsnát a kör nem számítja a jócselekedetek 
közé, mert ez csak ideiglenesen segít. «Aktív jóságot akar, mely 
küzdelemmel jár, emberszeretetből fakad s az életet meleggé, költőivé 
teszi. » Azért falun fő teendő az iskolát, tanítót és tanulót lelkesen 
támogatni, népkönyvtárak alapítását elősegíteni, jó tanácsokkal támo
gatni az arra szorulót, küzdeni a részegség ellen és irgalmassá tenni 
az embereket a szegény állatokkal szemben. Városon a tagok tény
leges szolidaritásban élvén, még többet tehetnek. S a szerény eszkö
zökkel dolgozó kör tagjai buzgón munkához látnak, «hogy a jó össze
gét növeljék a földön». Egyik magyarul tanít meg falujokban egy 
oláh leánykát, a másik előkészít egy szegény gyermeket ingyen va
lami vizsgálatra, a harmadik beteget ápolt, vagy munkára tanított,
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munkájában megsegített valakit és így tovább évről-évre. A kör ala
pította meg a kolozsvári állatvédő egyesületet, a Kossuth-szoborra 
jelentékeny összeget gyűjtött, a M. D. E. erdélyrészi körének meg
teremtésében segített De Gerandónak s három ízben küldött ki Pá- 
risba egy évi tanulmányútra egy-egy tanítónőt, nemcsak azért, hogy 
ott a nyelvet megtanulja, hanem hogy az ott felhalmozott műreme
ket megismerve a művészeteket megszeresse. A kör anyagi eszközök
ben ugyan szegény — tagdíjul 1—1 frtot kap csupán évenként 
de az elnök nagylelkűsége pótolja a hiányzó költségeket, minthogy ő 
fedezi a kör évi jelentésének és szépszámú irodalmi kiadványainak 
nyomdai költségét is. De Gerando megírja e kiadványok sorában 
Teleki Blanka életét és megírja «Aki másra gondol» című művét, 
melyben összefoglalja azokat az altruisztikus eszméket, melyek a 
kör megalapítására indították.

Amellett az igazán intenzív nevelői munka mellett ugyanis, 
melyet De Gerando Antonina egész életén át kifejtett, jelentékeny 
irodalmi munkásságra is mutathatott reá. Dolgozatai — a franciából 
fordított nagyobb művektől eltekintve nagyobbára irodalmi, törté
nelmi, pedagógiai és társadalmi tanulmányok, melyekben a meggyő
ződés, az igazság erejével beszél hozzánk s lelkesedésével mindig 
magával ragadja, gondolkodásra készteti olvasóit. Különösen az erős 
nemzeti érzés jellemzi minden írását ; gyűlöli a külföld utánzását az 
iskolák fejlesztésében s követeli, hogy «alkossuk meg iskoláinkat a 
mi nemzeti szükségletünknek megfelelőleg». Erőteljes szavakkal köve
teli, hogy a leányokat leginkább nők tanítsák s a leányiskolákat csak 
nők igazgassák. Nem volt feminista, de erősen hízott «nemének jobb 
természetében» s szentül hitte, hogy a leányok helyes erkölcsi neve
lését csak a nők adhatják meg. Több művészi, tanítói arravalóságot 
is feltételez a nőkben, kiket szerinte nevelő munkásságukban az 
anyai ösztön is segít. A nő legelső, legszentebb hivatásának az anya
ságot tartotta; de az anya legyen mindenekelőtt jó honleány, hogy 
független érzelmű, becsületes honpolgárokat nevelhessen gyermekei
ből a hazának.1

Ez a független, erős hazafias érzés, mely lelkében az emi- 
gratioban megerősödött anyai szent örökség volt s mely egész életét 
irányította, nem hagyta el élete végéig. Irányi Dániellel, a Kossuth- 
családdal és más emigránsokká! a barátságot lelke drága kincseként 
őrizte ; ott volt Kossuth Lajos halálos ágyánál is Turinban a gyá
szoló családdal s onnan hozott barátainak a családi ereklyék közül

1 Különösen lelkes szavakkal követeli ezt 1883-ban megjelent «Ház
tartástant-áhan.
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egy arcképet és egy babérágat abból a koszorúból, melyet a függet
lenségi párt vitt ki a koporsóra.

Szinte hihetetlen, hogy ez a gazdag, forrongó lélek is leesende- 
sedett, hogy a nemes érzésekkel telt szív is megszűnt dobogni. De 
az idők teljessége betelt s életét egy 1910-ben kiállott súlyos be
tegség és az iskolájától 1912-ben bekövetkezett fájdalmas megvá
lása is lehervasztotta. Élte végét azonban besugározták a tanítványi 
és baráti hűség olyan megható megnyilatkozásai, melyre példát csak 
azok élettörténetében találunk, kik mint ő, nagyok voltak a szere- 
tetben.

Mikor ma végigtekintek a háború borzalmaitól és dicsőségétől 
felizgatott nemzeten és az ő lángoló, lobogó érzelmeire gondolok, 
szinte megnyugvással látom, hogy már elpihent. Mit kellene neki 
szenvednie most, mikor két hazáért, mikor az egész emberiségért 
vérzenék a szíve ! Sebestyénné Stetina I lona.

A TANKÖNYVENGEDÉLYEZÉSRŐL.

— Felolvasás a M. Pæclag. Társaságban 1915 április 17-én. I. közi. —

Kényes és sokfelé elágazó kérdéshez óhajtok a következőkben 
hozzászólni ; oly kérdéshez, melyről a nagy nyilvánosság előtt ritkán 
esik szó, melyet csak magánbeszélgetésekben szoktak tárgyalni a köz
vetlenül érdekeltek. A személyes vonatkozásai miatt kényes 'kérdés
sel minden esetre óvatosan kell bánni s e tekintetben a legnagyobb 
igyekezetét fogom kifejteni. Ez azonban semmiképen sem fog meg
akadályozni abban, hogy amit igaznak és az ügy érdekében állónak 
tartok, minden tartózkodás nélkül ki ne mondjam. Fejtegetéseimből 
ki fog tűnni, hogy igaza van a klasszikusnak, mikor azt mondja: 
Habent sua fata libelli.

Mielőtt fejtegetéseimbe kezdenék, a kérdést körül kell határol
nom ; mert lehetetlen volna minden oldalára kiterjeszkednem.

A tankönyvek megbírálása, engedélyezése és használatba vétele 
tárgyában 1896. jun. 8-án 1940. ein. sz. a. kiadott miniszteri szabály
zat 6. §-a szerint nálunk a jó, tehát használatba vehető tankönyv
nek 1. nem szabad tartalmaznia állam- vagy alkotmányellenes, illető
leg a valláserkölcsi nevelés szellemébe ütköző tanokat, részleteket 
vagy kifejezéseket ; 2. meg kell felelnie az iskola tantervének ; 3. meg 
kell felelnie tudomány, módszer, előadás és terjedelem tekintetében 
az iskola követelményeinek; 4. nyelvi tekintetben nem szabad kifo
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gás alá esnie ; 5. az azonos rendeltetésű és már engedélyezett tan
könyvekkel szemben haladást kell mutatnia és végül 6. kiállítás és 
ár tekintetében eleget kell tennie a méltányos követelményeknek.

A felsorolt tudományos, methodikai, valláserkölcsi, iskolaszerve
zeti, politikai, közgazdasági és eszthetikai szempontok fejtegetéseim
ben csak annyiban fognak szóba kerülni, amennyiben megállapítást 
fog nyerni, vájjon az idézett szabályzat érvényességének 20 évi tar
tama alatt képes volt-e a velük kapcsolatos érdekeket kellő módon 
megvédeni ; mert ezt a szűkebb körű kérdést szándékozom behatób
ban megvilágítani. Előbb azonban rövid és semmiképpen sem teljes 
áttekintést nyújtok arról, miképen áll a tankönyvengedélyezés ügye 
a művelt külföldön.

Angliában csak az elemi oktatást tekintik sei-vice public-nek s 
csak az elemi iskolai tankönyvek megválogatása nem teljesen korlát
lan, amennyiben minden helyi hatóság a maga tetszése szerint 
választja meg azokat a könyveket, amelyeket az ifjúság kezébe adni 
akar és e tekintetben mindegyik azt az eljárást követi, amelyet jónak 
lát. Eszerint Angliában egyöntetű eljárás egyáltalán nincs.

Franciaországban régebben volt bírálati és engedélyezési eljárás, 
mely azonban idők folyamán teljesen kivetkőzött jellegéből. Az 1880. évi 
febr. 27-én hozott törvény 4. cikkelye értelmében a legfőbb közokta
tási tanács véleményt nyílvánít azokról a tankönyvekről, olvasó- és 
jutalomkönyvekről, melyeknek nyilvános iskolákban való használata 
eltiltandó. Az idézett törvény életbelépte után a tanügyi administratio 
egy általános tankönyvjegyzéket dolgoztatott ki, melybe az elismert 
jóságú tankönyveket ajánlólag beiktatta s a tanároknak szabad tet
szésére bízta, hogy a jegyzékbe felvett tankönyvek közül melyiket 
választják ki. Ez az intézkedés kissé szigorítani akarta a törvénynek 
nagyon is korlátlan szabadelvűségét, de 1881. év óta a kormány még 
ettől az enyhe formában megkísérlett irányítástól is elállóit és többé 
semmiféle, még formai kellékhez sem kötötte a tankönyvek ki
választását.

Minthogy ennek a teljes szabadságnak nálunk is hívei vannak 
s az Orsz. Közoktatási Tanácsnak 1894. ápr. 16-án tartott ülésében 
ebben az irányban komoly indítvány is tétetett,* melyet azonban a 
Tanács az elemi iskolákra nézve majdnem egyhangúlag, a középisko
lákra nézve pedig 19 szóval 8 ellenében elvetett, hogy a dologból 
tanulságot merítsünk, lássuk, mire vezetett a nagy szabadság Francia- 
országban. Ott tehát minden tanár azokat a könyveket használhatja,

* Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny XXVII. évf. 1893—94. 
555—559. lap.
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melyek neki tetszenek ; sőt az is napirenden van, — elég rosszul — 
hogy az egymás mellett haladó 4—5 párhuzamos osztály mindegyiké
ben ugyanabból a tárgyból más-más tankönyveket használnak. Ez 
már az intézet egységes célját veszélyezteti és semmikép sem helye
selhető eljárás, ez már nem szabadság, hanem rendetlenség.*

Ha a formaszerinti tankönyvengedélyezés elejtése Francia - 
országban nem oly nagy baj, mint amilyen nálunk volna, annak oka 
abban keresendő, hogy az ő tankönyveik általában jobbak mint a 
mieink, sőt egyes szakmákban kivétel nélkül kitűnőek. A rossz tan
könyv Franciaországban a ritkaságok közé tartozik s kitűnő társai 
közt egyáltalán nem is tud érvényesülni. A tankönyvíró tudja és érzi, 
mily kényes és nehéz munkára vállalkozik, amikor tankönyvet ír. 
Feláldozza rá ereje és tudása javát, évek során keresztül apránként 
gyűjti a hozzá való anyagot az iskola falai közt, mindennapos mun
kájában, míg végre rászánja magát arra, hogy a jól megérett művet 
a lehető legtökéletesebb alakban a tanuló ifjúság kezei közé adja. 
Nálunk épen megfordítva áll a dolog ; alig van tanár, aki a másnak 
tankönyvével meg volna elégedve s mindegyik a maga tankönyvé
ből óhajtana tanítani. Szerencsére nem bír mindegyik kiadót fogni, 
aki munkáját a könyvpiacra segítené ; mert ha ez a csekély körül
mény nem volna akadály, akkor tankönyvirodalmunk gazdagsága szám
beli tekintetben ijesztő mértékűvé válnék. Volt rá példa, hogy egy fiatal 
tanárt, aki német nyelvi és irodalmi tankönyvekkel akart a középiskolai 
tanügynek szolgálni, 3 4 esetben a hivatalos bírálók egész seregé
nek ki kellett afelől oktatnia, hogy ilyen könyveket csak az írhat, aki 
alaposan tud németül. Egy középiskolai fizikus pedig még most is 
őrzi padlásán a VH. osztály számára írt vaskos könyvének teljes ki
adását, melyet egy, a VIH. osztály számára írt még vaskosabb könyv 
követett volna, ha a bírálóknak nem az lett volna sajnálatraméltó 
véleményük, hogy a középiskolában fizika néven nem mathematikát 
tanítunk s hogy a tárgyi hibák hemzsegése még nem lehet jogcím 
arra, hogy könyve a tanulók kezeibe is eljuthasson. Ha mi ezt a 
jótékonyan lezárt zsilipet a franciák módjára botor fejjel megnyit
nék, akkor csakhamar harsogva kellene a Zauberlehrlingből idézni, 
hogy «Besen ! Besen ! seid’s gewesen ! »

Olaszországban tulaj donképeni engedélyezési eljárásról csak az 
elemi iskolákra vonatkozólag lehet szó s ezt az 1911. jun. 4-iki, u. n. 
Credaro-féle törvény állapítja meg. Az iskolába bevezetendő könyvek

* Dr. Fináczy E. A francia középiskolák múltja és jelene. Bpest, 
1890. 162. lap. (Bár ez az adat régebbi keletű, de tudtommal ma sincs 
máskép.)



javaslatba hozatala a tanítók joga, mely jog szorosan csatlakozik a 
tanítói felelősséghez s azt a szabályzatban körvonalozott némi meg
szorításokon kívül semmi más nem korlátozza. Ha a tanító bejelen
tése oly könyvre vonatkozik, melyet az illetékes hatóság megelőzőleg 
már approbált, akkor a tanulmányi felügyelő a bejelentést egyszerűen 
tudomásul veszi ; de ha új tankönyv bevezetéséről van szó, akkor azt 
megvizsgálás céljából a tartományi iskolatanács elé kell terjeszteni. 
Ennek a bizottságnak határozatait a tanulmányi felügyelő minden 
évben szeptember 30-ika táján közli a tanítókkal.

A tartományi tankönyvbíráló bizottság tagjai : a kir. tanul
mányi felügyelő mint elnök, valamely állami főiskola pædagogia- 
tanára, ilyennek hiányában egy középiskolai tanár s egy kir. tanfel
ügyelő. Ez utóbbi két tagot a kormány küldi ki. Ezeken kívül egy 
iskolaigazgató, akit a tartomány főhelyének igazgatói közül a polgár- 
mester jelöl ki s végül a tartomány tanítói közül egy, akit a kir. 
tanulmányi felügyelő választ ki. Ezek a bizottságok az eléjük terjesz
tett könyveket megvizsgálják s minden egyes könyvre nézve hozott 
határozatukat rövid jelentésbe foglalják. Ezeket a jelentéseket az 
engedélyezett könyvek jegyzékével együtt fölterjesztik a miniszterhez.

A vizsgálatnak úgy a könyv alakjára, nyelvezetének tisztaságára 
és tetszetősségére, a tantervben körülírt tartalmára, valamint nevelő 
és didaktikai értékére kell kiterjeszkednie. A könyv semmiben se 
lépje túl a tanulók értelmi fejlettségét és tudásuk fokát. Minden olyan 
könyv, mely az iskola békéjét megzavarhatná, kizárandó.

Minden tartomány engedélyezett tankönyveinek jegyzéke a 
praefectura hivatalos lapjában közöltetik s így mind a tanfelügyelők
nek, mind a községi hatóságoknak tudomására jut. Ezek aztán közük 
a tanítókkal. Az engedélyezett új tankönyvek jegyzékével együtt a 
korábban engedélyt nyert könyvek jegyzéke évről-óvre kiadatik s 
a miniszter október havában az ő hivatalos közlönyében közreadja 
az összes tartományok engedélyezett könyveinek jegyzékét. A bizott
ságok határozatai ellen a miniszterhez lehet föllebbezni, ki a Köz
oktatási Tanács meghallgatása után a föllebbezés dolgában a lehető 
legrövidebb idő alatt határoz.

Az approbált könyv kedvezményes állapota nem szól egy- 
szersmindenkorra ; de a bevezetett könyv három évig használatban 
tartandó. Ennek a határidőnek letelte előtt csak akkor lehet tan
könyvet változtatni, ha kimutatható, hogy az alkalmazásban levő 
könyv nem felel meg a tanítás igényeinek. Ebben az esetben a Tanács 
kellően megokolt javaslatot tesz a tanulmányi felügyelőnek, melyben 
fel kell sorolnia azokat a paedagogiai okokat, amelyek a változtatás 
mellett szólnak ; rá kell mutatnia a könyv hibáira s a helyébe javas
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latba hozottnak előnyeire. A tanulmányi felügyelő ezt a javaslatot a 
tartományi bizottság elé terjeszti, amely felőle kellő időben határoz. 
Az iskolai év folyamán semmiféle könyvváltoztatás nem történhetik. 
Ha új kiadás alkalmával a szerzők könyveikben lényeges változtatá
sokat tesznek, akkor a tartományi bizottság ezeket a könyveket újabb 
vizsgálatnak veti alá. A magániskolákban használt könyvek a minisz
tériumnak egy központi bizottságától ellenőriztetnek, amelynek jogá
ban áll az alkalmatlannak talált könyvet kitiltani. Viszont vannak 
nyomai annak is, hogy a miniszter meghatározott könyvek bevezeté
sét ajánlja, amennyiben azokat követendő mintákul állítja a tankönyv
írók elé.

Valamint Olaszország úgy Svájc is legfőképen az elemi isko
lák érdekeit tartja szem előtt, még pedig azért, mert ott az elemi 
iskolai tanulók könyvekkel és taneszközökkel a kantonok költségére 
láttatnak el s minden kantonnak meg van a saját könyvkiadóválla
lata és tanszerraktára. Az ügy kezelése kantonok szerint változik s 
így nehéz volna róla valamelyes áttekintést nyújtani. Mindössze 
annyit lehet megjegyezni, hogy általában bizottsági eljárás divik, 
úgy mint Olaszországban s az egyéni bírálat és felelősség mellőzésé
vel a feladatok szakértőkből álló bizottságokra hárulnak.

A német birodalmat alkotó egyes államok tanügyük intézésé
ben teljes autonómiát élvezvén, a tankönyvengedélyezés ügyében is 
önállóan intézkednek. Előadásom kiszabott terjedelmét messze túl
haladná, ha az egyes államokon végigmennék. Azért csupán Porosz- 
országra szorítkozom, mely ez ügyet valamennyi között a legrend
szeresebben intézi, és sok tekintetben a többieknek is mintául szolgál.

Az 1880. évi jan. 12-én kelt rendelet tulajdonképen csak a 
használatbavétel módozataira szorítkozik, de implicite magában foglalja 
a bírálati eljárást is. Az eljárás röviden így jellemezhető. Az engedé
lyezési eljárás megindítása a tanári testületek dolga, amennyiben 
csakis tankönyvváltoztatás esetében kerülhet a sor arra, hogy egy új 
tankönyv használatbavétele s így megbírálása és engedélyezése szóba 
hozassék. Eziránt a tanári testületek az igazgató útján javaslatot tesz
nek a Provinzial-SchulkoUegium-nak. Minthogy a javaslat megoko- 
lásában ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek az eddig használt 
könyv kiküszöbölését és mással való pótlását szükségessé teszik, hivat- 
kozniok kell azokra az előnyökre, amelyek a javaslatba hozott könyv 
megválasztására vezettek. így tehát az új tankönyv, mely eleddig még 
használatban nem volt, mindenkor egy régóta használatban levő, 
tehát töviről-hegyire kipróbált tankönyvvel hasonlíttatik össze, ami 
ez ej árásnak igen jellegzetes sajátossága. Minthogy a testület ez el
járást csak akkor indíthatja meg, ha a használatban levő hasonló
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tárgyú könyvet kiküszöbölni akarja, ez a körülmény a kezdeménye
zés lényeges megszorítását jelenti, amennyiben egyrészt megvan 
minden törekvés arra, hogy a könyvek sűrű csereberélgetése meg- 
akadályoztassék, másrészt, különösen oly tárgyak esetében, amelyek
nek több képviselője szerepel a tanári testületben, az eljárás meg
indításához szükséges közmegegyezés csak akkor lesz elérhető, ha a 
csere előnyéről mindenki meg van győződve, ha tehát valóban hala
dást jelentő könyvről van szó. Végül az új tankönyvnek tényleg föl 
kell vennie a versenyt egy kipróbált régi társával ; elbírálása soha
sem történhet általánosságban, hanem mindig csak egy meghatáro
zott, a használatban már kipróbált, jól ismert könyvvel szemben, 
amellyel az újat minden tekintetbe veendő szempontból össze kell 
hasonlítani.

Az engedélyezés fórumai a Provinzial-Schulkollegium és a 
minisztérium. Az elsők egy-egy tartományra nézve a tankönyvek dol
gában bizonyos, a felfogásban, megítélésben szükséges egyöntetűséget 
biztosítanak, míg a minisztérium az egész országra nézve érvényesíti 
az intézkedés egyöntetűségét. A miniszteri döntés nem egyeseknek, 
hanem testületeknek véleményén alapszik, még pedig a tanári testü
letén és a Provinzial-Schulkollegiumén. Az eljárás nem nyilvános, csu
pán kedvező eredménye, a tankönyvnek az engedélyezett könyvek 
sorába való felvétele válik szükségszerűleg nyilvánossá.

Az eljárás részleteire vonatkozólag a porosz kormány 13 évi 
tapasztalatok alapján 1893-ban részletes utasításokat adott ki a 
Provinzial-Schulkollegiumok részére. Ez ugyan nem szerves szabályzat, 
de az ilyent sok tekintetben pótolja. Minket érdeklő elvi megállapo
dások hiányában velük közelebbről foglalkoznunk nem szükséges.

Minden tekintetben legközelebb áll hozzánk Ausztria, mely a 
múltban tanügyünket egyideig intézte s intézményeink és szervez
kedésünk szempontjából nekünk gyakran mintaképül is szolgált.

Ausztriában a tankönyvek és taneszközök engedélyezése és 
használatbavétele nincs egységes szabályzattal rendezve. Az eljárás 
az 1868. évi március 25-iki törvény 7. §-án alapszik, melynek értel
mében a nép- és középiskolákban s a képzőintózetekben csak olyan 
tankönyvek használhatók, amelyek a tanügy vezetésével és felügyeleté
vel a törvény alapján megbízott szervektől engedélyeztetnek. Az 1869. 
évi május 14-iki törvény 8. §-a szerint a tan- és olvasókönyvek 
engedélyezése felől a Landesschulbehörde meghallgatása után a 
cs. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz. Galíciában az 
engedélyezés joga a Landesschulrat-ra ruháztatott.

Az idézett törvények életbelépte óta a gyakorlatot számos 
kormányrendelet állapította meg, amelyek a miniszter megbízásából 
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1898-ban gyűjtettek össze. A rendelkezések lépten-nyomon rámutat
nak azokra a visszaélésekre, amelyekkel szemben a miniszternek fel 
kellett vennie a küzdelmet s ezért nem csoda, ha köztük sok olyant 
találunk, amely apró policiális intézkedést tartalmaz. Említésre méltó 
intézmény Ausztriában a K. K. Schulbücher-Verlag, mely mint az 
állam könyvkiadóvállalata minden más könyvkiadóvállalattal szemben 
már csak azért is kiváltságos helyzetben van, mert kiadványai min
den további engedélyezési eljárás alól mentesíttettek. Azt, hogy a 
K. K. Schulbücher-Verlag-ha,n megjelenő könyvek milyen előzetes 
eljárásnak vettetnek alá, nem sikerült megtudnom ; de kétségtelennek 
tartom, hogy szakszerű és szigorú bírálatban részesülnek. A hiva
talos könyvkiadó vállalat erősen nyomja a magánvállalatokat, bár a 
miniszter nyomatékkai hangsúlyozza, hogy a K. K. Schulbücher- Verlag 
a magánvállalkozást nem kívánja megbénítani. Ha az engedélyezési 
eljárás menetéről így tiszta képet nem is nyerünk, annyit mégis meg 
lehet a rendeletből állapítani, hogy a porosz minta szerint szakvéle
mény, testületi elbírálás és miniszteri engedélyezés a jellemvonásai.

A külföld álláspontját a megelőzőkben csak nagy vonásaiban 
ismertettem ; részletes tanulmányaimból azonban a következő ered
ményekre jutottam.

Oly államokban, amelyekben az egyes iskolafajok államilag 
szerveztetnek s részükre az állam ad ki tanterveket és utasításokat, 
a tankönyvek használatba vétele még akkor is a közoktatási kormány
zat engedélyétől tétetik függővé, ha különben meg volna is a teljes 
biztosíték arra, hogy az iskola a tankönyvek szabad megválasztása 
esetében érdekeit a maguk egészében megvédeni tudja. Ugyanis a 
közoktatási kormány ezekben az államokban is érzi azt a kötelessé
get, hogy a részéről megalkotott iskolai szervezetek helyes működé
sét biztosítania és ellenőriznie kell. Ez az eset áll fenn oly országok
ban is, amelyeknek népei nemzeti, vallási, sőt talán politikai tekintet
ben is nagyrészt egyöntetűeknek tekinthetők.

Ott, ahol akár közművelődési, akár tanügypolitikai, akár állami 
érdekek az iskolák szigorúbb ellenőrzését követelik, a tankönyvek 
és taneszközök használatba vételét szabadjára nem hagyják, ha
nem azt szigorú állami felügyelet alatt tartják. E tekintetben ott, 
ahol az engedélyezés ügye szabályozva van, a végső döntést és az ügy 
adminisztráczióját mindenütt a miniszter tartja kezében, míg az el
bírálás érdemi részét egyes testületekre, a használat ellenőrzését pedig 
közegekre bízza. Az elbírálás elsőfokon egyéni, amennyiben a szak- 
jelentéseket egyes emberek készítik ; de a további fokokon már bizott
ságokra, testületekre háramlik a felelősség. Az elbírálás irányelvei 
azonosak azokkal, amelyeket már felsoroltam ; az eljárás általában



BOZÓKY ENDRE : A TANKÖNYVENGEDÉEYEZÉSRŐL. 4 8 3

preventív s csak némely helyen szorítkozik a rosszaknak felismert 
tankönyvek utólagos kitiltására.

Áttérvén hazai viszonyaink ismertetésére, legjobbnak vélem, ha 
az ügy fejlődését rövid történeti áttekintésben mutatom be. A tan
könyvek engedélyezése nálunk visszavezethető az 1777. évi és 1806. 
évi «Ratio Educationis»-okig. A Thun-féle Organisationsentwurf ki
mondotta, hogy a tanítás csak engedélyezett tankönyv alapján történ
hetik, az engedélyezést pedig a vallás- és közoktatási miniszternek 
tartotta fenn.1

Az alkotmány visszaállítását megelőző időből a helytartótanács
nak 1861. okt. 21-én kelt rendelete érdemel említést, mely szükség
ből megbízik a tanárok lelkiismeretességében, amennyiben kimondja, 
hogy «az olyan tantárgyakra, melyekre helybenhagyott tankönyvek 
még nincsenek, azoknak választása a tanártestületekre bízatik». A fel
ügyeletet a helytartótanács magának tartotta fenn.

Egy ideig az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület volt az elbírá
lással megbízva. 1871-ben felállíttatott az Orsz. Közoktatási Tanács s 
a tankönyvek engedélyezése erre bízatott. A Tanács a benyújtott 
könyveket szakembereivel megbíráltatta s jelentésük alapján az ú. n. 
Kis-Tanács testületileg határozott az engedélyezésről.

Ez az eljárás, melyet a tanügyi közvélemény a «középkori» 
jelzővel illetett, sok elégedetlenségnek, zúgolódásnak adott táplálékot. 
Főként azt hibáztatták, hogy a Tanács a nyilvánosság teljes kizárá
sával ítélkezett s ezért az eljárást azzal hasonlították össze, amelyet 
annak idején a velenceiek tizes tanácsa követett.

Az elégedetlenségnek és zúgolódásnak alapos okai voltak. Egy
részt a Tanács tagjai túlnyomólag olyan egyének voltak, akik a nép- 
és középiskolák belső szükségleteit saját tapasztalataikból nem ismer
ték ; másrészt a Tanács eljárása sok esetben hibás volt s az ilyen 
esetek nem voltak alkalmasak arra, hogy az eljárásába vetett bizal
mat megszilárdítsák, sőt a Tanácsnak, mint véleményező testületnek 
tekintélyén is csorbát ejtettek.

A mindinkább erősbödő közvélemény a tankönyvbírálati eljárás 
sürgős módosítását követelte. Különösen az volt az óhajtás, hogy a 
tankönyveket ne csupán egy, hanem mindenkor két bíráló vizsgálja 
meg, kik közül az egyik mindenesetre egy a gyakorlat terén működő 
középiskolai tanár, ill. néptanító legyen ; szükségesnek tartották azt 
is, hogy a Tanács bírálatai hozassanak nyilvánosságra, már csak azért 
is, hogy azokból a tankönyvírók s általában a tanügy iránt érdeklő-

Pirchala, A magyarorsz. középiskolák rendje. 1905. I. 337—348. 1.
31*
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dők okulhassanak s a bírálatokban felszínre vetődő elvi kérdések 
tisztázhatók legyenek.

A tanügyi közvélemény nyomása következtében a miniszter 
1891-ben a Tanács részére új Ügyrendet készített, melyben a tan
könyvbírálat és engedélyezés módozatait pontosabban körülírta. Az 
Ügyrend 41—44. §-aiban a miniszter elrendelte, hogy ezután az en
gedélyezésre benyújtott tankönyvek az elnökségi ülésen szavazat- 
többséggel megválasztott két bírálónak adassanak ki megbírálás 
végett. A két bíráló úgy választandó, hogy a megbírálandó könyvvel 
zsemben teljesen érdekeletlenek, tehát elfogulatlanok legyenek és hogy 
egyikük mindenesetre egy, az illető iskolai fokozaton működő gya
korlati szakférfiú legyen.

Ha a két bíráló ítélete eltérő, vagy a szakosztály az egyik 
bírálatot nem tartja elfogadhatónak, akkor a következő elnökségi 
ülés a könyvet a bírálatokkal együtt kiadja egy harmadik bírálónak, 
illetőleg a megfelelő szakosztály bizottságának vagy az elnökség vala
melyik tagjának felülvizsgálás és véleményadás végett.

A bírálatoknak nyilvánosságra hozatala elől a miniszter továbbra 
is elzárkózott, amennyiben az Ügyrend 45. §-a szerint a bírálatok 
másolatai szerzőik neveinek feltüntetésével a tankönyvíróknak, illető
leg jogutódaiknak megküldetnek ugyan, de azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a bírálat az érdekelteknek kizárólag magánhasználatra szolgál
jon és sajtó útján bármilyen célból való közlésük tilos.

Ezzel megvolt adva a mód arra, hogy a tankönyvíró a bírála
ton okulhasson, bár az elvi vitás kérdések eldöntése — egy ilyen 
alakban amúgy is meddő feladat — továbbra is függőben maradt. 
A nyilvánosságrahozatal eltiltása egyrészt útját állotta annak, hogy 
a kedvező bírálat reklámcélokra felliasználtassék ; másrészt megaka
dályoztattak a személyeskedő herce-hurcák, amelyekből az ügyre 
haszon amúgy sem háramolhatott

A tankönyvbírálatnak és engedélyezésnek ez a módja sem 
szüntette meg a panaszokat. Sokan az Ügyrend 45. §-át a szerzőkre 
nézve valóságos szájkosárnak tekintették ; mert megtiltotta nekik, 
hogy esetleg méltatlanul elitéit szellemi termékeiknek a nyilvánosság 
színe előtt védelmére kelhessenek s műveiknek elfogult vagy rossz
akaratú bírálatát megcáfolhassák. A jelzett szakaszt csupán arra való
nak tartották, hogy a Tanács bírálóit megvédelmezze az esetleges 
támadások ellen, ami ellenkezik a quod uni iustum, alteri aequum 
ősrégi elvével.1

1 Búza János, «A hivatalos tankönyvbirálat és tankönyvengedélye
zés mai rendszere.» O. K  T. К. XXXII. évf. 497—504. lap.
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Az Orsz. Közoktatási Tanácsban felmerült, már korábban emlí
tett indítvány során a Tanács 1894 ápr. 6-án foglalkozott az enge
délyezési eljárással, s ezen az ülésén az ügy kellő előkészítése alap
ján szóbakerültek a kapcsolatos elvi kérdések valamennyien. Az ülés
nek az O. K. T. E. közlönyében közreadott jegyzőkönyvéből a követ
kezők tűnnek ki.

Mindenekelőtt az engedélyezési eljárás lét-nemlét kérdésében a 
következő nézetek álltak egymással szemben.

Akik a tankönyvbírálati eljárást fentartani kívánták, főképen 
azzal érveltek, hogy a tankönyvek színvonala évről-óvre örvendetesen 
javul, mely javulás a rendszeres bírálat üdvös voltát hirdeti ; hogy a 
meg nem felelő tankönyvek, különösen pedig a népiskolai tankönyvek 
száma még mindig elég jelentékeny ; hogy a tankönyvek használatba
vételére hivatott tényezők egynémelyikének szakszerű illetékessége 
kérdés alatt áll s így a használatbavétel megnyugvással nem hízható 
reájuk ; hogy a szabad verseny általában a rossz tankönyvek elhatal
masodását fogja előmozdítani ; hogy csakis a rendszeres bírálat és 
engedélyezés teszi lehetővé a visszaélések gyors és eredményes meg
torlását, sőt sok esetben a politikai szempontból való szoros ellenőr
zést is. A szabad könyvhasználat hívei ellenben főleg a középiskolákra 
való tekintettel arra hivatkoztak, hogy a tankönyvek bírálására épen 
a tankönyvirodalom színvonalának örvendetes javulásánál fogva ma 
már nincsen szükség; hogy a hivatalos tankönyvbírálás és engedé
lyezés, mint a preventív cenzúrának egyik neme, ellentétben áll az 
irodalmi szabadság elvi vívmányaival és bónítólag nehezedik rá sok 
íróra, kik a hivatalos kritikától idegenkednek ; hogy tanári testüle
tetek felelősségérzete, melyet fel kell tételeznünk, úgyszintén tudomá
nyos képzettségük ma már elég biztosítékot nyújt a rossz tankönyvek 
távoltartására ; hogy az a kis kockázat, mely a szabad versennyel jár, 
nem elég ok arra, hogy fentartassék oly rendszer, mely, bár a leg
szigorúbb óvatossággal megalkotva, föltétien biztosítékotmég sem nyújt 
a valóban jó könyvek térfoglalására, de viszont a számbavehető köz
véleményt sem képes minden irányban megnyugtatni.

Az itt pro és contra felsorolt érvek nem merítik ki a kérdés 
minden oldalát, s van több közöttük, mely tisztán subiectiv termé
szetű s absolut igazságul nem tekinthető. Minthogy egynémelyikről 
már a megelőzőkben nyilatkoztam, csupán egy ellenérvet szándé
kozom itt közelebbről érinteni, mely minden szabadságszerető ember 
keblében visszhangra talál, s igen általános érvényűnek látszik. 
Ugyanis az állíttatik. hogy a hivatalos tankönyvbírálás és engedélye
zés mint a preventív cenzúrának egy neme ellentétben áll az iro
dalmi szabadság elvi vívmányaival és bénítólag hat sok íróra, kik a
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hivatalos kritikától idegenkednek. Szerény nézetem szerint a közok
tatási kormánynak föltétlenül joga, sőt kötelessége az ország területén 
fennálló iskolák tankönyveit a maga szempontjaiból ellenőrizni ; ezt 
az ellenőrzést mindenesetre bírálatnak kell megelőznie, amelyben két
ségtelenül a saját bizalmi embereit fogja a kormány elsősorban meg
hallgatni. Az eljárás akkor sértené az irodalmi szabadságot, ha a 
magánvállalkozást megakadályozná. Minthogy ezt nem teszi, min
denkinek szabadságában áll tankönyvet írni, tehát az irodalmi sza
badság érintetlen marad. A valóban jó könyv nem tart semmiféle 
bírálattól, tehát nem kell tartania a hivatalos bírálattól sem. Akit ez 
az utóbbi feszélyez, annak rendszerint van oka arra, hogy mindenféle 
bírálatot kellemetlennek tartson. Az ilyen szerzőkre pedig a tankönyv
irodalomnak szüksége nincsen.

A második, ugyancsak fontos kérdés az volt : megmaradjon-e 
a tankönyvek bírálata a Közoktatási Tanács hatáskörében ? Ámbár 
az összes tárgyalások során mindenfelől élénken megnyilvánult az a 
kívánság, hogy a Tanács a maga idejét teljesen elvi kérdéseknek szen
telhesse s evógből a könyvbírálat kötelezettsége alól feloldassék, mind
azonáltal azt a javaslatot, hogy a tankönyvek bírálatát külön e célra 
szervezett bíráló-bizottság végezze, a Tanács kénytelen volt a vele 
járó gyakorlati nehézségek megfontolása után elvetni. A határozat 
nem volt egyhangú, mert 12 igennel 7 nem állott szemben és 8-an 
nem szavaztak. Mindazonáltal az a felfogás döntött, hogy helyesebb, 
ha az oktatás menetének és módszereinek felügyeletével megbízott 
testület kiséri figyelemmel a tankönyvirodalom állapotát is.

A bírálati eljárás mikéntjére nézve a nézetek igen eltérőek 
voltak. Az Ügyrendben megszabott eljárással szemben a következő 
kifogások merültek fel: 1. A testületi döntés nem biztosítja eléggé 
az Ítélet szakszerűségét. 2. A hivatalos bírálók nagy számánál és 
eshetőleg eltérő elvi álláspontjánál fogva nincsen biztosítva a bírálat 
mértékének folytonossága és egysége. 3. Nincsen megadva a szerző
nek az a lehetőség, hogy a bírálatokkal szemben a maga nézetét 
kifejezésre juttassa. 4. Nem valósulhat meg a kívánt mértékben a 
bírálat nyilvánossága.

Az első három kifogás alkalmas berendezkedéssel megszüntet
hető, amire vonatkozólag meggyőződésem szerint lehet módot találni. 
A bírálatok nyilvánosságra hozatalának követelése nézetem szerint 
tisztán a gyöngeségnek jele. Akik ezt fenhangon követelték, nem gon
doltak arra, hogy a bírálatnak nem lehet hivatása a tankönyvírót 
tárgyi és methodikai tekintetben kioktatni ; mert annak, aki tan
könyvírásra vállalkozik, tárgyi és methodikai ismereteit másutt és 
másképen kellett már megelőzőleg megszereznie. Az sem lehet a
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bírálatok közzétételének célja, hogy egy következő tankönyvíró a 
bíráló szája-izéhez alkalmazza könyvét; mert ha tárgyi és methodikai 
tekintetben a tankönyvírónak nincs tudományos meggyőződése, akkor 
munkája amúgy is gerinctelen, olyan, melytől sem tudományos, sem 
methodikai, sem erkölcsi szemponttól sikert várni nem lehet. Elő
adásom során majd látni fogjuk, mire vezetett a bírálati eljárás 
nyilvánossága.

A bírálati eljárás mikéntjére nézve a Tanács két szakosztálya, 
a népoktatási és a középiskolai, eltérő álláspontra helyezkedett. 
A népoktatási szakosztály minden szakmára 3—3 tagú állandó bizott
ságokat kívánt volna szerveztetek melyek külső szakférfiakkal lettek 
volna esetről-esetre kiegészítendők. Minden munkát a bizottság összes 
tagjai tartoznak átnézni, hogy a hivatalból kirendelt 2 bíráló véle
ményéhez hozzászólhassanak. Minden elvető határozatot megelőzőlég 
a szerző is meghallgatandó. A bizottság összefoglaló jelentése, mely 
a miniszter elé kerül, a szerzővel is közlendő, s módot kell találni 
arra, hogy a jelentések kinyomattassanak.

A középiskolai szakosztály ehhez a javaslathoz a következő 
okoknál fogva nem járult hozzá. Elsősorban azt legyőzhetetlen gya
korlati és technikai akadályok miatt kivihetetlennek tartotta. Nem 
tekintve a bizottságok minden egyes tagjának rendkívüli megterhelé
sét, különösen arra történt utalás, hogy a Tanács tagjainak korlátolt 
száma ily bizottságok kellő szervezésének útját vágja; továbbá, hogy 
szükséges lévén nemcsak a beküldött műveket, hanem a bírálatokat 
is előzetesen áttanulmányozni, az ügyek elintézése minden bizonnyal 
késedelemmel járna ; végül, hogy az ily intézkedés, mint amely a 
tankönyvek sorsát minden további ellenőrzés nélkül néhány ember 
állandó Ítélkezésének szolgáltatja ki, legkevésbbé volna alkalmas arra, 
hogy a közvéleményt csak valamennyire is megnyugtassa. Ennélfogva 
a szakosztály a tankönyvek bírálatát továbbra is a szakosztály összes
ségének közvetlen hatáskörében kívánja meghagyni, de a következő 
módosításokkal. A bírálatot mindenkor, tehát nemcsak eltérő véle
mény esetén, felülvizsgálás céljából egy tanácstagnak, mint állandó 
szakelőadónak kell kiadni, aki, miután elvető bírálat esetében a 
szerző ellenbírálatát is bevárta és áttanulmányozta, összefoglaló jelen
tést tesz a szakosztálynak, mely azután ennek alapján a tankönyv 
sorsa felől határoz. Oly kivételes esetekben, midőn a két bíráló ked
vező ítéletével a referens elvető Ítélete áll szemben, a könyv két új 
bírálónak volna kiadandó. A szerző meghallgatására és az előadói 
jelentés közzétételére nézve ez a szakosztály a népiskolai szakosztály 
nézetéhez csatlakozott.

A negyedik kérdés, amellyel szemben a Tanács állást foglalt, az
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új kiadások megbírálásának szükségessége volt. E tekintetben az volt 
az egyhangú nézet, hogy az új kiadások rendszeres bírálata általában 
mellőzhető, egyes esetekben azonban elvégzendő. Ezek az esetek : 
1. ha a közoktatási kormány eziránt külön intézkedik; 2. ha a 
Tanács a tankönyv engedélyezését a kifogásolt hiányok pótlásától 
tette függővé ; 3. ha az illető iskolák Tanterve időközben megválto
zott és 4. akkor is, ha a könyv új kiadását más szerző készíti el. De 
bár az engedélyezett tankönyvek új kiadásainak rendszeres bírálata 
nem szükséges, a kiadók mégis arra kötelezendők, hogy az új ki
adásokat is beküldjék a Tanácshoz avéghől, hogy a Tanács azokat 
átvizsgálhassa s ily módon a tankönyvirodalom fejlődésének minden 
mozzanatát figyelemmel kísérhesse.1

Valahányszor a Tanács a tankönyvek ügyével általánosságban 
foglalkozott, mindig felmerült a revízió kérdése is. Ez alkalommal a 
Tanács egyértelmúleg azt javasolta, hogy a tankönyvek időröl-időre 
revíziónak vétessenek alá, s hogy az általános revíziókon kívül rész
leges revíziókat is kell tartani, aszerint, amint a tapasztalat igazolja, 
hogy valamely iskolanemhez vagy tudományszakhoz tartozó tanköny
vek külön vizsgálat tárgyává tétessenek.

A megelőzőkben részletesen ismertettem az Orsz. Közoktatási 
Tanácsnak 1894. évi állásfoglalását, mert a hangoztatott vélemények 
majdnem kimerítik a kérdés egész komplexumát s annak minden 
újabb szőnyegre hozatalakor a maguk teljességében ismét és ismét 
szóba kerülnek.

Az Orsz. Közoktatási Tanácsnak e tekintetben bőséges tapasz
talatok állottak rendelkezésére, mert hiszen 25 éven keresztül foglal
kozott a tankönyvek bírálatával, s mint az a megelőzőkből is kitűnik, 
a Tanács összes munkássága majdnem kizárólag ebben az eljárásban 
merült ki. A Tanács mindenképen szabadulni törekedett a terhes 
megbízatástól, mely őt más szerves munkálatok kidolgozásában aka
dályozta, mely miatt semmiféle elismerésben nem részesült, sőt mely 
miatt folytonos támadásoknak volt kitéve. Ennélfogva teljes erejével 
közreműködött azon a terven, hogy a tankönyvbírálat ügye máskép 
rendeztessék s a Tanács hatásköréből kivétessék.

A miniszter az Orsz. Közoktatási Tanácsot 1896-ban újjászer
vezte, a tankönyvbírálat és engedélyezés körüli közreműködés alól 
saját javaslata értelmében feloldotta, s a tankönyvbírálatra és en
gedélyezésre vonatkozólag új szabályzatot (1896. évi jún. hó 8-án 
1940. ein. sz.) bocsátott ki, melyben az eljárás intézését magának 
tartotta fenn.

1 Lásd 0. K. T. E. K. 1893—94. évf. 558—559. lap.
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Ezt az intézkedést megelőzőleg a miniszter 1895 őszén szak- 
bizottságot hívott össze a szabályzat tervezetének elkészítése céljából. 
A bizottság tervezete, mely nagyjából alapul szolgált a később bekö
vetkezett döntésnek, indokolásával együtt az O. K. T. E. K. 1895—6. 
évfolyamában található meg (221—226. lap.). Alig, hogy ismeretessé 
vált, Rombauer Emil azt (u. o. 237—246. lap) részletes bírálatnak 
vetette alá s helyette más javaslatot készített, mely alapjában a bírá
lást a tanári testületekre bízza (még pedig kettőre) s ha ezek nem 
értenének egyet, újabb más két tanári testület véleményét provo
kálná vagy egy szakember döntéséhez folyamodnék. Az eljárás nyil
vánosságát is törekszik intézményesen megvalósítani, de ebben bizo
nyos korlátozásokat vél szükségeseknek. Javasolt eljárása rendkívül 
nehézkes, s ha az ügyeket eszerint intéznők, mindegyikből egy-egy 
tengeri kígyó válnék. Ugyanabban az időben (1895 nov. 16-án) 
dr. Heinrich Gusztáv olvasta fel és okolta meg a maga javaslatát a 
Magyar Pædagogiai Társaság ülésében (lásd 0. K. T. E. K. 1895 6-ik 
évf. 246—247. old.), amely javaslatban jelenleg érvényben levő sza
bályzatunk alapelveit ismerhetjük fel. Az ügyhöz, mielőtt döntésre 
került volna a sor, többen hozzászóltak; így Balogh Péter (A tan
könyvek bírálata és engedélyezése u. o. 257—261. lap), a tanáregye
sület kassai kerületi köre (u. o. 262—265. lap), dr. Pruzsinszky Já
nos (A tankönyvengedólyezés, u. o. 265—266. lap), Bartos Fülöp 
(A tankönyvbirálat kérdéséhez, u. o. 273—275. 1.), Körösi Henrik 
(Tankönyvbirálat, u. o. 275—276. 1.), dr. llozóky Endre (A tan- 
könyvengedélyezós kérdéséhez, u. o. 276—278. 1.) és Rajner Ferenc 
(Összefoglaló észrevételek, u. o. 278—283. lap.). Egészen tekintélyes 
okmánytár ez, melynek feldolgozása azonban messze túlhaladná a 
munkálatom elé szabott határokat, de érdemes munka volna. Ha 
változtatásokra kerül majd a sor — s ezt igen sokan nemcsak 
reményük, de kívánják is — akkor időszerű dolog lesz a felszínre 
került, sokban igen ellentétes nézetek és felfogások egybeállítása.

B ozóky E ndre.
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Az iskolai osztályok lélektanából.

Minden osztálynak van egy különálló szellemi és jellemi tónusa. 
Egyikét sohasem lehet azonosítani egyetlen másik osztályéval sem. 
Közönségesen az osztály szellemének szoktuk nevezni és azt mondjuk 
róla, hogy jó vagy rossz. Tömeglélektani szempontból az osztály 
tömegpsziehéjének nevezhetnék. Eokon ez azzal, amit az egyes tár
sadalmi osztályok szellemének nevezünk. Ugyanaz az eró' nyilvánul 
meg ebben, de természetesen még keletkező stádiumban, mint ame
lyik az egyes államokat összetartja : az érdekközösség hozta létre.

A közös érdek lehet az iskolában a közös munka könnyebbí- 
tése. A tanulók törekszenek megkönnyíteni azt a terhet, amelyet a 
tanárok vállukra raknak. Dolgozatíráskor a jobb tanulók «puskát» 
adnak a gyengébbeknek. Hiába minden erkölcsi prédikáció. Úgy 
érzik, hogy nemes felebaráti szeretetröl tanúskodó tettet visznek 
véghez. És társaik is úgy tekintenek rájuk. Ha egy-egy elhanyagolt 
osztály új tanár kezébe kerül s az többet követel, mint elődje, elkép
zelhetetlen, hogy micsoda ellenséges érzületet kelt még a legjobb 
tanulókban is. Ilyenkor kifogyhatatlan a tanulók leleményessége 
újabb és újabb furfang kitalálásában, melyet a tanár működése elé 
próbálnak gördíteni. Az osztály tömeg-szelleme a maga küzdő, ellen
álló valóságában reakciója teljes erejével nyilvánul meg ilyenkor.

Yonatkozhatik a közös érdek a büntetés elkerülésére. Ha a 
tanulók a kályhát füstöltetik vagy cserebogarakat bocsátanak szét a 
tanteremben és a tanár magából kikelve nyomozza a tetteseket, kuta
tása a legtöbb esetben eredménytelen. Oka az, hogy a tanár itt a 
tömeglélek erejével áll szemben, s ez a maga merevségében érezteti 
hatását.

Vonatkozhatik a közös érdek azután a közös szórakozásra. Ez 
új és nagyon intenzív gyönyörök forrása. Összekötözött ágylepedőkön 
olykor életük veszélyeztetésével is ezért szöknek ki a tanulók az 
internátusokból. És rendesen nagyobb gyönyörűséget nyújt nekik a
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kiszökés, mint a borozás. De bogaras tanárokkal szemben elkövetett 
diákcsinyek is idetartoznak. A feljelentőket nagyobb árulóknak tartják, 
mint Ephialtest. Tettök jobban megbélyegzi őket, mint a rabszolgát 
a rásütött bélyeg.

Bármilyen más esetet veszünk is fel, mindenütt azt látjuk, 
hogy az osztálynak valóságos vagy virtuális érdeke okozta azt, hogy 
az osztály tömeg-pszichéje rejtett állapotából egyszerre előlépett, mint 
ellenálló, küzdő erő. Tehát külső magyarázó elvük szociális jellemű. 
A másik, mélyebben levő magyarázó elv a tömeglélektanba tartozik. 
Innen tudjuk, hogy az emberek másképen cselekszenek, ha maguk
ban vannak és máskép, ha tömegben egyesülnek. A tekintély hatalma 
alatt álló sokaságban szükségképen mindig életre kél a lázadó haj
lam. Ennek az az oka, hogy minden emberrel veleszületik az az 
antiszociális hajlandóság, hogy szeret másokon diadalmaskodni. 
Szunnyad ez, ha az ember hatalmasabbal áll szemben, de előtör rög
tön, ha tömegben egyesül. Épen így van ez az iskolában is. Ahol az 
egyidejű kitörésre alkalom kínálkozik, ott elő is tör.*

A gyermek szociális énje az iskola padjai közt bontakozik ki 
először. Az ő szociális énje pedig az, aminek társai tekintik. «Min
den emberrel veleszületik, hogy szereti, ha mások kedvezően véle
kednek róla. Mindazok, akik ismernek bennünket, egy bizonyos képet 
hordanak rólunk magukban. Ezt megsérteni annyi, mint bennünket 
megsérteni. így tulajdonképen annyi szociális énünk van, ahány 
ismerősünk. De ezek bizonyos csoportokba oszlanak. E csoportokkal 
szemben rendesen különbözőképen viselkedünk. Sok ifjú, aki szülei
vel és tanáraival szemben egészen tisztességesen viselkedik, ifjú bará
tai körében káromkodik és hetvenkedik, mint a tengeri rabló» 
(James, Psychologie, ford. M. Dürr, 177. L). A diák becsülete azon 
fordul meg, hogy osztálytársai mikép vélekednek róla. Ezek dicsérik, 
ha viselkedése megfelel az ő viselkedésüknek. Ha nem, akkor elitélik. 
Szociális énjének a becsülete azt kívánja, hogy hazudjék tanárának, ha 
társait kell megmenteni. A hazugság ilyenkor becsületes és nem bűn. 
Az elhallgatás, a tanár megtévesztése, félrevezetése hőstett a tanulótársak 
szemében, ha az osztály érdekében történik. Legnagyobb hős pedig az, 
aki az egész osztály hibáját magára vállalja, aki a közösen elkövetett 
csíny részeseit még abban az esetben sem árulja el, ha emiatt az egész 
büntetés az ő vállára szakad. Az a katona, ki élete kockáztatásával 
másokat megmentett, nem érez nagyobb büszkeséget, mint ez a diák. 
Érdekes, hogy a tanulótársak tetszése, csodálata vagy irigylése a leg
értéktelenebb dolgot is mily rendkívül értékessé tudja tenni. Mit nem

491

Bain, Neveléstudomány (ford. Szemere S.), I. 158 1.



4 9 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

adna érte, ha mint műlovar társai irígykedése között száguldhatna 
végig a hippodrom porondján !

Ez az ösztönszerű tetszésvágy az egyik létrehozója az osztály 
kollektív szellemének. Azt, hogy ennek a vezetésével ez a szellem 
milyenné fejlődik, különböző külső és belső körülmények határozzák 
meg. Belsők : a gyermekek lelki öröksége és az otthoni környezet 
hatása. A külső körülményeket tekintve legnagyobb befolyással van 
az osztály kollektív szellemére az ott tanító tanárok viselkedése és 
jelleme, az uralkodó karakterű tanulók példája. A többiek öntudat
lanul is utánozzák ezeket. Az utánzás eredménye az, hogy lassan
ként az egész osztály viselkedése bizonyos tónusúvá válik ; azt az 
osztályt ez jellemzi és a többiektől határozottan megkülönbözteti. 
A két hónapi szünet és az új tanulók csak módosítják, de meg nem 
szüntetik. A hagyomány évről-évre tovább fenntartja. Az új tanulók 
mindig a régieket veszik irányadóul s így évről-évre tovább plántá- 
lódik a szokás.

Természetesen nem változatlanul. Amikép évről-évre fejlődik a 
tanulók testalkata és jelleme, úgy fejlődik tovább a tanulókkal együtt 
az osztály tömeg-pszichéje is. De ez a változás ép oly észrevétlen, 
mint a tanulók növekedése. Csak évek múltán tűnik fel az eltérés. 
Az osztály tömeg-pszichéjének a kifejlődésére elég pár hónap, 
amennyi alatt a tanulók egymást kiismerik. A legalsó osztályokban 
még gyengébb, könnyebben alakítható. Egy vagy két év alatt azon
ban már teljesen megerősödik, úgy hogy vele a tanárnak ekkor már 
mint pedagógiai erővel számolnia kell. A pubertás idejében mindig 
erősebb és mindig nehezebben befolyásolhatóvá lesz. Ereje tetőpont
ját rendesen a VII. osztályban éri el. A VIII-ban erőfoka változat
lan, sőt a tanulók jellemének a megállapodásával bizonyos mértékben 
csökken az összetartás s igy a tömeg-psziché ereje is.

Az osztály kollektiv szelleme, bár tónusában egységesen fejlő
dik, mégis mindig más. Az ember lelkivilága folyton változik és 
nincs két óra, amelynek a hangulata azonos volna. Ép így van ez 
az osztály kollektív pszichéjével is. Más minden évben, minden na
pon, sőt a nap különböző szakában is aszerint, hogy kifáradtak-e 
már a tanulók, vagy sem. Nincs két olyan tanítási óra, amely lefo
lyásában, hangulatában csak közel is állna egymáshoz. Lehet, hogy 
valamely kísérlet, vagy újabb ismeret még mindig hatása alatt tartja 
őket. Lehet, hogy az utcai zaj, kutyaugatás, trombitaszó, egyik 
tanuló grimaszai elterelik figyelmüket. A tanárnak le kell küzdenie 
ezeknek a hatását, mert különben munkáját eredménytelenné teszik, 
vagy legalább is eredményét lényegesen csökkentik.

«Az, amit az ember testületi szellemnek nevezhet, az életnek
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egyik legerősebb hatalma», mondja James (i. m. 179. 1.). Ugyanezt 
mondhatjuk az osztályok kollektiv szelleméről is. Oly erős ez, hogy 
megváltoztatni a legügyesebb tanárnak is vagy egyáltalán lehetetlen, 
vagy csak rendkívüli erőfeszítéssel és lassan lehet. Ennek az az oka, 
hogy a tanár hatása csak egy ember befolyása, amely az egész szo
ciális hatásnak rajta kívül eső összegével sohasem lehet egyenlő. Az 
osztály tömeg-pszichéjét megtörni akarni eredménytelen vállalkozás. 
Sőt neveléstani szempontból helytelen is, mert rendesen nagy ener
gia-pazarlást von maga után a tanár és a tanulók részéről is. 
A tanár lelkében kellemetlen érzést hagy. Besötétíti az iskola derült 
egét, ami pedig a munkát könnyebbé teszi. A kedvetlenség csökkenti 
a munkakedvet is. Sőt a tanulók gyűlöletét is maga után vonhatja, 
az osztály jó véleményét a tanár iránt hosszú időre, sőt teljesen is 
alááshatja. Pedig a tanári működés hatásosságának ez mindenkor 
erős támogatója. Leghelyesebb a diákcsinyeket hirtelen elintézni, 
aztán gyorsan tovább haladni és napról-napra való következetes eljá
rással céltudatosan és kerülő úton hatni a kollektiv szellem megvál
toztatására.

(Erzsébetváros.) Kovács János.

Az Írásbeli dolgozatokról.

Évek óta beszélünk és írunk a középiskola reformjáról, lenge- 
deztetünk új zászlókat új jelszavakkal, de ha szerét ejthetnők, hogy 
mi magyarok kezdeményezzünk valamit, akkor szívszorongva tekintünk 
a nyugati határ felé és bevárjuk bátortalanul, nem készül-e valami 
pedagógiai reformra Ausztria vagy Poroszország.

Évtizedek óta tudjuk, hogy középiskolánkban az írásbeli dolgo
zatok általános eredménye silány, hacsak nem készülnek à la Po
temkin vagy ha nem a gyakorló főgimnázium recipéje szerint mint 
tollbamondások úgynevezett közös munka alapján. Hiába szólaltak fel 
ez ügyben szakembereink : tanárok, igazgatók és főigazgatók ; a lénye
ges a forma : a dolgozatok száma, kelte, néha a korrigálás eszköze 
és színe, pedig a lelkes tanárnak valóságos kínja az iskolai írásbeli 
dolgozat, a tanulónak valóságos kísértése a házi feladat.

Tudjuk mi ezt régóta, de az elmélkedésnél tovább menni nem 
mertünk. De ime ! váratlanul felbukkant a nyugati látóhatáron a «porosz 
minta», amely — igaz — csak «extemporalék»-ről szól, amik nálunk 
igen ritkák.* Ahogy Poroszországban megbolygatják az írásbeli dolgo

* A reáliskolák számára készült Utasításokban olvassuk a VII—VIII. 
oszt. francia nyelvű írásbeli dolgozatoknál, hogy a tanár egyszerűbb el
beszélést, leírást, levelet magyarul diktál és a tanulók franciáúl írják le.
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zatokról szóló utasításokat, Walter Béla főigazgató hozzálátott e kérdés 
alapos megvitatásához és tüzetesen, nagy körültekintéssel megvizsgálta 
mindama tényezőket, amik az írásbeli dolgozatokra hatnak és körülök 
felmerülnek. Javaslatának nyolc pontja van; ezek taglalására most át 
nem megyünk, mert hiszen Walter munkája memorandum, amely a 
felső hatóság előtt van. De utalni akarok az első pontra, amelyet 
elfogadhatunk ; ez így hangzik : «Az 1899. évi 32,818. sz. min. ren
delettel kiadott tantervben megállapított írásbeli dolgozatok megszünte
tendők.» Eátérek még egy pontra : az írásbeli dolgozatok túlértékelésére.

Eleve kijelentem, hogy az írásbeli dolgozatokat megkövetelem ; 
legyen a modern nyelvekből, a mennyiségtanból és a geometriából 
iskolai, a magyar nyelvből az alsó fokon iskolai, a felső osztályokban 
házi, de jelölje meg a tanuló dolgozatának kútforrásait becsületesen, 
őszintén. Hiszen nem várunk mi a középiskolai tanulóktól önálló ér
tekezéseket, hanem «stilisztikai képzést», vagy miként az 1913. szept. 
13-án 21,540. sz. a. kelt min. rendelet kifejezi : «A nyelvhasználat 
legyen biztos és zamatos, a stílus világos, természetes és formás.»

Latin és görög írásbeli természetesen csak iskolai legyen ; 
megjegyezni óhajtom, hogy nálunk, 64—82 tanulóból álló osztályokban 
az I. és II. osztályban a latinra való fordítást célzó dolgozat kárba- 
veszett munka; jusson ez osztályokban régi jussához az élőszó és a 
tábla. Ha van írásbeli dolgozat, legyen az latinról magyarra. Ez azért 
fontos, mert újabb begyakorlása a magyar helyesírásnak, másrészt meg 
előkészíti tanítványainkat arra, hogy latin szövegeket a szótár hasz
nálatával szabatosan fordíthassanak. A declinatio és coniugatio be
gyakorlására és számonkérésére ott a tábla ; a heti hat órának egyikét 
vagy két félóráját lefoglalhatjuk e célra.

Kendkívül sajnálom, hogy gyakorlati szempont a gimnázium 
hamupipőkéjének degradálta az ókor egyetlen kulturnépének a nyelvét. 
Igaz, hogy addig, míg tanítjuk a görög nyelvet, szükséges az írásbeli 
dolgozat ; de ez ne legyen görögre való fordítás. A latin nyelvre való 
fordításra — igaz, hogy mindinkább kevesebb — rászoríthatna a 
nemzetközi érintkezés, de már görögre sehogysem ; még cambridgei 
egyetemi tanárok sem értetik meg magukat új görög nyelven, bármily 
szépen fordítanak is angol verseket görögre vagy szorítják Heine egy- 
egy négysorosát distichonba.

Yisszatérve az írásbeli dolgozat helyére, a magyart kivéve az 
egész vonalon az iskolában végeztessük ; ha a görögpótló rajznak kettős 
órát juttatunk, megtehetjük a német, francia (esetleg angol) dolgozatok 
kedvéért is. Ismerek mathematikust, aki a mathematikai iskolai írásbeli 
dolgozatra két órát szán, mert abból a helyes elvből indul ki, amely 
az érettségi írásbeli dolgozatok elvégzésére öt órát enged.
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Idegen nyelvekből a házi dolgozat teljesen kárbaveszett munka ; 
pedagógiai értéke semmi, mert ez közös munkája az apának, anyának, 
néniknek, nevelőnek, gouvernante-nak és bonne-nak ; a tanuló csak 
passzívum ; szelesen, elhamarkodva másolja utolsóelőtti napon a 
tákolmányt. Erkölcsi szempontból is mellőzendőnek tartom az idegen 
nyelvekből adott házi írásbelit. Nincs jogom a segítő szülő tudását 
osztályoznom ; másrészt meg ne tereljük oly korán az ifjúságot a 
tilos felé. Van elég bajunk a különféle plágiumokkal; ne neveljünk 
akaratlanul plagiátorokat, kompilatorokat.

Más a magyar házi írásbeli ; ezt nem szabad megszüntetnünk, 
különösen nem ma, amidőn az ifjúság önképzőköreit politikai és 
felekezeti torzsalkodások kihalásra ítélték. Nem lesz minden érett
ségizett emberből író, de legyen alkalma mindegyiknek, hogy az 
írás művészetét elsajátítsa. «A magyar középiskolának egyik tisztes 
hagyománya, hogy az előadás szépsége iránt fogékonyságot ápolt nö
vendékeiben és gyámolította őket fogalmazó- és íróképe sségök gyakor
lásában. Nevezetesen mióta nyelvünk és irodalmunk nemzeti fontos
ságának tudata általánosan elterjedt . . . e képzésnek főleg retorikai 
és szépirodalmi iránya volt . . .  A magyar középiskolának nem szabad 
e becses hagyományt elejtenie . . .  az exakt tudományok előtérbe nyo
mulása csak arra szolgálhat alkalmúl, hogy a stílusképzés annál 
többoldalú legyen . . . »  (Az id. min. rend.) Hogy ezt elérhessük, 
Íratnunk kell házi feladatokat, de ne legyen ez kútforrása a bizal
matlanságnak és a tanár rászedésének. Én bizony mindig sajnálom 
magyar szakos tanártársamat, akit a folytonos bizalmatlanság nyo
masztó terhe, a kijátszottság komikuma, az önmagával való ellenmodás 
veszedelme arra kényszerít, hogy vagy tanulmányozza át maga az 
adott théma repertóriumát a lexikon legkisebb adatáig vagy legalább 
is ellenőrizze az éveken át a VH. és YHI. osztályokban adott dolgozatok 
jegyzékét. Bizony megesett egyik elhúnyt kartársammal, hogy egyik 
tanuló leírta bátyjának évekkel ezelőtt írt dolgozatát, amelyet akkor 
a szaktanár másképen minősített volt, mint újabban és félszeg hely
zetbe juttatta az osztályozót. Nem ! csak használja a tanuló a forrás
munkát kritikával és becsületesen, megnevezve a forrását ; így szok
tatjuk a tudományos munkásságra és rendkívüli módon hatunk jel
lemének fejlődésére.

Egyedüli kivétel lehet az érettségi írásbeli dolgozat, mely ma 
inkább írásbeli összefoglaló felelet a végzett anyag valamelyik tárgy
köréből és így forrásmunkák nélkül elvégzendő és el is végezhető. 
Mégis csak a fődolog ma a szóbeli vizsgálat eredménye és nem az 
írásbeli dolgozat osztályzata.

írásbeli dolgozatok osztályzata 1
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Igaza van Walter Bélának, ha az osztályzatok túlértékeléséről 
szól. Még szerencse, hogy ez egyéni; általában elmondhatjuk, hogy 
a mathematikusok a tanulók előmenetelénél túlértékelik az iskolai 
dolgozatokat, de ez rendjén van. A legtöbb esetben a megfejtés menete, 
eredménye a megbízható mértéke a tanuló szellemi képességének és 
a mathematikusnak a gyakorlati életben is írásbeli a munkássága.

A filológusok ezirányú kritikája annyira megoszlik, hogy igen 
sok tanár a kalkulust csak azért jegyzi be nagy komolyan a noteszébe, 
hogy hasson a tanulónak amhiciójára, hogy serkentse nagyobb figye
lemre, tudatosabb munkára. Hiszen gyakran úgy nyelvi, mint tárgyi 
szempontból kielégítő valamely dolgozat, amelyet gyarló helyesírása 
miatt rossznak kell minősítenem.

Maga az évvégi osztályzás is mutatja, hogy a nyelvi írásbeliek 
csak stimulánsok, hiszen a kétes vagy rossz osztályzattal bíró ta
nuló — mathezis és geometria kivételével — nem a táblán, hanem 
szóbeli feleletével javít.

Bizony, ma, a gyorsírás és gépírás korszakában, a régi, formális, 
többnyire «csak úgy» megállapított «külső alak» helyett legyen az 
értesítőben, valamint a bizonyítványban e rovat : «írásbeli dolgo
zatok : —» a gimáziumban : magyar, latin, görög és német, a reál
iskolában : magyar, német és francia nyelvből.

Az írásbeliekről szólva, megjegyzem, hogy az I. és II. osztályban 
kötelező szépírást órát a régi korok másolási ipara csökevényének 
tekintem és annál inkább lefoglalnám a m agyar helyesírásnak, mert 
az 1903. évi 43,381. sz. min. rend. kiadott Utasítások is a helyesírás 
szolgálatába helyezik a szépírást (287 1.). Kohlbach Bertalan.

IR O D A L O M .
Dr. Ivan K v a csa la  : J. A. C om enius. Berlin, 1914. Keuther u. Reichard, 

8° 192 1. (Die grossen Erzieher VL).
E kötet a kiváló Comenius-kutatónak, Kvacsala János, volt 

pozsonyi ev. főgimnáziumi, jelenleg dorpati (jurjevi) egyetemi tanár
nak, legújabb nagyobb munkája Comeniusról. Körülbelül minden 
10 évben lép Kvacsala egy-egy nagyobb művével a nyilvánosság 
elé; 1892,-ben jelent meg: J. A. Comenius. Sein Leben und seine 
Schriften. 1903. és 1904-ben: mint a «Monumenta Germaniae Paeda- 
gogica» XXVI, és XXXII. kötete : Die pädagogische Reform des 
Comenius in Deutschland his zum Ausgange des XVII. Jahrhunderts ;
1914-ben pedig a most ismertetett műve. Ez összefoglaló méltatását
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akarja adni Comenius munkásságának és ezért legelső művével vet
hető egybe. Két részre oszlik, az egyik Comenius életét, fejlődését, a 
másik pedig világnézetét és tanítását ismerteti. Itt csak a főbb, 
kevésbbé ismert adalékok felsorolására szorítkozunk. A Comenius 
szülőhelyére vonatkozó vitát (Nivnice vagy Magyar-Bród) eldöntetle
nül hagyja. A herborni főiskolán töltött éveiből fölemlíti Comenius- 
nak két megmaradt disputációját, melyek egyike «Problemata Mis
cellanea» (jeligéje Vivestől való) a művészet és természet viszonyát 
tárgyalja; másika pedig filozófiai tartalmú, amennyiben kivált isme
retelméleti és ontológiai kérdéseket fejteget. Ismeretes, hogy ekkor és 
a következő években (preraui tartózkodása idejében) a fiatal C. sok 
személyes és irodalmi hatásnak volt kitéve : Alsted, Andrea stb., 
ezekhez járul az újabb kutatások szerint Böhme Jakab befolyása. 
A már Herbornban megkezdett pedagógiai tanulmányok újra való 
felvételére Bodinus Elias didaktikája késztette, mikor véletlenül a 
kezébe akadt. Jonston nevű barátja figyelmeztette a spanyol «Janua 
Linguarum»-ra, s ez adott alkalmat C. ily című művének keletkezé
sére (1631). Behatóan tárgyalja Kvacsala C.-nak chiliastikus ábránd
jait, illetőleg az elbingi missziói lelkészszel John Duryval és Hartlib 
londoni kereskedővel való összeköttetését. A «Pansophia» terve is ez- 
időben fogant meg C. agyában. Érdekes Descartesnak szkeptikus és 
barátjának Mervennenek jóakaró nyilatkozata e tervekről. Még érde
kesebb Hübner-nek, Hartlib barátjának kritikája a «Didaktikán -ról. 
C. ugyanis ezt az eredetileg cseh nyelven írt művét latinra fordí
totta, kiküszöbölvén belőle a hazai és egyházias jelleget ; és aztán 
egyik példányát megküldötte Hübnernek. Ez egyebek mellett kifogá
solja a sokat ígérő címet («Magna»), pedig az irat "— szerinte — 
nem fejt ki mindent, sőt még azt sem mondja meg, hogy mi a 
tanítás? A mű továbbá kizárólag az iskolákra szorítkozik. A tanító
kat túlbecsüli, a hatóságokról és a szülőkről pedig alig szól. Nem 
tökéletes a mű formája és szerkezete sem. Nincs beosztása, nincs a 
részek között kapcsolat. Nagyon szerencsétlen a szerző ott, ahol az 
új tanításmódot a természeti életből vett példákkal illusztrálja, hiszen 
azt sem határozza meg, hogy mi a «természet» Végül nem felei meg 
a «Didaktika» a Pansophia elveinek sem, amennyiben fenntartja a 
tudományok hagyományos felosztását.

A következő vándorévekből csak azt említjük föl mint új moz
zanatot, hogy Angliából visszatérve C. Leidenben meglátogatta Des- 
cartes-ot, akivel 4 óra hosszáig barátságos beszélgetést folytatott. 
C. magyarországi tartózkodásáról (melyre nézve Kvacsala a magyar 
forrásokat is felhasználta) a mű újat nem mond. Sajnálhatjuk, hogy 
C. és Apáczai Cseri viszonyát nem érinti, pedig ez Stromp L. mun-

32Magyar l ’aedagogia. XXIV. 8.
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kája után sem tekinthető végleg elintézettnek. Legalább is nagyon 
kétséges, hogy Apáczai teljesen független maradt C.-tól.

Műve második részében Kvacsala nagy érdeméül tudjuk be, 
hogy C. pedagógiai rendszerét beilleszti elméleti világnézetébe és 
annak fejtegetésében nemcsak a «Didaktikádra támaszkodik, hanem 
segítségül hívja Comenius egyéb didaktikai munkáit is (Schola Lu- 
dus, Spicilegium, Methodus Linguarum Novissima, stb.). Sóiba veszi 
a tanítás és nevelés célját, módszeréi, majd az iskolák szervezetét, 
tantárgyait; itt természetszerűen ismét akadnak metodikai megjegy
zések. Tehát a rendszer ilyetén beosztása nem volt nagyon szeren
csés, a lényeget azonban kiemeli, C. pedagógiájának fényes- és árny
oldalaira is többnyire röviden és tárgyilagosan mutat rá. Végül C. 
egyéniségének is szentel pár sort. Bizonyos, hogy Kvacsala ma a 
legjobb Comenius-ismerő és azért korszaknyitó műveit senki sem 
mellőzheti, aki a XVII. század e nagy pedagógusával foglalkozni 
akar. Több mint 20 esztendeje foglalkozik írónk C. munkásságával 
és korával és lelkiismeretes pontosságával rengeteg új adatot hozott 
napfényre. Bemutatott, összefoglaló művéért is hálával tartozunk neki, 
ha aránylag nem oly terjedelmű is, mint ahogy C. jelentősége meg
érdemelte volna. Mindenesetre tartalmilag és formailag jóval kelle
mesebb olvasmány, mint legelső nagy műve, mely sok tartalmi tagla
lásával, nehézkes előadásával meglehetősen kifárasztja az olvasót. 
Csak egy hiányt érzünk ebben a művében is : Comenius zárt, befe
jezett jellemrajzát. Úgy látszik, a szerzőnek nem adatott meg a plasz
tikus alakítóképesség, mely lelket tud önteni a történeti adatokba 
és a rendelkezésére álló anyag segítségével élő személyiséget tud 
elénk varázsolni. Ha alkalmilag ezen a hiányon is tud majd segíteni, 
akkor talán megkapjuk azt a művet Comeniusról, melyet oly régóta 
várunk. Szelényi Ödön.

G yertyánffy István: T heano. Három részben. Budapest, 1915, Lam- 
* pel, n8°, 184 1., 3 к 50 f.

■ A kötet I. része : Wieland, Die pythagoreischen Frauen c. kis 
dolgozatának 50 évvel ezelőtt készült fordítása ; ez értteti meg a 
címet is (Theano Pythagoras felesége volt). A II. rész : amahoz kap
csolódó elmélkedések és töredékes eszmék a hazai nőnevelésről, szin
tén a múlt század hatvanas éveiből. A III. rész: 1915-ben írt vissza
emlékezés a szerző édesanyjára, saját életének anyjával és nénjével 
együtt telt szakaszaira; e két nőben példáját akarja mutatni az 
általa «theanoizmus»-nak nevezett felfogás megvalósításának. E fel
fogás lényege az, hogy a nő hivatása a családnak való élés. A Füg-
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gelékben kortörténeti jegyzetek, a szerzőhöz írt levelek s végül saját 
leveleiből vett szemelvények olvashatók. Másutt (Népt. Lapja 1915, 
33. sz.) esett már szó arról, hogy e könyv termékeny gondolatokat 
ébreszt a nőnevelésről, a család nevelő hatásáról, magunk életének 
fejlődésünkben nyomot hagyó mozzanatairól. Itt arra hívjuk fel a 
figyelmet, hogy számos részlet bepillantást nyújt az illető kor (az 
1850—60-as évek) szellemi életébe, az erdélyi kollégiumok s főúri 
házak nevelésébe, a nőnevelés kialakulásának kezdeteibe, a felsőbb 
tanulmányokat Kolozsvárt végző ifjak életébe. Mindez egyenként apró, 
de általános érdekű adalék a magyar nevelés történetéhez. Különösen 
fontos a 173. lapon ismertetett pedagógiai társaság, amely a Kolozs
várt élő főúri nevelők és más, művelt emberek baráti köre s amint 
látszik, sok tervnek, kísérletnek, egyebek közt ifjúsági folyóirat gon
dolatának is melegágya volt. Maga Gyertyánffy sorsa bizonyítja, 
hogy e kör hatása erős lehetett s tagjainak névsorából látjuk, hogy 
később az erdélyi tanítóképzésben, középiskolai nevelésben, sőt a 
közélet más terén is nevezetes szerepű férfiak útján érvényesült. 
Becsesek e kötetnek a pedagógiai gondolkodás akkori táplálékaira 
(főként Diesterweg műveire) való utalásai is. Ezeket a szálakat nem 
lesz könnyű követnie a neveléstörténetnek s ezért kivánatos volna, 
hogy a Paal Ferencéhez hasonló levelek (159- 168. 1.) kiadassanak. 
A szerző e könyvvel rámutatott arra is : mily tanulságos lenne, ha ön
életrajzokat, emlékezéseket olvashatnánk pályánk embereitől. Az 
eféle műveknek nagy lenne a nevelő hatása és elősegítenék, hogy az 
újabb nemzedék belekapcsolódhassák közvetlen elődeinek a munká
jába. Akiknek meg — mint Gyertyánffynak is köznevelésünk 
belső alakulásában nagyobb részük volt, azok lelki fejlődésének meg
világítása neveléstörténeti érdek. Mindezekért a Theano-t nemcsak 
érdekes, de hasznos könyvnek tartjuk. i. s.

M olnár O szkár: S zoc iá lis  p ed agóg ia i in tézm én y ek . Tíz előadás 
(A pedagógia jelen állása. A szociális pedagógia fogalma. Szociális ped. 
kérdések és intézmények. Népjóléti és népvédelmi intézmények. Peda
gógia és hygiéné. Népművelési intézmények). Kolozsvár, 1915, 8° 
220 1., 4 kor. (Lampcl R. biz.)

A világháború eseményei között jól esik kézbefogni olyan köny
vet, mely a szociális bajok megoldása felé vezető sokféle, értékes törek
vést feltárja, rámutat a kultúra örök értékeire és az iskola s a népművelő, 
népjóléti intézmények nagy jelentőségű feladataira. E könyv a rom
boló erők tombolása között a szociális szeretet munkájáról számol be.

Midőn a XVIII. században az iskolaszervezés munkája meg
indult, hamarosan jöttek létre a legkülönfélébb fajta iskolák és ne

32*
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velői intézmények. Mindezeket a társadalmi szükséglet teremtette. 
Bár a társadalmi öntudat és önismeret még nagyon kevéssé volt ki
alakulva és a szociális kérdés még nem éreztette követelményeinek 
parancsoló voltát, mégis már ébredezett a mai modern kor, amikor 
is a társadalom szervezetének felismerése, az egyének és a társadalom 
egymásrautaltságának, a szociális szempontok jelentőségének ismerete 
mindinkább terjed. A XIX. sz. tárta fel az egyén helyét a társada
lomban. E század filozófiája újból hangsúlyozza a történelmi erők 
szerepét az emberiség fejlődésében, szemben az előző századnak fő
kép csak természettudományi felfogással irányított világnézetével. 
E században született meg a szociológia ; a társadalni mozgalmak 
öntudatos mérlegelése révén mindjobban látjuk, hogy egyéniségünk, 
egész valónk gyökérszálai mily mélyen hatolnak be a társadalomnak 
életünket fenntartó talajába és egész jövőnk, boldogulásunk mennyire 
kapcsolatos a társadalom szerkezetével. Egyéni betegségeink, bajaink, 
bűneink, előítéleteink legnagyobb része visszavezethető helytelen intéz
ményekre, szociális szervezetlenségre, szóval társadalmi bajokra. És 
ha már az egyéni sors így van összekötve a társadalommal, mennyi
vel inkább találhatók nemzeti bajaink okai társadalmi szervezetlen
ségünkben. E bajok orvoslása csak társadalmi úton lehetséges.

Midőn az iskola és egyéb művelődési intézmények a múlt kul- 
turértékeit a jövő számára kívánják megtartani s a jövő társadalmi 
produktiv energiákat nagyra növeszteni, akkor nagyon is érzik Na- 
torp tételének igazságát, hogy az egyén nevelése minden irányban 
szociális feltételektől függ és másrészről a szociális élet emberi ala
kulatai az egyének megfelelő nevelésén alapulnak. A szociális peda
gógia tehát kutatja a nevelés szociális feltételeit és a szociális élet 
művelődési föltételeit. A XIX. és XX. században meginduló nagy
szerű fejlődés e gondolatok igazságát fényesen igazolta. A szociális 
politikai küzdelmek élénksége, a kultúrpolitikai törekvések tudatos 
irányítása mind hozzájárult, hogy a pedagógiában mozgalmas élet 
fejlődjék ki ez irányban. A társadalmi alakulások változatos élete 
egyrészt ösztönzően hatott az emberi gondolkodásra és érdekes neve
lési elméletek keletkeztek ; másrészt a konkrét szükségletek a meg
oldások színes sokféleségét hozták létre.

Az elméleti pedagógusok mélyreható fejtegetések útján keresik 
a bajok orvoslására az elvi alapot. Mások — igen sokan — inkább 
gyakorlati intézmények létesítésével szeretnék a felmerülő problémá
kat megoldani. A szociálpolitika és a kultúrpolitika kapcsolatából 
keletkező intézmények a szociális gondolkozás elterjedésének és tér
foglalásának legvilágosabb bizonyítékai. Ezek emberei rendszerint 
kevesebbet törődnek az elméleti megalapozással, hanem az élettapasz-
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tálatokból kiindulva intézményesen, alkotásokkal igyekeznek céljukat 
elérni. Oly sokféle irányban dolgoznak, hogy — mint a pedagógia 
gyors haladása miatt egyebütt is — összefoglaló, áttekintő' munkák 
kívánatosak. Molnár Oszkár erre vállalkozott, de nem foglalt el 
egyetemes álláspontot. Nézete szerint jobb a «problematikus értékű 
elméleti fejtegetéseket kerülni#. Nem a szociális pedagógiai elméletek 
érdeklik, hanem csak az ide sorolható intézmények. Ezeket akarja 
történeti keretükben bemutatni, a rendkívül szerteágazó pedagógiai 
mozgalmakat és alkotásokat rendszerbe szedni, szóval a jelenkor 
mozgalmaiban a tájékozódást elősegíteni. Ehhez azonban elenged
hetetlen az elméleti fejtegetés, a szociális pedagógia fogalmának s a 
nemzetnevelés, állampolgári nevelés fogalmával való viszonyának 
pontos megállapítása, tartalmának részletes kifejtése. E hiány annál 
érezhetőbb, mert a könyv a tanítói továbbképző tanfolyamokon tar
tott előadásokból nőtt ki és a tanítók továbbképzését is kívánja szol
gálni. Ez magyarázza azt sajátosságát, hogy bár az idevágó elméleti 
kérdéseket általában kerüli, mégis kitér az akarat és erkölcs nevelé
sére, a pedagógia alaptudományaira.

Egyébként Molnár a célját nagy ügyességgel és körültekintéssel 
szolgálja. Könyve nagy olvasottságra vall, az összegyűjtött anyagból a 
jelenkor gazdag pedagógiai élete bontakozik ki előttünk. A munka gondos 
szerkezete, de az idézett forrásmunkák is elárulják, hogy a szerző sokat 
tanult a franciáktól. Világos és szabatos nyelvezete könnyen megbirkózik 
a nehezebb kérdésekkel is. Ügyes fejtegetése, a gondolatok folyamatos 
csoportosítása könnyen érthetővé és élvezhetővé teszik e könyvet. E 
becses tulajdonságok a könyv használhatóságát nagyon emelik és 
bizonyára hozzájárulnak sikeréhez.

Az értékes adatok nagy tömegét közli, helyesen és megbízhatóan. 
Csak egy-két helyen, hol a meghatározásaiban az elméleti peda
gógiai tételeket fejtegeti, találunk egy-egy kevésbbé pontos, ki nem 
elégítő meghatározást vagy Ítéletet. így midőn a személyiség peda
gógiáját intuitív pedagógiának nevezi, vagy midőn az állampolgári 
nevelés jelszava mögött csak hazafias nevelést lát. E tételek és a 
mű egyéb különlegességei abból erednek, hogy a német pedagógiai 
irodalomra kevésbbé támaszkodik. Épen viszonyaink között ez fo
kozza érdekességét, de nehézséget is okoz. A német irodalomnak 
ugyanis nagy előnye a francia felett, hogy a legújabb reformmozgal
makat is rendkívül behatóan tárgyalják egyes pedagógia-történelmi 
művek, mint pl. Münch, Budde, Heman, Linde stb. munkái. Ezek 
ismerete sok tekintetben megkönnyítette volna a kidolgozást és a 
szerző nem lett volna arra utalva, hogy inkább csak a folyóiratok
ból szedje össze a pedagógia mai állására vonatkozó adatait.



5 0 2 IRODALOM.

A könyv így is hasznos és a benne ismertetett törekvések el
terjesztésének jó eszköze lesz. Kívánjuk, hogy a második kiadásra 
minél előbb kerüljön rá a sor. Ekkor könnyen lehetne egy-két vál
toztatással, illetőleg kiegészítéssel e könyvet a tanítók továbbképzésének 
mellőzhetetlen kézikönyvévé tenni. E célból elsősorban szükséges a 
lehető legnagyobb részletességgel tárgyalni a magyar viszonyokat, 
ámbár a magyar intézményeket most is figyelembe veszi. Kívánatos 
azonban a tanítók önképzésének elősegítése céljából is mindazokat a 
munkákat, különösen a magyarokat, idézni, melyekből a tanító az 
illető kérdésről bővebb tájékozódást meríthet. Molnár tárgyalja pl. a 
munkaiskola, az állampolgári nevelés jelszavához fűződő pedagógiai 
mozgalmakat és egyáltalában meg sem emlékezik a megfelelő magyar 
törekvésekről és irodalmi munkákról. De még oly rokontárgyú ma
gyar könyveket sem említ föl, melyek könyvét egy s más oldalról ki
egészítik (pl. Bolgár Elek, Jancsó Benedek, Balogh Jenő, Gulyás 
Pál stb. művei). Az idézett adatok mellől is sokszor hiányzik a for
rásmunka megjelölése, pedig erre ép úgy szükség van, mint a rész
letes tárgymutatóra. Névmutatója jó. Lechnitzky Gyula.

Ú J K Ö N Y V E K .

1. Hazai művek.
A la tin  szertartású  r. katli. k isd ed ó v ó -in tézetek n él a lk a l

m azott ó v ó k  é s  óvónők fe g y e lm i szabályzata  és a r. k atli. 
k isd e d ó v ó in té z e te k  és g y erm ek m en ed ék h á za k  fo g la lk o zta tó  
an yagán ak  tervezete . Kiadja az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács. Bpest. 
1915; 1 kor. 50 fii.

A p a n n o n h a lm i főapátsági fő isk o la  évkönyve 1914 15. 
tan évre . Közzéteszi dr. Zoltvány Irén  főisk. igazgató. Pannonhalma, 
1915. к 8°, 380 1. — Zoltvány I. «Haro nemzeti nyelvünk tisztaságáért» 
c. előadása komoly figyelmet és követést érdemel ; a németek a háború 
kezdete óta irtanak minden felesleges idegen kifejezést. Neveléstörténeti 
érdekű cikkek : Schermann E., X. Pius pápának a szerzetesjog terén tett 
újításai és Strom m er V., Guzmics Izidor mint theologus.

B a rn a  J a k a b  és Ú jhelyi S á n d o r , Játékkönyv gyermekek és 
a serdülő ifjúság számára. Kajzokkal és fényképekkel. Bpest, 1915, Singer 
és Wolfner (A M. Athletikai Szövetség Könyvtára 6.), 8°, 255 1., 4 kor. — 
A Bevezetés a játék pedagógiai jelentőségéről, a játszás szervezéséről, a 
játszótér felszereléséről és a játékok vezetéséről szól ; azután három rósz 
a 7— 18 éveseknek való játékokat írja le.

D éri G yula, A szab ad ok tatás tö r tén ete  és 1912/3. év i 
ered m én y e i. Hivatalos adatok felhasználásával. Bpest, 1915, szerző 
kiadása, 4°. XX+111 1.
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E m ber K ároly, A  n ev e lő  oktatás m ód szere . Neveléstani és 
módszertani jegyzetek. 4. lenyomat. Kiadták a növendékek 1897— 1915. 
Bpest, 1915, Sz.-István-T., 8°, 93 1., 2‘50 kor.

G yulai Á gost, A háború  és az ir o d a lo m . Kny. az Orsz. Ped. 
Könyvtár és Tanszermúzeum hiv. ért.-ből. Bpest. 1915, к 8°, 32 1.

H ercsuth  K álm án , G yerm ekeink . Szülők és neveléssel foglal
kozók számára. Ipolyság, 1914, Hontm. Ált. Tanitóegy., n 8°, 192 1. 4 K.

Im re Sándor, A k ö zn ev e lés  b e lső  e g y sé g e  é s  a n em zeti 
egység . Kny. az Orsz. Ped. Könyvtár és Tanszermúzeum hiv. ért.-ből. 
Bpest. 1915, к 8°, 40 1., 1 kor., Stark Г. biz.

L aurentzi V ilm o s, A jövő k özép isk o lá já n a k  tö r tén e lm i 
fe liogása . Brassó, 1915, 8°, l(i 1.

L en k ei Pál, A tan ító  (tan ítónő) tá rsad a lm i teen d ő in ek  
vezérk ön yve. Szerző kiadása (Szeghalom). 1 kor. 20 fill.

P o g á n y  F r ig y es , A közok tatásü gy i sta tisztik a  és  h a zá n k  
k özoktatásügye 1913-ban. Kny. a Népt. Lapja 1915. évf., Bpest, 
1915, к 8°, 53 1.

S tu b lin an n  P atrik , H áború é s  e rk ö lc s iség . Bpest, 1915, 
Sz.-Ietván-T., 8°, 89 1., 1 kor.

Szittyay D én es  S. J., Ilaynald L ajos k a locsa i b íb o r o s  
érsek  é le le . I. : H. L. ifjúkora. Kny. a kalocsai érseki kath. fg. 1914/5. 
évi ért. Kalocsa, 1915, n 8°, 43 1.

V ajticzky E rnáim éi, A háború  é s  n ev e lé s . Előszóval ellátta 
Körösi Henrik. Bpest, 1915, Kókai L. biz., 8°, 93 1., 2 kor. 50 fii. 2

2. Német könyvek. (1915 jiin.—aug.)

Böcker H. : Die Heimat und ihre Beziehungen zu Vaterland und 
Welt. Breslau, 1915. Hirt, n 8°, 121 1. 2'50 M.

Böhm A. : Die Beziehungen zwischen Platós und Herbarts Pädago
gik. Langensalza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 55 1. —"70 M.

Dornblüth 0. : Deutsches Erziehungsbuch. Wiesbaden, 1915, Berg
mann. 8°, VIII+252 1. 5 M.

Fritz A.—Böhm K. : Alig. Erziehungslehre. München, 1915, Olden
bourg. 8°, IV+197 1. 2-75 M.

Göbelbecker L. F. : Grundrisz der Methodik des ersten Unterrichts 
der kleinen Anfänger. I. Teil. Leipzig, 1915. Nenmich. 8°, 4'80 M.

Grossmann M. : Nationale Forderungen an die schweizerische Mittel
schule. Zürich, 1915. Pascher & Co. 8°, 1 M.

Hoffmann J. : Werde ein Mann ! Für die heranwachsende männliche 
Jugend. Freiburg i. B„ 1915. Herder, к 8°, X II+220 1. HiO M.

Jauch B. : Moderne Jugendpflege. Freiburg i. B., 1915. Herder, n 8°, 
XII+299 1. 3-80 M.

Metzenthin E. : Die Selbstbetätigung der Schüler auf dem Gebiet der 
Schulerziehung in früherer Zeit. Langensalza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 
V+114 1. 1-50 M.
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Raab J. : Der Gymnasiast. Freundesworte an unsere Studenten. 
Gladbach, 1915. Volksvereins-Verlag. 16°, 399 1. 1 '60 M.

Rein W. : Die Herbartische Pädagogik im Lichte [der Gegenwart. 
Langensalza, 1915. Beyer & Söhne, n 8°, 42 1. —'85 M.

Rippel J. : Methodik des Unterrichts in der Chemie. Wien, 1915. 
Pichlers Wwe. n 8°, III+ 130 1. 2'55 M.

Scheindler A. : Methodik des Unterrichts in der griechischen Sprache. 
Wien, 1915. Pichlers Wwe. n 8°. Y+3GI L 6 M.

Seidel R. : Das Ziel der Erziehung vom Standpunkt der Sozial- 
Pädagogik. Zürich, 1915. Orell Füssli. 8°, 56 1. —'80 M.

Trunk H. : Unterrichtspraxis für Volksschulen. Wien, 1915. K. k. 
Schulbücher-Verlag. 8°, 2'70 M.

Weinreich H. : Die Fortschritte der math. Unterrichtsreform in 
Deutschland seit 1910. Leipzig, 1915. Teubner. Lex 8°, IV +92 1. 3 M.

Wolff G. : Der math. Unterricht der höheren Knabenschule Eng
lands. Leipzig, 1915. Teubner. Lex 8°. VIII-j-207 1. 5 M.

Zeuch W. : Stilkunst in der Volksschule. Gera, 1915. Thüringia- 
Verlag. 8°. 148 1. 2'50 M.

A háború irodalmából :
Bohnenblust G.: Vaterländische Erziehung. Biel, 1915. Bosius-Ver- 

lag. 8°. 1 M.
Brors Fr.: Jung-Siegfried. Ein Wort an die deutsche Jungmann

schaft. Kevelaer. 1915. Butzon & Bercker. 16°, 100 1. —'60 M.
Gaudig H. : A. D. 1915. Ausblicke in die Zukunft der deutschen 

Schule. Leipzig, 1915. Teubner. 8°, 40 1. — '60 M.
Gerber L.: Bechenunt. und Krieg. Straszburg, 1915. 8°, 88 1. 1 M. 
Golias E. : Die Kinder und der Krieg. Wien. 1915. Schalk. Lex 8°, 

22 1.4-5 mell. 1 M.
Grünweller A. : Der Krieg als Volkserzieher und die Volksschule. 

Elberfeld, 1915. Burchard. 8°, 48 1. —'20 M.
Habbel L. : Die Organisation militärischer Jugenderziehungs-Kurse. 

Begensburg, 1915. J. Habbel, к 8°, 23 1. -—'30 M.
Haider : Die Jugendwehr, ihre Notwendigkeit und ihre Ziele. Horb, 

1915. P. Christian, к 8°, 40 1. —'30 M.
Haller N. : Handbuch für den Kriegsunterricht in den preuszischen 

Schulen nach dem Min.-Erlasz vom 6. 11. 1914. Trier, 1915. Disteldorf, 
n 8°, XIV-f-112 1. 1-20 M.

Häussner J. : Der Weltkrieg und die höheren Schulen Badens. 
Karlsruhe, 1915. Braun. 8°, 133 1. 1 M.

Hoffmann H. : Der Krieg und die Erziehung der Deutschen. Hanno
ver, 1915. Hahn. 8°. 1-20 M.

Hornich R. : Krieg und Pädagogik. Wien, 1915. K. k. Schulbücher- 
Verlag. Lex 8°, 28 1. —'20 M.

Kemsies F. : Die vaterländische und militärische Erziehung der Ju
gend. Leipzig, 1915. Voss. 8°. 1 M.

Die Kinder und der Krieg. München, 1915. Müller. 8°, 169 1. 2 M.
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Klónké IV. : Das deutsche Kind im deutschen Krieg. Frankfurt- 
Leipzig, 1915. Kosziing. 8°, 48 1. —-40 M.

Kollitsch A. : Das Schuljahr ein Kriegsjahr. Prag, 1915. Haase, n 8°, 
59 L 1-20 M.

Korsch H. : Kriegsstunden. Stoffe und Darbietungen. Leipzig, 1915. 
List & Bressensdorf. n 8°, 1G4 1. D50 M.

Lamprecht K.: Neue Schule, neue Erziehung. Leipzig, 1915. Koehler, 
n 8°, 16 L —'30 M.

Lux J. : Deutschland als Welterzieher. Ein Buch über deutsche 
Charakterkultur. Stuttgart, 1915. Union. 8°, 155 1. 1'35 M.

Peil Fr. : Der Weltkrieg 1914/15 in der Volksschule. Paderborn, 
1915. Schöningh. 8°. P50 M.

Planck : Die Mitarbeit der Frau als Erzieherin an der Zukunft 
Deutschlands. Stuttgart, 1915. Verl, der ev. Gesellschaft. 8°, 23 1.—"25 M.

Scheffer Th. : Unsere künftige Volkserziehung. Gotha, 1915. Perthes, 
n 8°, V I+58 1. 1 M.

Schott E. : Der Krieg und die deutsche Jugenderziehung. Langen
salza, 1915. Beyer & Söhne. 8°, 26 1. —"35 M.

Schule und Krieg. Beschreibung der Sonderausstellung im Zentral- 
institut für Erz. und Unt. in Berlin. Berlin, 1915. Weidmann. 8°. 2 M.

Schulthess F. : Aus dem ersten Kriegssomester. Hamburg, 1915. 
Herold, n 8°, 42 1. 1 M.

Spiegelberg G. : Über 800 Aufgaben über den Weltkrieg 1914/15 zu 
freien Aufsätzen und Niederschriften in Schulen. Halle, 1915. Gesenius. 
8°, V III+35 1. —-50 M.

Stölzle R. : Neudeutschland und die vaterländische Erziehung der 
Zukunft. Paderborn, 1915. Schöningh. 8°. -—"50 M.

Treutier L. : Krieg und Schule. Stuttgart, 1915. Muth. 8°. —-80 M. 
Umbsen R. : Das neue Deutschland und die Schule. Langensalza, 

1915. Beyer & Söhne. 8°, 28 1. —-35 M.
Wagner A. M. : Der Krieg und die Aufgabe der deutschen Mutter. 

Gotha, 1915. Perthes. 8°, III+ 36  1. —'40 M.
Weigl Frz. : Die Jugenderziehung und der Krieg. München, 1915. 

Lucas-Verlag. 8°, 78 1. 1 M.
Der Weltkrieg und die Schule. Wien, 1915. K. k. Schulbüeher-Verlag. 

Lex 8°, 12 1. —-20 M.
Wychgram. J. : Die deutsche Zukunft u. die deutsche Schule. Leipzig, 

1915. Nemnich. 8°. 6 M. Gy. Á.

SZ E M L E .
N em zetk ö z i m o zgalm ak .

Ez a szemle szervesen kapcsolódik tavalyi hasonló című össze
foglalásunkhoz (1. M. P. 1914, 43—56. 1.). Hogy milyen befolyássá
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van és lesz a mostan folyó világháború erre a mindenképpen jelen
tős mozgalomra, azt e helyen már kifejtettük (1. «Új idők» : M. P. 
1915, 39—48. ]., A nemzetköziség összeomlása.). Azóta is több kiváló 
elme nyilatkozatai jelentek meg, amelyek a legellentétesebb irányo
kat képviselik a szellemi internacionalizmus jövőjét illetőleg. Immár 
a folytonosság elvének eleget teendő, a lefolyt évnek idevágó fonto
sabb adatait és eseményeit soroljuk fel csoportonként. De már most 
jelezhetjük, hogy a nemzetközi kulturmozgalom még a mai oly
annyira viharos és kedvezőtlen viszonyok között sem szünetelt telje
sen. Ez a jelenség az optimistáknak látszik igazat adni.

I. N em zetközi ku lturális in tézm ények . A lefolyt év
ben alakult új nemzetközi intézmények között első helyen említendő 
a «nemzetközi jogi akadémia» Hágában, amelynek költségeihez a 
Carnegie-alapítvány is hozzájárult. Az akadémiát a békepalota könyv
tárában helyezték el; tudományos vezetését egy a nemzetközi jogi 
intézet volt elnökeiből alakított nemzetközi bizottság vállalta el. 
Megjegyezzük, hogy az elhunyt von Bar, német titk. tanácsos és 
jogtudós, már a 90-es években megpendítette egy olyan nemzetközi 
intézetnek az eszméjét, mely hivatva lett volna arra, hogy a nemzetek 
közt felmerülő viszályokról szakértői véleményt mondjon. A « Whee
lergesellschaft zur Erörterung von Fragen des deutschen und auslän
dischen (besonders des amerikanischen) Schulwesens» Berlinben az 
egyetem Boosevelt-szobájában van elhelyezve és már eddig is szá
mos kiadványa jelent meg (birodalom.). — Bukarestben febr. 10. nyi
tották meg az «Institut de studii sudost-europene» c. intézetet, mely 
Jorga M. bukaresti egyet. tr. vezetése alatt Európa délkeleti részé
nek történelmi, földrajzi, nyelvi és közgazdasági tanulmányozását 
tűzte ki feladatául és ebbe Magyarországot is belevonta. — Az nlnler- 
national Institute of Chinan egy nemzetközi múzeum tervét pendí
tette meg minden nemzetbeli aláírókkal. Ugyanezen intézet félévi 
értesítőjében tanügyi értekezletekről is szó esik. — Okt. 1-én, tehát 
már a háború alatt, nyitották meg Düsseldorfban az « Internationales 
Institut für das Hotelbüdungswesent c. intézetet. — Berlinben márc.- 
ban «német-török egyesület» alakult Németországnak Törökországban 
kifejtendő kultúrpolitikai munkája támogatására. Tiszt, elnökül az 
ismert von der Goltz tábornagyot választották.

Nemzeti iskolák és intézmények külföldön. Ebben az irányban 
a lefolyt évben is főleg Németország tevékenysége válik ki, mely 
politikai súlyát és kulturális befolyását különösen a távol Keleten 
igyekszik céltudatosan 1 terjeszteni és mélyíteni. A német-kinai főis-

1 Ennek a céltudatosságnak bizonysága a következő, már egy ne-
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kola részére Tsingtauban újabb tetemes segélyt szavaztak meg, mely 
ennek az intézetnek további kiépítését tette lehetővé : a nagyobbított 
tantermek immár 500 hallgatót képesek befogadni, új tanszékek fel
állítása a tanulmányok mélyítését fogja eredményezni. Ez az intézet 
1014 január óta egy német és kínai haviszemlét ad ki: «Der west- 
óstliche Bote»; szerkesztője dr. Lessing odavaló tanár. — Ber
linben febr. 28-án egy von der Goltz tábornagy elnöklésével és 
illetékes szakkörök bevonásával megtartott értekezleten a « Deutsches 
China-Institut» megalakítását mondták ki határozatban. Ennek fel
adatait dr. Vosberg-Rekow, a német-ázsiai társaság elnöke, egy külön 
füzetben «Ein deutsches China-Institut» (Berlin, Guttentag, 1913) 
fejtegeti. Végre a Berliner Tageblatt ápr. 9. sz.-nak híradása szerint 
egy rendelkezésre álló alapból Shangaiban kínaiak részére német 
orvosi főiskolát fognak felállítani. — Tokióban még 1913-ban megnyi
tottak egy « Shiritso Joshi Daigoku» nevű felső iskolát, amelyben 
valamennyi tantárgyat (bölcsészet, német irodalom, kereskedelmi 
ismeretek) német nyelven adnak elő. Mindezeket a kulturális törek
véseket a japánok ellenséges állásfoglalása a legnagyobb mértékben 
veszélyezteti. — A mexikói nemzetközi régészeti és néprajzi inté
zetről, Ecole internationale d’Archéologie et d ’Ethnologie américaine 
de Mexico, a párisi Bevue internationale de l’Enseignement számol 
be (15 mars 1914, p. 225—28). — Tavaly decemberben szentelték fel 
Bukarestben a magánpénzekből épített magyar római katholikus isko
lát, a politikai hatóságok és a többi bukaresti magyar iskolák képvi
selőinek jelenlétében. Antwerpenben a német «allgemeine Schnle»-Í 
1915 jan. 11. belga és német gyermekek részére ismét megnyitották 
és az egyévi önkéntességre jogosító, úgyszintén az érettségi vizsgála
tot július havára tűzték ki.

Nemzetközi alapítványok és ösztöndíjak, Bosnyák alapítvány 
a közoktatásügyi minisztériumban. Május 23-án jelentették: 22 év
vel ezelőtt meghalt Karagyorgyevics Sándor volt szerb fejedelem, 
Péter király nagybátyja és végrendeletében nagyobb összeget hagyo
mányozott bosnyák diákok jutalmazására. A bosnyák egyházi és 
iskolai tanács sokáig nyomozott az alapítvány holléte után, míg most 
arról értesült, hogy az alapítványt, mely azóta félmillió koronára 
növekedett, a magyar közoktatási minisztériumban kezelik. A bos-

gyedszázad előtt megjelent mü: Beiträge zu einer Pädagogik für die 
Deutschen Schulen des Auslandes. Eine Handreichung für die deutschen 
Schulvorstände und Lehrer an den zweisprachigen Schulen im Auslande. 
Herausgegeben von A Streich, Leiter der deutschen Schule zu Stockholm. 
(Hannover, Carl Meyer 1889.)
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nyák egyházi tanács legközelebb megteszi a szükséges lépéseket az 
alapítvány kiadása iránt.

Bosnyák ifjak a magyar ipariskolában. Szerajeoóból jelentik 
március 27-ről: Az országos kormány a bosnyák és hercegovinai ipa
rosok segítésére nagy mozgalmat indított avógből, hogy a bosznia- 
hercegovinai ipari körök szakképzését emelje és korszerűbbé tegye. 
Ez az akció úgy Ausztriában, mint Magyarországon a mértékadó 
tényezőknél a legmesszebbmenő előzékenységre és támogatásra talál, 
amennyiben mindkét részről az illetékes minisztériumok elrendelték, 
hogy a boszniai és hercegovinai iparosok előtt Ausztria és Magyar- 
ország valamennyi állami szaktanintézete megnyíljon és hogy a bos
nyák-hercegovinai iparosok ezekben az intézetekben az Ausztriában, 
illetve Magyarországon a felvételre, a tandíjra és egyéb illetékekre, 
valamint ösztöndíjak és segélyek nyújtása dolgában ugyanolyan elbá
násban részesíttessenek, mint a belföldiek, sőt, tekintettel az itteni 
különleges viszonyokra, gondoskodni fognak arról, hogy a bosnyák- 
hercegovinaiak a fölvételi föltételek tekintetében némi elnézésben 
részesülhessenek. Annak érdekében, hogy Bosznia és Hercegovina 
iparosai látogathassák az ausztriai és magyarországi ipari szakinté
zeteket, az országos kormány épúgy, mint a kereskedelmi és ipar
kamara ösztöndíjakat fog engedélyezni. Az országos kormány ezenfelül 
intézkedett, hogy a községek és a kerületi tanácsok is ösztöndíjakat 
szavazzanak meg. — Az októberben elhúnyt Moldován érsek 1 millió K-t 
hagyományozott román közép- és főiskolai tanulók részére. — Osztrák 
állampolgárok részére a római Istituto auslriaco di studii sterici ala
pított ösztöndíjakat. — Andrew Carnegie febr. 10-én két millió dol
lárral «vallásos béke-alapítványt» tett a bókemozgalomnak a vallás 
útján való előmozdítása érdekében. (L. Die Friedens-Warte, 1914, 
90—91. 1.) — Német részről idetartoznak : német alapítványok a Szí
riában élő török hallgatók részére. (Berliner Tageblatt, febr. 10.) 
A márciusban Göttingában alapított « Deutsches Heim für Ausländs
deutsche». A berlini egyetemmel kapcsolatban egy bizottság Riehl 
Alajos tanárral az élén májusban egy « Dozentenhaus» felállítását 
tervezte, amely az egyetemi tanulmányaikat végzett, de egyetemi 
működésüket még meg nem kezdett fiatal tudósok gyűjtőhelye lenne. 
A Sorbonne hajlandónak nyilatkozott, hogy ott fiatal francia tudósok 
részére egy szabad helyet alapít. Egy Kottbusban elhúnyt német, 
Zöllner, 100,000 márkát hagyományozott a szultánnak, aki ezen 
összegből Berlinben tanuló török diákok részére ösztöndíjakat alapított.

II. E g y é b  m o z g a lm a k . Nemzetköziség a főiskolai oktatás 
terén. A lefolyt évben a legnagyobb hullámokat a külföldi hallgatók 
ügye verte fel. m. p. különösen Német- és Franciaországban. Amott
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a költségvetési bizottság febr. 24. ülésén nyilatkozott a kultusz- 
miniszter az * Ausländer frage*-ról, kijelentvén, hogy numerus clau- 
susban állapodtak meg, mely szerint a 10 porosz egyetemen (nem 
műegyetemeken) minden nemzetből összesen 900 hallgatót vesznek 
fel. Ez az intézkedés csak Oroszországot érinti közelről, mely addig 
ezernyi hallgatóval volt képviselve. Ugyanezen alkalommal a minisz
ter az ú. n. и Auslandsunterricht ъ fokozott ápolását sürgette, megje
gyezvén, hogy a németek messze elmaradnak az angolok és franciák 
mögött abban, amit saját kultúrájukból idegen népeknek juttatnak. 
A német példa hatása alatt áprilisban a zürichi egyetem is állást 
foglalt a külföldi hallgatók áradata ellen és az orosz orvostanhallga
tók számát a tavalyi 150-ről 60-ra csökkentette. Ennek további 
hatása abban nyilatkozott meg, hogy az európai egyetemek orosz 
diákszervezetei május 26. Bernben értekezletre ültek össze, hogy a né
met és svájci egyetemeknek orosz hallgatók fölvétele dolgában hozott 
határozatait megvitassák. Az értekezleten a diákság több száz delegá
tusa, számos orosz tanár és író, valamint a külföldi sajtónak nagy
számú képviselője vett részt. A konferencián szóba került egy nyu- 
gateurópai orosz egyetem létesítésének kérdése, illetve az a változat, 
hogy valamelyik önálló egyetemhez orosz különosztályt szerveznek. 
Megbeszélték továbbá a külföldön élő orosz hallgatók támogatását. 
Egy erre irányuló sególypénztár szervezésére nagy összegek állanak 
rendelkezésre. Ugyancsak az orosz hallgatóknak rohamos elszaporo
dása ellen foglalt állást a brünni műegyetem német polgárságának a 
kultuszminiszterhez március 26. felterjesztett határozata, amely eré
lyes óvóintézkedéseket sürget a külföldieknek a belföldiek érdekeit 
károsító elözönlése ellen. Franciaországban márc. elején a kamara a 
közokt. költségvetés tárgyalásánál elfogadta Leygues miniszternek azt 
a javaslatát, mely megszünteti a külföldi hallgatóknak addig nyújtott 
kedvezmények egy részét. Egy héttel rá a köztársasági elnök elnök- 
lésével tartott minisztertanács elfogadta a belügyminiszternek az 
orvosnövendékek kórházi szolgálatára vonatkozó rendeletét, mely 
fentartja a külföldi hallgatóknak azt a jogát, hogy kórházi szolgá
latra való alkalmaztatásukat kérhessék. Szt.-Pétervárott az egyetemet 
és valamennyi főiskolát növekvő forradalmi mozgalmak miatt dec. 
végén bezárták. 1913 májusban Münchenben diáklakáskongresszust 
tartottak, amelyről «Diáknyomor» c. cikkében részletesen beszámol 
Bubin László «Az Újság» 1914 márc. 7. sz.-ban.

A főiskolákkal kapcsolatban bizonyos visszaélések és politikai 
kinövések is mutatkoztak, amelyeket a mai világeseményekkel kap
csolatban nem felesleges feljegyezni. A mannheimi mérnökiskola 
orosz hallgatói éjjel megtámadták és szidalmazták német társaikat
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(1913 máj.). Berlinben (1924 júL) nyomára jöttek egy szláv szövet
ségnek, mely szerb nemzeti célok előmozdítása érdekében az egész 
kontinenst elárasztotta ilyen nemzetiségi diákegyesületekkel. A kolozs
vári egyetem két román hallgatónak kitiltását hozta javaslatba, mert 
a román kultúrliga bukaresti nagygyűlése alkalmából a kolozsvári 
egyetem román hallgatóinak nevében üdvözlő táviratot küldtek Jorga 
tanárnak. Berlinből (1914 febr.) kiutasítottak egy magyar orvostan
hallgatót, aki a szabad diákegyesület két vitaestélyén, amelyeken 
anarchista-mozgalmakról értekeztek, megjelent.

A nemzetközi csereviszony a tanügy keretén túl a kultúrának 
más területein is kezd érvényesülni, amiben politikai tekintetek i s 
irányadók. Montenegró januárban négy új gimnázium felállítását ter
vezi és a hiányzó tanerőket Dalmáciában, Horvátországban és Bosz
niában verbuválja. Ugyanakkor Szerbia a mezőgazdaság, állattenyész
tés és erdőgazdaság újjászervezésére német szakértőket hív meg. 
Februárban a Harvard-egyetem a berlini kereskedelmi világ szeni- 
orátusához azzal az írásbeli kérdéssel fordul, hogy milyen állást fog
lalna el német és amerikai kereskedők kicserélése dolgában? («Aws- 
tauschkaufleute»). Németországban (februárban) szóba került az 
egyetemi aszisztensek kicserélésének ügye. A főiskolai cseretanár- 
intézményt a háború egyelőre megakasztotta. így abbamaradt az osz
trák dr. Oberhummer Jenőnek, a bécsi egyetem földrajztanárának a 
newyorki Columbia-egyetemre való kiküldetése, úgyszintén ezen egye
tem tanárának, William Burgessnek bécsi szereplése. Itt említjük, 
hogy dr. Benjamin Ida Wheeler, a kaliforniai áll. egyetem elnöke, 
aki Németországban mint cseretanár működött, San Franciskóban 
okt. 4. beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy a háború a 
német császár akarata ellenére tört ki.

A főiskolai tanfolyamok legutóbb Németországban is nagy len
dületnek indultak. A berlini egyetem hiv. tudakozódó irodája (Amt
liche Akademische Auskunftsstelle) egy külön 12 lapra terjedő füzet
ben foglalta össze a bel- és külföldi tanfolyamokra vonatkozó adato
kat. Amazok között szerepel « Hermannstadt » is, ahol az «Arbeits
ausschuss der Ferienhochschulkurse in Siebenbürgen» rendezett két
heti szünidei tanfolyamot a közgazdaságból stb. — A firenzei .nyári 
egyetem (Universita Estiva Fiorentina), mely az olasz közoktatásügyi 
minisztérium fenhatósága alatt áll, külföldi hallgatók részére, két 
rendes nyári tanfolyamot tartott. Tantárgyak : az olasz művészet tör
ténete, az olasz irodalom története, a modern Olaszország története, 
előadások és felolvasások Dantéról, külön tanfolyamok az olasz iro
dalom különböző időszakairól stb., olasz nyelvi tanfolyamok.

A modem nyelvek tanítása terén júniusban Brémában tartott

510
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16. «Neuphilologentag» a kedvező tapasztalatok alapján a tanároknak 
és hallgatóknak engedélyezendő állami külföldi ösztöndíjak szaporí
tását ajánlotta, továbbá Párisban és Londonban olyan állami köz
pontok (otthonok) szervezését, amelyek a kiküldöttek kiképzését elő
mozdítják. — A tanulók német nyelvi tanulását előmozdítandó, a 
stájerországi idegenforgalmi szövetség (Landesverband für Fremden
verkehr in Steiermark, Graz, Hauptplatz 12.) igen rokonszenves ma
gyar körlevelet küldött szét egy külön melléklet kíséretében, amely
ben az ellátásra vállalkozók cimei, a feltételek stb. részletesen fel 
voltak sorolva. Levélbeli megkeresésünkre azt a felvilágosítást kap
tuk, hogy ezt az üdvös mozgalmat, a háború okozta nehézségek 
ellenére, az idén is folytatni fogják.

Tanulmányutak. Márciusban Pease angol közoktatásügyi mi
niszter tanulmányútra indult Németországba, ahol Münchenben, Ber
linben stb. számos tanintézetet, múzeumot és egyéb kulturális intéz
ményt meglátogatott. — Májusban Cerovics dr. kormánytanácsos, a 
bosznia-hercegovinai országos kormány tanügyi referense engedélyt 
kért és kapott arra, hogy a székesfőváros iskoláit és az azokban 
folyó munkát tanulmányozhassa. — Elmaradt a német tanítóknak és 
tornászoknak az északamerikai tornaszövetség meghívására f. évi 
szept.-okt. havára tervezett amerikai tanulmányútja.

A tanulók utazásai a háborús viszonyok beálltáig szépen foly
tak. Itt elsősorban a budapesti és bécsi látogatásokat soroljuk fel. 
Április : lipcsei egyetemi hallgatók ; a borgoerizzói (dalmát) tanító
képző intézet növendékei igazgatójukkal; a belgrádi egyetem 18 jog
hallgatója. Május : a zágrábi kereskedelmi iskola 60 hallgatója 4 ta
nárral. Áprilisban a King’s College (Wimbledon, London S. W.) 
tanulói látogattak el a Bajnára. Majnai Frankfurtban a tanulók 
szünidei utazásai érdekében egy külön intézmény »FerienheimgeßelT 
schaft» működik, mely összeköttetést tart fenn az angol és skót 
«Co-operative Holidays Association» szünidei telepeivel és ezekről 
évenként képes füzeteket küld szét. — A mai viszonyok között foko
zott érdeklődésre tarthat számot a vallás- és közokt. miniszternek 
1913. évi 91,500. sz. rendelete, melynek értelmében a minisztérium 
«súlyt helyezvén arra, hogy a külföldi tanintézetek tanulóinak ma
gyar területre rendezett utazásairól tudomása legyen és a szükséghez 
képest az érdekelt hatóságoknak kellő tájékoztatása, illetve utasítása 
iránt is intózkedhessók», felhívja az igazgatókat, hogy előforduló ese
tekben erről előzetesen és haladéktalanul tegyenek jelentést.

A tanulócserét régebben Németországban nagyon méltányolták, 
így pl. W. Wetekamp a schönbergi Werner-Siemens reálgimnázium 
igazgatója, intézetének 1908—9. Értesítőjében annak két elismerő
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oldalt (17—18) szentel. Újabban ez a felfogás megváltozott. A ber
lini Philologenverein egyik ülésén Saure tanár foglalkozott a tanuló
csere kérdésével. Kifejtette, hogy ő mindenek eló'tt a nemzeti tanuló
csere híve, mely a haza határain belül történik. Igaz ugyan, hogy a 
külföld ismerete is nagyon kívánatos és szükséges, de helytelen do
log egészen fiatal, éretlen embereket, sőt gyermekeket némely látszó
lagos iskolai előny kedvéért Franciaországba vagy Angliába küldeni. 
Saure szerint a tanulóifjúságnak elsősorban saját hazája alapos meg- 
ismerhetését kell lehetővé tenni, hogy megismerni és megbecsülni 
tanulja a német szorgalom és munka alkotásait. Ezt az indítványt a 
jelenlevők elfogadták és bizottságot alakítottak a nemzeti tanulócsere 
eszméjének gyakorlati megvalósítására.1

Iskolai reformok dolgában a nemzetközi kongresszusok ugyan 
régóta éreztették hatásukat, de szorosabb értelemben vett nk. alapon 
épp az elmaradt hágai konferencia lett volna hivatva, korszakos 
jelentőségét beigazolni. Igaz, hogy most jó időre leszorult a napi
rendről a nk. reformok lehetősége — legalább az eddig képzelt 
világkeretben — de azért megmaradt annak a lehetősége, hogy a 
szövetséges államok, a semlegesek esetleges bevonásával lássanak a 
munkához. E tekintetben sokat remélhetnénk egy német, magyar és 
osztrák tanférfiakból álló nk. kongresszustól, mely a háború után 
annak kiforrt tanulságait igyekeznék az iskola javára értékesíteni. 
A nálunk folyamatban levő középiskolai reform, a modern nyelvek 
nagyobb felkarolása révén, közvetve szintén a nemzetköziség javára 
van. A latin nyelv középiskolai tanítását pedig Bleyer Jakab igen 
helyesen nemzetközi kérdésnek minősíti, megjegyezvén, «hogy nk. 
kérdésekben pedig a nagyhatalmak döntenek». (Tanáregyl. Közi, 
1913/14, 467. lap.)

A tudományos terminológia tekintetében a Peeters osztályozá
sának (1. tavalyi szemle 48—49. 1.) kiegészítéséül pótlólag az egész 
iskolarendszernek arra a felosztására utalunk, amelyet Toischer közöl 
«Theoretische Pädagogik» c. művében (1. kiad. 137. 1.). Az egységes 
orvosi terminológiával az orvosi sajtó nemzetközi egyesületének fő
titkára, Blondel dr. foglalkozik a «La Vie internationale» 1914. évi 
18. számában =  jan. 16.). Az egységesen érvényes bölcseleti termi
nológiával Th. Rudert ebben a füzetben : Zur Terminologie der Geis
teswissenschaften (Halensee, Verlag für aktuelle Philosophie, 1914).

III. N em zetközi kongresszusok . Ezen a buján meg-

1 Lásd : Schüleraustausch innerhalb der Heimat, von W. Saure 
(Blätter für höh. Schulwesen, 1914 ápr. 1. 181. lap és utána Magyar 
Középiskola okt. szám.)
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művelt területen lassan-lassan bizonyos válság jelei kezdenek mutat
kozni. A berlini Internationale Monatschrift (1. Pesti Hírlap 1913, 
aug. 25.) nem első ízben mutatott rá a nk. kongresszusok megrefor
málásának elodázhatatlan szükségességére. Ezt az alapos kúrát a vá
ratlanul ránk szakadt világháború immár elvégezte : számos tervbe 
vett kongresszus elmaradt, de azért a megtartottak száma is elég 
tekintélyes. Amazok közé tartozik : a már említett és egy ízben el
odázott hágai nk. iskolaügyi kormányórtekezlet ; a IV. nemzetközi 
népművelési és népnevelési kongresszus, mely Lipcsében, szeptember 
20—29. volt kitűzve és amelyre nálunk is készültek. Az emberfajok 
II. nk. kongresszusa, amelyet 1915-ben Párisban kellett volna meg
tartani és amelynek érdekében Spiller Gusztáv főtitkár márc. 12. a 
bpesti egyetem aulájában propaganda-előadást is tartott. Elmaradt 
továbbá a szept. havára Bécsbe tervezett XIII. nk. békekongresszus 
és még több. Megtartották ezeket : nemzetközi értekezlet a mathema- 
tikai oktatás ügyében, Páris 1914 ápr. 1—4. (részletes programm
1. Tanáregyl. Közlöny 1913/1914. 499—501. 1. ; ismerteti Czuber, 
Zeitschr. f. d. Bealschulwesen : 1914. 404—416. 1.). A sportok élet- 
és lélektanával nk. kongresszusa Lausanne 1913 máj. 5—12 (ismer
teti dr. Th. Reitterer, Zeitschr. f. d. Realschulvvesen : 1914, 385—390.1.). 
Nemzetközi olimpiai kongresszus Páris 1914 jún. 13—23. (ismert. 
Revue Olympique 1914 juillet; Körperliche Erziehung — Wien 1914, 
5. sz. 140—142. 1.) stb. Az Egyesült-Államokban a már tavaly emlí
tett W. Scott buzgó propagandát fejtett ki egy nemzetközi tanügyi 
hatóság és egy nemzetközi iskolaügyi alapnak megteremtése körül. 
Sikerült is neki keresztülvinni, hogy jan. 24. beterjesszék a képvi
selőházhoz az illető javaslatot, melynek jelzése «H. R 12247», címe: 
« A Bill to create an International Board of Education and a fund 
for international oi' world education».

IV. A m agyarság a nem zetközi m ozgalom ban. 
Bár ezekről az illető vonatkozásban már több helyen megemlékez
tünk. itt még néhány adatot pótolunk, amiből kitetszik, hogy az ez 
irányban régebben megindított mozgalom az idén is szépen folytató
dott. Tudósaink közül többet ért az a kitüntetés, hogy külföldre 
meghivattak. így Goldzieher Ignácot meghívták Párisba a Michonis- 
alapítvány 1914. évi előadási sorozatának megtartására a Collège de 
France-on ; Kövesligethy Radót Rómába, Haar Alfrédot Göttingába, 
Póhner-Bexheft Lili asszonyt Párisba (felolvasás Magyarországról a 
«Société républ. des Confér. populaires» meghívására), Gieszwein 
Sándort német és francia kongresszusokra. Verzár Frigyes dr.-t, a 
budapesti élettani intézet első tanársegédjét a Bostonban levő Car- 
negie-intézet vezetősége beválasztotta munkatársai közé ; Vészi Gyula 

Magyar Paedagocjia. XXIV. 8. 33
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dr.-t a fiziológia magántanárává nevezték ki a bonni egyetem orvosi 
fakultásán; Hekler Antal dr.-t a berlini csász. archaeologiai intézet 
levelező tagjai sorába választotta. Nem kevésbé volt élénk külföldi 
tudósoknak szereplése nálunk. Adams oxfordi egyetemi tanár már
cius havában a tudományegyetem aulájában sorozatos előadásokat 
tartott az angol politika és kultúra időszerű kérdéseiről ; dr. Felix v. 
Luschan a berlini egyetem híres anthropologusa «Kultúra és elfaju
lás», Eduard Bernstein «Mi állandó a marxizmusban» címmel, dr. W. 
Meyers a svéd rendszer nemzetközi kongresszusának titkára a svéd 
testnevelési rendszerről, dr. Schmitt Jenő Henrik sorozatos előadásai 
(márc., Galilei kör). A székesfőváros pedagógiumi szemináriumában 
is megfordult több neves tudományos előkelőség (W. Stern, Kerschen- 
steiner stb.). - Március 26-án alakult meg a nemzetközi fonetikai 
társaság magyar bizottsága, amelynek feladata, az érintkezést a kül
földi szakemberekkel fentartani és itthon a fonetika iránt a külön
böző tudományok képviselői körében az érdeklődést felkelteni és a 
közös tudományos munkálkodást előmozdítani. -— Idegen szakértők 
közül itt járt : Takata, a wasudai egyetem rektorának vezetésével 
egy négytagú japán küldöttség, amely főiskolai intézményeinket te
kintette meg és amelyet a v. és k. miniszter is fogadott. Itt jegyezzük 
fel, hogy 1913 dec. 2. szentelték fel diplomáciai képviselőink és a 
többi magyar iskola küldötteinek jelenlétében a bukaresti róm. kath. 
magyar iskolát. 1914 júniusban Szkutariban nagy ünnepélyességgel 
avatták fel a malisszor-otthont, melyet Ausztria és Magyarország 
létesített. Az intézetben, melyet szerzetesek fognak vezetni, a malisz- 
szorok modern kiképzésben fognak részesülni. A tanítás nyelve albán 
és német.

V. I r o d a lo m . 1. Angol művek.
German International Progress in 1913. Report of Professor Dr. 

Wilhelm Paszkowski-Berlin (Washington, 1914. 11 lap). Ebben a Carnegie- 
alapítvány részéről kiadott füzetben (Publication No. 2) a szerző részletesen 
felsorolja mindazokat a nemzetközi mozgalmakat stb., amelyek a lefolyt 
évben a németek kezdeményezésére jöttek létre. Bevezetésében megokolja 
Németországnak honvédelmi intézkedéseit is.

Educational Exchange with Japan. By Hamilton Wright Mabie 
(Washington, 1914. 7 lap). Ugyanazon vállalat 3. füzete, melynek amerikai 
szerzője Japánban végzett felolvasó körútjáról számol be.

Suggestions for the study of international relations. By Charles H. 
Levermore (Boston, nov. 1913, 28 lap, a World Peace Foundation kiadása). 
A nemzetköziséget felölelő hat felolvasás részére ad tervet és bőséges 
bibliográfiát.

The Principles of the International Phonetic Association (1912. 40 1.). 
Ismertetve «Zeitschrift f. d. Beal Schulwesen» (1914. 425. L).
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Universal Union. To promote union in all branches of thougt and 
action. English edition. (G. Bell & Sons Ltd. London, 1914).

Address of President Butler at the opening exercises of the academic 
year of Columbia University, sept. 23, 1914 (a háborús eseményekkel 
foglalkozó egyetemi megnyitó beszéd).

News-Letter of the International Union of Ethical Societies (a morál- 
•pedagógiai mozgalom angol értesítője).

World Conferences for promoting inter-racial concord (16 lapon 
felsorolja a fajközi mozgalmat szolgáló nk. intézményeket).

2. Francia müvek.
Conférence internationale de l’enseignement mathématique, Paris 

1—4 avril 1914. Les résultats obtenus dans l’introduction du calcul diffé
rentiel et intégral dans tes classes supérieures de l’enseignement secondaire. 
Rapports de E. Веке (Budapest) et de Ch. Bioche (Paris). -  Paris, Gauthier- 
Villars, 1914, 43 lap. — Ismerteti P. Stäckel az Internat. Monatschrift-ben.

L’Enseignement International : Histoire, Etat actuel, Avenir. Par 
le Dir. Fr. Kemény. (Ostende, Bureau intern, de documentation éducative, 
1914. 45 1.). A nemzetközi oktatás ügyének első rendszeres összefoglalása. 
Kivonat a szerzőnek egy nagyobb, sajtó alá rendezett német mnnkájából.

Minerva, Bevue de documentation et polyglotte, directeur Edw. 
Peeters. E változatos tartalmú, derék folyóiratból hét szám jelent meg 
(jan.-júl.). További megjelenését és a «Bureau» működését megakasztotta 
a háború.

Les Écoles nouvelles, par F. Gründer (Neuchâtel, Delachaux & 
Niestlé, 1913).

XXe Congrès Universel de la Paix à la Haye 1913. Réunion de la 
commission d’enseignement international et d’éducation pacifiste (15 lap).

3. Német művek.
Schriften der Wheeler-Gesellschaft zur Erörterung von Fragen des 

deutschen und ausländischen Bildungswesens. 1. füzet: W. H. Sloane «Die 
politische Erziehung des jungen Amerikaners.» 2. füz. : P. Ziertmann 
«Pädagogik als Wissenschaft und Professuren der Pädagogik». 3. füz. : «Ver
handlungsberichte» (1910 máj. 6. — 1913 szept. 30). — Berlin 1915. 
Weidmannsche Buchhandlung.

Führer durch die Lehr- und Erziehungsinstitute Deutschlands (három 
nyelven). — Berlin—Wilmersdorf 1913. G. Diehne kiadása.

Die Welt schule, von Otto Bütow. L Bd. Geburt und Jugend der 
Menschheit. II. Bd. Die soziale Frage. III. Bd. Die Autwort. (Braun
schweig, E. & O. Bütow kiadása.)

Weltwissen az ugyanoly nevű nk. társaság félhavi folyóirata (Ham
burg, Hephæstos-Verlag).

Britische Kulturkraft im Dienste national-deutscher Arbeit. Von 
W. Franz, Prof. a. d. Univ. Tübingen (Tübingen, P. Siebeck, 1914).

Die amerikanischen Hochschulen. Vorlesungen gehalten a. d. Univ. 
Wien von George Stuart-Fullerton (Leipzig, Freitag, 1914).

33*
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Eine internationale Sportbibliographie 1890—1912. Yon 0. M. von 
Stockum (Haag, Stockum & Sohn 1914).

Zur internationalen Kulturbewegung. I. Jahrbuch des Verbandes 
der Intern. Studentenvereine an deutschen Hochschulen (Leipzig, Koehler, 
tervbe véve).

Skizze einer einheitlichen W eltorganisation des technischen Teiles 
der Armee. Über einheitliche Heranbildung. Yon T. M. (Wien, Seidl, 1914p

Der christliche Studentenweltbund als internationale Kraft. Yon F. 
Siegmund. Schultze, Berlin (Die Friedens-Warte, 1914, 91—93. 1).

Die Forderung eines Auslands- Pflichtjahr es von B. Schmidt (Alig. 
Deutsche Lehrerzeitung 1914, 15. sz. ápr. 14. ; lásd tavalyi évf 47. lap).

4. M agyar vonatkozásunk.
Nemzetközi jelentés a siketnéma oktatásról. (A Bulletin international

IV. kötete, Paris 1913, ára 5 fr.) A hazánkra vonatkozó részt Kegler 
Ferenc (Budapest) és Schulmann Adolf (Ungvár) közlik francia nyelven.

Ungarische Blätter címmel 1914 jún.-ban Berlinben kéthetenként 
megjelenő új folyóirat indult meg Székely Mihály dr. és Pór Leó szer
kesztésében.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1914 jun. óta időszakonként több 
számának tartalmi kivonatát német, ill. francia nyelven is kiadja Th. 
Thienemann összeállításában.

Az «Alliance Française» 1914. évi párisi szünidei tanfolyam ismer
tetése Korda Ilonától (Népt. Lapja, 1914, 12. sz.).

Internationale Zeitschrift f. d. kaufmännische Unterrichtswesen 37. 
sz. f. közli a Budapesten megtartott nk. kereskedelmi oktatásügyi .kon
gresszus tárgyalásait.

Der Gesangsunterricht in  den Schulen Ungarns. Vortrag v. Prof.
L. N. Hackl am I. int. musikpädagogischen Kongresz zu Berlin (kül. leny. 
Bpest. Pfeifer F. kiad. 1914, 15 1.). Kemény Ferenc.

Az 1 9 1 3 /4 . év i középiskolai értesítők pedagógiai értekezései.

Az értesítőkben közölt értekezések a legváltozatosabb tárgyakat 
dolgozták fel. Érték szerint is nagyon különbözők. Van nem egy 
érdemes dolgozat, de annál szomorúbb némely «szerző» felületes
sége a tárgy kidolgozása, sőt a fogalmazás tekintetében is. Erről 
csak részletes bírálat alakjában lehetne bővebben szólani. Itt be 
kell érnünk e tény hangoztatásával s a következőkben arra szorítko
zunk, hogy a feldolgozott tárgyakról adjunk lehetően teljes képet, 
némelyik értekezést bővebben is ismertetve, nem mindig a dolgozat 
értéke, hanem a tárgy érdekessége miatt.

Elm életi kérdéssel foglalkozik : Csűri B. Nyelvtudomány és 
pedagógia (Kolozsvár, ref. fg.). Azt a kérdést tárgyalja : minő szerepe
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vau a grammatikának a mai pedagógiában. A grammatikának mind 
formális, mind materiális tekintetben van képző hatása ; ha ez meg
felelő módon érvényesül, akkor a tanuló szemében a nemzeti nyelv 
élő és fejlődő valósággá, a nemzeti szellem legbecsesebb értékévé 
lesz. — Ronda L. A humánum a reáliskolában (Ungvár, fr.). A jö
vendő iskolájában a természettudományoknak több hely kell. A hu
mánum és exactum bizonyos objektív testvériesülése adhatja meg a 
jövő középiskolájának azt a zománcot, amely a hagyományt és a 
fejlődést, a racionális és az esztétikai szempontokat, az erkölcsi jel
lemképzést és a szabad cselekvésre való nevelést egyaránt biztosítja. 
Egész embert kell formálnunk, akit a természet és a munka meged- 
zett, aki életcéljainak megvalósításán szigorú etikai pragmatizmussal 
fárad, akinek edzett cselekvő ereje, derült világnézete egészséges har
móniát teremt a munka, a művészet és a tudomány között — Jé- 
kehj L. A genie természetrajza s a genie és iskola viszonya (Nagy- 
enyed. ref. fg.). Az erről szóló irodalom s főként Ostwald (Grosse 
Männer) ismertetése. — Javorik J. Mire tanítson az iskola ? (Pan- 
csova fg.) A haladás föltétele nem a sokféle ismeret és a legújabb 
elméleteken való nyargalás, hanem az értelmes és fegyelmezett gon
dolkodás, az intelligencia és a tudás szeretete. Az akaraterőt s jel
lemszilárdságot kell következetesen nevelni. — Erő M. T. Az érzel
mek lélektanához (Beregszász, fg.). Az aggódás, a félelem, öröm érzel
meit tárgyalja. Lähne V. A pszichológia helyes alkalmazása a taní
tásban (Sopron). A tanítás kövesse az ismeretszerzés pszich. törvé
nyeit, különös tekintettel a tanulóknak kor szerint különböző felfogási 
képességére. Hogy a tanulót tudatos gondolkodásra képesítsük, ismer
tessük meg a tanítással kapcsolatban a gondolkodás elemi törvényei
vel. Akkor nemcsak eredményesebb lesz a tanítás, hanem a túlter
heltségről hangoztatott panaszok is megszűnnek. — Mikó László. 
A kísérleti lélektan meddősége és a panpsychismus. Ismertetés (Léva, 
rk. fg.). — Glücksthal A. A tanulás egészségtana rövid vonásokban 
(Zenta, fg.) — Ardos F. A munkára nevelés eszménye és eszköze. 
(Nagyvárad, fg.). Tartalma : a kézimunka-tanítás kérdése a külföldön 
és hazánkban, a kézimunka-tanításról a nevelés szolgálatában ; ipari, 
gazdasági, társadalmi fontossága, továbbá az általános testképzésre, 
az idegrendszerre s a szellemi életre való hatása. Bemutatja a kézi
munka nemeit, szól a munkára való nevelés megvalósításáról, végül 
a kézügyességi munkálatokról az iskola keretében.

Az erkölcsi nevelés köréből : Bognár C. Felelősségérzet és 
lelkiismeretesség (Komárom, rk. fg.). — Cslskó D. A cserkészmozga
lom (Pozsony, ev. fg.). — Fallenbüchl F. A prefektus mint intézeti 
nevelő (Nagyszombat, rk. fg.). — Ember I. Tömeghatás a nevelésben
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(Nagyszeben, fg.). A tömeghatások pszichikai jelenségeit több figye
lemre kell méltatni és etikai jelentőségük szerint kell foglalkozni 
velük. — Lázár 1. A diákbecsület. A cserkészet szervezete és jellem
zése. (Nagyenyed, ref. fg.) — Mátrai G. A cserkészet és az iskola. 
(Pápa, rk. fg.) — Nagy 1. Mi az oka a mai fiatalság egy részében a 
kötelességtudás hanyatlásának és mi módon lehetne benne a köte
lességérzetet fokozni? (Kiskunhalas, ref. fg.) A mai tanuló irtózik a 
komoly szellemi munkától, nincs benne lelkiismeretesség, nincs köte
lességérzés, legkevésbbé munkakedv. Ennek első oka maga a család, 
ezt nemcsak értelmi téren, hanem fegyelem és erkölcs -tekintetében 
is nagy mulasztás terheli. Másik ok, hogy ma készen kapnak a ta
nulók mindent, nincs ami az akaratukat serkentse, energiájukat erő
sítse. S mivel a családban, a társaságban, sőt bent az iskolában is 
hallják, hogy minek ez vagy az a tárgy : érthetjük azt a rendkívüli 
közönyösséget az egyes tárgyak, egész középiskolai tanulmányaik 
iránt. A kötelességtudás hanyatlását elősegíti korunk durva anyagi- 
sága, pénzvágya, szinte őrületes kapzsisága és a társadalom minden 
rétegében uralkodó protekció. Nagy hiba van magában az iskolában, 
a rendszerben is. A tanterv helytelenül osztja el az anyagot, rosszul 
is választja meg a tantárgyakat. Ezek általában válaszfalak az iskola 
és az élet között. A kötelességérzés hanyatlásának oka a túlterhelés 
és a túlságba vitt sport is. E bajokat látva a tanár ne csak a tudo
mányok ápolója, hanem az ifjúság nevelő mestere is legyen. Szüksé
ges a szülőkkel való gyakoribb érintkezés. Minden középiskola mel
lett a vidéki tanulók befogadására internátus, a középiskolába nem 
való elemek kirekesztése, az élet követelményeihez simuló tanterv. 
Különböző iskolatípusok felállításával lehetőleg meg kell adni a mó
dot arra, hogy a különféle tehetségek érvényesülhessenek s ne legyen 
kénytelen mindenki mindent tanulni. — Peér L. A tanulók feltűnőbb- 
hibáiról. (Szombathely, rk. fg.) Leggyakoribb az őszinteség hiánya, a 
hazugság ; ezzel rendesen együtt jár az árulkodásra való hajlandóság. 
Gyakori hiba a figyelmetlenség, az emlékezés és akarat gyöngesége. 
Orvoslás : a tömegtanítás megszüntetése, a család és iskola együtt
működése. — Sebestyén B. A boy-scout mozgalom. (Mezőtúr, ref. 
fg.) — Tóth B. Az akarat nevelése. (Kézdivásárhely, rk. fg.) Szok
tassa minden szülő gyermekét: 1. mértékletességre, 2. a jó meg
ismerésére és követésére, 3. igazmondásra, 4. önismeretre és bátor
ságra, 5. szerénységre és alázatosságra, 6. tiszta életre, 7. embertár
saink tiszteletére, megbecsülésére és szeretetére. — Pesti L. Az 
ellentálló erő kifejtése. (Csurgó, ref. fg.) A prot. egyházi nevelés a 
nemzetfentartó erőt igyekszik az ifjúságban kifejteni, férfiakká 
nevel.
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A szülők és az iskola viszonyát, mint rendesen, most is 
többen tárgyalják. Bakos I. A szülők látogatása az iskolákban. 
(Szombathely, fr.) őszinteség és bizalom kell mindkét részről; csak 
így lehet harmonikus és eredményes a házi és iskolai nevelés. — 
Haugh B. Ellentétek az iskola és a szülők között. (Jászapáti, rk. fg.) 
A családban sok szó esik a kényelmes életről, az iskola meg a köte
lességtudásra, a munkára nevel. Gyakorlatiságot követelnek tőle, 
holott ideális felfogásra nevel s erről nem mondhat le. Arról sem, 
hogy engedelmességre, szerénységre neveljen s vallásosság, hagyo
mánytisztelet, hazafias szellem hassa át. — Jaross B. A szünidőről. 
Megszivlelésül a szülőknek. (Marosvásárhely, rk. fg.) 1. Képviselje a 
szülő «az Isten helyettesének tekintélyét». 2. Legyenek meg a 
családnak a maga házi törvényei. 3. A szívtisztaságot kell ápolni 
mindenekelőtt. 4. A munkásság a jó vakációnak a fűszere. 5. A szün
időt meg kell szentelni a vallás gyakorlásával. — Magyar J. Mit 
csináljunk a nagy vakációban ? (Makó, fg.) — Szmetka Ö. Szülői 
értekezlet a nagyváradi prem. főgimnáziumban. A tanuló gondozása, 
nevelése és iskolai munkájának az otthonban való ellenőrzése a nap 
egész folyamán. (Nagyvárad, rk. fg.) — Tunner K. Néhány szó a 
szülékhez és szállásadókhoz. (Székesfehérvár, fr.) Gyakorlati tanácsok 
és intelmek.

Az egyes tantárgyak tanításáról számos értesítőben van szó. 
Magyar nyelv és irodalom : Borbély Gy. A magyar nyelv és iroda
lom a gimnáziumban. (Fogaras, fg.) A nemzeti műveltség fejlődése 
érdekében valamennyi középiskola legfontosabb tantárgya a magyar 
nyelv és irodalom legyen s a történelemmel együtt ez legyen az 
egész oktatás középpontja. A magyar órák heti számát az alsó négy 
osztályban eggyel s a felső négyben kettővel emeljék fel. — Erdélyi 
I. A fogalmazás eredményessége érdekében. (Szombathely, rk. fg.) — 
Haszlinger J. A fogalmazástanítás az alsó osztályokban. (Szombat
hely, fr.) — Heim Á. A fogalmazás tanításának tüzetes menete. 
(Czegléd, fg.) — Kelemen B. Magyar stílustanítás. (Székesfehérvár, 
fr.) Bemutatja a szerző stílustanítási tervezetét az alsó (I—IIL o.) 
középső (IV—YI. o.) és a felső fokon (VII—VIII. o.). — Klein Gy. 
A képes beszédről. (Kecskemét, ref. fg.) — Kovács G. A magyar iro
dalom tanításának segédeszközei a fiumei áll. fg. ban. (Fiume, fg.) — 
Kulcsár Gy. A fogalmazás tanítása a középiskolák alsó osztályaiban. 
(Zalaegerszeg, fg.) — Kövesi L. A szerkesztés és fogalmazás módja. 
Gyakorlati mintákkal. (Szeged, rk. fg.) — Kovács J. Az ifjúság 
magán olvasmányairól. (Erzsébetváros, fg.) — Réger B. A magyar 
nyelvi olvasmányok. (Pozsony, rk.) A pusztán szépirodalmi művekből 
is sok történelmi, néprajzi, jogi, filozófiai, természettudományi,
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nyelvi stb. ismeretet sajátít el a tanuló, de mindez elenyészően cse
kély ama haszonhoz képest, mely a kellően megválogatott olvasmány
ból a jellemképzésre, stílusfejlesztésre és irodalomtörténeti oktatásra 
háramlik. Az olvasmányoknak e három szempontból való elemzése 
után az olvasmányok kánonját adja s végül az olvasmányok ellen
őrzéséről és a dolgozatírásról szól. — Rencz J. Memoriter a gimná
ziumban. (Nagybánya, fg.) — Szentgyörgyi L. A fogalmazás tanítása 
az első fokon. (Temesvár, fg.) — Sokan foglalkoznak br. Eötvös József
fel (1. M. P. 1915, 216—8. 1.). Több magyar irodalomtörténeti és vi
lágirodalmi tárgyú értekezés van, minden iskolai vonatkozás nélkül. 
Kivétel : Pápay G. Ibsen az iskolában. (Újpest, fg.) Tanítványaihoz 
szól, hogy miután Shakespeare, a Bánkbán s a görög tragédiák meg
ismertették velők az élet mélységeit, olvassák el Ibsen Nora-ját és 
A társadalom támaszai-t is ; az igazság, szabadság és haladás szel
leme sugárzik ki ezekből. — A latin és görög nyelv tanítása szin
tén több értekezésnek tárgya. Vègh S. Mire valók a klasszikusok ? 
(Zilah, ref. fg.) L. M. P. 1915, 94. 1. — Lippay Gy. A latin nyelv 
tanításának eredménytelensége és a reformgimn. (Szeged, fg.) Az 
iskolában, a társadalomban, a hivatalos rendelkezésekben és a tanár
képzésben levő bajokat kimutatva, a reformgimnáziumot olyannak 
óhajtja, hogy az egységes jogosítás mellett a humanisztikus gimná
ziumnak semmit se ártson, sőt ebben a klasszikus nyelvek vissza
nyerjék a szerepüket. — Horváth D. A latin régiségtan és irodalom- 
történet tanításának módszere. (Szombathely, rk. fg.) Minél kevesebb 
biografikus adatot, számot, de mentői több irodalmi méltatást, átte
kintést, összefoglalást, hasonlítást a római irodalom keretén belül, 
utalást, vonatkozást a világirodalomra, elsősorban nemzetünk irodal
mára. — Kaszap Gy. Bár szó a latin fő- és melléknevek deklináció
jának tanításáról. (Mármarossziget, ref. fg.) — Szeberényi L. Az 
induktiv módszerről a latin nyelv tanításában. (Szarvas, ev. fg.) Az 
ind. módszer kisebb osztályokban vagy magántanulók oktatásában 
kiváló sikerrel alkalmazható, de népesebb osztályokban kevésbbé 
alkalmas. -  Wieser 1. Az infinitivusról és az acc. c. inf. szerkezet
ről. Módszeres előadások a gimn. III. о.-ban. (Szilágysomlyó, rk. fg.) — 
Kiss A. A görög ny. és irodalom tanítása a középiskolában. (Karán- 
sebes, fg.) —- Gyomlay L. Herodotos mondatszerkesztéséről iskolai 
olvastatás szempontjából. (Budapest, II. kér. érs. fg.) — A debreczeni 
ref. fg. ért. közli Bessenyei L. és Csengeri J. bevezetését Antigone elő
adásához. — Történelem. Botár J. Az egyetemes történelem középisk. 
anyagának kiszemelése (Kaposvár, fg.) — Pintér J. Történeti olvasmá
nyok a középisk. tanításban. (Bpest, VI. kér. fr.) Inkább mélyítsük, sem
mint halmozzuk az ismereteket. Az olvasmányok közé tört. regények
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ás korrajzok is felveendők. — Tóth K. Néhány szó a történelem és 
földrajz tanításához. (Podolin, rk. fg.) — Földrajz : Erődi K. A svájci 
földrajztanítás. (Bpest, IV. kér. közs. leánygimn. és fl.) Svájc tanítás
ügyét három főelv hatja át : a kicsiny állam politikai és kulturális 
feladata, a hazai véderő fizikai, értelmi és erkölcsi alapjainak fenn
tartása és erősítése, végül a politikai felelősségérzés rendszeres és 
tudatos kifejlesztése. Közoktatásuk a nemzet legendás hazaszere
tetét ápolja és az ország haladása érdekében kamatoztatja. Nemzeti 
hivatásuk tudata országuk természeti, gazdasági és politikai helyze
tének megismeréséből és megértéséből következik. Az állampolgár 
ilyetén nevelése Svájcnak létkérdése. Ezért fordítanak oly nagy gon
dot következetesen, mindenik fokon a svájci történelem és földrajz 
tanítására. A földrajztanításban a földrajznak egyik ága sem nyomja 
el a másikat, a leíró- és kultúrgeografia, a geológia és természettudo
mányi földrajz szilárd bázisán állva gyakorlati és képző erejű tárgy. — 
Természetrajz : Ulmanek Gy. Szeressük a természetet, (Gyöngyös, fg.) - 
Mennyiségtan Antal M. Kapcsolástan (kombinatorika.). (Bp. IV. k., 
közs. lg. és fl.) A VIII. o. tanulók kedvéért közli a tankönyvekétől 
eltérő menetet. — Hronyecz Gy. A differenciál- és integrálszámítás 
elemeinek tanítása intézetünkben. (Késmárk, ev. fg.) — Nemes M. 
A középisk. math, tanítás reformja. (Kisvárda, fg.) Szabó P. A 
IV. nemzetközi értekezlet a math, oktatásról. (Bp. gyakorló fg.) — 
Szépréti B. A math, függvények grafikai ábrázolásáról. (Brassó, fr.) — 
Szűcs A. A logaritmus mint terület. (Bp., IV. kér. fr.) — Vajnóczky 
F. A differenciál- és integrálszámítás elemei. (Szatmárnémeti, rk. 
fg.) -  Tihanyi M. Földmérési gyakorlatok. (Sopron, ev. fg.) — 
Fizika, : Balta I. A középisk. fizikatanítás néhány kérdéséről. (Békés, 
ref. fg. L. .1 / . P. 1915, 289. 1.) — Zwick V. A selmeczbányai lyceum 
elektromos berendezése és hálózata. (Selmeczbánya, ev. gimn.) — 
A testi nevelésről : Puhala S. Modern gondolatok a gyermek testi 
neveléséről. (Lugos, fg.) Mivel az értelem, akarat, erkölcs szoros kap
csolatban van testi állapotunkkal, ezek érdekében, az egyén és a faj 
jólérzése és teljes erejének kifejtése céljából a testi nevelésre a leg
nagyobb gondot kell fordítani. — Az önképzőkörről : Bereczky 1. 
A középisk. önképzőkörök és szervezetük. (Arad, fg.) Az önképző
körök szervezetét és munkakörét meg kell változtatni. Egyedüli cél
juk az etikai nevelés lehet; az iskolai tanulmányokban való önkép
zés csakis alárendelt szerepű, mint az előbbinek szükséges eszköze. 
E cél érdekében az önképzőkört diákkaszinóvá kell átalakítani szív
ós jellemképző célzattal. — Csura M. Az önképzőkörök reformja. 
(Gyula, rk. fg.) A kassai prem. fg. önképzőkörének munkatervét ajánlja.

Iskolaszervezet, reform : Horváth 1. A középisk. előkészítő
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osztály és a magyar ny. tanítása. (Trsztena, rk. g.) A vegyesajkú 
intézetekben a középisk. I. o. alatt előkészítő oszt. szervezését ajánlja 
s bemutatja az előkészítő osztály nyelvtanításának módját. -— Magasy 
A. A középisk. viszonya az elemi iskolához tekintettel a fejlődő 
életre. (Zombor, fg.) Megállapítja az elemi iskolai oktatás hiányait. — 
Rédey K. A népisk. és középisk. kapcsolata. (Nagyvárad, rk. fg.) 
A középiskolát is a gyermeki lélek ösztönszerű fejlődésébe kell be
kapcsolnunk. Ne csak a kultúrát tekintsük, melyet át kell adnunk, 
hanem inkább azt, hogy kinek és hogyan adjuk át. A középiskolának 
szerves kapcsolatban kell kiválnia a népiskolából és tanítási anyagá
ban, módszerének megállapításában a gyermeki lélek sajátságaihoz 
kell folytatólagosan alkalmazkodnia. I. о.-ban való kezdése ép azért 
nehéz, mert az olvasmányok nem tudnak a gyermek képzeletvilágá
hoz simulni és nem marad belőlök más, mint a táblára írt holt 
paradigmák. — Klauber F. A középisk. reformkérdéséhez. (Eger, fr.) A 
reformtörekvések történetén való áttekintés után bemutatja néhány kül
földi állam középiskolájának mai szervezetét, majd a közokt. miniszter 
reformtervét és az új típusú középiskolát, a Fodor-, Papp-, Fest- és Habán - 
féle tervezeteket. — Szabó L. Három tanügyi kérdés : iskolareform, 
internátus, vizsgálat. (Aszód, ev. fg.) — Pap M. Hangok a közép
iskolák reformjához. (Székelykeresztur, unit. fg.) Új anyaggal nem 
szolgál, új érve nincs. Eagaszkodik a gimn. humán-irányzatához s 
oktatás- és nevelésügyünk valláserkölcsi irányához. — fíévi F. Szél
jegyzetek a felsőbb leányisk. és leánygimn. reformálásának kérdésé
hez. (Bpest, VI. kér. leányg.) Nem leánygimnáziumra van szükség, ha
nem teljesebb felsőbb leányiskolára. — Bálinth Gy. Fiúk és leányok 
együttes tanítása. (Brassó, rk. fg.) Elmélet és tapasztalat egyformán 
igazolja, hogy az együttes tanítás nem érdeke sem az iskolának, sem 
a társadalomnak, legkevésbbé a nőnek. Egyedül helyes út : a leány- 
gimnáziumok fejlesztése és szaporítása addig, amig a szükséglethez 
képest elegendő leányközépiskolánk lesz. — Hermann Г. A nő a 
hazai ipar szolgálatában. (Bpest, VI. kér. leányg.)

Neveléstörténet : Gerö J. Önálló munka-e Comenius Laby- 
rinthusa? (Bp., kőbányai fg.) Azt állapítja meg, hogy e mű közvet
lenül Andrea után, Campanella közvetítésével pedig Platon és Morus 
után készült olyképen, hogy Comenius a források felhasználásával 
saját élettapasztalatait örökítette meg. — Békefi B. A cisterci rend 
története Magyarországon (Bp., I. kér. cist. fg.) — Biró V. A r. 
katholikusok helyzete és hitélete Erdélyben a jezsuiták első letelepü
lése idején. (Kolozsvár, rk. fg.) — Friedreich E. A bpesti piarista 
telek története. (Bpest, kegyesr. fg.) — Kétszery L. A piaristák Szi
geten a XVin. sz.-ban. (Msziget, rk. fg.) — Závodszky L. Gr. Thurzó
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Imre wittenbergi utazása 1615-ben. (Bp., VII. kér. fg.) Thurzó 
György nádor fiának a wittenbergi egyetemre való utazása. 
Schmidt M. A bécsi középiskolák. Ismertetés az 1912,3. évi értesítők 
alapján. Függelékül a bpesti gimnáziumok és reáliskolák látogatottságá
nak kimutatása. (Bp., I. kér. fg.) — Károlyi J. Kalazanti sz. József 
emlékezete. (Vácz, kr. fg.) — Kornárik J. Jézustársasága visszaállítá
sának 100 éves évfordulójára. (Kalocsa, rk. fg.) — Makkal E. Bethlen 
Gábor emlékezete. (Kolozsvár, ref. fg.) — Egyen iskolák teljes törté
nete vagy a rendes adatokon kívül történeti adalékok a következő 
értesítőkben : Ipolyság, fg. ; Bpest, V. kér. fr. (Bombauer Emilről) ; 
Eperjes, ev. koll. (Ludmann Ottóról) ; Székelyudvarhely, ref. fg. ; 
Zsolna, fr. ; Oraviczabánya, fg. ; Lőcse, rk. fg. ; Eger, rk. fg.; Hajdú
nánás, ref. fg. (Soós Gáborról) ; Győr, fi. ; Máramarossziget, ref. fg. ; 
Pécs, rk. fg. ; Újvidék, rk. fg. ; Versecz, fr. ; Debreczen, ref. fg. ; 
Tata, rk. fg. ; Rózsahegy, rk. fg. ; Bártfa, fg. ; Baja, rk. fg. ; Aranyos
marót, fg.

Filozófiai dolgozatot közöl Zivuska ,/. A methodikai ideáliz
mus kritikája. Platón alapbölcselete szempontjából. (Beszterczebánya, 
rk. fg.) — Loisch J. A logikai alapformák alkata Böhm K. filozófiá
jának rendszerében. (Bpest, ev. fg.)

Külföldi útról számol be Halmágyi A. Gyűjtemények, szer
tárak, használhatóbbakká tétele, intenzivebb szemléltetésmódok (mün
cheni út ; Nagyenyed, ref. fg.) — Haltenberger M. Jelentés 1911/12. évi 
amerikai tanulmányújáról. (Lőcse, rk. fg,) — Tanulókkal tett honi 
és külföldi tanulmányútról 24 intézet számol be.

Két értekezés szól a moziról. Egyik (Sz.-udvarhely, rk. fg.) a 
lélekrontó mozidarabok ellen az iskola felszólalását, mozi-törvény 
alkotását sürgeti. A mozit a tanítás- és nevelés hathatós segédeszkö
zévé kell tenni. A másik (Szekeres L. Arad, fr.) szintén mint nagy
hatású kulturális tényezőt tárgyalja; tudományos, gazdasági, erkölcsi 
életünkben vezérszerepre van hivatva, a nevelésnek, szemléltetésnek 
mellőzhetetlen eszköze, csak megfelelő körülményeket kell terem
teni. — Kincs Gy. Gyümölcskertészet az iskolában (Zilah, ref. fg.), 
névtelen : Az alkoholizmus veszedelmei (Dés, fg.), — Szánta II. 
A békemozgalom (Vágújhely, izr. r.) címen szól az ifjúsághoz. — Szé- 
kány B. Kecskemét földrajzát adja csillagászati, math, és fizikai 
tekintetben (Kecskemét, fr.), Oslay F. pedig Szakolcza történetét az 
Árpád- és Anjou-korban. (Szakolcza, fg.)

Mellőztük itt azokat a dolgozatokat, amelyek az iskolával és 
neveléssel nem kapcsolatosak. Még mindig látszik, hogy az értekezé
sek tárgyát nem akarják mindenütt az értesítő céljához alkalmazni, 
pedig hasznot csak ebben az esetben tesznek. Ügyelni kellene szigo-
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rúan arra is, hogy csak érdekes, értékes és jól megírt dolgozatok 
lássanak napvilágot értesítőinkben. Ezek szolgálják az iskola érde
keit ; a másfélék ártanak. Agner Lajos.

H A Z A I L A P O K B Ó L .
A thenaeum  (Új folyam. A M. T. Akadémia hozzájárulásával ki

adja a Magyar Filozófiai Társaság. Szerk. Alexander Bernât. I. к. 1—2. f.j. 
Alexander B. (Magyar filozófia) a nem zeti elem szükségességét vizsgálja 
a filozófiában s a magyarság filozófiai észjárását jellemzi. Üresnek tartja  
azt a véleményt, hogy a magyar szellemnek a filozófiai abstrakció nem 
való, de m egállapítja, hogy nagy és eredeti alkotásokat nem tudunk fel
mutatni, mivel ilyeneket csak kizárólagos odaadás szülhet. Szigorú filozófiai 
iskolázásra van szükségünk, az egyetemeken a filozófia szakszerű művelésére 
s eziránt a m üveitek legszélesebb körében kell érdeklődést keltenünk. 
Saját lelkűnkbe mólyedjünk és a filozófiai gondolat fényénél a m agunk 
sajátságát ism erjük fel és erősítsük meg. Néhai Böhm Károlytól Mi a 
filozófia?, Pauler Á .  A correlativitás elve, Hornyánszky Gy. Az «igazi» 
Sokrates, Beöthy Zs. Az esztétikai érzésátvitel tanához, Révész G. E. Meu- 
mann, Varjas S. Az észrevevés fenomenológiája, Fogarasi B. Újabb tö r
ténetfii. kutatások o. cikkei, bő könyvszemle, önismertetés, folyóirat-szemle, 
könyvészet s a M. Filoz. Társ. újjáalakulásáról szóló tudósítás, ennek ke
retében Kornis Gy. emlékbeszéde Medveczky Fr.-ről foglal helyet a 14 íves 
kettős füzetben. — Az Athenæum régi alakjában tudományos irodalmunk 
fejlődésének azzal te tt szolgálatot, hogy módot adott nagyobb terjedelmű 
és szűkebb kört érdeklő tanulmányok megjelenésére is. E tekintetben 
most hézag m arad. Azt azonban, hogy nem  egy kezdőnek volt biztatója, 
az új Ath. kétségtelenül folytatja és rem élhetően sikerül m indenütt érdek
lődést ébresztenie a filozófia iránt. Elősegítené ez a pedagógiai gondol
kodás terjedését és mélyülését is, viszont a filozófiai érdeklődés legerősebb 
terjesztője csak az iskola lehet. E kettős okból ajánljuk az új folyóiratot 
olvasóink tám ogatásába.

H uszadik Század (1915 júl.). Jászi O. (A háború átéléséről) azt 
fejtegeti, hogy ak i nem veszi ki a háborús szerencsétlenségből a maga 
fegyveres részét, annak legelemibb kötelessége m ár ma elkövetni m indent 
az eljövendő béke munkája érdekében, hogy a társadalmi szervezés as 
átalakítás m űvével a mai iszonyattól végleg meg lehessen óvni legalább 
is az európai emberiséget. A mai borzalm ak megszüntetésére egy új, in 
dividuális és arisztokratikus etikára van szükségünk, mely a vadállatias 
egoizmusnak észszerű korlátot szab ugyan, de nem önfeláldozó altruizm us
ból, hanem az egyéni élet fejlesztése és a jövő élet képességeinek, len 
dületének és gazdagságának fokozása érdekében. Minél több önálló életet 
folytató, az élet értékeit megbecsülő, p rak tikusan  dolgozni és gondolkozni 
tudó egyén lesz, annál szilárdabb alapokon nyugszik a béke ügye. — 
Valóban lehetetlen, hogy ide ne jusson m inden gondolkodó ember : «jobb
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idők jobb emberek által». S itt a mai kornak az a kötelessége, hogy 
megvitassa : milyenek legyenek azok a jobb emberek. Erre nem egye
dül a pedagógusok illetékesek. De ebből következik a nevelői gondolkodás 
külön feladata : mi a legjobb módja ezek felnevelésének ? A személyiség 
problémája ma a legfőbb ; ennek megoldása folyamán feloldódik minden, 
szűknek tetsző nemzeti egyoldalúság és szétfoszlik a nemzetköziségnek 
nemzetellenes színű burkolata. Ezért kívánatos, hogy a nemzetnevelés mai 
feladatait minél több oldalról boncoljuk ; az elfogulatlan kutatók össze
találkoznak, bárhonnan indultak is ki.

M agyar F igyelő  (1915, 11. sz.). Lukács György abból, hogy a 
hadegészségügyi kiállítást nagy közönség, különösen nagy sereg tanuló és 
a tanulni vágyó munkások tömegei tanulmányozták, azt következteti, hogy 
a vezetőség elérte, am it a kiállítás nevelő hatásától remélt : sikerült a 
higiéné iránti érdeklődést a legnagyobb m értékben felkeltenie s így im m ár 
teljesen megérett a talaj arra, hogy a közegészségügyi alapvető ism eretek 
tanítását szervesen illesszük bele köznevelésünk rendszerébe ; a közép
iskolai reformból ki nem  maradhat a közegészségi ismeretek alapos elsajá
tításának intézményes biztosítása. — Ez természetes, de nem lenne elég. 
Ebben is Széchenyihez kell visszatérnünk, aki «az élet tavaszkorában» 
kívánt ilyen oktatást. A népiskolában is szükség van erre, m ert egész 
népünk egészségügyi műveltsége és — am i ezzel jórészt egy — érdeklő
dése talán mindennél fogyatékosabb. Ezért az egészségre való nevelés 
szerves beillesztésekor valamennyi iskolára kell gondolni ; nem utolsó 
sorban a szakiskolákra, amelyekben általános ismereteken kívül az illető 
életpálya higiénéjét is feltétlenül tanítn i kell. — i4. sz. : Rácz Lajos 
a magyar középiskolák háborús tanévéről közöl ismertetést ; ezt egy
idejűleg a Neue Jahrbücher für Pädagogik is kiadta. — It), sz. : Csérer L. 
az erdélyi gazdasági viszonyokat jellemezve, sürgeti, hogy az erdélyi falusi 
elemi iskolát alakítsák á t gazdasági jellegűvé, a tanítóképzők és pap 
neveldék tantervében adjanak több helyet a gazdasági és szociális tudó-, 
mányoknak, létesítsenek hétéves és önkéntességre jogosító polgári iskolát 
középfokú gazdasági iskolát s a kolozsvári egyetemen adjanak módot 
mindenik kar hallgatóinak és minden tanuln i vágyó vendégnek, hogy a 
közgazdasági tudás fegyverét megszerezhessék a nemzet állandó háborúja, 
a közgazdasági háború küzdelmeire.

Magyar Tanítóképző (1915 jún.). Frank A. a tanítóképzők és a 
népiskolák szellemi egységének érdekében sok jót vár attól, hogy a tk. 
tanároknak nagy részök legyen a népiskolai felügyeletben ; javítóan hatna 
ez a tk.. és a népiskola munkájára egyaránt. Végh I1. a pedagógiai tárgyak 
tanításának főszempontjait kezdi fejtegetni. Szerinte «az emberi méltóság 
védelme és a pedagógia méltósága kívánja, hogy a testtant ne a biológus 
tanítsa, hanem a pedagógus», mert «a pedagógia embere ember és nem 
csupán emlősállat» s «ha az emberről a paleontológia és az anthropológia 
sem tudja bebizonyítani, hogy tisztán állati származású, akkor talán a 
pedagógia se avassa azzá és ne utalja a testtant minden hasonlósága elle
nére se az állattan keretébe !» Ellene van a testtani anyag nagy bőségé-



5 2 6 H A ZA I L A P O K B Ó L .

nek. A lélektanban teljesen a vallásos szempontot kívánja érvényesíteni ; 
helyteleníti, hogy a tk. utasítás 4. pontja »egyenesen megtiltja a lélek 
mivoltáról szóló fejtegetéseket», tehát «tanítsunk pszichológiát psziché 
nélkül, mert néhány filozófus szeretné bebizonyítani, hogy nincs lélek. 
Szegény ifjúság, szegény pedagógia!» A következő cikkekben a többi pedag. 
tárgyról lesz szó. Érdeklődéssel várjuk e nézetek megvitatását.

N yugat, 1915, 15. sz. közli H a lá sz  Im r é n e k  a Pesti Napló 1865 
aug. 31. számában megjelent cikkéből azt a részletet, amely Salamon 
Ferencnek ugyanott (aug. 20.) kifejezett véleményével szemben azt fejti 
ki, hogy a tudom ány és a közoktatás szabadságával ellenkeznék, ha az 
alkotmányos állam  a közoktatás küzdőteréről visszavonulna és az egészet 
az egyháznak engedné át. — Érdekes adalék az 1868:38. t.-c.-et m eg
előző évek történetéhez.

P r o te s tá n s  S zem le  (1915, 6. f.). Névtelen cikk (A háború peda
gógiája) két kérdés tekintetbevételét kívánja : 1. m ily hatások tapasztal
hatók a nép gondolkozásában, életmódjában, egész szellemi életében, 
amelyeket kétségtelenül a háború okozott ; 2. m it és hogyan lehet tenni 
a háború nevelő hatásainak elérésére. Érzik, hogy a szerző a nép között 
él s megfigyelései nyomatékossá teszik azt a kívánságát, hogy ne csupán 
nagyvárosaink tün te tő  körmeneteit és jótékonysági mozgalmait, hanem 
egyes embereknek, apróbb községek, falvak lakóinak életmódjából és gon
dolkodásából vonjuk le a tanulságokat. Hangsúlyozza az állandó és te rv 
szerű nemzetiségi pedagógiának, általában az alsó néprétegek nevelésének 
fontosságát s a protestantism us nemzetépítő erejében való h ittel sürgeti a 
papokat kothurnus és hivatalos formák nélküli igazán nevelői m unkára.

U r á n ia  (1915, 9. f.). S ze lén y i Ö. ism erteti a hazai elméleti pedag. 
törekvéseket 1770— 1848 között. Sok érdekes m űről emlékezik meg, de a 
szerző maga is tudja, hogy dolgozata rendkívül vázlatos, a rendszeres és 
ismertebb m űveket általában mellőzte s inkább az önállóan megjelent 
kisebb értekezésekre, tanulmányokra, röp ira tokra szorítkozott. — E  kor
szakban a pedagógiai gondolkodásunk rendkívül élénk volt, sokféle forrás
ból táplálkozott és igen szétágazott, adatai sokszor meglehetősen rejtett 
helyekről szerezhetők. Éppen ezért nagyon kívánatos, hogy egyelőre össze
foglalás helyett teljes erővel azt a részlet-m unkát folytassuk, amelyet a 
szerző eddig is sikerrel végzett (1. M. P. 1914., 1915., Theol. S za k la p  
1915. évf., stb.).

K Ü L F Ö L D I L A P O K B Ó L .

Az o sz tr á k  k özép isk o lák  a háború folyamán azt tapasztalták, 
hogy a tanulók házi munkájára kevésbbó lehetett számítani, ezért erélye
sebben kellett fo ly tatn i az iskolai m unkát ; a francia és angol nyelv irán t 
idegenkedés nyilatkozott meg ; a klasszikus nyelvek óráin bő alkalom 
nyílt időszerű, állam polgári oktatásra ; egyes tanárok külön órákon tá r  - 
gyalták a háború okait és lefolyását s igyekeztek az ifjúságot minden 
tekintetben irány ítan i ; a szülőknek ta rto tt előadásokkal szélesebb körre is
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kiterjesztették gondoskodásukat. Megindult a testi nevelés katonai célzatú 
fejlesztése. Az iskolák sokat gyűjtöttek különböző célokra, felsőbb rende
letek nélkül is. A. Scheindler, aki mindezt ism erteti (Neue Jahrbücher 
für Pädagogik 1915, 5. f.), örömmel említi, hogy még nem javasolgatnak 
tantervi változtatásokat és hogy a háborús tapasztalatok a középiskolák 
szervezetében és eloszlásában alapos változást nem  kívánnak. — Másutt 
is olvastunk már ilyen véleményt (pl. Das human. Gymnasium 1915, 1. f., 
E. Grünwald : Burgfrieden !). E kérdés vizsgálatát a magunk viszonyai 
m iatt is szükségesnek tartjuk. Számunkra azonban ne legyen döntő az 
osztrák és a német írók véleménye és igyekezzünk őrizkedni az elfogult
ságtól akár a gimnázium javára, akár ellenére.

V ilágp o litik a i gon d o lk od ás nevelését a háború kitörése előtt 
is gyakran sürgették német történettanárok s ez a követelés most még 
indokoltabb, teljesítése halasztást nem is tűr. Az események és az elinté
zetlen kérdések megértése az iskola ily irányú, szakadatlanul irányító 
gondoskodása nélkül lehetetlen. A mi helyzetünk azonban sok tekintetben 
másféle meggondolásokat kíván, m int akár Ausztria, akár Németország 
helyzete és törekvései. Ezért minden alkalommal hangoztatnunk kell, hogy 
külföldi fejtegetéseket egyszerűen magunkévá tenni nem szabad ; kivált 
külső politikai kérdésekben éppen nem. De annál szükségesebb nekünk is 
gondolkoznunk a felm erült gondolatokon és tájékozódnunk afelől : mit 
csinál szomszédunk és szövetségesünk. Történelmi gondolkodás, világ- 
politikai szempontok fejlesztését széles alapon fejtegeti A. Fischer (Histo
rische Bildung, Zschr. für päd. Psych, u. exp. Päd. 1915, 7.— 8. f.) ; a Ver
gangenheit u. Gegenwart egészen ezt a gondolatkört szolgálja ; az ide
tartozó kérdések sorából részletesen foglalkozik a keleti kérdés iskolai 
tárgyalásának jelentőségével és módjával H . Rothe (Neue Jahrbücher f. 
Pädagogik 1915, 5. f.). Magyarország földrajzi helyzete épen ezt a kér
dést rendkívül fontossá teszi és végtelen könnyelműség nélkül lehetetlen 
megelégednünk azzal, hogy egy-két m agyar alaposan ismeri, a nemzet 
azonban az egészről m it sem tud. A történettanítás anyagának és irány- 
eszméinek átvizsgálása a magyar nemzetnevelés szempontjából legelső 
tennivalóink közé tartozik, de ennek végrehajtása nem  lehetséges másként, 
csupán Magyarország és a magyarság nemzetközi helyzetének a megálla
pításával. S ebből a földrajztanítás reformja is következik.

V E G Y E S .

A k ad ém ia i pályakérdések . A M. T. Akadémia 1915. évi nagy
gyűlésén a Magyar Kereskedelmi Csarnok Széchonyi-adományából 1000 
magyar frankkal ju talm azta Vincze Frigyes kolozsvári keresk. akad. tanár 
pályaművét, amely a kereskedelmi oktatásügy hazai és külföldi állapotát 
s az e téren szükséges reformokat tárgyalja. A Lukács Krisztina-alapít- 
ványból kitűzött pedagógiai pályakérdés (Szociális pedagógiai törekvések 
a XIX. sz.-ban) meddő maradt. A harmadik nevelésügyi pályakérdés: Az
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értelmi és erkölcsi nevelés viszonya. Ennek határideje ez év december 
31-én já r  le.

«Új iskola». A M. Gyermektanulm. Társaság erkölcsi tám ogatá
sával az 1915/16. tanévvel reformiskola nyílt meg a fővárosban. Amint a 
tájékoztató mondja, főképen m unkára és munka által kíván nevelni. Tan
tervét N a g y  L á sz ló  készítette el, fejlődéstani tanulmányai alapján. Az Új 
Iskola a gyermek fejlődésének mindenik szakában az illető korra nézve 
leginkább jellemző vonásokat igyekszik megragadni a lelki és testi erők 
harmonikus megizmosítása érdekében. Az óvoda és elemi iskola, meg elemi 
és középiskola foglalkoztatási módja között levő mai különbséget akarja 
megszüntetni azzal, hogy a 7—8 éves korban a tanítás főanyagává a 
beszéd- és értelemgyakorlatot teszi, meg az ezzel kapcsolatos játékos és 
utánzó mozgásokat ; a 9—10 évesek főanyaga a természeti élet, földrajzi 
és természetrajzi szempontból. A 11—12 évesek tanítása e kor gyakor
latias gondolkodását igyekszik kielégíteni gyakorlati foglalkozásokkal és 
főtárgyként a természettudománnyal. A hivatalos tanterv egész anyagát 
feldolgozzák, de más módszerrel és más beosztással. Igazgató : d r . D o m o ko s  
L á szló n é  (I., Alma-u. 5.), aki részletes tájékozást szívesen nyújt.

MAGYAE PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

H iv a ta lo s  nyugtázás.
A M. P. T. pénztárába 1915 julius 2-tól szept. 15-ig a következő 

befizetések történtek :
1912- re : Streitmann András Budapest.
1913- ra : Fekete J. Léva. Gulyás K. Marosvásárhely. Sekulja J. 

Fiume. Streitmann A. Tamás K. Marosvásárhely.
1914- re : Akkurátui J. Berettyóújfalu. Algöver P. Pitvaros. 

Andrási T. Brassó. Ágh G. Ányos I. Tomaj. Czavar J. Pitvaros. 
Gulyás K. Marosvásárhely. Huzják L. Mármarossziget. Jánosi B. Ká
roly I. Székesfehérvár. Kelecsényi B. Major I. Netoliczka 0. Brassó. 
PozsgayB. SekuljaJ. Fiume 3 K. Streitmann A. Tamás K. M vásár hely.

1915- re : Algöver P. Pitvaros. Andrássi T. Brassó. Ágh G. 
Ányos I. Tomaj. Domby L. Miskolcz. Gulyás K. Marosvásárhely 2 K. 
Jánosi B. Károly I. Szfehérvár. Kemény G. Torda. Kelecsényi B. 
Klingenberg J. Pécs. Lamoss J. Magas M. Major I. Müller J. Béla 
Kevevára. Patkó I. Arad. Pozsgay B. Netoliczka 0. Brassó. Tamás K. 
Marosvásárhely 2 K.

K érelem . Felkérem a Társaság azon tisztelt tagjait, akik 
tagdíjaikkal még hátralékban vannak, hogy a hátralékot mielőbb 
címemre juttatni szíveskedjenek. Az alapszabályok 16. §-a értelmében 
a tagdíj az év első negyedében fizetendő.

Dr. Bozóky Endre, 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros. 

Budapest, П., Albrecht-út 31.



K Á R M Á N  M Ó R
1843— 1915

Negyvenhárom évig tanított s 1915 október 14-én örökre 
elnémult K á rm á n  M ór ajka. Halála egyszerre megelevenítette 
életének sokféle hatását s történelmi fényt vetett pályájára. Miként 
futotta meg e pályát, mely eszmék vezették rajta s mit hagyott 
örökül : mindezzel a Magyar Pædagogia részletesen foglalkozik 
majd. E percben elmúlásán érzett fájdalommal, de az eszmék 
életében való erős bizalommal csak feljegyezzük, hogy Kármán 
Mór nem hathat többé élő szavával . . .

*

Fináczy Ernő  egyetemi tanár, a Magyar Pædagogiai Tár
saság elnöke, e szavakkal vett tőle búcsút a ravatal előtt :

«A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem bölcsészet
tudományi karának tanári testületé és a Magyar Pædagogiai 
Társaság nevében búcsúzom el Tőled, felejthetetlen mesterem és 
tanítóm, Kármán Mór. Eljutottál a véghez, ahonnan nincs vissza
térés, de ahol nincsen többé fájdalom és szenvedés, hanem 
megpihenés és megenybülés. Mert a te életed nem a nyugalom
nak, hanem a küzdelemnek élete volt ; küzdelmes élet, melyet 
fenkölt eszményekbe vetett rendületlen hittel éltél át, új utakat 
törve, új medreket ásva, új célokat kitűzve ; és habár lelked 
minden gazdagságát pazarul szórtad a tudományért hevülők- 
nek в életed egy nagy alkotás volt, magadnak sohasem jutott 
osztályrészül más, hozzád méltó jutalom, mint tanítványaidnak, 
akik közé tartozom én is, soha el nem múló hálája. Isten ke
gyelméből való tanító voltál, aki eszméidet át tudtad plántálni 
ezer és ezer ifjú lélekbe s ekként hazánkban a gyakorlati tanár
képzés alapjait leraktad ; író voltál, aki a nevelés nagy per-

Magyar Paedagogia. XXIV. 9. 34
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spektiváit tártad fel írásm űveidben ; iskolaszervező vo ltá l, aki 
m egérezted  a n em zet lelkét s ezzel a m egérzésse l tudtál m in tegy  
törvényt szabn i h osszá  időkre, nem zedékek  iskolai m un kásságá
gának. P ro fesszor voltál, aki egész életed ben  professiót, va llom ást  
tetté l tu d om án yos m eggyőződéseidről, aki elveidet soha m eg n em  
tagadtad, n oh a  végigjártad  a n agy  sze llem ek  tövises pályáját, h ő 
sies k itartássa l e lv ise lve  a m eg n em  értetés vagy félreértetés sor
sát, m ert tudtad, h ogy az idők fo lyása  ig a z o ln i fogja azt, am it  
tan ítottá l. S ötétségb e borult im m ár elm éd  fényes ragyogása ; 
lecsukódott a szem , m elyben  an nyi jó sá g  vagy  szellem  tükröződött ; 
e ln ém u lt az ajak, m elyen  csün gtü nk  odaadó figyelem m el és sz e 
retettel ; k ih u llo tt  kezedből a to ll, m e lly e l a m agyar n evelés iro 
dalm át an n yi becses m űvel gazd agítottad . D e nem  en yészett el 
az eszm e, m e ly e t  hirdettél. P orh ü velyed et odaadod az an yafö ld 
nek, de n ek ün k  ideadtad a lelkedet, m ely  bennünk és m ind en  
m agyar ta n ító b a n  és nevelőben  éln i fog  m inden  időkben. Isten  
veled ! »

AZ ISKOLA ÉS A HÁBORÚ.

— Elnöki megnyitó a Magyar Pædagogiai Társaság 1915. évi október 
havi felolvasó ülésén. —

Amióta a Magyar Pædagogiai Társaság legutóbbi felolvasó ülé
sét megtartotta, korszakos fordulatot vett a világháború. A támadot- 
takból támadók lettünk. Fiaink diadalt diadalra halmozva nyomultak 
be az ellenség földjére. A béke reménye még mindig a jövő homá
lyában kavarog ugyan, ködösen és alaktalanul, de nyilvánvaló sike
reink megacélozták erőnket, megszilárdították már-már ellankadó ön
bizalmunkat s a kedvező végkifej lés megújult hitével ajándékozták 
meg sziveinket.

Az eseményeknek ez a kedvező fordulása gok mindenféle szem
pontból lett azóta elmélkedés tárgya. Szabad talán nekünk, a közneve
lés munkásainak is néhány percre félbeszakítanunk mindennapi teen
dőinket s a magunk álláspontjáról megvilágítanunk az új helyzetet.

Még emlékszünk — hiszen nem régen volt — hogy a prog- 
szessziv irányú pedagógiai irodalom a nyugati államokban mily éles 
jajkiáltásokat hallatott a köznevelés mai állapotáról. Csak idézzük 
vissza emlékezetünkbe például Ellen Key asszonynak a múlt század 
vége felé megjelent könyvét, melyben azzal vádolja a mai iskolát,



hogy nem nevel igazi férfiakat ; hogy nevelésünk teljesen elhibázott 
és meddő ; hogy a bajokon csak egy nagy pedagógiai özönvíz segít
het, mely elsodor mindent, ami van. így azután ezen az ismét szűzzé 
vált talajon el lehet majd hinteni köznevelésünk rendjének egészsé
gesebb magvait s megteremteni az új pedagógiát, a természet útmu
tatásai szerint, a szabadság éltető légkörében, a gyermek jogainak 
tiszteletben tartásával.

Ebben a hangnemben írtak a többiek is,1 akik az erőre kapott 
naturalisztikus jelszavak szuggesztiv hatása alól nem tudták magukat 
kivonni, szüntelenül támadva, gúnyolva, pellengérre állítva a történeti 
alapokon álló iskolát. S meg kell jegyezni, hogy e súlyos vádak leg
erősebben a német iskola ellen irányultak, magában Németországban.

A német iskolában — igy szólt a vád — a sablón uralkodik, 
mely kiöli a lelkekből a kezdeményezés erejét. A német iskola fog
ház. «A fiúk lángoló szivei» mondja Pudor «elsenyvednek a hideg 
bürokratikus iskolaszobákban, amelyekben a hevületet fanatikus 
kábulatnak tartják s ahol a tanítók a fiúk lelkesedését lábbal tipor
ják, frivol mosollyal ajkukon.» A mai iskola — folytatja Gurlitt — 
csak rémít, büntet, examinál, censeál. A házi dolgozatok lidércnyo
másként nehezednek az elmékre. Mindenütt terjed a «vörös veszede
lem». « A vörös tinta megrontja gyermekeink ártatlan életörömét. Mint 
sebhelyek a fehér bőrön, úgy vonulnak végig a gyermekek füzetein 
a vörös vonalak : sebek, melyek nem egyszer könnyeket fakasztanak 
és kétségbe ejtenek.» Az érettségi vizsgálat nem más, mint kínvalla
tás. Tömérdek haszontalan lomot tanítunk, melyből rég letűnt idők 
penészes lehellete árad széjjel ; módszerünk pedig kiirt minden ihle
tet, lelohasztja a lélek szárnyalását, örömtelenné teszi a gyermek 
életét. Iskoláink falai közé nem talál már utat az életkedv napsugara. 
Tompa nyomás súlyosodik tanítókra és tanulókra egyaránt. Nem 
tudnak többé nevetni, pedig a nevetés az istenek és emberek előjoga. 
Legkomolyabb az ökör. Ez soha sem nevet. Az iskola elnyomorítja 
a szellemet (Geistesverkrüppelung) ; nem nevel, hanem csak idomít 
(Menschenabrichterei).

A német iskolát az elvont gondolat kóros sápadtsága jellemzi. 
Mintha csak szándékosan idegenkednék mindentől, ami üde, eleven, 
szemléletes, élettel teljes. «Ahol az iskola uralkodott», így kesereg 
Bonus Arthur «ott nem dalol többé madár, ott nem nő ki többé

1 Pl. Bonus, Vom Kulturwert dor deutschen Schule (1904) ; Gurlitt, 
Der Deutsche und seine Schule (1905) ; Pudor, Die neue Erziehung (1902) ; 
Ostwald, Wider das Schulelend (1909). — V. ö. Münch, Zukunftspäda
gogik (1904); Andreae, Die Entwicklung der theor. Pädagogik (1911) 19 1.
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fű.» «Nincsen az egész német földön egyetlen fiú- és leánygyermek 
akinek volna saját gondolata ; aki maga tudna törekedni és akarni»„ 
Nem is csoda, ha látjuk, mit művelnek például a klasszikus nyelvek 
tanítói. «Legjobb volna, ha ó-klasszikus filológusainkat valami német 
Karmel hegyére vagy valami teutoburgi erdőbe kergetnék és ott le
mészárolnák őket, miként Blés a megholt istenek papjait» . . .

E rövid alkalmi megnyitó keretében nem lehet feladatom eze
ket az írókat bírálni, vagy megállapítani azt, hogy felháborodásuk
nak van-e alapja, s ha van, mekkora ez az alap? Bejtőzik-e valami 
egészséges mag szóhalmazaik mögött? Azt sem mondom, hogy a 
világháború eseményei rácáfoltak vádjaikra. A bizonyításnak ezt a 
rendkívül kényelmes és csábító módját már csak azért sem válasz
tom, mert azok közé tartozom, kik az iskola szolgálatainak nagyra
becsülése mellett sem feledik, hogy amit az iskola nyújt, csak szel
vénye az élet nyújtotta emberi és nemzeti művelődés kimeríthetetle
nül gazdag és mérhetetlenül tág körének. Megengedem azt is, hogy 
abban a hatalmas szervezettségben, melynek a német nép ez idő sze
rint bizonyságát adja, a nemzeti szolidaritásnak e nagyszerű meg
nyilvánulásában sok mindenféle tényezőnek, történeti hatalmaknak, 
gazdasági és társadalmi erőknek, faji tulajdonoknak is részök van.. 
Egyet azonban mégis csalhatatlanul bizonyít a tények logikája. Azt, 
hogy az az iskola, melyből a mai hősiesen harcoló és szenvedő, 
minden áldozatra kész, semmikópen le nem gyűrhető és meg nem 
rendíthető nemzedékek kikerültek, még sem lehetett olyan rossz 
iskola, mint aminőnek a sok modern naturalista, vagy — még öt 
esztendővel a háború kitörése előtt a tudós Ostwald -— gondolta, 
hitte és hirdette. Egészen bizonyos, hogy ők ma már nem úgy írná
nak a német iskoláról, mint néhány évvel ezelőtt írtak. Azt a nem
zeti együttérzést és erkölcsi erőt, melyet a német nép ezekben a 
világtörténeti napokban tanúsított, a sokat ócsárolt német iskola, ha 
nem hozta létre, de bizonyára egy szemernyivel sem csökkenthétté. 
Ez a legkedvezőtlenebb következtetés, melyet a tények megtűrnek.. 
De mély meggyőződésem, hogy volt ebben a dicsőséges eredményben 
része annak az iskolának is, mely — mint a vád hangoztatta — 
nem nevel férfiakat, hanem csak bábokat ; mely — a feltevés sze
rint — az élettől elfordulva végezte sablonos munkáját és a gyer
mek leikéből kiölt minden lelkes felbuzdulást s amely — állítólag — 
örökös gyámkodásával, pórázon vezetésével kizárja az önálló jellemek 
megalakulásának minden lehetőségét.

S ugyanaz az érzésem van, ha a mi iskolánkra, a magyar 
iskolára gondolok. Nem lehet ugyan kétséges, hogy amikor az alföld 
fia hősként küzd az ellenséggel, ma is ott rezeg lelkében a magyar



fajba oltott vitézi erényeknek ősidőktől fogva felhalmozott avitikus 
szelleme, hogy még mindig ráeszmél a története egész folyamán 
■vívott halálos küzdelmekre, melyeknek emléke idővel elhalványuló, 
de soha egészen ki nem veszett lelki örökségként szállott át meg 
nem szakadó folytonosságban nemzedékről nemzedékre. De mi volt 
az, ami ezeket a homályos emlékeket, ezeket a titokzatos szellemi 
erőket kipusztulni nem engedte? ami tudatossá tette azt a sejtelem - 
szerű érzést, hogy minden elválasztó törekvésnek ellenére ugyanegÿ 
magyar hazának, ugyanegy magyar nemzetnek fiai vagyunk s ezért 
a közös hazánkért és közös nemzetünkért folytatjuk az élet-halál 
harcot ?

Bizonyára része van mindebben a lélekemelő együttérzésben 
annak a történeti alapokon felépült magyar iskolának is, melyről 
ann\ i rosszat tudtunk elmondani. Késze van benne annak a kis 
fajusi iskolának és sokszor lekicsinyelt tanítójának, aki a nép gyerme
keit megtanította a Szózatra és a Himnuszra ; annak a rossz tanterv
vel dolgozó, létjogáórt küzdő szerény polgári iskolának, mely a 
kisgazdák, kisiparosok és kiskereskedők százezreit nevelte 50 esz
tendő óta, tartotta bennök a magyar lelket s a közös magyar hazá
hoz való ragaszkodás bensőséges érzelmeit ; annak a szüntelenül 
becsmérelt, maradinak, avultnak bélyegzett 200 magyar tannyelvű 
középiskolának, melyek évtizedek óta évenként ezrével bocsátották ki 
kebelökből a magyar műveltség áldásaiban részesedett szellemi veze
tőket erős történeti érzésökkel, megingathatatlan nemzeti öntudatuk
kal és hazaszeretetökkel.

Minden jól van tehát úgy, ahogy van ? Ki merné állítani ? Az 
iskola soha sem állapodhatik meg. Minden nemzedék feladata gya
rapítani, tágítani, színezni a közműveltség álladékát, az élet gazdago
dása és a tudomány haladása szerint. Ezt az örökös lüktetést az 
iskolának is meg kell éreznie. A kérdés mindig csak az, hogyan 
érzi meg? Vájjon az új koncepció, az új alkotás, az új intézmény 
bele tud-e szervesen olvadni abba, ami van? Miként az egyes csak 
úgy veheti birtokba az új ismeretet, ha bele tudja illeszteni eddigi 
képzetanyagának állományába, úgy egész nemzetek műveltsége csak 
akkor gazdagodhatik életrevalóan, ha annak, ami új, a nemzet lel
kében van valami visszhangja, valami előzménye, gyökere. Ha nem 
így van, nyomtalanul lepattan, lesiklik az új erről a nemzeti lélekről. 
Nekünk, akik magyarok vagyunk és azok akarunk maradni, csak az 
a szellemi szerzemény válhat igazi tulajdonunkká, amelynek meg
vannak előfeltételei történeti életünkben. Nekünk a história sokkal 
több, mint minden más nemzetnek : mindennapi kenyerünk, mely 
nélkül elpusztulunk ; éltető levegőnk, melyet magunkba szívunk ;
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államiságunk létalapja és közszabadságaink igazi ótalma ; kiapadha
tatlan forrás, melyből összes erőinket merítjük szellemi és anyagi 
küzdelmeinkhez ; láthatatlan hatalom, mely bennünket, a több- 
nyelvüeket és többhitüeket együvé forraszt ; szent palládium, mely 
megerősíti lelkünket, hogy tudjunk a rómaiak módjára «nagy dol
gokat véghez vinni és nagy dolgokat elviselni».

Ezt a gyökeret minden körülmények közt kímélnünk kell a 
jövőben is.

Lesznek, akikben az előttünk lezajló nagy események kedvező 
fordulata más hangulatokat kelt. Nem szállók velők perbe, mert 
nincs jogom az ő jóhiszeműségökben kételkedni. Csak azt a szerény 
kérdést kockáztatom meg (s ezzel ennek az elmélkedésemnek végére 
jutottam), vájjon hol volnánk ma, ha nemzetünk lelkének ez a gyö
kere elszáradt volna?

Szívesen üdvözlöm Társaságunk tagjait a munkaév elején és 
a felolvasó ülést megnyitom. F ináczy Eenő.

AZ OSZTRÁK NEMZETISÉGEK HARCA A KÖZÉP
ISKOLÁKÉRT.

Az oly államokban, melyekben több népfaj lakik s egyik sem' 
oly hatalmas, hogy a maga nyelvét valamennyi közintézményben 
kizárólagos használatra juttassa, a meginduló nemzetiségi harcokban 
igen előkelő szerepet játszik a középiskolák alapításának s tannyel
vének kérdése. A nemzetiségi harcokat mindenütt a művelt közép- 
osztály vívja elsősorban ; erre nézve pedig valósággal létkérdés, hogy 
minél több, az ő anyanyelvén tanító középiskola jöjjön létre. Miért? 
Az elemi iskolán hamar megegyeznek a versengő népek s nem 
tesznek kifogást az ellen, hogy a köznép a maga nyelvén tanulja 
meg az elemi ismereteket, mert a néptömegek a faji harcok iránt 
kevés érdeklődést tanúsítanak, viszont asszimilálásuk egyedül az 
iskola útján lehetetlen. Nincs döntő szerepe a faji harcokban az 
egyetemnek sem, mely a népességnek csak elenyésző kicsin}’ töredé
két fogadja falai közé, még pedig oly korban, midőn az egyéniség 
de kiváltkép a nemzetiségi öntudat ritka kivételektől eltekintve tel
jesen kialakult már az ifjúban. A középiskola ellenben döntő befo
lyású lehet tanító- s nevelőmunkájával a hatása alá kerülő ifjúra,, 
kit gyakran családjának s környezetének törekvései ellenére teljesen 
átalakít, anyanyelve helyett más nyelv ismeretébe vezet be s annak 
buzgó hívőjévé tesz. Elég e tekintetben a magyar középiskolákra
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hivatkozni. Ha vannak is százával oly tanulók, kik a magyar közép
iskola elvégzése után idegenkedéssel, sőt gyűlölettel vannak a ma
gyarság iránt, kárpótlásul ezrekre mutathatunk, kik az I. о.-ban egy 
szót sem tudtak magyarul s 8 év múltán nyelvben és érzésben töké
letes magyarokká lettek.

A középiskola nyelve szoros kapcsolatban van az adminiszt
ráció hivatalos nyelvével ; a kettő között huzamos ideig nem lehet 
eltérés. Ha valamely nemzetiség azt akarja, hogy ne idegenek kor
mányozzák, hanem az ő fiai üljenek az általa eltartott hivatalokban, 
úgy nagy számmal kell nevelnie megfelelő képesítésű hivatalnokokat 
is. Ha a középiskolának idegen a tannyelve, másnyelvű tanuló mind
járt kezdetben oly akadályba ütközik, amelytől a nagy rész vissza
riad ; a megmaradó rósz pedig az elnemzetlenedós veszélyének van 
kitéve. Vegyük még hozzá azt, hogy a hivatalokban csak teljesen 
kipallérozott nyelv használható, melyet nehézség nélkül kezelni csak 
az tud, ki annak mindenféle árnyalatát évek kemény munkája útján 
begyakorolta ; ezt a munkát pedig csakis a középiskola végezheti el. 
így szükségkép minden nemzetiségi küzdelem a középiskolák birto
káért vívja első nagyobb csatáit : a nemzetiségi intelligencia csak 
úgy juthat kenyérhez, csak akkor követelheti nyelvének alkalmazását 
a hivatalokban, ha kellő számú, abban a nyelvben járatos, közép
iskolát végzett egyént tud felmutatni, akiket viszont csakis a meg
felelő tannyelvű középiskola képezhet.

Ausztriában a XVIII. század derekáig úgy az állam ' nyelve, 
valamint a középiskolai oktatásé is a latin volt. Amint a hivata
lokba bevonult a német nyelv, az állam, mely ép akkor kezdett a 
középiskolák ügyeibe is beavatkozni, a latin nyelven kívül megkívánja 
a német nyelv tanítását is. A latin nyelv egészen lS49-ig uralkodott 
ugyan s a német nyelv és irodalom a gimnáziumban (6 osztály) s 
folytatásában, a líceumban (2 osztály) nem volt kötelező rendes 
tárgy, de egyes tárgyakat már német nyelven ianitottak, a többi 
osztrák nemzetiség nyelve (a lombard-velencei tartományt kivéve) 
a gimnáziumokban nem talált helyet. Ez ellen kezdetben sehol sem 
hangzott fel panasz ; később azonban, a múlt század negyvenes évei
ben a két leghatalmasabb, történeti múlttal is biró nemzetiség, a 
lengyel és a cseh kezdte követelni nyelvének a hivatalokban s isko
lákban való érvényesülését. Úgy látszott, hogy a 48—49 nagy viharai 
meghozzák a nemzetiségek győzelmét ; a megszorult kormány bőven 
osztogatta az Ígéreteket s a nálunk is ismert 1849. évi márciusi 
alkotmány biztosította minden népfajnak jogát «nyelvének védelmére 
és ápolására». Amint azonban a magyar szabadságharcot leverték s a 
reakció berendezkedett, a Bach-rendszer Ausztriában is folytatta a
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németesítést. A közoktatásügyi miniszter, Thun, az Entwurf alapján 
újjászervezte a középiskolákat. A márciusi alkotmányt 1851-ben for
málisan is hatályon kívül helyezte az uralkodó, ki 1854-ben elren
delte, hogy valamennyi osztrák középiskola felsőbb osztályaiban á 
tanítás túlnyomóan (vorherrschend) német nyelven történjék ; néhány 
tantárgyat az alsóbb osztályokban is németül kell előadni.

A középiskolák teljes germanizálása azonban nem sikerült. Az 
idők szellemének engedve, 1859-ben már kénytelenek megengedni, 
hogy a nem állami középiskolák fenntartói nem német tannyelvet is 
alkalmazhatnak, ha a német nyelv tökéletes elsajátítását enólkül is 
elérhetőnek vélik. 1860—65 között cseh vidékeken már az állami 
középiskolákban is tért engednek a cseh nyelvnek azáltal, hogy 
egyes helyeken a két alsóbb osztályban valamennyi tárgyat, a többi 
osztályban a hittant s még 1 -2 tárgyat cseh nyelven tanítottak. 
E szerény kezdet után 1867-ben gyökeres fordulat következett be. 
Magyarország a kiegyezés folytán egészen kivált ; ugyanakkor Galicia 
(1867 jún. 22-én kelt császári rendelettel) közoktatásügyi téren nagy 
jogokat, széleskörű tartományi autonómiát kapott, melynek alapján a 
lengyelek kimondották, hogy ezentúl két német s egy ruthén gimná
zium kivételével minden állami s közalapból eltartott középiskolának 
lengyel a tannyelve. Az 1867-ben hozott osztrák állami alaptörvény 
19. §-a kimondta a nemzetiségek teljes egyenjogúságát ; ennek követ
keztében többnyelvű tartományokban «az iskolák akként szervezen- 
dők, hogy mindenik népfaj saját nyelvén műveltessék anélkül, hogy 
az illető tartományban dívó másik nyelv tanítására kényszeríthető 
volna. A németesítés rettenetesen megbukott, legalább elvben. Néhány 
évvel előbb a német volt a kizárólagos tannyelv, most rendes tan 
tárgyként se tűrik meg a más tannyelvű középiskolában. S ne gon
doljuk, hogy e rendelkezés írott malaszt maradt. Ha mások nem, a 
csehek éltek e joggal s középiskoláikban a német nyelv nem szere
pel a kötelező tantárgyak sorában. Olyan tanuló azonban már ritkán 
akad, ki a német nyelvet — mint nem kötelező tantárgyat — meg 
ne tanulná ; hisz tudja, hogy a német ismerete nélkül Ausztriában 
mégis csak nehéz boldogulni. Az idézett alaptörvény alapján Ausztriá
ban 1867 után azonnal hozzá kellett volna fogni a nyolc nemzetisig 
számára szükséges középiskolák felállításához, illetőleg a meglevő 
német tannyelvüek átalakításához. Ez azonban csak részben s nem 
egyszerre történt meg. Nagyon helyesen írta meg Gumplovicz,* hogy 
a nemzetiségek érvényesülésének alapja nem a nemzetiségek jogairól

* L. Gumplowicz : Das Recht dar Nationalitäten und Sprachen in. 
Österreich-Ungarn. Innsbruck. 1879.
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felállított elméletek, nem is a törvénykönyvbe az egyenjogúságról 
felvett általános frázisok, hanem az az erő, melyet számánál, gaz
dagságánál s kultúrájánál fogva képvisel s érvényesíteni tud.

Az osztrák kormányok a középiskolák terén is nem a biro
dalmi alaptörvény, nem az osztó igazság alapján jártak el, hanem a 
mutatkozó erőt mérlegelték s honorálták. Az, hogy vitás helyeken 
legyen-e s milyen tannyelvű középiskola, a parlamentben a pártok, 
Yagyis a nemzetiségek számaránya alapján dőlt el. Az osztrák nem
zetiségek a középiskolákat politikai borravaló gyanánt kapták ; jutal
mul a kormány támogatásáért vagy eredményes obstrukció fejében. 
1867 után 12 évig a német pártok feltétlen többségben voltak; en
nek folytán a többi nemzetiség csak ott kapott középiskolát, ahol a 
németségnek nem voltak semmiféle kilátásai az érvényesülésre : Galí
ciában, melyet a lengyelek szinte önálló állammá alakítottak át, 
egyes olasz területeken s végül Csehországban, mert a rohamosan 
erősödő cseh nép vagy maga szervezett vagy az államtól csikart ki 
cseh középiskolákat.

1879-ben megbukott a német liberális párt s a Taaffe-kormány 
a szlávokra és a velük tartó katholikus német pártokra támaszkodott. 
A német hegemónia végleg megbukott s a kormány a vele tartó nem
zetiségeket — most már a kisebbeket is — mindennel ellátta, amit 
csak kívántak. így alakult ki lassanként a mai állapot, melyet ismer
tetni szándékozom. Minthogy az egyes nemzetiségek érvényesülése 
ma sem egyforma s különböző tényezői vannak, legjobbnak látszik, 
hogy időszerű kifejezéssel éljek, az egyes hadszíntereken lefolyt stra
tégiai sakkhúzásokat s harcokat külön-külön megfigyelni. Előbb tájé
koztatásul közlöm a középiskolák és a tanulók nemzetiségi viszonyai
ban az utolsó 30 év alatt végbement változásokat.

I. A középiskolát; tannyelve (az úgynevezett kettős középiskolák
külön vétetnek számba annál is inkább, mert a fő- s a fiókintézet
gyakran eltérő tannyelvű) :

Valamennyi közép- Az állami közép-
iskola közül iskolák közül

1882 1891 1911 1891 1911
német . _ ...........  _  _  _ 156 155 217 95 160
cseh___ 49 52 104 38 86
lengyel . ............... 26 28 82 26 69
olasz...........  _  _  . _ 8 8 12 6 7
ruthén........... ......... .... ......... 1 1 9 1 7
horvát-szerb .... ..... _  __ 5 4 8 4 7
szlovén _ _ _ _ _ _ — — 1 — —
vegyes . . -----  „. _ 7 4 16 3 12
összesen ___ __ _ ... 252 252 449 173 348
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A vegyes tannyelvűek közül 1891-ben három német-szlovén s 
egy német-oláh, 1911-ben hét német-szlovén, négy német-oláh, két 
német-ruthén, három lengyel-ruthón. Látható ebből, hogy a német 
tannyelvű iskolák aránya 1882 óta állandóan csökken.

II. A középiskolai tanulók anyanyelve :

1891 1911
A népességben 

elfoglalt % 
arány 1911

német............ 34,567 (=  47-9%) 59,619 (= 41-5%) 35-6
cseh ...... 18,563 32,731 23
lengyel . 10,453 29.933 17-8
ruthén .... _ 2,306 8,718 12-6
szlovén ) 2,776 4,038 4’5
szerb-horvát | 1,867 2-8
olasz _  „ 2,622 4,805 2-8
oláh _ 385 1,324 1
m agyar----- 229 261
más . _ 180 199
összesen _  _ 72,081 143,495

A németek arányszáma két évtized alatt erősen hanyatlott, de 
még mindig nagyobb, mint a népességben levő arányuk. Kedvező 
helyzetben vannak még a lengyelek ; a legnagyobb fejlődést mutatják 
a ruthének, kiknek a legtöbb pótolni valójuk van.

Harcmentes terület, hol a középiskolákon kizárólag egy népfaj 
uralkodik, Ausztriában csak egy van : a németeké. Alsó- és Felső- 
Ausztriában, Salzburgban, Vorarlbergben s Karintiában kizáróan né
met középiskolák vannak. Karintiában vannak ugyan jelentékeny 
számban szlovének is (82,000 =  22%) ; ezeknek azonban még saját 
elemi iskoláik sincsenek (az egész tartományban három) s számuk 
asszimilálódás folytán állandóan fogy. Tisztán németek még német- 
Tirol és Steierország német részének középiskolái is. Olasz-Tirolban 
(Trentino) három középiskola olasz, a trienti állami gimn. két külön 
részre, olaszra s németre oszlik. A Trentino területén mindössze
15,000 német van ; így érthető, hogy a trienti gimn. német ága 
néptelen (157 tanuló; ebből német 114). Minthogy azonban a két 
tekintetbe jöhető olasz városban négy olasz középiskola (állami há
rom) van, D’Annunzio meg nem váltott testvérei nem nagyon panasz
kodhatnak nyelvük elnyomásáért.

A bárom tengermelléki tartományban (Görz-Gradisca, Triest, 
Istria) nagy versengés indult meg 1890 óta. El kell ismernünk, hogy 
itt a kormány nagyon részrehajlóan járt el a három fő nemzetiség
gel, kikkel szemben mindenütt a németeket pártolja. Görz-Gradiscá-



BENISCH A. : OSZTRÁK NEMZETISÉGEK HARCA A KÖZÉPISKOLÁKÉRT. 539

ban (90,000 olasz, 155,000 szlovén, 4500 német) 1910-ig a görzi 
gimn. és reálist, német tannyelvű volt; ettől fogva párhuzamos 
olasz s szlovén nyelvű osztályokat szerveznek a gimn. mellett. Triest- 
ben a községi középiskolák (három) olasz, az államiak (kettő) német 
tannyelvűek ; ezeket a németeken kívül a szlovének s nagy számban 
olaszok is látogatják. Német tannyelvű a két pólai állami középiskola 
is, melyekhez 1906 óta egy olasz tannyelvű járul. Ezeken kívül az 
állam egy-egy olasz s horvát gimnáziumot tart fenn ; a tartomány- 
gyűlés olasz többsége azonban a mitterburgi horvát gimn. ellen- 
súlyozására e kis városkában rögtön olasz középiskolát szervezett ; 
persze mind a kettő nóptelen (190—166 tanuló). A horvátok a maguk 
erejéből is állítottak 1909-ben Abbáziában egy alreálgimnáziumot.

Dalmáciában 1860-ig az olaszok voltak a feltétlen urak, bár a 
lakosságnak csak 10%-át alkották. Ekkor az osztrák kormány elle- 
nök fordult s a horvátok kezére juttatta az uralmat, minek folytán 
az olaszok arányszáma hamarosan leszállt 3°/o-ra. Ezek számára 
Zárában két olasz állami középiskola van, a többi (hat) horvát tan
nyelvűvé alakult át s 1910-ben a közigazgatás nyelve is olasz helyett 
horváttá lett. Az irredentista olasz írók felháborodtak azon, hogy az 
osztrák kormány nem erőszakolta az olasz hegemóniát ; a nemzetiségi 
elv eme felkent bajnokai óriási sérelemnek kürtölték ki, hogy a
18,000 hű olasznak az állam csak két középiskolát tartott meg, a 
többit pedig átengedte a 611,000 horvátnak. Tény, hogy a maroknyi 
olaszság gazdasági téren még ma is nagyon erős és a középiskolai 
tanulóknak saját számarányát sokszorosan felülmúló részét szolgál
tatja (1493 horvát, 416 olasz nyelvű tanuló).

Igen mostoha helyzetben van Ausztriában az olaszokat s hor- 
vátokat számra nézve messze felülmúló, de alacsony műveltségű s 
szegénységénél fogva súlytalan szlovén nép (olasz : 768,000, szerb- 
horvát 783,000, szlovén 1.253,000). A tengermelléki s karintiai
(267.000) szlovén eddig semmit sem kapott, a Dél-Steierben lakók
(410.000) , minthogy a területükön levő városok s az intelligens elem 
főleg német, csak hosszas harcok után vívtak ki annyit, hogy Ciliiben 
az alsó négy s Marburgban a gimnázium nyolc osztályban német és 
szlovén legyen a tannyelv. E kétnyelvűség abban áll, hogy a szlovénajkú 
tanulók a hittant, a szlovén nyelvet s azonkívül 1 2  tantárgyat 
anyanyelvükön tanulhatják. Még Krajnában, hol pedig ők az urak 
(491.000 szlovén, 28,(100 német) sem tudtak többet elérni. Az egyet
len szlovén tannyelvű gimnáziumot az érsek tartja fenn ; az állami 
középiskolák közül a fővárosban kettő s a német nyelvszigetet alkotó 
Gottscheen egy a kisszámú németek kedvéért tisztán német tan
nyelvű, míg a többi (öt) bár valamennyibe együttvéve huszonöt né-
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met (s 1849 szlovén) tanuló jár, német-szlovén tannyelvű. A szlové
nek a németeknek az Adria felé való előnyomulásukban útjukban 
vannak s úgylátszik, ennek az egy népnek beolvasztását még mindig 
próbálgatják.

Bár Krajnától messze esik, most Bukovina középiskoláira 
térünk át, mivel az osztrák kormányok ezt a tartományt is hasonló 
elvek szerint kezelik. Bukovinában a lakosság nagyon kevert; 34-4°/o 
oláh, 38‘4°/o ruthén, 21‘2°/o német, kevés lengyel és magyar); e kö
rülmény kedvezett a kisebb számú, felerészt telepesekből, felerészt 
zsidókból álló németeknek s a hivatalokban és iskolákban a németet 
tették meg hivatalos nyelvnek. Még a gör. kel. iskolaalapokból fenn
tartott középiskolák közül is az egyik német, a másik felerészben 
német, felerészben német-oláh nyelvű; az áll. középiskolák 1891-ben 
még kizárólag németek voltak. Ekkor a kormány érthetetlen buzga
lommal valósággal elárasztotta e szegény tartományt középiskolákkal 
{1891 : 4, 1911 : 15) s elvétől részben eltérve, egy tiszta ruthén, két 
német-ruthén, három német-oláh középiskolát szervezett ; jelenleg 
tehát a tizenöt közül hétnek tannyelve tisztán német. Tisztán oláh- 
nyelvű középiskola egy sincs. A tanulók közt egyébként a németek 
abszolút, a zsidók relativ többségben vannak.

Említettük már, hogy Galicia 1867-ben közoktatásügyi téren 
majdnem függetlenné vált. A tartomány urai, a lengyelek, igen ügyes 
politikusok : a rendelkezést teljesen a maguk kezébe vették, csak a 
költségek fedezését hagyták meg bölcsen közös ügynek. Jó ideig nem 
használták ki helyzetüket : 1891-ben e nagynépességű tartománynak 
(1911-ben nyolc millió lakos) harmincegy középiskolája volt; a 
huszonkilenc állami közül csak egy ruthén (Lemberg) s kettő német 
(Lemberg és Brody), ez utóbbi a 90-es években lengyel tannyelvűvé 
alakult át. 1900 után azonban megrohanták követeléseikkel a kor
mányt, amely nem tudott nekik ellenállni; 1911-ben már nyolcvan
kilenc állami középiskolát találunk itt, melyek közül egy német s 
hat ruthén nyelvű, a többi lengyel (a ruthének számaránya 40%). 
Minthogy azonban a kormány mégse tudott hirtelen annyi pénzt 
előteremteni, amennyiből az apró járási székhelyekre is jussanak 
gimnáziumok, tizenegy gimn.-ot magánosok, ötöt községek nyitottak 
meg (kettőt ruthén, hármat lengyel-ruthén, a többit lengyel tannyelv
vel), bizonyára ama hátsó gondolattal, hogy a kedvező (politikai) 
alkalommal ezeket is átvétetik az állammal. Mert mindjárt látni 
fogjuk, hogy Ausztriában nem lehet oly magánközépiskolát létesíteni, 
melyet rövidesen az állam át nem venne.

Hogy az iskolák ügye mennyire «politikum», legjellemzőbben 
a cseh-német ellentétek forrongó talaja, a három Szudéta-tartomány
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mutatja. E küzdelmek rengeteg pénzt kívántak, természetesen az 
állam részéről, amelynek viszont ép e tartományok nagy gazdagsága 
a fő erőforrása. Hogy milyen szellemi municiópazarlás folyik egy
két exponált ponton, néhány példával igazolom. Csehország fővárosá
nak, Prágának az elővárosokkal együtt 600,000 lakosa van, kik közül
38,000 német, a többi cseh. Ezek számára a következő tanintézetek 
vannak : két német, két cseh egyetem, hat német, kilenc cseh állami 
főgimn., egy német és cseh magángimn., négy német, nyolc cseh 
állami főreálisk., egy német, két cseh magán leánygimn., egy német, 
három cseh leányliceum, egy német, egy cseh állami tanítóképző,, 
egy német, egy cseh állami s egy cseh magán nőképző, egy német 
és két cseh keresk. akadémia. S ne gondoljuk, hogy mindezekre 
valósággal szükség is van. A hat német főgimn.-nak pl. együttvéve 
ezerszázötvenhét tanulója van, amennyi két, legfölebb három intézet
ben baj nélkül el volna helyezhető. A nyelvhatáron fekvő 80,000 
lakosú Pilsennek két német, három cseh, Budweisnek két német, 
két cseh állami középiskolája van s a többi középfokú szakintézet is 
túlnyomórészt párosán működik. Végül a morva főváros, a ma még 
német többségű, de már cseh nyelvterületen fekvő Brünn (125,000 1.) 
is eléggé el van látva : öt német, négy cseh középiskolán kívül 1— 1 
(német és cseh) műegyeteme, líceuma, tanító- és tanítónőképző, keresk. 
akadémiája és felsőipariskolája van.

Csehországban a föntemlített három városon kívül a két faj 
teljesen elkülönült egymástól s a cseh nyelvterületen több német 
iskola nincs ; Morvaországban azonban a régi német városi polgárság 
még tartja magát a cseh vidékeken s ezek számára az állam vagy a 
tartomány kénytelen külön gyér népességű középiskolákat fenntar
tani. E vegyes népességű helyeken kezdetben csakis német közép
iskolák voltak (államiak vagy tartományiak) ; idővel aztán a csehek, 
illetőleg morvák, kik csehországi testvéreiknél hosszú Lideig türelme
sebbek voltak, nagyobb öntudatra jutva magánjellegű vagy községi, 
cseh konkurrens középiskolákat alapítottak s mikor sikerült a német 
intézetet elsorvasztani, követelték, hogy az ő népesebb iskoláikat 
is az állam tartsa el. Csehországban a harc kezdettől fogva nyíltan 
folyt s mindkét fél egyenesen az államtól követelt és kapott iskolát ; 
legfölebb a községet használták fel átmeneti iskolafentartóul (1891-ben 
tizenhét, 1911-ben három községi középisk.). Morvaországban s 
Sziléziában azonban, hol sokkal gyöngébbek s kevésbbé szervezettek 
voltak, e ravasz taktikai fogáshoz voltak kénytelenek nyúlni. így 
jártak el Sziléziában is (44% német, 24‘3% cseh, 31'7% lengyel), 
hol az állam még 1891-ben kizárólag német középiskolákat tartott 
fenn ; a csehek Troppau, a lengyelek Teschen német gimnáziuma



ш TANULMÁNYOK.

mellé állítottak rnagángimn.-ot ; ma már mindkettő állami, amint 
állami vagy tartományi Morvaországban kivétel nélkül valamennyi,
1890—  1900 közt szervezett konkurrens cseh magániskola. Ezt a mód
szert utánozzák most szerény tehetségükhöz képest a ruthének is.

Csehországnak 1891-ben ötvenhárom gimnáziuma volt (huszon
két német, harmincegy cseh), 1911-ben — bár a tanulók száma a 
húsz év alatt alig szaporodott (15,470— 17.774) — már 74 (34 né
met, 40 cseh); ezek közül 15-nek népessége a 200 alatt marad. 
A reáliskolák száma 18-ról (kilenc német, kilenc cseh) 45-re emel
kedett (tizenhét német, huszonnyolc cseh) ; ezek elég népesek. Való
színű, hogy e szám már nem fog lényegesen szaporodni, mert 
minden talpalatnyi helyet ellepnek a középiskolák. Morvaországban, 
bár itt a németség számaránya kisebb (Csehorsz. 36-8°/o, Moivaorsz. 
27‘6%), hegemóniáját mégis meg tudta tartani'; ma a teljes paritás 
elve érvényesül. 1882-ben harminchat középiskola közül huszonhét,
1891- ben- ugyancsak harminchat közül huszonöt még német nyelvű; 
a magániskolákkal folytatott ügyeskedés folytán ma, illetőleg 1911-ben 
négy-négy állami, tizenkét-tizenkót tartományi reáliskola német, 
illetőleg cseh ; a harminc állami gimnázium közül tizennégy német 
és tizenhat cseh tannyelvű. Brünnön kívül 7 városban van német és 
cseh középiskola ; a csehek egyre jobban népesednek, a németek sor
vadnak (a kremsieri német főreálnak 126, az ung.-hradischi német 
gimn.-nak 137 tanulója volt). Négy kis vidéki városnak együtt tizenhat 
középiskolája van, hét német, kilenc cseh. Valószínű, hogy a csehek 
további erősödése, a német polgári lakosságnak tervszerű kiszorítása, 
mely csehországi mintára itt is megindult, idővel a cseh belső terü
leten a németnyelvű középiskolák megszüntetésére fog vezetni ; most 
egyelőre a mesterségesen fenntartott paritás kedvéért hatvannégy 
középiskolát kellett kis területen két és fél millió ember számára 
összezsúfolni.

A nemzetiségek harca a középiskolákért Ausztriában még nem 
jutott nyugvópontra ; hisz a legnagyobb erőfeszítések, a legnagyobb 
változások ép az utolsó évtizedre esnek. A szlovének, ruthének, olá
hok még nincsenek kielégítve, míg viszont a csehek s németek között 
a harc e téren legalább jó időre alighanem nyugvópontra jutott : 
egyik fél se kívánhat magának többet, legfölebb azt fájlalhatja, hogy 
a másiknak is megvan mindene. A harcot a nemzetiségek folytatják, 
költségeit azonban előbb-utóbb mind az államra hárítják. Úgy látszik 
azonban, hogy osztrák szomszédunknál a nemzetiségi egyensúly és 
békesség létrehozatala, illetőleg fenntartása oly nagy fontosságú, hogy 
kedvéért az állam még a legnagyobb áldozatokat se sokalja. S ha 
ma mindenki azon a nézeten van, hogy a nemzetek közt létesíthető



bárm ily  költséges béke se lehet tú ldrága, végeredm ényében nem  
csodálkozhatunk azon sem, ha az á llam  a külsőnél nem  kisebb fon
tosságú belső békesség kedvéért a szigorú pedagógiai s pénzügyi 
m érlegeléstől eltekintve m agára veszi néhány  tucat fölösleges ta n 
in téze t fenntartásának  te rh é t s ód ium át is. B enisch Arthur.
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— II. közlemény. —

Szabályzatunk értelmében a miniszter a benyújtott könyvet 
azzal a jelentéssel együtt, amelyben a szerző a maga munkáját mél
tatja és a már engedélyezett, azonos rendeltetésű könyvekkel szemben 
meglevő előnyeit kellő világításba helyezi, egy szakférfiúnak küldi 
meg, aki aztán megvizsgálja, hogy a könyv megfelel-e a 6. §-ban 
megjelölt 6 feltételnek? Ha a bíráló, vizsgálata alapján, a meg
jelölt szempontokra kiterjedő beható jelentést tesz, s bírálatát a 
miniszter elfogadja, akkor kedvező javaslat esetében a könyvet enge
délyezi, kedvezőtlen javaslat esetében azonban a bírálatot az esetleges 
észrevételek megtétele végett megküldi a szerzőnek, s azután ennek 
észrevételeit közli a bírálóval, kinek újabb nyilatkozata alapján dönt, 
esetleg döntés előtt még egy második szakférfiú véleményét is meg
hallgatja. Határozatát a miniszter a Hivatalos Közlönyben minden 
esetben közzéteszi, utalva a bírálónak neve aláírásával közzétett bírá
latára, esetleg szerzőnek ellenészrevételeire, illetőleg a második bíráló 
jelentésére, melyek a Hivatalos Közlönyben, vagy valamely tudomá
nyos folyóiratban közreadatnak.

A hirlapokban és szakközlönyökben megnyilvánult tanügyi köz
vélemény az új Szabályzattal eleinte általában meg volt elégedve, s 
azt a megelőzőknél határozottan jobbnak tartotta ; mert ki van benne 
mondva, hogy a bírálatok és szerzőnek ezekre tett ellenészrevételei 
kiadatnak, tehát most már minden bíráló maga viseli a felelősséget 
a maga ítéleteiért, s a felelősség nem hárul, úgy mint régebben, 
egy egész testületre, melynek esetleg a tekintélyét is csorbíthatja. 
Jobb, mert a szerzőnek meg van adva az alkalom arra, hogy a nyil
vánosság előtt megvédelmezze megtámadott, s esetleg méltatlanul 
meghurcolt szellemi termékét, vagy a bírálóéval szemben álló tudo
mányos meggyőződését.

Azt, hogy a szerzőnek a bírálatra készített ellenészrevételei ismét 
ugyanannak a bírálónak adatnak ki újabb nyilatkozat végett, s a 
miniszter ennek alapján dönt a munka sorsa fölött és csak esetleg
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hallgatja meg a döntés előtt egy másik szakférfiú véleményét, az 
Ügyrenddel szemben határozott visszaesésnek tartották ; mert az Ügy
rend két szakember meghallgatását követelte, s ha ezek ítélete nem 
egyezett, akkor egy harmadik szakember véleménye döntött.

Ezekkel szemben utalnom kell arra, hogy ha méltányos az, 
hogy a szerző értesülést szerezzen bírálójának észrevételei felől, hogy 
azok ellen védekezhessék, akkor épen olyan méltányos az is, hogy 
a bíráló se maradjon teljesen védelem nélkül a szerző részéről őt 
érhető támadásokkal szemben. Mindenesetre jobb lett volna az új 
Szabályzatban is megtartani az 1891-iki Ügyrendnek a két bírálóra 
vonatkozó rendelkezéseit, még abban az esetben is, ha ezzel az eljá
rás hosszadalmasabbá válik. Ez azonban a Szabályzat lényeges átala
kítását kívánta volna meg ; mert ha két bíráló egymástól függetlenül 
egyértelműen pálcát tör a munka fölött, akkor a szerzőnek már 
nincs annyi joga elfogultságról, pártoskodásról s egyebekről panasz
kodnia, mint egyetlenegy bírálóval szemben, s alig lehetett volna 
ellenészrevételeinek annyi értéket tulajdonítani, mint amennyit a 
Szabályzat azoknak a jelen esetben tulajdonít.

Előállhat az az eset is, hogy a két bíráló véleménye homlok- 
egyenest eltérő. Itt aztán a kényes kérdések egész sora támad, me
lyeket egy harmadik biráló alkalmazásával simán eUntézni nem lehet, 
amelyek ismét bizottsági döntést tennének szükségessé, ami az elvi 
álláspont feladását jelentené.

Ha végigtekintünk a Szabályzat eddigi eredményein, azonnal 
szembeötlik annak egy kardinális hibája, mely tulajdonképen épen a 
leggyakoribb esetekben mutatkozik, amikor az első bíráló véleménye 
kedvező, tehát az adminisztráció nem tehet mást, minthogy a könyvet 
engedélyezi. A Hivatalos Közlönyben meg-jelent bírálatokból könnyen 
ki lehet mutatni, hogy az emberek egyéni véleménye igen különböző 
s a mérték, melyet bírálatukban alkalmaznak, szintén változó, sőt még 
egyazon egyén ítélete is a körülmények s a kedélyhangulat szerint 
módosulhat. Az egyetlen bíráló álláspontjára való visszatérés az eljá
rást általában meggyorsította ugyan, de azt lényegesen meg is kö
tötte ; továbbá ez az eljárás nem alkalmas arra, hogy az elbírálást 
következetessé, egyöntetűvé tegye. Hogy valamely könyv a tanuló- 
ifjúság kezébe kerül-e vagy sem, most a legtöbb esetben kompromisz- 
szum dolga, melyet szerző és bíráló önkéntelenül kötnek egymással. 
Nagy kérdés, hogy van-e elég okunk ebben a kompromisszumban 
minden egyes esetben és minden irányban megnyugodni ? Az a sok 
selejtes könyv, amely jelenleg közkézen forog, s amely az általános 
revízió követelését újólag felszínre vetette, épenséggel nem szól ezek
nek a kompromisszumoknak föltétien megbízhatósága mellett.
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Kétségtelenül ez a legsúlyosabb kifogás, amelyet elvi szempont
ból lehet a Szabályzat ellen tenni. Ez a kifogás az elvi alapot támadja ; 
mert bizonyos, hogy az elbírálásnak következetesnek és egyöntetűnek 
kell lennie, ezt pedig egyesek nézeteitől elvárni nem lehet. Az egy
öntetűséget és következetességet, az eljárásban szükséges folytonos
ságot csakis egy alkalmas összetételű testülettől lehet elvárni, s ez az 
eddigi elvi alap elhagyását s az Ügyrendhez való visszatérést jelenti.

Az eljárás enyhítése a színvonal sülyedósével járt, ami sem az 
iskolának, sem tudományosságunknak nem áll érdekében. Míg az 
Ügyrend fenállásának utolsó két évében, 1894—95-ben a benyújtott 
164 mű közül csak 124 engedélyeztetett, tehát 24°/o reprobáltatott, 
addig a Szabályzat első két évében, 1897—98-ban körülbelül kétszer 
annyi munka közül csak 12 olyan találkozott, amely a bírálatok alap
ján reprobáltatott, s így a visszautasított munkák száma a minimumra 
csökkent. Alig hihető, mondja 1898-ban Вш а János — ki ezzel a 
kérdéssel elsőnek foglalkozott, s kinek megállapításait tovább foly
tatott tanulmányaim alapján majdnem minden irányban csak meg
erősíthetem, s e dolgozatomban több helyen fel is használom, — 
hogy a benyújtott tankönyvek minősége ily hirtelen és ily nagy mér
tékben megjavult volna, hanem ellenkezően : a nyilvános bírálat 
kellemetlenségeire való tekintet szállította le a mértéket. Ezt a bírá
latok áttanulmányozása alapján könnyen meg lehet állapítani.

A statisztikát ezen az alapon igen nehéz volna folytatni, mert 
az összes engedélyezett tan- és segédkönyvek jegyzékét az évről-évre 
kiadott, s az illető óv engedélyezési mozgalmait feltüntető jegyzékek
ből kellene összeállítani, ami, tekintettel arra, hogy 1913-ig 74 ilyen 
jegyzék bocsáttatott ki, és arra, hogy ezeknek a jegyzékeknek igen 
változatos a szerkezetük, rendkívül nehéz feladat. De talán fölösleges 
is, mert föl kell tételezni, hogy a minisztérium a tankönyvekről 
hiteles törzskönyvet, megbízható nyilvántartást vezet, amely termé
szeténél fogva nem lehet annyira diszkrét jellegű, hogy abba hivata
lon kívüli betekintést szerezni ne lehetne. Céljainknak teljesen meg 
fog felelni, ha a tankönyvengedélyezés terén egy év alatt bekövet
kezett mozgalmakról szerzünk némi fogalmat. Ecélból az 1913. évi 
74. jegyzékből a következő adatokat közlöm.

1913-ban összesen 183 középiskolai tankönyv engedélyeztetett,
6 pedig reprobáltatott ; kereskedelmi és ipariskolák részére 25 tan- és 
segédkönyv engedélyeztetett ; polgári fiú- és leányiskolák részére 
146 engedélyeztetett, 12 pedig reprobáltatott; magyar tanításnyelvű 
elemi népiskolák részére 85, idegen tanításnyelvűek részére pedig 68 
tan- és vezórkönyv engedélyeztetett, 10, illetőleg 9 pedig reprobálta
tott; kitiltás, engedélyezés visszavonása 15 esetben fordultak elő.

Magyar Paedagogia. XXIV. 9. 3 5
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Ez az egybeállítás sem teljes, mert pl. a tanító- és tanítónő- 
képző-intézetek hiányzanak belőle. A számadatok további haladása 
egyelőre nem kisérhető figyelemmel, mert 1914-ben már csak az 
elemi népiskolák részére engedélyezett könyvek jegyzéke bocsáttatott 
ki. Az eljárás ezen egyenetlensége nagyon megnehezíti azt a törekvést, 
hogy az adatokból bármely irányú következtetéseket lehessen levonni, 
s ezért nagyon kívánatos volna, ha a teljes jegyzék kiadatnék, s 
évről-évre rendszeresen kiegészíttetnék, aminek az adminisztráció 
szempontjából is nagy haszna volna.

Bár a számadatok nem vonatkoznak kizárólag teljesen új mun
kákra, mert nagy számmal szerepelnek bennük az új kiadások appro- 
bációi, mégis jellemző, hogy az engedélyezésre benyújtott 189 közép
iskolai tankönyv közül csak 6, a 158 polgári- és felsőbb leányiskolái 
tankönyv közül csak 12, a 172 elemi népiskolai közül pedig csak 19 
reprobáltatott, ami 7%-nak felelvén meg, tehát közelebb áll a Búza 
János adatához mint az Ügyrendre vonatkozóhoz.

A Szabályzatnak egy hatása mindenesetre megvolt ; az, hogy 
a magánvállalkozású könyvbírálásokat, melyek nálunk annakelőtte 
eléggé divatoztak, s igen sok hasznot is hajtottak, tökéletesen meg
szüntette. Ez a műfaj irodalmunkból egészen kiveszett, s amit helyébe 
kaptunk — tisztelet a nagyszámú kivételnek — a sablonos hivatalos 
bírálatok voltak.

A sablonos hivatalos bírálat senkivel sem akar ujjat húzni, 
ennélfogva bíráló kijelenti, hogy a munkában sem államellenes, sem 
erkölcsellenes tanokat nem talált, a mű kiállítása csinos, ára mérsé
kelt. Ezzel a műről már jókat is mondott. Majd ismerteti a munka 
tartalmát, módszerét s egyebeket, s aztán rátér a hibák felsorolására 
Aki alaposnak akar feltűnni, az megkülönböztet vitás észrevételeket, 
könnyebb és súlyosabb tárgyi hibákat, könnyebb és súlyosabb mód
szerbeli hibákat, végül sajtóhibákat. Ezeket aztán lehető pontossággal 
felsorolja, de inkább a saját védelme szempontjából, nehogy az olvasó 
olyan hibára akadjon, melyet a hivatalos bírálat nem vett észre. Ha 
a bírálat valóban ilyen beható — mert akad sok kevésbbé, sőt egyál
talán nem beható is — akkor bíráló felcsap társszerzőnek, mert a 
munkát bírálatában teljesen átdolgozza. A hibák felsorolása után 
most már az ítéletre kerül a sor : a bíráló elkezdi a dolgot csűmi- 
csavarni, ide-oda ingadozik, húzódozik ; végre talál egy alkalmas fo»- 
mulát arra, hogy mindezek dacára a művet engedélyezésre ajánlhassa. 
Ha mégis van bátorsága a művet visszavetni, akkor igen sok esetben 
ez a társszerzőség, mely approbálás esetében a könyv második kiadá
sának idejére halasztódik, azonnal érvényesül; mert az élelmes kiadó 
már számított ezzel az eshetőséggel, amennyiben a szedést állva



BOZÓKY ENDRE : A TANKÖNYVENGEDÉLYEZÉSRŐL. 5 4 7

hagyván, azonnal rendezhet a munkából második kiadást, mely most 
már biztosan approbáltatni fog, mert hiszen a bíráló minden kíván
sága teljesült, s így nincs rá semmi ok, hogy az engedélyezés tőle 
megtagadtassék. Pedig a könyv rendszerint a második kiadásában 
■sem lényegesen jobb, mint volt az elsőben ; csupán kimaradtak belőle 
a vaskosabb tárgyi tévedések s a sajtóhibák, melyeket könnyű szer
rel ki lehetett javítani ; de a methodikai szempontok megmaradtak a 
régiek, mert ezekre csak egy gyökeresebb átdolgozás, esetleg a könyv
nek újra való megírása segíthetett volna, amire a szedés költségeinek 
megtakarítására ügyelő kiadó egyelőre nem kapható.

Azelőtt, amikor még volt szakszerű magánvállalkozású bírála
tunk, a pajtáskodás nem szép esetei mellett az irodalmi herce-hur- 
cák csúnya példái is előfordultak. Az utóbbiakat a Szabályzat sem 
szűntette meg, amit a Hivatalos Közlönynek azok a számai bizonyí
tanak, amelyekben az első bírálótól vissszavetett munka szerzője és 
bírálói kapnak hajba a mű fölött, a miniszter hivatalos közreműkö
dése és hathatós támogatása mellett. Ez épenséggel nem épületes 
látvány és cseppet sem válik hasznára sem a munka szerzőjének, 
•sem a bírálóknak, sem a tankönyvirodalomnak és legkevésbbé a bírá
lást intéző hivatalos fórum tekintélyének.

A bírálatokban nincs meg a szükséges egyöntetűség, az egysé
ges mérték és következetes elbánás. Azonos célokra szolgáló munkák 
teljesen ellentétes szempontokból bíráltaknak el. Az egyik bíráló a 
10 íves munkát terjedelmesnek tartja, a másik az ugyanazon célra 
szolgáló, talán ennél is több íves munkát kivonatosnak találja. 
A földrajzi helynevek írásmódjára nézve mindegyik bírálónak más a 
nézete ; ingadozó a helyesírás is. Az egyik bíráló a földrajzi köny
vekben pontos statisztikai adatokat kíván, a másik az ilyeneket kifo
gásolja s megelégszik kikerekített adatokkal. A tudományos nomen
klatura teljesen ingadozó s ezen még a Középiskolai Tanáregyesület 
műszótára sem segített. Vannak mélyrehatóbb eltérések is, s ha valaki 
arra vállalkoznék, hogy a megjelent hivatalos bírálatok alapján 
1897-től napjainkig ezeket az eltéréseket kiböngészi, akkor valóban 
csodálatos eredményekre jutna. Az a szerző pedig, aki nem tudomá
nyos és methodikai meggyőződéssel ír tankönyvet, hanem a hivatalos 
bírálatok fonalán haladva akarja könyve engedélyezését biztosí
tani, csakhamar oly útvesztőbe kerül, amelyből menekülés nincsen.

Vannak esetek, amikor maga a bíráló is elveti a sulykot, vaskos 
tárgyi hibába esik, mely csak azért nem kerül nyilvános tárgyalásra, 
mert bírálata kedvező volt. Mert fődolog azt az agyafúrt formulát 
kitalálni, amely mindent szépen kiegyenlít, s ha az megvan, akkor 
n, bírálat tartalmával tovább már senkisem vesződik. A szerzőt a leg

35*
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több esetben, a kiadót mindig csupán a bírálat végső passzusa- 
érdekli, ami azt megelőzi, azt kellemetlen hivatalos formaságnak 
tekinti. De lássunk ízelítőül néhány ilyen formulát.

Mindjárt eleinte az egyik bíráló egy természettanról csak rosz- 
szat tudott mondani, többek közt azt, hogy a szerző vét a tanítás 
legelemibb szabálya ellen, mely szerint valamely dolognak magyará
zására sohasem szabad oly fogalmakat felhasználni, melyeket meg
előzően nem ismertettünk ; a mű egy terjedelmes részében szerző 
eljárását kapkodásnak minősíti, s ezen általánosságok után részletes 
kifogásait 53 kemény pontozatban összefoglalván, méltó meglepeté
sünkre végül így szól: «A könyvet engedélyezésre ajánlom, mert nem 
magánhasználatra van szánva s így a tanárnak módjában áll egy
részt a kísérletek módosítása, másrészt az anyag célszerűbb elrende
zése, az itt csak érintett részek bővebb kifejtése s a fölöslegeseknek 
kiküszöbölése. »

Egy kémia-áruismeretet a bírálat 5 sűrűén nyomtatott hasábom 
keresztül elemeire szed és végleg lebecsül, hogy végre mégis engedé
lyezésre ajánlja, mert ez az első ilyenfajta könyvünk, amely tekin
tettel van a kiszabott anyagra.

Egy magyar olvasókönyvről a bíráló kimutatja, hogy semmi 
tekintettel nincs a tantervre s egyebek közt a tantervnek a nyelvtani 
anyagra vonatkozó részét is figyelmen kívül hagyja. Ez utóbbi állí
tását részletesen megokolván, a tankönyvet mégis engedélyezésre 
ajánlja, mert reményű, hogy a következő kiadás a kifogásokat majd 
szem előtt fogja tartani.

Van eset arra is, hogy bíráló a munkát tankönyvirodalmunk 
hasonló célú munkáival összehasonlítja. így pl. egy Cornelius Nepos 
kiadásban bíráló csak az olvasmányok kiválogatását tartja helyesnek, 
de aztán semmi egyebet s miután ezt 4 Va hasábon keresztül igazolta, 
végül így szól: «En e könyvet — tekintve, hogy Corn. Nepos- 
irodalmunk ugyancsak szegény, s e kiadvány még nem a legrosszabb 
Nepos-kiadásunk (bár sokkal jobb is van) és remélve azt, hogy szerző 
figyelmeztetéseimet egy esetleges második kiadásnál figyelembe veszi 
és munkája hiányait gyéríti, irodalmi viszonyaink közt elkelőnek s 
így ajánlhatónak tartom.»

Egy felsőkereskedelmi iskolai természettanban bíráló 50, rész
ben igen jelentékeny hibát talál, de tekintve, hogy felsorolt kifogásai 
nagyobbrészt inkább a tárgyalás módszerére vonatkoznak, s hogy a 
könyv nem magántanulásra, hanem az iskola számára készült, a 
könyvet engedélyezésre ajánlja, s nem veszi észre, hogy iskolakönyv
ben a módszer is fontos, s hogy konklúziója mekkora ellentmondást 
rejt magában.
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Egy Coriolanus-kiadás bíráló szerint sem irodalmi, sem tárgyi, 
sem didaktikai tekintetben nem felel meg, de bár ezek a fogyatkozá
sok sokat lerontanak a munka értékéből, mégsem annyit, hogy az 
iskola még mindamellett is jó hasznát ne vehetné, annyival is inkább, 
mivel a nyomás és a papiros kielégíthetik a jogos kívánalmakat s az 
ára is megfelel a terjedelemnek, tehát engedélyezésre ajánlja.

Ugyancsak régebben történt, s érthető okoknál fogva csak 
régebbi esetekre hivatkozom, hogy egy, a középiskolák felső osz
tályai számára írt fizika hivatalos bírálója hosszas töprengések után 
a felsorolt számos szépséghibák ellenére a könyvet engedélyezésre 
ajánlja. Bírálatának 5. pontjában így szól : «Súlyosabb természetű 
tárgyi hibákra nem akadtam. Azok a tárgyi tökéletlenségek, amiket 
itt mégis fel fogok sorolni, mind nem nagy bajok, de miután a 
szerzők figyelmét elkerülték, szükséges lesz rájuk mutatnom». Ez
után következnek tetemes számú tárgyi hibák, melyeket bíráló hellyel- 
közzel inkább menteget, semhogy értéküket kellően méltatná. 
A könyv engedélyeztetett. Ekkor azután egy éleshangú röpiratban 
előáll egy nem hivatalos bíráló s kimutatja, hogy a könyv nagy 
része egy igen elterjedt német tankönyv hibás átültetése, kiegészítve 
egy szintén igen elterjedt hazai tankönyv egyes fejezeteivel ; kimu
tatja, hogy csak úgy hemzseg a súlyos tárgyi hibáktól, minélfogva a 
könyvet nem volna szabad a tanuló ifjúság kezébe adni. Ebből ter
mészetesen csúnya botrány támadt, amely senkinek sem vált hasz
nára, hanem egy eklatáns esetben igazolta, hogy az a kompromisszum, 
amelyről megelőzőleg tettem említést, nem mindenkor állja meg a 
helyét. Fáradságos tanulmányaim alapján állíthatom, s ezt mindazok 
meg fogják erősíteni, akik a könyvpiacon hemzsegő sok selejtes tan
könyv miatt panaszkodnak, hogy nagyon sok esetben a hivatalos 
bírálók lelkén szárad, ha ezek a panaszok jogosultaknak elismerendők.

A példákat újabb keletűekkel is tetszésszerinti számban szapo
ríthatnám, de nem folytatom tovább. Színes bokrétát lehetne belőlük 
kötni s a gyűjtemény kétségtelenné tenné azt, hogy az eljárásban 
valami hiba van, hogy a Szabályzat §-ainak aktaszerű, rideg alkal
mazása nem védi meg sem a szerző, sem az iskola, sem a tankönyv
irodalom érdekeit, hanem kétséges esetekben alkalmat szolgáltat el 
keseredett, de teljesen meddő vitatkozásokra, melyek az ügyet egyet
lenegy lépéssel sem viszik előbbre, és csupán arra szolgálnak, hogy 
örök időkre és hivatalosan megbélyegzik azt, aki eléggé szerencsétlen 
volt, egy ilyen vita szenvedő szereplőjévé lenni. Ezek az esetek akkor 
állanak elő, amikor az első bíráló kedvezőtlen ítélete miatt a szerző 
és még egy-két más bíráló jut szóhoz, s a Hivatalos Közlöny meg
telik a nem ritkán személyeskedő hadakozások okirataival. Hol a hiba?
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A minisztérium, mint adminisztratív hatóság, nincs arra hi
vatva, hogy a bírálatok fölött szakszerű felülvizsgálatot tartson ; a 
bírálatot el kell fogadnia, úgy, ahogy van, s ha kedvező, akkor nincs 
is módjában ellene tenni. Az adminisztráció szempontjából, ha a 
bíráló a munkát engedélyezésre ajánlja, akkor a Szabályzat 7. §-a 
értelmében a dolog máris rendben van. Ha — ritka esetekben — a 
bírálat kedvezőtlen, akkor következik a folytatólagos eljárás a Sza
bályzat 7. §-ában megszabott séma szerint, amíg az utolsó szó el nem 
hangzik. Az ügynek így vagy úgy dűlőre kell jutnia, s ez a fődolog. 
Arról, vájjon a bíráló a helyes mértéket alkalmazta-e, következetesen 
járt-e el, szemmel tartotta-e a tudományos, tanügytechnikai, pedagógiai, 
didaktikai, higiénikus és egyéb követelményeket, nem tette-e magát 
s az ügyet nevetségessé azzal, hogy töménytelen s talán alapvető- 
jelentőségű kifogások felsorolása után a könyvet mégis elfogadja s- 
több efféléről senki sem vesz tudomást s talán nem is akar tudomást 
szerezni; mert hiszen a felelősség teljesen a nagy nyilvánosság elé 
kilépő bírálóra hárul, s nincs is mód arra, hogy a kedvező bírálatok 
felülvizsgáltassanak, sem arra, hogy a gyakorlatban felismert hibák 
az esetleges újabb kiadásban hivatalból kiigazíttassanak. Ha erre volna 
mód, akkor egynémely bíráló hamarosan befejezné hivatalos munkás
ságát, míg a jelen viszonyok közt az ilyen bírálók továbbra is a listán 
maradnak és tovább is járják azt a csodálatos tojástáncot, amellyel 
minden érdeket ki lehet elégíteni, csak épen az iskola és a tanítás-- 
érdekeit nem.

Mindezekből következik, hogy egyetlenegy bíráló véleménye 
alapján — s a  legtöbb esetben erről van szó — a tankönyvek enge
délyezése felől tisztán adminisztratív úton dönteni nem lehet ; már 
csak azért sem, mert a túlnyomóan kedvező véleményezések miatt az 
eljárás ellenőrzése, az iskola érdekeinek védelme lehetetlenné válik. 
Még akkor sincs rendben a dolog, ha visszautasítás esetében akár 
három bíráló mond is véleményt a munkáról ; mert ezek a vélemé
nyek igen eltérőek lehetnek s ekkor az ítéletet meghozó miniszter
nek semmiféle támasztéka sincs az összekuszált kérdés kibogozásában.

Ennek példájául szolgálhat egy magyar verstan, mellyel a Sza
bályzat ellenére nem két, hanem három bíráló foglalkozott, mind a 
három ismert nevű, tekintélyes ember. Az első szerint a benne hem
zsegő tárgyi vétségek, sót öreg hibák, de főképen példátlanul gyarló 
nyelve, szószátyárkodó zagyva előadása miatt, mint iskolai könyv 
teljességgel nem válik be, azért engedélyezését nemcsak hogy nem 
javallja, de kész veszedelemnek, valóságos csapásnak tartaná. A má
sodik biráló szerint meglátszik a művön, hogy szerzője egészben sze
retettel és értelemmel dolgozott rajta s ha talán szükségtelen is van
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benne, de a lényeges nem hiányzik és azonkívül egységes felfogás is 
vonul rajta keresztül. Értelmes tanár kezében használható munka, 
tehát engedélyezhető.

Bár itt is van egy kis resetvatio mentális, de a vélemény 
mégis homlokegyenest ellenkezik az elsővel. A miniszter nem dönt
hetett, s így kénytelen volt a munkát egy harmadik bírálónak kiadni, 
aki szerint elég hiba van ugyan a könyvben, de máskülönben iskolai 
használatra nagyon is ajánlkozik s így engedélyezhető.

Az adminisztráczió - s a tankönyvengedélyezés ügye a Szabály
zat következtében majdnem tisztán ezzé alakult — most már minden 
további skrupulus nélkül könnyen eligazodott : a könyvet ketten 
ajánlják, egy nem ajánlja, tehát szótöbbséggel engedélyezendő. De a 
kérdés ezzel lényegében nincs elintézve, csupán alakilag, s ebben is 
vau hiba, amit ehelyütt bővebben kifejtenem fölösleges volna.

A felsorolt példák azt mutatják, hogy a tankönyvirodalmunk 
termékei bírálók szerint csoportosíthatók ; másként fogja fel a magyar 
olvasókönyv általános jellemvonásait, érdekeit, célzatait az, aki közép
iskolai könyvet bírál, mint az, aki polgári vagy felsőbb leányiskolái 
könyvek fölött Ítélkezik; amit az egyik megkövetel, azt emezek káros 
jellemvonásoknak tekintik. Pedig az iskolafajok különfélesége ezeket az 
eltéréseket mindenben nem okolja meg s az ítélet sokszor csupán a 
szeszély, az egyéni ízlés változatosságaiban leli magyarázatát. így áll 
ez egyebekben is. Ami jó 1897-ben, az rossz és hibáztatandó dolog 
1900-ban, hogy aztán 1907-ben ismét kívánatossá váljék. A nézetek 
ilyen hullámzásait a tantervek változásai, a tantervi utasítások koron- 
kinti megújulása s a légieknek hatályon kívül helyezése nem magya
rázzák meg teljesen, hiszen csak ritkán találjuk nyomát annak, hogy a 
bírálók az utasításokra hivatkoznak. A bíráló rendszerint mindezeken 
felülemelkedik s azon a magas piedestálon, amelyre őt a minisztériumi 
bíráló lista helyezte, teljes biztonságban érzi magát. Addig nincs is 
semmi kellemetlensége, amíg kedvezően ítélkezik, bármit mondjon is 
különben a megítélt könyvről ; de maga gyújtja fel a házát, ha egy
szer felülkerekedik benne az erély és kedvezőtlen ítéletet bátorkodik 
kimondani. Nyilvánvaló, hogy mindezeknek, az emberi gyarlóságból 
eredő félszegségeknek az iskola vallja kárát. Nagyon messzire vezetne, 
ha a mutatkozó bajok részletezésébe bocsátkoznám, s így csupán egy
néhány kirívó jelenségre kívánok még ráutalni.

Az engedélyezésnek aránylag könnyűszerrel való megszerezhetése 
a tankönyveknek iparszerű gyártására vezetett. A könyvkiadók arra 
törekszenek, hogy minden jól fogyasztó iskolafajnak minden tantár
gyára 3 4 engedélyezett tankönyvük legyen, hogy a tanároknak 
kellő választék álljon rendelkezésükre. Minthogy a kicsinyben űzött
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üzlet nem fizet kellően, nagy cégek, mondhatnám trust-ök keletkez
tek, melyek egymással versenyezve az egész hazai tankönyvügyet 
a kezükbe kerítették. A versengés csak úgy válik sikeressé, ha a 
tankönyvváltoztatások sűrűbbekké lesznek, s tényleg alig van könyv, 
mely ugyanabban az iskolában a minimális 3 évi kim életi időn túl 
használatban marad. Ez a körülmény a szülők megokolhatatlan 
anyagi megterhelésével jár, anélkül, hogy a tanításnak belőle haszna 
volna, mert hiszen még most is sokféle szak van, melyeknek tanköny
vét a tanulókkal megvétetik, de nem szokták használni.

A tankönyvváltoztatások jóváhagyása a tankerületi kir. főigaz
gatók hatáskörébe tartozik. Ha átvizsgálják a tankönyvmegállapító 
konferenciáknak hozzájuk fölterjesztett javaslatait, akkor gyakran elő
áll a következő, kissé komikus eset.

Az M. város X. kerületi áll. főgimnáziumnak szaktanárai min
den kétséget kizáró módon megokolják azt a véleményüket, hogy az 
А-féle földrajzkönyv messze mögötte marad a В-félének, s így A-nak 
kiküszöbölését és B-nek bevezetését hozzák javaslatba. Ezzel szem
ben az M-város Y-kerületi főgimnáziumának szaktanárai ugyanolyan 
mély meggyőződéssel amellett érvelnek, hogy a náluk használatban 
levő В-féle földrajz teljesen hasznavehetetlen s helyébe a magasan 
fölötte álló А-félét kellene alkalmazni.

Mit tegyen ilyen — eléggé gyakori — esetekben a kir. főigaz
gató? Helyt ad mindkét óhajtásnak, mert sikeresebb lesz a tanítás, 
ha a tanár a maga választotta könyv fonalán tanít, mintha oly 
könyvet kellene használnia, amellyel nem ért egyet mindenben.

Ha az elismert szaktekintélyű N tanárt, aki termékeny tan
könyvíró is, az M városból áthelyezik a P városba, akkor M-ben tan
könyvei sorban lekerülnek a napirendről, hogy P-ben fokozatosan 
bevonulhassanak az iskolák tantermeibe. Ha pedig a bölcs tankönyv- 
író — ne adj Isten —• meghal, akkor könyvei egyszerre hitelüket 
vesztik, s nehogy mindenhonnét kiküszöböltessenek, a kiadónak ele
ven átdolgozót kell keresnie, új kiadásokat kell rendeznie, s ezekkel 
az új kiadásokkal együtt járnak a szülők új kiadásai is.

Sehol semmiféle higgadt megítélés, az iskola érdekeinek nyu
godt szemmeltartása ; hanem ehelyett ideges kapkodás, a konsolidált 
állapotok teljes ellenkezője.

Talán kissé sötét színekkel festettem meg ezt a képet, amelyet 
a tankönyvügy a Szabályzat érvényben létele óta mutat, s ezért cél
szerű, ha más véleményt is meghallgatunk. Általában kevesen van
nak, akik ezzel az üggyel a nyilvánosság előtt foglalkoznak, s így 
valósággal örömmel kell üdvözölnöm, ha társra akadok. Minthogy 
már köztudatba ment, hogy a tankönyvügy terén valaminek történ-
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nie kell, még pedig lehetőleg sürgősen, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület ezt a kérdést egy idő óta állandóan napirenden tartja, s 
1911-ben Budapesten tartott közgyűlésén is tárgyalta. Ezen az ülésen 
dr. Schmidt Márton állami főgimnázinmi tanár tartott a tankönyv
ügyről tartalmas előadást, melyben megállapítja a tapasztalható bajo
kat, s mindjárt rá is mutat orvoslásuk módjaira. Ha sorba vesszük 
azt, amit Schmidt orvosolni kíván, akkor megtudjuk azt is, milyen 
bajokat észlelt a tankönyvek ügye körül. Indítványai s rájuk vonat
kozó megjegyzéseim a következők :

1. A miniszter adja ki az eddig approbált összes tankönyvek 
jegyzékét, annak megjelölésével, hogy hol és mikor jelent meg a 
könyv bírálata.

2. Necsak az első kiadások bírálatai tétessenek közzé, hanem a 
későbbi kiadások bírálatai is.

3. A most fogalomban levő, de újabb kiadásaikban még meg 
sem bírált könyvek mihamarabb adassanak ki bírálatra.

Az 1. javaslatot elfogadom, s szükségességét a megelőzők
ben magam is hangoztattam. A 2. javaslatra nézve más az állás
pontom, amiről a megelőzőkben már nyilatkoztam, s amire végül 
mégegyszer visszatérek. A 3. indítvány immár tárgytalan, mert annak 
dolgában a miniszter 1911. évi 16,593. sz. a. kiadott rendeletében 
már intézkedett.

4. Maradjon titokban, hogy kinek adatott ki valamely könyv 
bírálatra ; de másfelől közöltessék minden esetben az approbálást 
ajánló vagy megtagadó bírálónak neve, ha bírálata elkészült.

Ez az indítvány nehezen érthető ; belőle azt lehet következtetni, 
mintha újabban a bíráló neve bírálatának kinyomatását megelőzőleg 
nem volna hivatalos titok, minek következtében az illető bíráló mun
kája közben a szerző vagy kiadó részéről befolyásoltatnék. Ha ez így 
van — amit nem akarok hinni — akkor erről a Szabályzat nem 
tehet, akkor ez annak az ügye, aki az indiszkréciót elköveti, s ellene 
§-okkal nem lehet semmit sem tenni.

5. Legyenek a hivatalos bírálók szakképzett, lelkiismeretes, 
minden érdektől ment tanító-egyének.

Ez az indítvány indirekte súlyos váddal illeti az eddigi tan
könyvbírálókat, olyannal, amelyet konkrét adatok híján mérlegelni 
nem lehet. Az ügy tanulmányozása során azt a képet nyertem, hogy 
bár sok Ízben találkoztam kifogásolható bírálatokkal, de a hivatalos 
bírálók szakképzettségében, lelkiismeretességében nem volt alkalmam 
kételkedni, s ha érdekeltségükről esett szó, ez a vád mindenkor 
a póruljárt szerző részéről tétetett. Az 1896 óta napjainkig fel
szaporodott bírálatok rengeteg halmazában akad sok selejtes munka,
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de tagadhatatlanul sok benne az érdemes, lelkiismeretes és irodalmi 
színvonalon álló munka is. Különben az a követelmény, hogy a bíráló 
szakképzett, lelkiismeretes és minden érdekeltségtől mentes legyen, 
magától értetődő követelmény, melyet a Szabályzatban kimondani 
fölösleges volna, annyival inkább, mert puszta kimondása is megbé- 
lyegezőleg festene a Szabályzat végrehajtásával szemben.

6. A tankönyv új kiadása csak oly bírálónak adassák ki bírá
latra, aki a könyvet az iskolában maga is használta.

Ebben az indítványban van némi igazság, mely azonban nem 
abszolút értékű, mint azt ennek az 5. indítvánnyal való egybevetése 
is mutatja. Elfogadása a bírálók megválasztása körül föltétlenül szük
séges szabadságot korlátozná. A bírálattal való megbízás bizalmi kér
dés, melyben korlátozásoknak nincs helye.

7. Indíttassák meg egy folyóirat, amely középiskolai kérdéseken 
kívül tankönyvbírálatokkal is foglalkozzék.

Ilyen folyóiratok vannak, s újakat megindítani igen bajos 
volna. Az indítvány szerint tehát a folyóiratoknak tankönyvbírálatok
kal is kellene foglalkozniok. Megelőzőleg már rámutattam arra, hogy 
miért nem foglalkoznak tankönyvbírálatokkal. A hivatalos bírálatok
kal szemben ellenbírálatokat minden megkérdezés nélkül bárki írhat. 
Nézetem szerint a hivatalos eljárással szembehelyezkedő ilyen nem 
hivatalos eljárás nem alkalmas arra, hogy az elsőnek tekintélyét 
emelje, a beléje vetett bizalmat megerősítse; sem arra nem alkalmas, 
hogy a kérdést bármely irányban előbbre vigye ; de igen alkalmas 
arra, hogy vége-hossza nélküli herce-hurcák induljanak meg s las- 
sankint miud több, erre érdemes és hivatott embernek elvegyék a. 
kedvét attól, hogy tankönyvbírálatot vállaljon.

Ez utóbbi körülmény az ügyek intézését nagyban megnehezítené, 
hiszen ma sem bővelkedünk még az olyan, az 5. indítvány követel
ményeit kielégítő szakemberekben, akik a hivatalos bíráló babérjaira 
túlságosan áhítoznának. A valóban hivatottak vagy egyáltalán nem 
kaphatók e feladatra vagy nem szólíthatók fel, mert maguk is tan
könyvírók. Ha pedig az a kérdéses folyóirat a hivatalos eljárásnak a 
nagy nyilvánosság előtt való ellenőrzését, felülbirálatát célozná, akkor 
a hivatalos eljárás csakhamar teljesen diszkreditáltatnék, ami senkinek 
sem áll érdekében, legkevésbbé az iskolának, s ami ellen első sorban 
a végrehajtó hatalomnak kellene tiltakoznia.

Mindezekután nem marad más tennivalóm, mint saját nézetei
met összefoglalni és konkrét javaslatok alakjában előterjeszteni.

A tankönyvek engedélyezésének kizárólag az egyéni bírálatra 
és korlátlan nyilvánosságra alapított eljárása, melyre a külföldön 
példa sehol sincs és melynek terére a kormány a tanügyi közvéle
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ménynek nyomása folytán lépett, a vele kapcsolatos, tisztán adminisz
tratív eljárással egyetemben határozottan elégtelennek, sőt némely 
tekintetben károsnak bizonyult. Leszállította a tankönyvirodalom 
színvonalát, megengedte, hogy a tankönyvek mértéken felül elszapo
rodjanak, hogy a terjesztés körül kifejtett élelmességnél vagy egyéb 
okoknál fogva a selejtes könyvek a valóban jókat kiszorítsák, nem 
gátolhatta meg azt, hogy a tankönyvek ügye az iskolán kívül álló 
érdekek ütközőpontjává váljék, s minden érdeket inkább szolgált, 
mint az egyedüli jogosat, az iskola érdekét. Ennélfogva nézetem sze
rint a kizárólag egyéni bírálat alapjára helyezkedő adminisztratív 
eljárás és a korlátlan nyilvánosság mellőzendő.

A megállapítandó új eljárásban teret kell engedni az egyéni 
bírálatnak is, amennyiben minden egyes esetben ennek kell a dön
tést előkészítenie, hogy az szakértői véleményen alapulhasson. Korlá
toltan teret kell engedni a nyilvánosságnak is, amennyiben az eljárás 
folyamán fellépett mozzanatok, a szakértői bírálat, a döntés és meg- 
okolása, az érdekeltekkel közöltetnek s belátásukon forduljon meg 
az, vajon a döntéssel a nyilvánosság előtt pörbe kivánnak-e szállani ?

A döntést a következetesség s az elbírálás egyöntetűsége érde
kében célszerűen szervezett testületre, s ennek keretén belül előadókra 
kell bízni ; mert csak így védhetők meg az iskola és a tanítás maga
sabb érdekei az üzleti érdekekkel szemben, csak így lehet az eljárás
ban kontinuitást, következetességet biztosítani.

Gátat kell vetni a tankönyvtúltermelósnek, s módot kell nyúj
tani arra, hogy a valóban érdemes tankönyvek a selejtesek jogosu
latlan versenyétől megszabaduljanak. Ennélfogva az ügy rendezésének 
első lépése egy általános tankönyvrevizió legyen, amelyre a jelenleg 
érvényben levő Szabályzat 12. §-a is módot szolgáltat.

Az engedélyezett tankönyvek könnyen kezelhető módon nyil- 
vántartandók, használatbavételük körülményei pedig szigorúan ellen- 
őrzendők. A megokolhatatlan változtatások megakadályozandók, vala
mint az új kiadásoknak ugyancsak megokolhatatlan változtatgatásai elé 
korlátok állítandók.

#

Ez általános szempontok közül részletesebben csupán a bírá
lati eljárásról s a nyilvánosság igénybevételéről kívánok nyilatkozni. 
Ügy vélem, hogy a bírálati fórum egy Központi 1'ankönyvl) ír áló 
Bizottság volna, melyet alkalmas szakemberekből korlátolt időtar
tamra a miniszter állít össze egyéb, már működésben levő Tanácsok 
mintájára. A tankönyv engedélyezését a kiadó kérné, tehát e tekin
tetben az eddigi szokást kellene követni. A benyújtott könyvet a 
Bizottság ügyvezető elnöke referálás céljából a tanácstagok egyikének, 
mint szakreferensnek adja ki, aki az egy-ugyanazon szakmához tar
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tozó tankönyvirodalmat állandóan nyilvántartja és megfigyeli, s ekként 
az engedélyezés körüli eljárásban a folytonosságot képviseli. A szak- 
referens a Bizottság legkpzelebbi ülésén javaslatot terjeszt elő arról, 
hogy a könyv melyik két szakembernek adassék ki bírálatra. E ja
vaslat fölött a Bizottság határozna, mindenkor tekintettel arra, hogy 
a bírálók egyike egy a gyakorlat terén működő szakférfiú legyen.

A bírálatok beérkezte után a szakreferens tenne ismét jelentést 
a Bizottságnak s a bírálatok alapján — de esetleg azok ellenére is — 
megokolt javaslatot.

A Bizottság az ügy megvitatása során kétes esetekben a hatá
rozathozatalt elhalaszthatja s elrendelheti, hogy a könyv s a rávonat
kozó bírálatok másolatai a Bizottság mindegyik tagjának rendelkezé
sére bocsáttassanak.

Ha a bírálatok kedvezőtlenek s a szakreferens is az elutasítás 
mellett foglal állást, akkor határozathozatal előtt a bírálatok máso
latai megküldetnónek a könyv benyújtójának, s a szerző felhívandó 
volna arra, hogy záros határidőben nyújtsa be ellenészrevételeit, 
melyek azonban kizárólag a bírálatokban foglalt kifogásokra vonat
kozzanak. Beérkeztük után a szakreferens az ellenészrevételeket is 
előterjeszti a Bizottságnak s csak azután kerül a sor a határozat- 
hozatalra. A Bizottság mindig névszerinti szavazással és absolut 
többséggel hozza meg határozatait, melyek alapján a miniszter a 
kérdéses könyvet a hivatalos jegyzékbe fölvétetni rendeli, illetőleg a 
könyvnek a hivatalos jegyzékbe való fölvételét megtagadja.

A Bizottság elnöksége gondoskodnék arról, hogy a döntésnek 
alapul szolgált bírálatok, jelentések és a hozott határozat megokolása 
a miniszteri döntés bekövetkezte után a könyv benyújtójával közöl
tessenek, s a benyújtónak szabadjában áll azokat nyilvánosságra 
hozni, de mindenesetre egész terjedelmükben, nehogy tendenciózus 
közlések váljanak lehetségesekké.

A tervezet megokolásába nem bocsátkozom, annál kevésbbé, 
mert hiszen az előrebocsátottak sok tekintetben megokolásnak is 
vehetők. Csupán azt jegyzem meg, hogy az ajánlott eljárás minden
esetre hosszadalmasabb és költségesebb, mint a jelenleg érvényben 
levő, s hogy a megvalósításnak sok, különösen személyi akadályok 
állanak útjában. Ámde az ügy érdekében az ilyen akadályokkal szá
molni kell és arra is törekedni kell, hogy leküzdessenek. Csakis körül
tekintő és vállvetett munkával lehet a sikert biztosítani, s ha e szem
pontból némi hasznavehetőt produkáltam, akkor fáradságos munkámat 
nem tekintem teljesen meddőnek. B ozóky E ndre.
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A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ÉS AZ ENTWURF.

— Felolvasás a M. P. T.-ban 1914 nov. 21-ón. I. közlemény. —

A sárospataki gimnáziumot, mint a sárospataki főiskola egyik 
alkotó elemét találta az ausztriai kormánynak az a rendelete, mely 
ezt az intézeti ágat az Entwurf szellemében s annak követelményei 
szerint való átalakulásra hívta fel. Csak természetes volt, hogy a 
sárospataki tanintézet, mint egész múltjában s történeti fejlődésében 
egységes főiskola, a maga egészében együtt küzdött gimnáziumával, 
a körülmények szerint most az Entwurffal szemben, majd az Entwurf 
által megkívánt elvek, eszmék, tanügyi és. iskolai követelmények 
megvalósításáért. Ennek a küzdelemnek ismertetése a tárgya érteke
zésemnek.

*

A sárospataki főiskola 1848—49. évi szabadságharcunkból — a 
harc mezejére nagy számban kivonult tanítványaival és tanárával — 
kivette a maga köteles részét.1 A harc alatt és annak utána is, tanít
ványai számában igen elerőtlenedett s jövedelmében is meggyengült, 
mikor meg az elnyomatás szomorú időszaka elkövetkezett, a főiskolá
nak még a diadalmas hatalom keze súlyát is meg kellett éreznie.

A szabadságharc elnémítása és az ostromállapot elrendelése 
után, mikor a reakció területileg is a maga céljai szerint elhelyez
kedett, felosztván az országot öt (budapesti, pozsonyi, soproni, kassai 
és nagyváradi) kormányzósági kerületre, mikor a katonai diktatúra 
polgári abszolutizmussá volt átalakulóban, Thun Leó vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter — Haynau táborszernagynak, a császári had
sereg magyarországi parancsnokának álarca alatt még a lelkiisme
reti szabadságot is üldözőbe vette. 1850 február 10-én jelent meg 
ugyanis Haynaunak az a rendelete, mellyel felfüggesztette a hazai 
protestáns egyháznak s ezzel együtt a gondozása és felügyelete alatt 
álló protestáns tanintézeteknek is autonómiáját. E rendelet kiadása 
nyiltan és bevallottan főleg azért történt, hogy a protestáns egyház 
abból a nehéz helyzetéből kiemeltessék, melybe «némely elöljáróinak 
hivatalos hatalmukkal, pártcélokra való visszaélése és a népnek láza
dásra csábítása által» jutott.2 A kilenc kemény pontba foglalt rende-

1 Az 1848—49. évi szabadságharc és a sárospataki főiskola. Prot. 
Szemle 1912.

2 Főiskolai és egyházkerületi levéltár B. szekrény LXXI. fiók 
32349. sz. okmány, Haynau rendelete.
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let első sorban is felfüggesztette a helvéthitvallású protestánsoknál 
az egyházkerületi gondnokok működését s ezzel egyetemben a sáros
pataki főiskola gondnokainak hivatalát is, minthogy itt az egyház
kerületi gondnokok egyúttal a főiskola kurátorai is voltak. Eltiltotta 
a rendelet, egyebek között, a gyűléseknek és a választási eljárások
nak minden nemét s éppen csak annyit engedett meg, hogy a szu
perintendens, néhány bizalmi férfiú közreműködésével tartandó «tanács- 
kozmányon», irányíthassa az egyház kormányát s intézhesse az isko
láknak főleg adminisztratív ügyeit.

A kultuszminiszter Haynau e rendeletének kiadatásával közvet
lenül ugyan még nem avatkozott bele a sárospataki főiskola ügyeibe, 
noha erős akadályokat állított élete normális folyása elé. E rendelet 
visszavonása s a protestáns egyház és iskolák autonómiájának vissza
állítása érdekében a tiszáninneni egyházkerület 1850 június 20. kez
dődött tanácskozmányából (15. sz. határozat) intézett feliratot a kato
nai parancsnoksághoz s egy év múlva az uralkodóhoz is (1851., 
34. sz. hat.), anélkül azonban, hogy feliratait, egyelőre legalább, siker 
kísérte volna.

A kormány különben a felekezeti s közelebbről a protestáns 
iskolák ügyeibe való közelebbi beavatkozásra a következő alkalmat 
használta fel.

Az uralkodó még 1849 október 29. kelt elhatározásával mind az 
öt polgári igazgatási, illetőleg a későbbi öt katonai kerületi parancs
noksággal kapcsolatban egy-egy iskolai vagy tanügyi hatóság szerve
zését rendelte el, megfelelő számban kinevezett iskolai tanácsosokkal. 
A főiskola vezetőségét 1850 közepén értesítették arról, hogy a kassai 
kerületi katonai parancsnokság körében szervezett iskolai hatóságot, 
melynek hatáskörébe osztatott be a sárospataki főiskola ellenőrzése, 
kikből alakították meg : elnöke Surceny Frigyes császári főbiztos 
volt, fizetéses tanácsosainak pedig Plath János kassai jogtanárt és 
Tomasek Pál lőcsei ev. lyceumi tanárt nevezték ki s elébbit a katho- 
likus, utóbbit pedig a protestáns tanintézetek felügyeletével bízták 
meg. Ezenkívül e tanügyi hatóság létszámába neveztek ki még öt, 
fizetés nélküli iskolai tanácsost is. A megalakult tanügyi hatóság 
aztán kinevezésének bejelentésével felhívta a főiskola elöljáróságát, 
hogy minden olyan tanügyi jelentést és előterjesztést, melyet addig 
a helytartótanácshoz küldött, ezentúl közvetlenül hozzá terjesz- 
szen fel.1

A kassai tanügyi hatóság azzal kezdette meg a sárospataki 
főiskola tényleges ellenőrzését, hogy Tomasek Pál tanácsosa már

1 U. o. B. LXXI. 32468. sz. a. H ivatalos jelentés.
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1850 július havában, nyomban az iskolai vizsgálatok bevégződése 
után megjelent a főiskolában s alaposan megtekintvén ott mindent, 
látogatásának befejeztével értekezletre hivatta egybe a főiskola egész 
tanári karát. Az értekezleten előadást tartott az Entwurf der Organi
sation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich tartalmáról, 
céljáról és jelentőségéről és azt a kérdést intézte a tanári karhoz, 
hogy akarja-e és lehetségesnek tartja-e, hogy a főiskola főgimnáziuma 
az Entwurf kívánalmai szerint átalakíttassák s ezzel a nyilvános jel
legű tanintézetek sorába felvétessék. Mert ha az átalakításra a jó
akaró hajlandóság egyébként megvolna s azt csak a tanintézet anyagi 
állapota akadályozná, Tomasek előre is felajánlotta közbenjárását 
arra, hogy a főiskola állami segélyben részesüljön.1

A tanári kar, a főiskolának az egyházkerülethez való jogviszo
nyánál fogva, a tanácsos felhívására azt az egyedül helyes feleletet 
adta, hogy a sárospataki főiskola, a maga egészében s alkotó részei
ben is, a tiszáninneni egyházkerület tulajdona lévén, ennek jog- és 
hatáskörébe tartozik a főiskolában a tanítás és tanulás módjának és 
rendszerének meghatározása s így ezt illeti meg az elhatározás joga 
is a sárospataki gimnáziumnak az Entwurf szellemében történő eset
leges átalakítására.

Tomasek e nyilatkozatból kétségtelenül meggyőződhetett afelől, 
hogy a pataki gimnáziumnak az Entwurf szerint való átszervezése 
nemcsak a főiskola tanári karától függ s minthogy az Entwurf elfo
gadására, egyelőre legalább, a tanári karban nem mutatkozott nagyobb 
hajlandóság : a tanácsos — küldetésének sikere érdekében — Miskol- 
czon magát az egyházkerület superintendensét : Apostol Pált is fel
kereste, kinek kezébe volt letéve ekkor, Haynau rendelete értelmében 
s, az ostromállapot tartama alatt az egyházkerület kormánya. Toma
sek tisztelkedése, valamint a főiskolában tett látogatása a superinten- 
dens előtt egyelőre csak «históriai tudásul szolgált,2 minthogy nézete 
szerint az Entwurfnak a pataki gimnáziumban való esetleges alkal
mazása kérdésében be kell várni, míg az egyházkerület, mint a fő
iskola főhatósága a maga utján kerestetik meg. A szuperintendens 
egyébként felhívta a főiskola tanári karát, hogy az Entwurfot tanul
mányozza át.3

1850 utolsó felében már a magyarországi katholikus középisko
lákra nézve az Entwurf alkalmazásának ügye, jóformán az egész 
vonalon, befejezést nyert, amennyiben rendeletileg meg volt már

1 U. o. B. LXXI. 32539. A rektor-professor hivatalos jelentése.
2 U. o. B. LXXI. 32554. sz. o. Apostol leirata a rektorhoz.
3 Ugyanott B. LXXI. 32506., 32507., 32577. sz. o.
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állapítva, hogy melyek közülök a nyilvános főgimnáziumok, melyek 
az algimnáziumok s némelyiket már be is záratták. Most már a 
protestáns s közelebbről a református középiskolákra került a sor. 
És Apostol szuperintendensnek s a pataki tanári karnak nem sokáig 
kellett várniok a hivatalos megkeresésre. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter u. i. már ez év szeptember 7-én felhívja a főiskolát, hogy 
amennyiben a gimnáziumot továbbra is nyilvános tanintézetnek 
akarja tekintetni : már az 1850/1. iskolai év folyamán akként készítse 
elő, hogy benne az 1851/2. iskolai évben az Entwurf rendelkezései 
szerint való oktatás minden tekintetben életbe léptethető legyen, 
mert ettől tétetik majd függővé az intézet nyilvánossági jellege s 
az államérvényes bizonyítványok kiadásának a joga is.1 Ugyané fel
hívásában kötelezte a miniszter a főiskolát arra is, hogy gimnáziumá
ban a német nyelvet rendes tantárgyként taníttassa s emellett a szláv 
nyelv alapos tanításáról is gondoskodjék.

A tanári kar a miniszter felhívásának formájából s tartalmából 
most már kétségtelenül meggyőződött arról, hogy az osztrák kor
mány Magyarországon is az egész közoktatási rendszer uniformizálá
sát tűzte ki céljául s a magyar középiskolákban is — úgy a tantár
gyakra, mint azok anyagára és tanítási módjára nézve — ugyanegy 
normának a követését akarja keresztülvinni. Be kellett látnia ezt any- 
nyival inkább, mert nemsokára azután megérkezett a főiskolába a 
kormánynak az az, egyelőre ideiglenesnek nevezett, rendszabálya is, 
mely megengedte ugyan, hogy a protestáns felekezetek jogakadémiá
kat is tarthassanak fel, de csak olyanokat, amelyek szintén a köz
oktatási kormány feltételei szerint vannak szervezve.2

A kormány egyébiránt, mint azt az egykorú iratok tanúsítják, 
nem akart directe el inmediate beleavatkozni a protestáns középisko
lák ügyeibe. Egyelőre egyszerűen csak nyilatkozattételre hívta fel 
azokat: akarják-e, hogy a jövőben nyilvános jellegű, az állami isko
lákkal egyrangii s azok jogaival felruházott tanintézetek legyenek ? 
És ha igen, akkor szervezkedjenek az Entwurf kívánalmai szerint, 
mert máskülönben iskolai bizonyítványaiknak állami érvénye nem 
lesz. A kormány számítása és célja világos volt. Azokat a tanintéze
teket u. i., amelyek államérvényes bizonyítványokat nem szolgáltat
hatnak ki, tanítványaik nyilván elhagyják s így rövid idő lefolyása 
alatt elnéptelenedvén, maguktól megszűnnek.

A főiskola tanári kara különben már az Entwurfra vonatkozó 
felhívás előtt is érezte a sárospataki gimnázium tanítási rendszeré-

1 U. o. B. LXXI. 32666. sz. o. A v. és k. miniszter rendelete.
2 U. o. B. LXXII. 32812. sz. o. A kassai főispán irata.
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иек akkori hiányait s annak megjavítására még 1847-ben lépéseket 
is tett Új tantervet készíttetett, mely az Entwurftól főképpen csak 
a tanárok száma és a görög nyelv tanításának mértéke tekintetében 
különbözik.1 így aztán, mint a főiskola akkori rektora írja, a gimná
ziumnak az Entwurf szerinti reorganizálása «inkább formális, mint 
materiális» lett volna. Az új tanterv életbeléptetését azonban a közbe
jött nagy események megakadályozták. A főiskola tanári karában és 
szuperintendensében ezek után az Entwurffal szemben megnyilvánult 
idegenkedést főleg a főiskola autonómiájának féltése ébresztette fel a 
kormánynak a főiskola ügyeibe való beavatkozása miatt, minek nyil
vánvaló bizonyítékait abban is látták, hogy rendeletéit s leiratait, az 
egyházkerületi kormány megkerülésével, közvetlenül a főiskola hely
beli igazgatóságához küldte. Növelte a bizalmatlanságot a kormány 
szándékával szemben az a rendelet is, melyben a közoktatásügyi mi
niszter a sárospataki gimnáziumot, ezt a színtiszta magyar ajkú tan
intézetet ismételten is arra hívta fel, hogy a német nyelv mellett 
még a szláv nyelvet is kötelező tantárgyként taníttassa/2

A miniszter a főiskolának nem engedett valami hosszabb időt 
az Entwurf elfogadásán való töprengésre. A kassai iskolai hatóság 
utján ismételten is felhívta a főiskola igazgatóságát, nyilatkozzék arra 
nézve: «akarja-е, hogy a sárospataki gimnázium nyilvános taninté
zetnek tartassék és ami ennek a feltétele : akarja-e ezt a tanintézetet 
az Entwurf szerint reorganizálni?3 1851 január 10-án kelt leiratá
ban pedig figyelmébe ajánlván a főiskolának azt, hogy már a szom
szédos kassai gimnázium is reorganizáltatott s a következő iskolai 
évben különben is mindazoknak a középiskoláknak a miniszteri tan
terv szerint át kell alakulniok, amelyek a nyilvánossági jogra igényt 
tartanak, azzal a felhívással küldi meg mintának a kassai gimná
zium átalakításáról szóló értekezlet! jegyzőkönyvet, hogy azt a tanári 
kar, továbbá az elöljáróság és a fenntartó hatóság olvassa át s már
cius 15-éig határozatban állapítsa meg azt a módot, amely szerint a 
pataki gimnáziumot reorganizálni óhajtja s idevonatkozó tanácskozási 
jegyzőkönyvét küldje fel a miniszterhez.4

A főiskola rektora a felhívásra, ebből az alkalomból is, azt a 
természetes feleletet adta, hogy az Entwurf által kívánt reform meg
valósítása a sárospataki gimnáziumban nem egyedül a főiskola hely
beli igazgatóságától és annak tanári karától vagy a tiszáninneni egy- *

* U. o. B. LXXI. és LXXtI. 3-2539. és 32935. ez. o.
a U. о. B. LXXI. 32703. LXX1I. 32935.
:t U. о. B. LXXI. 32935. sz. o. A rektor jelentése.
4 Ugyanott B. LXXI. 32712., 32713. sz. o.
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házkerülettől, hanem az összes hazai protestánsok egyetemének, mint 
a protestáns tanintézetek tulajdonának törvényes módon és formában 
hozott határozatától függ. A tiszáninneni egyházkerület egyébként a 
pataki gimnázium reorganizációját készséggel fogja eszközölni, csak
hogy adassák neki idő és mód arra, hogy elsősorban is egyházkerü
leti közgyűlés legyen tartható.1 A jogtanár-rektor eme nyilatkozatá
nak annál nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk, mert később a 
református egyházkerületek általában erre az elvi álláspontra helyez
kedtek az Entwurffal szemben folytatott küzdelmükben.

Időközben a főiskolai tanári kara elkészítette részletesen meg
indokolt véleményét az Entwurfra nézve,2 egybeállította a főiskola 
vagyonkimutatását is, melyet a miniszter utóbbi leirata következté
ben készített el s amelynek eredménye szerint a főiskola anyagi 
állapota úgy a gimnázium reorganizációját, mint általában a főiskola 
tanügyi állapotának fellendítését minden vonalon lehetővé teszi. Szé
les körvonalakban megrajzolta a tanári kar egyúttal a főiskola jövendő
beli helyzetének rózsás képét is, amely szerint a főiskolában teljes 
gimnáziumon kívül három akadémiai fakultás ú. m. bölcsészeti, theo- 
lógiai és jogi lenne.3

Tanügytörténeti szempontból is érdekes, hogy a sárospataki 
tanári kar — főleg az egyház és az iskola autonómiájára való tekin
tetből — az Entwurffal szemben minő ellenvetéseket támasztott.

Az Entwurf bevezető rendelkezései értelmében gimnáziumok 
szervezése, megnyitása, valamint a törvény által megkívánt feltételek 
hiányában azoknak megszüntetése is a minisztérium hatáskörébe 
tartozik ; a tanári kar ítélete szerint az Entwurf ez intézkedése ellen
tétben áll az 1791. évi XXVI. t.-c.-kel, mely a protestáns egyháznak 
már biztosította ugyanezeket a jogokat. Sérelmes az Entwurf 11. §-a 
is, mely a felekezeti gimnáziumokban csak olyan képzettségű és 
képesítésű igazgatók és tanárok alkalmazását engedélyezi, akik mint 
ilyenek az állam gimnáziumában is működhetnének ; az idézett tör
vénycikk ugyanis a protestánsoknak is kétségbevonhatatlan jogokat 
biztosít igazgatók és tanárok szabad választására is. Kifogást emel
nek az 53. § ellen, mely az iskolai esztendő beosztását állapítja 
meg, továbbá az 54. § 7. pontja ellen is, mely úgy intézkedik, hogy 
csak miniszteri leg approbált tankönyvek használhatók ; az előbbi

1 U. o. B. LX X II. 32783. sz. o. A rek tor hivatalos jelentése.
2 U. o. B. LX X II. 32993. sz. о. «A m iniszteri tantervre vagy E n t

wurfra vonatkozó s a sárospataki főiskolában a tanrendszer átalakítását 
tárgyazó véleménye a tanári karnak.»

3 U gyanott B. LXXII. 33089. A rektor iskolai évi beszámolója.
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intézkedés a protestáns tanintézeteknek azzal a régi gyakorlatával, 
hogy magok részére önmaguk szabták meg a munkabeosztást, az 
utóbbi pedig a tanítási szabadsággal ellenkezett. Az 55. § a tanesz • 
közgyűjteményekre való felügyeleti jogot kizárólag az igazgatóra ru
házza ; ez az intézkedés viszont az egyházkerület, mint iskolai főha
tóság jogkörébe avatkozik bele. A 104. § 3. pontja, mely a tanárok 
végleges alkalmazását miniszteri megerősítéstől teszi függővé, szintén 
ellenkezik a fent idézett törvénycikk szellemével.

A tanári kar egyébiránt, az elvi kifogásainak hangsúlyozása 
mellett, az Entwurf alkalmazása ellen nem tesz erősebb kifogást a 
következő két feltétel alatt : i. ha annak tanrendjébe az osztrák tör
ténet és osztrák statisztika helyett a magyar történet tanítása véte
tik fel és 2. ha nemzeti nyelvünk tanításának lehetősége a gimná
zium mindenik osztályában biztosíttatik.

Míg ezek történtek, azalatt a négy magyarországi ref. egyház- 
kerület szuperintendensei, egymásközti levélváltás utján, a kormány
nak az egyházat és az iskolákat támadó hadjáratával szemben a 
sikert inkább biztosító egységes eljárásban : egyházkerületenként
tanácskozmányok tartásában s azok kebeléből alakított küldöttségek
kel az uralkodó elé j árulásban állapodtak meg. Az egyesült küldött
ségek azt a megbízatást kapták, hogy a kerületek feliratait, az egy
ház és az iskola sérelmeinek orvoslása érdekéből, nyújtsák át az 
uralkodónak.

A tiszáninneni egyházkerület a maga tanácskozmányát, Haynau 
idevonatkozó rendelete által megjelölt korlátok között, 1851 május 
hó 6-án tartotta meg Miskolczon. Itt a szuperintendensek közös meg
állapodása értelmében, egyakarattal elhatározták, hogy Haynau ren
delete ellen s az egyház és iskola önkormányzati jogainak vissza
állítása érdekében feliratot intéznek az uralkodóhoz, azt deputáció 
utján juttatják elébe s nyomban meg is választották a küldöttség 
tagjait. (34. sz. hat.) És mint aki jól végezte a dolgát, az egyház- 
kerület bevégezte a maga tanácskozásait, anélkül azonban, hogy a 
főiskolai tanári karnak a gimnázium, továbbá a jogakadémia s álta
lában az egész főiskola átszervezésére vonatkozó fontos előterjeszté
seit, a szuperintendens kérő szava ellenére, még csak fel is olvastatta 
s az Entwurf el vagy el nem fogadása ügyében érdemi határozatot 
hozott volna. A tanácskozmány e feltűnő eljárásának magyarázata, 
a szuperintendens és az akkori főiskolai rektor-professzor egyező 
véleménye szerint, abban volt, hogy az egyházkerület gondolkozása 
szerint a főiskola gimnáziumainak a kormány által kiadott tanrend
szer szerint való átalakítása — minthogy a protestáns tanintézetek 
protestáns közkincset alkotnak — csak úgy történhetett volna meg,

36*
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ha ez az eljárás a hazai protestánsok önkormányzati jogaival össze
egyeztethető lett volna. Ennek eldöntése pedig csak a magyarországi 
protestánsok egyetemes gyűlésen történhetett volna meg. minek meg
tartását Haynau rendelete eltiltotta.1 Emellett aztán a tanári kar és 
a szuperintendens is abban a reménységben volt, hogy ha az egyház 
önrendelkezési jogát visszanyerheti, akkor ez a felügyelete és párt
fogása alatt álló tanintézetekre is vonatkozik.

A másik három egyházkerület közül a dunamelléki és a dunán
túli ref. egyházkerület lényegében a tiszáninnenivel teljesen egyező 
határozatot hozott. Mind a kettő feliratot intézett az uralkodóhoz az 
egyházi és iskolai sérelmek ügyében s küldöttségeket alakított a fel
irat átnyujtására.2 A tiszántúli egyházkerület azonban az utolsó pil
lanatban elpártolt a közös egyetértéssel megállapított mozgalomtól s 
tanácskozmányában egyhangú határozattal mondta ki, hogy az egy
házi és iskolai autonómia visszanyerésére egyedüli bizalmát Gerin
gerben, Magyarország akkori teljhatalmú polgári biztosában s külö
nösen ennek ama leiratában látja, melyben a főbiztos az egyház- 
kerület szuperintendensének Ígéretet tett, hogy az államhatalom és a 
protestáns egyház közt felmerült konfliktus elenyésztetésére közben
jár. A tiszántúli kerület nem csatlakozott azért további eljárásában a 
másik háromhoz, hanem várakozó álláspontra helyezkedett s Geringer- 
től kérte a sérelmek orvoslásának előkészítését.3

A tiszántúli — legnagyobb és legnépesebb — egyházkerületnek 
s az ő hivatalban legidősebb szuperintendensének elszakadása a közös 
küzdelemtől annyival sajnálatosabb volt, mert ez a jelenség az egy
ház és az iskola sorsáért aggodók lelkében azt a fájó gondolatot 
ébresztette fel, hogy ez magának a jobb sorsra érdemes küzdelem
nek a sikertelenségét fogja maga után vonni. És az aggodalmaskodók 
borús sejtése hamarosan valóra is vált. A harmadik hadtest parancs
noksága u. i. már június végén értesítette az érdekelt szuperinten- 
seket, hogy a református egyházkerületek által megválasztott s hozzá 
bejelentett küldöttségeknek Bécsbe menetelét s felirataikkal az ural
kodó elé járulását eltiltja, azzal az indokolással, hogy az egyházi 
sérelmek ügyében a 3. hadtest parancsnokságához s az iskolákra 
nézve külön a v. és k. miniszterhez kellett volna folyamodniok.4

A hadtestparancsnokság e döntése után az egyházkerületek 
ügye s az iskoláknak, köztük a pataki gimnáziumnak, sorsa is vissza-

1 U. o. B. LXXII. 33069., 33100. sz. o.
2 U. o. B. LXXII. 32945., 32946., 33050., 33051. sz. o.
3 Ugyanott B. LXXII 33011., 33012. sz. o.
4 U. o. B. LX XII. 33166., 33167. sz. o. Értesítő e döntésről.
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■esett előbbi szomorú állapotába, hol is Apostol szavai szerint most 
már «az aggodalom nagyobb lehet, mint volt, iskolánk jövője miatt.1

Az a körülmény, hogy az egyházkerület utóbbi tanácskozmánya 
nem hozott érdemi határozatot a sárospataki gimnázium reorganizá
ciójára, igen nehéz helyzetet teremtett a főiskolára, mert a tanügyi 
hatóság ismételten is sürgető felhívást intézett a főiskola igazgató
ságához azért, hogy végre is nyilatkozzék a gimnázium átalakítására 
nézve.2 Súlyosította a helyzetet az is, hogy a miniszter kiadta ren
deletét «az érettségi vizsgálatoknak Magyarországban, Szerbiában és 
a temesi bánságban az 1851-iki iskolai évben való megtartása iránt». 
Ennek értelmében azok a tanulók, akik már 1851. valamelyik Közép
iskolát elvégezték s rendes hallgatókul valamelyik egyetemre vagy 
felsőbb szakiskolára óhajtanak beiratkozni, államén'ényes érettségi 
bizonyítványt tartoznak szerezni.3

Ily nehéz helyzetben, mikor a főiskolát már nemcsak a minisz
ter és a tanügyi hatóság, hanem még a taníttató szülék és a tanít
ványok is nyugtalanították a gimnázium átalakításáért, — abból a 
méltán tekintetbe veendő érdekből, hogy a pataki gimnázium növen
dékei ne kényszeríttessenek más tanintézetben és idegen vizsgáló 
bizottságok előtt tenni érettségi vizsgálatot,4 — a szuperintendens 
szeptember 23. Miskolczra újból ehk. tanácskozmányt hívott egybe, 
melynek «kizárólagos feladata» a főiskola jogakadómiájának s főkép
pen és első sorban gimnáziumának átalakítási ügye volt. Itt a tanári 
kar szervezkedési tervének részletes letárgyalása után, határozatilag 
kimondták, hogy a pataki gimnáziumot minden tekintetben az Ent
wurf követelményei szerint reorganizálják s e határozatot, az átala
kítási tervezetet mellékelve — de a terv keresztülvitelére megkiván- 
tató vagyoni állapot feltüntetése nélkül — azzal a kérelemmel ter
jesztették a miniszter elé, hogy a sárospataki gimnáziumot vegye fel 
a  nyilvános jellegű tanintézetek sorába.5 E llend J ózsef.

1 U. o. B. LXXII. 33100. sz. o.
2 U. o. B. LXXII. 31977. sz. o. Az iskolai hatóság sürgető leirata.
3 Ugyanott B. L X II. 33005. A miniszter rendelete.
4 U. o. B. LXXII. 33153. sz. o. A rektor felirata a superintendenshez.
5 1851. szept. 23. ehk. jzkv. 74. pontja, s a ltárban 33204. sz. o.



IRODALOM.

E. G. Ш еек : D ie  G estalt d es V o lk ssch u lleh rers  im  L ied , im
R om an  u n d  au£ der B ühne. Eine literarisch-kritische Studie.
Wien, 1914. Pichlers Wwe. 8°. XIII +  154 1., 215. M.

Egyéb hasonló kísérletek után, melyek az iskolai életnek mint 
szépirodalmi tárgynak földolgozására vonatkoznak, melyek közt rész
leges magyar kiséri et is akad (Imre Sándor: Az iskola a szín
padon. Kolozsvár, 1905.) s melyek közül főleg Wohlrabenak elő
ször 1898-ban megjelent könyvét (Der Lehrer in der Literatur. 
3. Aull. Osterwieck, 1905.) említem meg, E. G. Шеек, aki maga is 
néptanító, közvetlenül a háborút megelőzően nagy utánjárásra s a 
német szépirodalom derekas ismeretére valló könyvet írt e tárgyról. 
Művében szűkebbre szorította ugyan a tárgykört, mert az előbb em
lített munkával szemben csak a néptanító alakjának irodalmi földol
gozásait vette figyelembe, de viszont szélesebbé tette kutatási terüle
tét, amennyiben mintegy 90 német író költeményeit, regényeit és 
drámáit használta föl anyagul, míg Wohlrabe az egész tanügyi élet 
alakjaira nézve is csak körülbelül 40 német írónál és költőnél keres
kedett. A szerző gazdag anyag ellenére is hosszasan fölpanaszolja, 
hogy mily kevéssé érdekli a szépirodalmat a néptanító jelentős és 
jellemzetes alakja, holott minden egyéb társadalmi osztálybeli és 
minden egyéb foglalkozású személyek bőven szerepelnek a regény- 
és drámairodalomban, sőt nem egy alaknak megvan a maga állandó 
poétája is. A nagyok, Goethe és Schiller, említést se tesznek sehol 
néptanítóról (amit pl. Goethe «Hermann und Dorothea »-jában valóban 
csodálkozva tapasztalunk) s a romantikusok és az utánuk következő 
irodalmi irányok képviselői közt is alig akad egy-egy, ki efajta téma 
iránt érdeklődnék. Hogy — különösen régebben — miért nem vett 
tudomást a szépirodalom a néptanító alakjáról, azt Ricek avval pró
bálja magyarázni, hogy a költők és írók legnagyobb része olyan tár
sadalmi osztályokból került ki, melyek a népiskolával és annak taní
tójával semmiféle érintkezésben sem voltak. A szerzőnek e megálla
pításából látnivaló, hogy a voltaképeni ok erősen szociális terme-
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szetű s a népoktatás régi állapotából fakad. Egyedül Svájc az, mely 
a népoktatás értékét elég korán fölismerte. Pestalozzi a népiskolát 
tette szociális reformterveinek középpontjává s azért a «falu fölfede
zésé »-vei, Pestalozzinak első falusi történetével a Lienhard und 
Gertrud-dal vonul be a néptanító az irodalomba. Azóta is a falusi 
történetek és a népies színmű a néptanító birodalmai a német szép- 
irodalomban (Auerbach, Zschokke, Gotthelf Jeremiás, Immermann, 
Keller Gottfried, Kosegger Péter, Anzengruber.) Mindezek után bizo
nyos kesernyés humorral tárgyalja a szerző azt, hogy egy műfaja 
van azonban a szépirodalomnak, mely, sajnos, nem feledkezett meg 
a néptanítóról s ez a szatíra. Különösen azt fájlalja s durvaságnak 
bélyegzi, hogy a szatirikus felfogás gyakran a megöregedett nép
tanító szegénységét teszi gúny tárgyává ; ebből bizonyára azt érzi ki 
a szerző, hogy a gúny tisztán a kultúra e hősének lekicsinyléséből 
ered. E tekintetben csakugyan osztozkodhatunk Kicek megbotránko
zásában, mert ez a lekicsinylő szellem a mi közfelfogásunkban sem 
ismeretlen, nemcsak a tanügytől távolabb álló körökben, hanem a 
magasabb iskolaügy munkásaiban is. Ez valóban fájdalmas és kárho- 
zatos szociális jelenség. Szerzőnk, mintegy vigasztalódásul, nem 
hagyja említetlenül e tekintetben Jean Paulnak az öreg néptanító 
szegénységéről szóló kiengesztelően méltányos és vonzó rajzait.

Bicéknek általános fejtegetéseit gyűjtött anyagának földolgo
zása követi, még pedig nem szaggatott, különálló tartalmi ismerteté
sekben, hanem bizonyos előre megállapított szempontok szerinti, 
igen folyékony és jó előadású s a szerzőnek jellemző megjegyzéseitől 
keresztülszőtt összefoglalásokban, melyek a könyvet, mint gyűjte
ményt, nem engedik unalmassá válni. Az egész összefoglalásban 
éppen annak a fejlődésmenetnek kimutatása az uralkodó gondolat : 
miként hódít teret a népoktatás szociális jelentőségének fölismeré
sével párhuzamban a néptanító művészi jellemrajza is.

A könyv eléggé érdekes olvasmány nemcsak az irodalom, 
hanem a pedagógia történetével foglalkozóra nézve is. Olvasván e 
könyvet, fölmerül bennünk a kérdés, vájjon telnék-e ennek még 
csak parányi része is a magyar irodalomból? S e kérdéssel szemben 
nem vigasztalhat még az sem, hogy a néptanító alakját a magyar 
szépirodalomban oly klasszikus mű rajzolja, mint Gárdonyinak «Az 
én falum» c. könyve. Gyulai Ágost.

B erich t ü b er den  IX. V erbandstag d er  H ilfsch u len  D eu tsch 
lan d s zu  B on n  a m  24, 25. und 20. M ärz 1913. Erstattet von 
Dr. Wehrhahn und A. Henze. Halle a. S., 1913. C. Marhold, 247 1., 2 m.
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A németországi kisegítő-iskolák tanítóinak IX. értekezletén 
775-en vettek részt. E körülmény mutatja, hogy a németek a gyönge
tehetségű iskolás gyermekek nevelése, oktatása és támogatása terén 
is alapos munkát végeznek s az ügy iránt az emberbarátok érdeklődé
sét széles körben felkeltették.* A tárgysorozaton a szak- és szociális 
kérdések gazdag gyűjteményét találjuk. Ezek közül általánosabb 
érdekű Stájer (Dortmund) előadása «a gyengetehelségűek iskoláiban 
használatos olvasókönyvekről. Az értekezlet 1901-ben is foglalkozott 
már e kérdéssel, de akkor még az volt a többség meggyőződése, 
bogy a kisegítő-iskolát nem kell külön taneszközök által elválasztani 
az elemi iskolától s kellő kiválasztással az el. isk. olvasókönyvekben is 
találhatunk megfelelő anyagot. De azóta a tapasztalat bebizonyította, 
hogy külön olvasó- és tankönyv nagyon is szükséges. Az el. isk. 
olvasókönyveket épelméjű, rendes felfogó- és emlékezőképességű gyer
mekek számára írták ; a kisegítő-iskolákba azonban szellemileg fogya
tékos gyermekek járnak, akiknek tehát értelmi képessége, jelleme, 
kedélye stb. abnormális. Még ma is sok kisegítő-iskolában használják 
ugyan az el. isk. alsó- és középsőosztályai számára írt olvasókönyve
ket, de mindenütt hangoztatják, hogy ezek sem megfelelő anyagot, 
sem egységes képzést nem nyújtanak ; az olvasmányokat a tanítandó 
anyaggal kapcsolatba hozni nem lehet, mert a kisegítő-iskolák fel
sőbb osztályaiban olyasmit is tanítanak, ami az alsó- vagy középső
fokú el. isk. olvasókönyvekben nincs meg. Az el. isk. olvasókönyv a 
felsőfokon nyelvezet és tartalom tekintetében nehéz, azzal a gyönge- 
tehetségűekre hatni nem lehet. Nem értik meg, nem olvassák, az 
olvasási kedv fokozására tehát nem alkalmas. A kisegítő-iskolában 
külön olvasókönyvek kellenek, amelyekben a gyöngetehetségű gyer
mekek sajátos egyéniségével számolni lehet. Az első kisegítő-iskolái 
olvasókönyvet a leipzigi kisegítő-iskola tantestülete szerkesztette 
1900-ban; 1908-ban és 1910-ben jelentek meg a Fuchs, 1912-ben a 
Murtfeld-Seebaum, majd a Schulze-féle kisegítő-iskolái olvasókönyvek. 
Ezek már nagy haladást jelentenek ; a szerzők számolnak a gyönge- 
tehetségűek korlátolt felfogó képességével és munkaerejével ; kifeje
zéseiket azok lassú beszédbeli fejlődésének figyelembevételével válo
gatták meg ; az alsófokon többnyire jól eltalálják és alkalmazzák a 
megfelelő gyermekies nyelvezetet ; sok eredeti s a gyermek életköré
ből vett olvasmányt közölnek. Itt-ott ugyan hosszú s azért nehezen 
érthető olvasmányokkal is találkozunk bennök ; de ezeken és egyéb 
kívánni valókon az újabb kiadásokban lehet majd segíteni. Tulságo-

* Az értekezleten az európai művelt államok közül úgyszólván 
valamennyinek volt képviselője, hazánknak is.
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san sok bennük a vers is, holott inkább csak olyanokat kellene fel
venni, amelyek eléneklésre is alkalmasak. Egyikben külön vannak a 
reáliák ; másik szerző, kiváló gyakorlati érzékkel, különféle kézírás
ban is közöl olvasmányokat. Kár, hogy a könyvekben általában gyér 
az illusztráció, pedig a kisegítő-iskolásoknak sok kép kell ; az érdekli 
őket, fokozza olvasókedvüket, élénkíti a tanítást, fölöslegessé tesz sok 
magyarázatot és az emlékezőkópességnek is jó támasz. Az olvasó
könyvet szorosabb kapcsolatba kell hozni a reális tárgyakkal. A be
széd- és értelemgyakorlat, a szülőföld ismertetése, a Frőbel-munkák, 
a kézimunka és kézügyesítő oktatás, a háztartástan, a gazdaságtan, 
a torna, az ének és a többi tantárgy legyen szoros kapcsolatban 
egymással s az olvasmányok anyagát ezekből válogassák ki. Magától 
értődik, hogy mindez csak olyan tanterv alapján lehetséges, amely 
lélektani fejlődési alapon épült fel s a szülőföld megismertetését 
tekinti anyagának, végső céljának. A tantervkérdést tehát még az 
olvasókönyv kérdése előtt meg kell oldani. A kisegítő-iskolák tan
terve ma, kisebb-nagyobb rövidítéstől eltekintve, megegyezik az 
elemi iskolák tantervével ; sok helyütt még az anyagot is megtar
tották, jóllehet annak a kisegítő-iskolában gyakorlati értéke nincs, 
mert a gyöngetehetségűek képzeteit annak segítségével gyarapítani 
nem lehet. A gyöngetehetségűnek csak olyan képzetek valók, amelyek 
a szülőföld konkrét tárgyaiból erednek, feltéve, hogy a szülőföld 
elegendő képzőanyagot nyújt. A tantervbe csak olyan anyagot kell 
felvenni, amely a szülőföld tárgyain (eseményein) szemléltethető és a 
gyöngetehetségű gyermek appercipiáló képességének megfelel. Ha a 
tanterv kérdését elméletben és gyakorlatban megoldottuk, akkor a 
gyöngetehetségű gyermeknek igazi szülőföldismertetósón alapuló ne
velést adhatunk, melynek minden leckéje élő szemléltetéssel kapcsol
ható össze, Ilyen tantervre kell az olvasókönyvet is felépíteni s az 
olvasmányoknak az egész tanítás keretébe be kell illeszkedniük. Ez
zel az eljárással könnyű lesz az olvasmány tartalmát feldolgozni és 
az olvasás begyakorlására is elég idő marad. Ebből következik azon
ban, hogy az egymástól távollevő vidékek eltérő viszonyai egyöntetű 
kisegítő-iskolái olvasókönyv szerkesztését lehetetlenné teszik Német
országban. De olyan vidékek, amelyek gazdasági, ipari és történelmi 
tekintetben hasonlók, vállalkozhatnának egységes tanterv és olvasó
könyvek szerkesztésére. Az olvasókönyvek monopolizálása a tovább
fejlődésnek akadálya lenne s a munkakedvet is megbénítaná. A ki
segítő-iskolái olvasókönyvnek a nevelésoktatás szempontjából sokkal 
nagyobb a jelentősége, mint az el. isk. olvasókönyveké. Igen sokszor 
az a gyermek egyetlen könyve. Azért fontos, hogy a tanítás és az 
olvasókönyv egymást kölcsönösen kiegészítse.
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Az értekezleten előadást tartott még A. Henze (Frankfurt) a 
kisegítő-iskolából elbocsájtott gyermekek gyámolításáról ; Schenk 
(Breslau) azoknak a sorsáról, akik a kisegítő-iskolában kellő előme
netelt tanúsítani nem tudnak ; Middeldorf (Dortmund) a szülőföld
ismertetésről, mint a kisegítő-iskolái oktatás legfőbb elvéről ; dr. 
Schulze (Bonn) azokról a gyermekkori megbetegedésekről, amelyek 
gyöngeelméjűséget idéznek elő ; dr. Lückerath (Bonn) a szerzett 
gyöngeelméjűség eseteiről elmekórtani szempontokból. Soennecken 
(Bonn) azt a sajátosan német kérdést tárgyalta, hogy a latin, vagy a 
gót betűket tanítsák-e a kisegítő-iskolában ? Wintermann (Bremen) 
a kisegítő iskolákból kilépett gyermekek életpályáit és keresetképes
ségét tette tanulmányozás tárgyává. Szerinte a kilépettek 70°/o-a telje
sen, 20%-a részben keresetképes, 10% keresetképtelen. Ez a kise
gítő-iskolái oktatás mérlegének mai eredménye és bizonyság ez isko
lák áldásos működéséről. Az értekezlettel kapcsolatosan az egész 
tanmenetet bemutató kiállítást is rendeztek a kisegítő-iskolái kézi
munka-oktatás, különösen pedig a szülőföldismertetés keretében ké
szült tárgyakból ; kiállították taneszközeiket és idevágó irodalmi ter
mékeiket is. A kiállításon hazánkból a szfőv. kisegítő-iskola vett 
részt és szép sikert ért el. Éltes Mátyás.

S z e lé n y i Ö d ön: G en ersich  J á n o s  (1761—1823). E gy sz e p e s i  
p ed a g ó g u s I. Keret íc  k o rá b ó l. Kny. a «Közlemények Szepesvár- 
megye múltjából». 1914. évf.-ból. Lőcse, 1914, n8° 71 1.

A késmárki ev. iskola kiváló tanárának életét tárja elénk a 
szerző ebben a füzetben, amelynek kiegészítéseként a M. P. idei 
305—330. lapjain Genersich pedagógiai dolgozatait ismertette. Ere
deti források, G. levelei, szolgáltatták a legtöbb adatot, egykorú iro
dalmi művek a többit. Látszik, hogy Szelényi lelkiismeretesen igyek
szik összehordani mindazt, amit tárgyáról fellelhetett. Sok érdekes 
adat enged bepillantást a XVIII. sz. végének s a XIX. sz. elejének 
iskolai életébe, a házi nevelésbe, az iskolafelügyelők és tanárok viszo
nyába s ezért e füzet hasznos adalék. Általában örvendetes és köve
tésre méltó a szerzőnek az a törekvése, hogy a hazai evangélikus 
pedagógusokat sorra bemutassa. így a magyar nevelői gondolkodás 
fejlődéséből nevezetes részletet ismerünk majd meg. Fontos, hogy 
ezek a dolgozatok minél többet nyújtsanak az illetők leikéből is. Itt pl. 
megtudunk G.-ről elég sokat, de a szerző mégis inkább csak sejtteti, 
hogy forrásaiban milyen tanulságos részletek vannak ; maga bizonyára 
tisztán látja G. lelki életét, működésének fontos mozzanatait, az olvasó 
azonban ezek ismeretének nem ritkán híjával marad. Nyilván «a
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hely szűke» a bűnös itt is. Bizonyos azonban, hogy épen az ilyfajta 
emberek, amilyen G. lehetett, nagyobb hatást tennének a mai ol
vasóra is, ha teszem levelezésük alapján részletes kópét nyernők 
belső óletöknek, pályájokon átélt s országos szempontból aprólékos 
küzdelmeiknek, hiszen ezekhez hasonlókon a lelkes tanítók mind át
mennek. Efféle rajzokra van szükség, sokra, hogy valaha köznevelé
sünk belső története is kialakuljon szemünk előtt. Szelényi ennek 
jelentőségét világosan ismeri ; buzgalmától még sokat remélünk.

i. s.

W a lte r  J á n o s  dr. : L ilio m  a v ih arb an . Rózsahegy, 1915, kis 8°, 
45 1. Ara 90 fillér.

Ennek a kisded füzetnek magyarázó alcíme : «Búcsúszó a há
borúba induló tanítványokhoz s egyúttal baráti figyelmeztetés a nem
zet virága számára». Tárgya tehát az az «örök téma», mely a háború 
miatt fokozottan alkalomszerű. A szerző — rózsahegyi kegyesr. főgimn. 
tanár — számos magyar és klasszikus költői idézettel fűszerezett be
széddel buzdítja távozó tanítványait az erkölcsös, tiszta életre és 
ennek érdekében sok ismert, meggyőző érvet hord össze. Előadása 
túlnyomóan lírai, középpontjában a Vera és György megható histó
riájával (19 33. lap). Mi, világiak, ezt a témát kissé durvább kézzel
szoktuk megfogni és, hogy így mondjam, reálisabb alapon tárgyalni. 
Ezt az irányt a gyakorlat is igazolta és az újabb szakirodalom mind
végig követi. Az orvosirók e tekintetben a másik végletbe esnek 
(Y. ö. : «Halte deine Jugend rein!» Von Dr. H. Pauli. Stuttgart, 
1914, 78 lap). A mi szerzőnk igen helyesen utal az ilyen bajok vég
zetes öröklékenységóre, továbbá az önmegtartóztatás higiénikus lehe
tőségére, de annak erkölcsi szükségszerűségét még határozottabban 
emelhette volna ki. A szeszről is csak úgy mellesleg esik szó (36. L). 
A vallásos lendületű befejezés azonban sikerültnek mondható. Gya
korlati érzékünk ugyancsak itt a tanácsoknak áttekintő összefoglalását, 
illetőleg felsorolását kívánta volna meg. Ennek fejében szívesen le
mondtunk volna a nagyszámú irodalmi utalásról és a használt művek 
felsorolásáról, ami ilyen kisebb, alkalmi írásnál nem feltétlenül szük
séges. A sok jóakarattal megírt és felette üdvös célt szolgáló füzet 
egyébként elismerésünkre érdemes. Szélesebb körben való terjedését 
azonban aránytalanul magas ára nem igen fogja előmozdítani.

kf.
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Iskoláink belső élete az e lső  háborús tanévben.

— Az 1914/5. évi iskolai értesítők nyomán. I. közlemény. —

1. A  n é p is k o lá k  belső életének teljesen hű képét a szórványo
san megjelent elemi népiskolai értesítőkből összeállitani nem igen 
lehet. Azonban mégis kétségtelenül kidomborodik azokból, hogy a 
magyar tanítóság teljesen átérezte a mostani nagy feladatokat. Ez 
egyrészt a tanítói karnak a hadsegélyzés terén kifejtett nagyarányú 
közreműködésében, másrészt a tekintélyes számmal hadbavonult kar
társak helyettesítésében és a tanításnak lehető biztosításában nyert 
kifejezést. — Az értesítők a tanítóknak és tanulóknak a háborúval 
kapcsolatos jótékonyságáról adva számot, az árváknak és özvegyeknek, 
rokkantaknak, vak katonáknak, vöröskeresztnek stb. szóló gyűjtéseken 
kívül fölsorolják a sokféle szeretetadományt, beszámolnak a hadibélyeg, 
itatóspapiros, levelezőlapok, hűségjelvények árúsításáról, a szegény 
tanulók segélyezéséről, ingyen tankönyvekkel és ruhával való el
látásáról, valamint a kézimunka-tanítás keretében készített katonai 
téli meleg ruhákról. Kiegészíti ezt a tanítóságnak havi fizetéséből sok 
helyütt és lelkes készséggel fölajánlott 1—2%-os hozzájárulása az el
esett tanítók özvegyeinek és árváinak alapja javára. De nemcsak az 
iskola szükebb keretén belül, hanem azon túl, a társadalmi körök 
belevonásával is, folytatta áldásos tevékenységét a magyar tanítóság, 
emberbaráti intézmények (napközi othonok, menedékhelyek, nép
konyhák) létesítésével, vezetésével és fenntartásával. Jogos önérzettel 
hivatkozik a tanítóság az iskolai értesítőkben egyrészt e téren kifejtett 
munkálkodásának fényes eredményére, és másrészt azokra a nevelői ha
tásokra, miket a jótékonyság folytonos gyakorlása tett a gyermekek 
lelkére. — Az iskolába járó tanulók számán és a tanítás eredményén 
általában megérzik a háborús idők hatása. Már maga az a körülmény 
(amit hivatalos adatok állapítnak meg), hogy nem kevesebb, mint 14,000 
tanító vonult hadba, egymagában alkalmas arra, hogy a tanítás ered
ményére következtetést vonjunk. Ha ehhez hozzávesszük, hogy minisz
teri rendelet értelmében a mezőgazdasággal foglalkozó helyeken az 
ismétlő oktatás egyáltalán nem volt kötelező, a 9—11 éves tanulóktól 
csakis a téli időszakban kellett megkívánni az iskolába járást, szá
mos helyen pedig (főleg városokban) az iskolai helyiségeket katonai 
célokra foglalták le : érthetőnek találjuk a legtöbb iskola jelentését, 
amely szerint a tanítási eredmény csupán a legelemibb követel-
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ményeket elégíthette ki. A legtöbb iskola váltakozó rendszerű tanítással, 
osztályok összevonásával, a tanítási anyagnak legszűkebb keretek közé 
való szorításával és — ahol annak szüksége mutatkozott — ideiglenes 
helyiségekben tudta végezni a munkáját. Egyik értesítő' (a győri) azt 
is jelenti, hogy a város iskoláinak vezetőiből alakult értekezlet a 
középfokú oktatás biztosítását tartotta fontosabbnak ; így aztán az 
elemi iskolák csak a téli hónapok folyamán kezdhették meg úgy ahogy 
a tanítást. — A nagy idők ledöntöttók a felekezeti választófalakat. 
Nem egy helyen találjuk példáját annak, hogy a különböző jellegű 
és felekezetű iskolák tanulói összevonva és a célszerűség szerint meg
osztva nyertek egész éven át oktatást. Kedvezőtlenül befolyásolta 
az elérhető eredményt a sok iskolai mulasztás is ; e tekintetben az 
évi jelentések sok jogos panaszt tesznek szóvá. — Mindeme nehézségek 
ellenére, mint az érsekújvári r. k. iskola értesítőjében olvassuk, a 
háborús iskolai óv eredményét távolról sem lehet ‘értéktelennek mon
dani. Jóllehet a gyermek ismeretköre nem bővült annyira, mint talán 
más években a tanterv szerint történt, de annál inkább gazdagodott 
érzelmi világa : mélyült szeretete a hozzátartozók iránt, megtanult 
együttérezni a harcolókkal s amit eddig hazaszeretetről, önfeláldozásról, 
hősiességről, magyar vitézségről hallott és tanult, azt most az iskola 
átéreztette, átélette vele. Ennek a módjáról, általában a háborúnak 
az iskolára, a tanításra és a tanulókra tett hatásáról azonban csak 
kevés értesítőben találunk adatokat. Legtöbbje megelégszik a tanítók 
személyére és egyéb külső eseményekre vonatkozó adatok fölsorolásá
val. Pedig a gyermeki lélek megfigyelésére, a szerzett tapasztalatok 
följegyzésóre és érvényesítésére rendkívül becses és ritka alkalmat 
szolgáltatnak a most lefolyó világesemények. Kiváló és értékes ada
tokat közöl a kézdivásárhelyi áll. iskola értesítője. Összefoglalva talál
juk benne a mozgósítás első napjától kezdve mindazt, amit az esemé
nyek hatásából a legtöbb tanulón tapasztalni lehetett ; kedély, figyelem, 
magaviselet, tanulás, fegyelem tekintetében. A napi események — 
mondja az említett értesítő — mindig meglátszottak tanítványainkon. 
Arcukra kiült az öröm, a lelkesedés, vagy a szomorúság, amint az 
események hozták magukkal. Przemysl föladásának hírére vala
mennyien levert arccal jöttek az iskolába, de a Mazuri-tavaknál aratott 
nagy győzelem valódi lelkesedést idézett elő közöttük. Olvasási ked
vüket nagyon fokozta a hírekre való vágyakozás. A tanulni valót 
sokan nem olvasták el otthon, azonban az újságot igen. S ebben nincs 
vesztesége az iskolának ; gyakorolták az olvasás mesterségét s közben 
akaratlanul egészen új ismereteket szereztek. Beszélgetésük tárgya is 
merőben új. Lövőárok, fedezék, raj vonal, géppuska, srapnell, gránát, 
dum-dum-löveg, a különféle fegyvernemek, szóval mind új fogalmak

573
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voltak állandóan beszélgetésük, olykor heves vitatkozásuk tárgyai s a 
döntés és ítélkezés szerepéből bőven kijutott a tanítóknak is. A fiúkra 
igen jellemző, hogy állandóan csak háborúsdit, várostromot, rohamo
zást játszottak ; a fegyvert, szuronyt léc és karóvég helyettesítette. Egyes 
tantárgyakat, így első sorban a földrajzot, meg a történelmet hatá
rozottan nagyobb kedvvel tanulták ; általában a kötelességérzet nagyobb 
mértékben nyilvánult meg, mint azelőtt. A tanulók fegyelmezése 
nehezebb volt ugyan, bizonyos szabadság ejtette egy részüket rabul, 
de általában semmiféle súlyosabb erkölcsi hiba, vagy kihágás, mint 
más években, nem fordult élő. Hasonló tárgyú, értékes dolgozatot 
találunk még a beszterczebányai áll. iskolai értesítőben ; a háborúval 
kapcsolatos önálló értekezéseket pedig: a kolozsvári millenniumi (áll.), 
a nagybányai (áll.), a zalaszentgróti (áll.) és a nyitrai (izr.) iskolák 
értesítőiben. Azonban arról, hogy minő hatásokat tettek a háborús 
események a szülők, a nép lelkére, mennyiben vettek részt a tanító- 
testületek a lakosság lelki gondozásában, erről — sajnos — az értesítők
ből semmiféle tájékozást nem meríthetünk. Kétségtelen, hogy a tanító
ság ennek a feladatának is derekasan megfelelt, s itt csupán az a 
kívánság kerülhet szóba, hogy a jövőben ezek az adatok, mint a ké
sőbbi kor számára szolgáló megbecsülhetetlen források, az iskolák 
jelentéseiben és beszámolóiban is helyt találjanak. — Az ifjúsági 
egyesületek működése nagyrészt szünetelt. Tagjaira a hadbavonult 
hozzátartozóik itthoni munkájának elvégzése hárult, ami szabad ide- 
jöket teljesen elfoglalta és az egyesületi életben való részvételüket 
gátolta. A makói áll. gazd. iskola igazgatója ezt jelenti : «Legény- 
egyesületünk jelen, 7. esztendei működéséről nem én, hanem a harc
terek krónikásai tudnak majd beszámolni, ha a harci zaj elül és pedig 
azért, mivel egyesületünk tagjainak 90%-a hadbavonult.» Ugyanezzel 
az iskolával kapcsolatban egy leányegyesület is áll fenn, amelynek 
tevékenysége (mint a legtöbb leány-ismétlőiskoláé) kizáróan a katonák
nak készített ruhák varrására szorítkozott. — Az az általános igazság, 
hogy a megpróbáltatás mindenkor közelebb viszi az embereket az 
Istenhez, megnyilatkozott az iskolai nevelésben is : fokozódott a vallásos 
érzés ápolása, erősítése. Az iskolai értesítőkből látjuk, hogy igen sok 
helyen (néhol tanfelügyelői intézkedésre) külön ú. n. hadiimákat 
mondtak a gyermekek tanítás előtt és után ; és arról is olvasunk 
jelentést, hogy a gyermekek tanítóik vezetése mellett naponként a 
templomba mentek s ott könyörögtek fegyvereink győzelméért. — Habár 
a hazafias érzelmek táplálására és fejlesztésére az idén rendes órákon 
is igen sokszor nyílt tér és alkalom, az iskolai ünnepélyeket mégis 
megtartották mindenütt. Március 15-e ünnepét eltérően a többitől, 
majd mindenütt a szülők és nagyközönség belevonásával ünnepelték
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meg az iskolák. Az értesítők kiemelik, hogy a tanítók a beszédeikben, 
valamint a közreműködő tanulók a mondókáikban, a múlt eseményeit 
a jelen nagy küzdelmével törekedtek kapcsolatba hozni. Egyébként 
arról, hogy minő szolgálatot tettek az iskolai ünnepélyek a hazafias 
nevelésben, az a sok ezer íanitó lesz majd hivatva adatokat szolgál
tatni, akik maguk is a harctéren küzdve kitapasztalhatják, hogyan 
érvényesült tanítói munkájuk. Ezek szólhatnak majd sokat arról is: 
minő teendőket ismertek fel a jövő béke napjaira. Földvári/ Ferenc.

2. A polgári fiúiskolákban a miniszteri rendelet értel
mében 1914 szept. elején mindenütt megtörtént a beírás; még ott is, 
ahol kétséges volt, vájjon megkezdhető-e az iskolai munka. Sok iskola 
épületét a katonaság máris lefoglalta. Az egyik iskola igazgatója más 
helyiség hiányában a tornaterem kis öltözőjében írta be a tanuló
kat, másik a saját lakásán. A harctérhez közelebb eső határszéli 
községekben a beírott tanulók létszáma az előző évekéhez képest 
meglehetősen csökkent. Sok vidéki szülőt az aggodalom tartott vissza 
attól, hogy gyermekét a közeli város polgári iskolájába beírassa ; 
inkább iskolázás nélkül otthon tartotta, vagy a harctértől távolabb 
eső város iskolájába adta. Más szülők ama téves hitben, hogy az iskolák 
a háború miatt úgyis megszüntetik a tanítást, költségkímélés céljá
ból nem íratták be gyermekeiket. Nem egy tanuló pedig azért nem 
iratkozott be, mert szülei nem gondozhatták eléggé ; az apa hadba- 
vonult, az anyát a megélhetés gondja, s a nehéz munka merítette 
ki. Újvidéken feltűnően kevés volt a szerb anyanyelvű tanuló. — 
Az iskolaépületek jó részét a katonaság foglalta le, azért sok iskola 
nem a saját épületében tanított. Két-három intézet is összeszorult 
egy épületben. Némely intézet a község különböző köz- és magán
épületeiben, sokszor egymástól nagy távolságban helyezte el egy-egy 
osztályát, ami a nevelés és fegyelmezés munkáját nagyon megnehezí
tette. A hatvani iskola az isk. év tartama alatt többször vándorolt. 
Először az óvodában tanított, azután az elemi iskolában, utána 
egy társaskör helyiségében, majd üres magánlakásban és korcsma
helyiségben, végre áprilistól kezdve a saját épületében. A ti teli 
iskola igazgatója és egyetlen hadba nem vonult tanára a saját 
lakásukon tanítottak, a sajátjukból fedezve a fűtés és takarítás 
költségeit. —- A tanítást leginkább az a körülmény nehezítette meg, 
hogy oly sok tanár teljesített katonai szolgálatot ; minden iskolának 
megvolt a maga harctéren küzdő, megsebesült vagy fogságba esett 
hőse, nem egy tanár életét is feláldozta a haza oltárán. A pozsonyi 
iskolában a tanárok létszáma 15-ről 5-re apadt, a titeli iskolában, 
mint már említém, az igazgató egy tanárral látta el az iskolai teendő
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két. Az ebből származó bajokat a lehetőség szériát enyhítették. Sok 
helyen az osztályok egy részében délelőtt, a többiben délután, tehát 
váltakozva tanítottak, másutt két-két osztályt összevonva ; a túrkevei 
iskola I. és II. о.-ban a fiúkat s leányokat egy-egy vegyesosztállyá 
összevonva tanították a leányiskola tanítónői ; ez az együttnevelés 
hasznosnak is bizonyult : a fiúk és leányok versengve igyekeztek 
egymáson túltenni s a fegyelem fenntartása sem okozott különösebb 
nehézségeket. Sok iskola az egyes tantárgyak és osztályok óraszámát 
kénytelen volt leszállítani; a győri és pozsonyi iskolában egy-egy 
osztálynak csak minden második napon volt tanítása heti 12— 16 
órában. Viszony az egyes tanárok heti óraszámát a rendesnél maga
sabbra kellett emelni. Más intézetek munkásai, kath. és ref. lelkészek 
is vállalkoztak az egyes tantárgyak ingyenes tanítására. Ahol a bajon 
semmikép se lehetett segíteni, egyes gyakorlati tárgyak (ének, torna, 
rajz, szépírás, kézimunka) tanítása az egész éven át, vagy egy ideig telje
sen szünetelt. Egy-kót iskolában 50 perces tanítási órákkal kísérletez
tek, de nem sok haszonnal, másutt a törvényes iskolai szüneteket rövi
dítették meg. — Nagy baj volt a tanítás többszöri megszakítása is. Az 
ellenséges betörések és a járványok veszedelme miatt sok helyt többször 
szünetelt a tanítás : Ungvárt, Beregszászon, Máramarosszigeten, Husz- 
ton, Nagybányán. Beszterczén, Désen, Gyulafehérváron, Debreezenben, 
Aradon és Pancsován 2 - 4 héten át, Kassán, Marosvásárhelyen és 
Nagyenyeden 1 */* hónapig és Eperjesen 3 hónapig. Nagykanizsán a 
tanítás a rendesnél két hónappal később kezdődött s egy hónappal 
előbb végződött. A tanítás a harctérhez közelebb eső községekben igazi 
a háborús» tanítás volt. Agyúdörgés, puskaropogás hallatszott be a 
tantermekbe s szinte már egészen megszokottá lett ; a gyermekek álta
lában nyugodtak maradtak, s ijedelem helyett inkább a lelkesedés ült ki 
arcukra, hiszen magyar katonáink csak győzni tudnak ! Több helyen 
trombitaszó, dobpergés és a honvédnóta hangjai kísérték a tanítást: 
fönn az emeleten tanítottak, lenn kaszárnyaólet folyt. A marosvásár
helyi iskola épülete hadikórház volt, s az intézet 400 tanítványának 
csak négy helyiség jutott; az egész épületben szigorú kórházi csendnek, 
rendnek és fegyelemnek kellett lennie. Huszton szegényes a tanítás : 
egyetlen petróleumlámpa világítja be a tantermet a sötét délutánokon, 
de olykor az egész községben drága pénzen sem kapható petroleum 
s így már 3—4 órakor abban kell hagyni a tanítást. — E bajok 
közben is a testületek nagy lelkesedéssel végezték a munkát. A háború 
tele van nevelői vonatkozásokkal s az iskolák munkásai dicséretes 
módon megértették és értékesítették e vonatkozásokat, mintegy a 
háború rvtmutatása szerint tanítottak. Az egyes tantárgyak körében 
kidomborították mindazt, ami a háborúval kapcsolatos és annak meg-
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értését segíti. Különösen a magyar olvasmányok, a történelem és 
földrajz, a természettudományok (háborús technika, útépítés, hídverés 
és lövészárkok rögtönzése), az egészségtan, a háztartástan (takarékosság, 
olcsó étkezés) és az ének nyújtott erre bőven alkalmat. A történelem 
háborús tanításáról különösen a gyergyóujfalui iskola értesítője közöl 
tanulságos részleteket. Az iskolák vetekedve igyekeztek a nagy háború 
változóan dicsőséges vagy fájdalmas mozzanatait az erkölcsi nevelés 
javára értékesíteni, mélyen a gyermekek leikébe vésték a nagy erények 
és kötelességek szeretetét, hiszen éppen a háború az erényeknek és 
kötelességtudásnak nagy iskolája. A háborús nevelés mélyítette a vallá
sosságot és nemzeti önérzetet, a hazaszeretet és királyhfíség érzelmét, 
erős akaratra és kitartó, lelkiismeretes munkára, áldozatkészségre és 
lemondásra, türelemre és takarékosságra tanította a gyermekeket. — 
S nemcsak a tanítási órákon, az óraközi szünetekben is folyt a háborús 
tanítás. A tanulók ezerféle kérdéssel ostromolták tanáraikat s maguk 
közt is gyermeki lelkesedéssel vitatták a háborús eseményeket. Több 
intézetben a tanárok a folyosón kifüggesztett háborús térképen igazí
tották útba a tanulókat s fékezték meg a túlzásra hajló gyermeki 
képzelődés csapongásait. Az évzáró s más iskolai ünnepélyeken minden
kor szóhoz jutott a háború. Az önképzőkörök is több iskolában be
hatóan foglalkoztak a háború földrajzi, gazdasági és politikai okaival 
és technikájával ; pl. ilyen tételeket vitattak : a határszéli megyék 
szerepe a háborúban ; az egyes országok hadserege és lakossága közt 
való arányszám ; a Dardanellák védelmének a fontossága ; a gránát, 
bomba és srapnell technikája (nagyszombati polg. fiúiskola). A magyar 
nyelvi írásbeli dolgozatok közt, sajnos, kevés háborús vonatkozásút 
találtam. Sok értesítő a dolgozatok címét egyáltalában nem közli 
s így ezekről nem mondhatok véleményt; másokban megtaláljuk a 
tételek címét, de ezek nem háborúsak; csak nehány értesítő számol 
be olyan háborús írásbeli dolgozatokról, melyekben a gyermek saját 
felfogásának, gondolatainak, érzelmeinek s reményeinek adhatott ki
fejezést. Figyelemre méltók a nagyszombati, gyergyóuj falui és maros
vásárhelyi értesítőben erről közölt jelentések. Kár, hogy e tekintetben 
az értesítők nem tanulságosabbak. •— A tanítás eredménye a háborús 
évben általában gyengébb volt. A tanárhiány, a tanítás többszörös 
megszakítása, a több helyen való tanítás, a többszöri (Győrött 7-szeri) 
tárgyfelosztás és órarendi változás és sok helyen az a körülmény, 
hogy az intézetek szemléltető eszközeikhez nem juthattak — mindez 
nagyon megnehezítette az egységes munkát s csökentette az eredményt. 
Sok gyemeknek lelki békéje is fel volt dúlva, hiszen nem egy édesapa, 
testvér, közeli rokon küzdött a harctéren, nem egy sebesültért vagy 
eltűntért aggódtak, nem egy elesett hőst sirattak a családokban ; ily 
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lelki állapotban a gyermek gondolatai a tanítás anyagától elterelődve, 
valahol távol a harctéren vagy egy-egy sírdomb körül jártak. Azonkívül 
sok családban hiányzott a kellő szigorú felügyelet s így a gyermekek 
otthon nem tanultak kitartó szorgalommal. — Az iskolai fegyelem is 
általában gyengébb volt a rendesnél. A sok gátló körülmény a meg
maradt kevés tanár fegyelmező munkáját nagyon megnehezítette, a 
háborús izgalmak pedig a gyermekeket tették nyugtalanokká. A beszter
cei iskolában különösen nehéz volt a fegyelem fenntartása s a fiúk 
jó erkölcsének védelme : az intézet földszintje politikai foglyok fogháza 
volt, s az udvaron az ott dolgozó katonák és nőcselédek sokszor 
szemérmetlen beszélgetéseket folytattak ; csak következetes szigorral 
sikerült a gyermekeket ez illetlen környezettől távoltartani. Sok he
lyütt a hadbavonult iskolaszolgák hiányát is nagyon érezték ; a kellő 
rend és fegyelem e derék segítők nélkül nem volt fenntartható. Csak 
egy-két intézet értesítőjében találjuk azt a megjegyzést, hogy a há
ború fegyelmezően hatott a gyermekekre s hogy erkölcsi magaviseletük 
jobb volt, mint a békés években. A mulasztások száma feltűnően nagy 
volt. Sok család a zavaros időkben nem ellenőrizhette eléggé a pontos 
iskolalátogatást ; egyes gyermekeknek pénzszerző foglalkozást kellett 
vállalniok ; voltak köztük rikkancsok, bolti és vendéglői kisegítők stb., 
és otthon is szükség volt a dolgos kézre. A vonatok bizonytalan hadi 
menetrendje is nagyon zavarta az iskolai életet; sok vidéki gyermek 
késve érkezett vagy egyáltalán nem ; sok iskolában ez nagy baj volt, 
mert a tanulók 20—40%-a járt be vonaton. Nagyobb fegyelemsértés 
származott a háborúból a zólyomi, szatmárnémeti és pápai iskolában : 
több tanuló gyermeki meggondolatlanságból az elvonuló csapatokkal 
megszökött ; a szülők csakhamar visszavitték őket, a tantestületek 
pedig szigorú büntetés helyett inkább lelkületűkre igyekeztek hatni, 
hogy az ilyen hazafias robinzoniádáknak a jövőre elejét vegyék. -  
A szülőknek az iskolával való érintkezése nem volt oly benső, 
mint a békés években. Sok szülőt a háborús idők gondjai és teendői 
annyira lekötöttek, hogy nem igen jutott idejük az iskolával való 
érintkezésre. Viszont voltak oly szülők is, kik, bár megtehették volna, 
nem keresték az oly üdvös érintkezést. Az értesítőkben nem egy 
panaszos kifakadás korholja a szülők gondatlanságát. Csak két iskolá
nak voltak e tekintetben ellenkező, örvendetes tapasztalatai. — A ta
nulók egészségi állapota kielégítő volt. Örvendetes, hogy kolerában vagy 
más járványos kórban alig betegedett meg egy-két gyermek, pedig 
több iskola székhelyén dühöngtek a behurcolt járványok. — A tanárok 
nemcsak iskolai kötelességeiket teljesítették lelkesen, hanem a háborús 
idők közjótékonysági tevékenységében is élénk részt vettek. A had- 
segélyző bizottságokban, népjóléti intézményekben, a tudakozó hiva-
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talokban és kórházi irodákban áldásos működést fejtettek ki. A kórhá
zakban is a közművelődés terjesztőivé lettek Az írástudatlan katonákat 
megtanították az írás és olvasás mesterségére és a sebesültek rendel
kezésére bocsátották az ifjúsági könyvtárakat, az értelmesebbeknek a 
tanári könyvtárt is megnyitották. Pénzt is áldoztak a háborús idők 
sokféle szükségletére : többen fizetésük 1—2°/o-át kötötték le a háború 
tartamára; mások egyesületeknek juttattak pénzbeli segélyt; a hadi- 
kölcsönre általában hazafias lelkesedéssel jegyeztek a sajátjukból s az 
iskolai alapokból. — Nevelőik példájára, buzdítására és szívük sugalatát 
is követve a fiúk megható gyöngédséggel gyakorolták a felebaráti szere
tet és irgalom cselekedeteit. Ez különösen figyelemreméltó, mert a 
polgáriskolai tanulók nagyobbrészt szegényebb sorsú családok gyer
mekei. Ez a gyermeki jótékonykodás a háború legértékesebb nevelői 
hatásainak egyike ; hiszen a modern élet sokszor annyira rideg és 
önző, hogy talán soha nem ápolhatjuk eléggé a gyermek lelkében a 
finom, gyengéd vonásokat. Erre a háború megadta a legbőségesebb 
alkalmat. A fiúk adományaiból jutott a harcoló és sebesült katonáknak, 
az elesett hősök özvegyeinek és árváinak, a hadifoglyoknak s a 
rokkant avagy megvakult katonáknak. A gyermekek megtakarított 
filléreiket összeadva a hadikölcsönre is jegyeztek, támogatták az 
Auguszta-alapot, aranyat vasért cseréltek és szövetségi jelvényeket vá
sároltak. Sokan iskolai jutalomdíjaikról mondtak le a segélyre szorulók 
javára. Pénzadományaikon kívül könyveket, folyóiratokat s újságokat 
vittek a sebesült katonáknak. Tanáraik felügyelete alatt jótékonycélú 
hangversenyeket, színielőadásokat, háborús és mesedélutánokat ren
deztek belépődíjjal. A zilahi fiúk a kézimunka-órán cserépedényeket 
és korsókat készítettek a katonáknak. A budafoki iskola egy harc
térre induló századnak odaadta nemzetiszínű lobogóját. Több iskola 
kórházi szolgálatra s az átvonuló csapatok segítésére őr- és cserkész- 
csapatokat szervezett. A gyermekek azonkívül fémet és prémet, kará
csonyi dobozokat, gyermekjátékokat és szederlevelet gyűjtöttek.
Itt említem meg, hogy néhány iskola tanulói közül is többen be
vonultak és hősi küzdelem után megsebesültek vagy orosz fogságba 
kerültek ; ketten ifjúi életüket is feláldozták a hazáért ! Áldás emlé
kükre ! Az értesítőkben nincs sok értekezés ; ezek egy kivételével 
mind háborús vonatkozásúak ; csak a pozsonyi értesítőben láttam 
Győri Vilmos igazgatótól nem háborús vonatkozású, alapos, tanul
mányt e címmel : «Az osztrák polgári iskola kialakulása és jelen álla
pota.» Azok az intézetek, melyeknek hősi halottjuk van, kegyeletesen 
áldoznak azok halhatatlan emlékének. Altenburger Adolf. 3

3. A polgári leányiskolák  életéről nem lehet minden
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vonásában világos képet alkotnunk, mert az értesítők jórésze nem
csak szűkszavú, hanem egyenesen semmitmondó. Mentségül a legtöbb 
hivatkozik a V. K. M. 1914. évi 150,256. sz. rendeletére, amely 
meghagyja, hogy az értesítők szerkesztésében a takarékossági szem
pont legyen az irányadó. Pedig talán maga a minisztérium sem gon
dolta az értesítők tárgyát pár statisztikai és személyi adat felsorolá
sával kimerítettnek. Éppen ebben az esztendőben, a nagy tanulságok
nak ezekben a borzalmas perceiben kell számotvetnünk : megtettük-e a 
kötelességeinket ? mit mentettünk meg az értékek elértéktelenedésének 
idején ? mi vált semmivé ? mire érdemes építeni ? A nagy tanulságok 
még nem szűrődtek le, de azokat keresve, egy gondolatot máris ra
gyogó tisztaságban látunk kiemelkedni a művelt világot zűrzavarossá 
tett világháború borzalmaiból : a kultúra folytonosságának nem sza
bad megszakadnia az államok életében ; a nemzeti kultúra tovább- 
plántálói, az iskolák, tehát a lehetőségig ne szakítsák meg munkás
ságukat. A jelszót Németország mondta ki először, de mi is a ma
gunkénak vallottuk és igyekeztünk követni. — A szülők az év kez
detén lázas sietséggel Íratják be gyermekeiket. Egyes iskolákban ha
tározottan emelkedik a létszám (Szekszárd, Beregszász, Kisújszállás). 
A többségben azonban apad • (Eger, Dés, Székely udvarhely, Nagy
szeben). Néhol feltűnő a csökkenés: Nagyszalontán 23, Késmárkon 
39, Makón 29, Fehértemplomon 23, Nyíregyházán 43, Kisvárdán 23, 
Újvidéken 56 növendékkel van kevesebb, mint a megelőző évben. 
Ezek nagyrésze évközben marad ki, néhol gazdasági, máshol egyéb 
okokból. A vidékiek, akik némely iskolába naponkint járnak be vo
naton, kénytelenek elmaradni a bizonytalan közlekedési viszonyok 
miatt, ezek nagyrésze magántanuló lesz. Innen a magántanulók szá
mának feltűnő növekedése. Huszt, Igló, Újvidék, Zsolna, Fehér- 
templom, Dés, Beszterce polgári leányiskolája már a beiratások ide
jén érzi a háború hatását. Fehértemplomon félbe kell szakítani a 
beiratásokat a déli harctérről érkező rémhírek hatása alatt, Désen 
nem nyithatják meg növendékhiány miatt az I. párhuzamos osz
tályt; Újvidéken, ahol az apadás a legnagyobb, feltűnő a gör. kel. szerb 
növendékek távolmaradása. — A beírás izgalmai után' égető volt a 
kérdés: megnyithatják-e az iskolát? 84 iskola ériesítőjét volt módom
ban átnézni; ezek közül 60 hajléktalan; még jól járt az olyan, 
amelyből szept.-okt. folyamán a beszállásolt katonaság eltávozott s 
az iskola a szükséges takarítás után átadható rendeltetésének ; a kór
házi célokra lefoglaltakat csak nehezen, vagy egyáltalán nem kapták 
vissza. Megindul a helyiségkeresés. Még a legszerencsésebb megoldás, 
ha más iskolában kapnak ideiglenes hajlékot ; sokkal rosszabb, ha 
az iskolaépület egy-két termére vannak utalva, vagy — mint az
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Ipolysági értesítő panaszolja - az udvaron levőJ rozzant, két szobás 
lakásba kell költözniök, amelyben a legegyszerűbb iskolai felszerelés, 
még a padok is hiányoznak. — A helyiséghiány okozta zavarokat 
úgy próbálják elsimítani, hogy a párhuzamos osztályokat összevonják, 
esetleg váltakozó rendszer szerint tanítanak d. e. és d. u., az óra
számot csökkentik, művészeti tárgyakat egyáltalán nem tanítanak. 
Leginkább szenved a torna, az ének, a szépírás, a rajz, sőt a női 
kézimunka ; 84 iskola közül csupán 10-ben tanítottak rendszeresen, 
egész éven át minden tantárgyat. A művészeti tárgyak különösen ott 
maradtak el, ahol óraadó kezében voltak, mert az óraadók alkalma
zásától a kormány takarékossági szempontból majd mindenütt elállott ; 
de elmaradtak olyan helyen is — hogy ne említsem azt az esetet, 
amikor azért kellett elmaradniok, mert nem volt megfelelő tan
terem -— ahol leány- és fiúiskolában közös tanerő kezében voltak, 
aki esetleg hadbavonult, vagy a polg. fiúiskolában tanárhiány miatt 
megszaporodott óraszáma miatt nem juthatott el a leányiskolába is. 
De nemcsak a gyakorlati és művészeti tárgyak óraszáma kevesbedett ; 
megtörtént, hogy a hittan, a magyar és német nyelv, háztartástan, 
természetrajz óraszáma is kevesebb lett, a szombathelyi iskola, közös 
megállapodás szerint mértant egész éven át nem tanított. Jellemző, 
hogy ahol kissé tágasabb helyhez, vagy hozzáértő tanítóhoz jutottak 
évközben, elsősorban a szépírást állítják be az órarendbe ; azután az 
éneknek igyekeznek helyet szorítani (bizonyosan az iskolai ünnepsé
gekre való előkészülésért), csak azután kerül sor, inkább a tavaszi 
hónapokban, a tornára s csak legvégül a rajzra. E bajokkal karöltve 
járó nehézségek között nem utolsó az, hogy nem használhatják az 
ifjúsági könyvtárat és nem férnek a szertárakhoz. Szemléltetésről 
alig lehet szó. Majd minden iskola panaszkodik ezért. Ahol más 
iskola tárta ki vendégszerető kapuit, ott használhatják a vendéglátó 
szemléltetési eszközeit, de ha bérházban húzódtak meg, nem is gon
dolhatnak kísérletezésre, szakszerű, gondos szemléltetésre. Ennek 
hiányát nagyon világos magyarázattal igyekeznek pótolni ; Ipolyságon 
még azzal is, hogy a magyarázott dolgot nyomban felkérdezik. 
A tanítás eredményével mindezek ellenére a legtöbb iskola értesítője 
meg van elégedve. Valószínű, hogy az eredményt csupán a tanítási 
és tanulási viszonyokhoz mérve tartják megfelelőnek. A valóságban 
bizonyára messze mögötte marad boldogabb évek eredményének. 
Hogy erről világosabb képet alkossunk, a múlt évi eredményekkel 
kellene összevetni. Itt azonban az a nehézség áll elő, hogy az idén 
osztályoztak először a miniszteri rendelet megkövetelte négy osztály
zattal, ezt a tavalyi öt fokozatú eredménnyel nem könnyű össze
mérni. —- Nem beszélhetünk igazán sikeres tanításról ott, ahol a
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háborús állapotok a lakosságot menekülésre kényszerítik s megtörté
nik, hogy napokon át csak 6—8 gyermek jár fel (Dés) ; ahol január
tól március közepéig egyáltalán nem tanítanak (Munkács) ; ahol már 
áprilisban bezárják az isk. évet (Miskolcz) ; ahol csak februárban 
kezdhetik a rendszeres tanítást (Huszton és Balassagyarmaton) s 
akkor is «rettenetes idegölő viszonyok között» folytatják; ahol a 
harctéri események és a kolera egyszerre fenyegeti az isk. életet 
(Iglón) ; ahol nyolcszor változik az órarend és a munkabeosztás (Győ
rött). Ha ezekhez még azt is hozzávesszük, hogy a főként gazdasági 
okokból kiadott miniszteri rendelet értelmében az iskolák május 
végén bezárták kapuikat, tehát még a legjobb esetben is elmaradt a 
szorgalmi időből 2 —3 hét, az általános összefoglalások ideje: akkor 
igazat kell adnunk annak az értesítőnek, amely nem habozik kimon
dani, hogy az eredmény hiányos, a tanítás nem mélyülhetett ki és 
pótlásokra szorul. Több értesítő megjegyzi, hogy az elméleti tárgya
kat csak nagy vonásokban tárgyalhatták. Mindenesetre érdemes 
volna tudni: mit hagytak el? mit illesztettek bele a «nagy vonások» 
alkotta keretbe ? Sajnos, erre az értesítők nem felelnek. Közlik, mint 
más években, az elvégzett anyagot, amelyet most egyik-másik leg
feljebb «elvégzendő anyag»-nak jelölhetett volna. Akad értesítő, 
amely nem elégszik meg azzal, hogy a gyengébb eredményt csupán 
az iskola megváltozott külső viszonyaival magyarázza ; nagyon he
lyesen rámutat arra, hogy vannak ennek pszichológiai okai is és 
hogy ezek mélyebben hatottak a harcterekhez közel eső városokban, 
mint az ország viszonylagosan nyugalmat élvező helységeiben. Nincs 
azonban egyetlenegy oly értesítő sem, amely ne említené a háború 
hatását növendékeire. A csongrádi iskola a háború zavaró hatását a 
szorgalmon különösebben az I. félévben észlelte; a kispesti értesítő 
«a szorgalom lanyhulásáról» beszél, okát az otthon sokszor feldúlt 
lelkiállapotában találja és értekezletein módot keres a szorgalom és 
előmenetel fokozására. A nyíregyházi testületi értekezletek legfőbb 
tárgya is ennek a megbeszélése volt ; a sikertelenség legfőbb okát 
abban keresik, hogy csak d. u. taníthatnak, és kisebb óraszámmal, 
meg szemléltetési eszközök nélkül. — A háború hatása a fegyelmi 
állapoton is meglátszik. A nagykanizsai értesítő panaszkodik, hogy a 
fegyelmi állapot kizökkent a rendes kerékvágásból ; de nem csoda, 
mert egyszerre öt, egymástól távol eső helyen tanítottak. Fegyelme
zési nehézségekkel küzdenek Désen, továbbá Kispesten, ahol a «szo
katlanul élénk» magaviselet okát «a társadalom minden rétegét át
ható fokozottabb idegműködés »-ben találják. A kellő fegyelmezést 
nehezíti a sok mulasztás. A statisztikai adatok szerint szokatlanul 
magas az egy növendékre eső mulasztott órák száma ; ezt az igaz
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gatói jelentések némelyike szóvá is teszi. Okát többfélében keresik. 
A veszélyeztetett területeken a menekülések idején fordul elő tömeges 
mulasztás, máshol járványok (különösen skarlát és kanyaró) miatt ; 
de nem ritkán a háborús állapot folytán beállott családi körülmé
nyek miatt, sőt gazdasági okok is szerepelnek : a szülők a meg
fogyatkozott munkaerő pótlására kénytelenek otthontartani gyerme
keiket. Aránylag kevesebb a mulasztás egészségi okokból s általában 
meglepő, hogy az igazgatói jelentések a tanulók egészségi állapotát 
elég jónak találják. Örvendetes tüneménynek tarthatnók, ha szemé
lyes tapasztalatok nem azt bizonyítanák, hogy a nagy drágaság és az 
élelmiszerhiány a fejlődő leányok egészségi állapotát sok helyen 
veszélyeztette. — Azt, hogy a növendékek lelkületére milyen hatással 
volt a háború, aránylag kevés iskola tanulmányozta. A Gyermek- 
tanulmányi Társaság küldötte kérdésekre 84 iskola közül kettőben 
feleltek a tanulók : Győrött és Nagyenyeden. Amott egy főgimn. 
tanár gyűjtötte és rendezte az anyagot ; emitt maga az iskola, de 
nem teljesen a Gyermeki. Társaság kérdései alapján, hanem ön
állóbban. Mindkét helyen értékesnek mondják a nyert anyagot ; az 
enyedi értesítő mutatványt is közöl belőle. — Ugyanarra a kér
désre — t. i. : hogyan illeszkedik bele a gyermeki lélek a háborús 
viszonyokba? mi a véleménye a háborúról? — keresik a feleletet 
azok az iskolák, amelyek nem riadtak vissza az írásbeli dolgozatok 
megszabott sorrendjének megbolygatásától és háborús feladatokat 
írattak. Sajnos, kevés volt ilyen : 84 közül 10. Legtöbb háborús dol
gozat-címet a marosvásárhelyi róni. kath. hitközs. polg. leányiskola 
értesítője ad. Mind a négy osztályban minden dolgozat ilyen. Idő
szerű költeményt írnak diktálás után, ilyet másolnak, háborús elbe
széléseket és leírásokat reprodukálnak és háborús vonatkozásúnk az 
önálló fogalmazványok is. Valószínűnek tartom, hogy nemcsak 10 
iskolában írtak ilyen tárgyú dolgozatot : lehetetlen, hogy akadjon 
olyan tanító, aki ne igyekezzék a háború nyújtotta tanulságokat 
iskolájában felhasználni. Bizonyára a már érintett takarékossági 
kényszer akadályozta a dolgozatok címeinek közlését. Hiszen minden 
iskola egyetért abban, hogy a társadalom minden rétegének félelmes 
nevelője az iskolában is szigorú tanítómesternek bizonyult, még a 
tanítók fölött állónak is. Az iskolának bele kellett kapcsolódnia a 
háború lelkületébe, keresni az összekötő szálakat a «kiszabott tan
anyag» meg a háború ránkerőszakolta tudnivalók között, megtalálni 
a vonatkozásokat, melyeknél fogva ezek a tárgyak keretébe beilleszt
hetők. S e tárgyak új életet nyertek, amint a háború lehelete meg
érintette őket ; nemcsak a történelem és a földrajz, hanem a termé
szettudományok minden ága. A kézimunka új renaissancera virradt
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hatása alatt, a gazdasági tanulmányok praktikus föllendülése járt 
vele, még a német nyelv részére is kivívta a rokonszenvet, mert ez 
a Hindenburg, a kárpáti hősök nyelve. — A szigorú tanítómester 
félelmes nevelő is. Mint ilyen szintén ott van minden iskolában. 
«Öt kicsi lándzsával» vonult be és egy csapásra kifejlesztett a leányok 
lelkében egy érzést, amelynek kiművelését az újabb kor pedagógusai 
ugyancsak erősen kívánták, de talán maguk sem remélték ilyen hir
telen megvalósulását. A szociális érzésre gondolok. Ez volt az ural
kodó érzés leányiskoláinkban a háború első esztendőjében, mikor a 
gyermek olyan viszonyok hatása alá került, amelyek megkívánták 
tőle, hogy valóban tegyen, dolgozzék a közért, adjon, áldozzon, feled
kezzék meg a maga apró-cseprő bajairól, tekintsen át lágabb kört, 
magasabb nézőpontról, jusson el a haza, a nemzet s az érte való élet 
tisztultabb fogalmáig. A háborús értesítőknek legbecsesebb lapjai 
ennek az érzésnek tettekben megnyilvánulásáról beszélnek. Nem volt 
olyan jótékony mozgalom, amelyhez szives készséggel ne csatlakoztak 
volna a polg. leányiskolák. Az áradozó lelkesedés meleg szavával 
szól csaknem valamennyi igazgatói jelentés arról a jótékony mun
kásságról, amelyet növendékei kifejtettek. A statisztikai kimutatások 
a hadbavonultak részére készült meleg holmiknak ezreit sorolják 
fel ; a kórházak részére gyűjtött felszerelések raktárakat töltenek 
meg; hadi-jelvények, emlékérmek, nyakdíszek, melltűk, számolólapok 
sehol olyan bizonyosan el nem kelnek, mint a leányiskolákban, hi
szen áruk a katonák javára megy ; a vak katonák, a rokkantak, az 
itthon maradt nyomorgók, az árvák és özvegyek sorsa egyformán 
meghatja őket s még a hadikölcsön jegyzéséből is derekasan kiveszik 
részöket. Nem lehet mindazt felsorolnom, amit iskoláink e téren 
cselekedtek. Csak jellemzésül említem, hogy a kolozsvári áll. polg. 
isk. növendékei segédkeztek a testület felállította napközi otthonban ; 
a kispestiek a háztartási órákon gyümölcsöt főztek be a katonáknak ; 
a csongrádiak zászlót hímeztek a hadbavonuló huszároknak, a buda
fokiak a maguk zászlóját adták oda lelkes örömmel, az egriek a 
szegény iskolás gyermekeknek főztek, a mezőberényiek tésztát sütöttek 
a katonáknak s hetenkint egyszer a délelőtti uzsonnájokat is oda
adták a sebesülteknek, az iglóiak magukra vállalták a hősök sírjának 
gondozását. És mindannyian, hónapokon keresztül folytonosan kö
töttek. Ez a munka legtöbb helyen már az isk. év megnyitása előtt 
megkezdődött ; már akkor összegyűjtötte az iskola régibb és újabb 
tanítványait. A kézimunkatanító egyszerre a legnagyobb tekintély 
lett az egész város hölgy közönsége előtt. Aki tudja, hogy leánykáink 
sohasem szerették nagyon a kötést, aki tapasztalásból mondhatja, 
hogy a kötés fárasztó munka kis leánynak, az mérlegelheti igazán,



S Z E M L E . 5 8 5

milyen jótékony tevékenységet fejtett ki az a gyermek, aki 10—15 — 
20 hósapkát megkötött s milyen tiszteletreméltó az a növendéksereg, 
amely — a tél közeledtével sürgőssé vált meleg ruhák gyorsabb el
végzéséért — 1—2 hétig, néhol egy hónapig állandóan kötött, nem 
kényszerből, hanem szíves, odaadó buzgalomból. S míg a tűk szapo
rán forognak, a gondolatok a körül a kérdés körül kergetőznek : 
hogyan lehetne még több pénzt gyűjteni és adni arra a sok-sok min
denre, ami még kell a harctéren küzdő, az itthon szenvedő, a meg
rokkant, a megvakult katonáknak, a sok fogolynak, a sok nyomorba 
jutottnak. S egymásután valósul meg a sok jobbnál-jobb ötlet. Kolozs
várott az áll. polg. isk. növendékei lemondanak karácsonyi ajándé
kukról, hogy az árát felajánlhassák; Abonyban levelezőlapokat feste
nek és árulnak, az újvidékiek babakiállítást rendeznek, több helyen 
maguk készítette tárgyakból sorsjátékot s végül majdnem valamennyi 
iskola ünnepséget jótékony célra, első sorban a Vörös Kereszt 
javára. Ez utóbbiak programmján erős, hazafias érzés tükröződik s a 
háború költészete hangos szóhoz jut. — Néhol az iskolák nagyon 
ügyesen beletudták vonni tevékenységükbe volt növendékeiket, külö
nösen ott, ahol maguk szervezik, az egész város hölgyközönségét 
irányítva, a háborús jótékonyság munkáját. Jól esik olvasni, mint 
válik az iskola a társadalmi élet középpontjává ilyen helyeken. 
«Soha közelebb nem állott iskolánkhoz a város közönsége», mondja a 
karczagi értesítő ; Beregszászon hetenkint kétszer varrnak a régi nö
vendékek a sebesülteknek, Aranyosmaróton alig győzik felraktározni 
a sok holmit, amit a város nőközönsége az iskola útján óhajt ren
deltetési helyére juttatni. Több értesítő büszkén hivatkozik arra, 
hogy ezt a minden szépért, nemesért lelkesedő, a jótékonyságban 
versenyező hölgy közönséget ők nevelték ; ime a mag, amit elvetettek 
gyönyörűen kivirágzott, a lelkes hazaszeretet most praktikus haza- 
szeretetté lett. — E jótékony munkásság bensőbbé tette az érintkezést 
tanítvány és tanító között ; ezt a segesvári áll. polg. leányiskola 
értesítője emeli ki. A növendék sokat van együtt tanítóival s ennek 
eredménye, hogy bátrabb, öntudatosabb, biztosabb fellépésű lett: 
segítőtársa feljebbvalójának a nagy és szent célért folytatott küzde
lemben. — Mert a háborús esztendő követelte küzdelemből dereka
san kivették részüket a polg. leányiskolák tanító-testületei is. Ezt a 
legtöbb igazgatói jelentés hálás szóval emlegeti. Ellátják az esetleg 
hadbavonult kartárs óráit, helyettesítenek a testvér polg. fiúiskolában, 
gimnáziumban, ellátják az óraadók felmentésével gazdátlanul maradt 
tárgyakat, szívesen tűrik a helyiséghiány okozta nehézségeket. Fize
tésük 1—2%-át már kezdettől fogva felajánlották ; minden hónap 
megkívánja a maga szeretetadóját s a társadalmi tevékenység elől
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sem zárkózhatnak el. Sokan végeztek ápolónői kurzust és még az 
iskolai év folyamán is ápolnak. (Sőt egy tanítónő ezen a címen egész 
éven át szabadságon volt.) Az értesítők nem jelzik elég világosan, de 
úgy kell lennie, hogy csak akkor és ott, amikor és ahol iskolai köteles
ségeik megengedték. — Vannak, akik felügyelnek a kórházban, gon
dozzák a fehérneműt, vezetnek napközi otthonokat, főznek a hadba- 
vonultak hozzátartozóinak, rendezik a háborús délutánokat, a - kará
csonyfa-ünnepségeket, résztvesznek az iskolán kívül rendezett jóté
konycélú előadásokon felolvasással, szavalással. De mindennél többet 
tesznek azok, akik a háború erkölcsi és gazdasági nagy tanulságait 
megértő és megérző lelkükön keresztülszűrve eljuttatják a gyermeki 
lélekhez ; akik hiszik és vallják, hogy e nagy világfelfordulásból, 
minden érték újraértékeléséből egy új női típusnak kell fölényes 
győzelemmel kikerülni : testben és lélekben egészségesebbnek, erő
sebbnek, egyszerűbbnek, takarékosabbnak s ami fő, munkásabbnak. 
mert új társadalmi és gazdasági helyzetében, mely természetes követ
kezménye lesz a világháborúnak, csak így fog boldogulni. A.z értesí
tők bevezető értekezéseinek mindegyike ezt választotta vezető gondo
latul ; érzik, hogy új korszak küszöbén állunk, új kötelességek vár
nak a nőnevelés apostolaira s ezeket már most világosan meg kell 
látni. — Vezető és irányító- befolyásuk kifejtésére a magyar nyelv 
tanítói különösen az önképzőköröket használták fel. Már t. i. ott. 
ahol helyiséghiány miatt nem volt kénytelen szünetelni. Egyetlen 
értesítő — a dicsőszentmártoni — említi, hogy az önképzőkör mű
ködését megszüntették, hogy «kényszerhelyzet folytán megrövidült 
tanévben teljes erejükkel a kötelező tanulmányok után láthassanak». 
Máshol inkább fokozott munkásságot tapasztalunk. Háborús tárgyúak 
voltak az önképzőköri pályatételek is. (Segesvárott pl. Hogyan tehet
jük a hadbavonultak hozzátartozóinak karácsonyát vigaszteljesebbé ?) — 
Ekként mindenben a háborús alaphang viszhangzik ; elvétve olvasunk 
az értesítőkben más tárgyú értekezést : 84 közül 8-ban. A nagysza
lontai közli H. Fekete Péter tanulmányát Arany János bécsi útjá
ról ; a nagykanizsai beszámol a múlt tanév végén tett iskolai kirán
dulásról Nagykanizsától a Vaskapuig címen ; a nyíregyháziban pedig 
az lOió. szünidei tanfolyamról ír Osztival Anna. — Felettébb hiá
nyos lenne összefoglalásom, ha meg nem emlékezném arról is, hogy 
a polg. leányiskolák vezetősége megérte a háborús év tavaszának 
hangos figyelmeztetését : minden talpalatnyi földet meg kell művelni ! 
És megindul a kertészkedés ; gyéren ugyan, de azért a jég mégis 
csak megtört ! Aszód, Győr, Kolozsvár (az áll. polgári iskola), Modor 
számol be arról, hogy a várostól kapott területet vagy a saját kert
jét műveli. Szíves jókedvvel a tanulók, ügybuzgó lelkesedéssel tani-
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tóik. Az eredményről csak a jövő évi értesítők számolhatnak be, már 
t. i. a termelt vetemény mennyiségében kifejezett eredményről, de 
az ennél sokkal fontosabbról már az ideiek is szólhatnak és ez az, 
hogy a gyermek megtanulja becsülni a földet és a vele való munkát. 
Ez is a háború forgatagából felszínre került kincsek közé tartozik. 
Való becsét a háború borzalmaitól könnyes szemünk fátyolán keresz
tül nem látjuk világosan, de annál jobban értékeljük, ha majd eljön 
a győzelmes béke, melyért — az értesítők tanulsága szerint — 
annyi leányka fohászkodott iskolai imádságában. A záróünnepek szó
nokai is ezt sóvárogják megható szavakkal, mert ez hozza majd meg 
a nyugodt és semmitől sem zavart kultúrális munka minden fel
tételét. Radnóti Dezsőm;.

K Ü L F Ö L D I  L A P O K B Ó L .

P aulsen  hagyatékából érdekes gondolattöredékeket közöl az Archiv 
für Pädagogik 1915. évfolyama: Oktatni annyit tesz, mint a tanulót 
igazságok fölfedezésére rávezetni ; ha csak a tanító gondolja el azokat, 
az mit sem jelent a tanulóra nézve ; más nem gondolkodhatik helyette. — 
Oktatni sohasem jelent annyit, mint készségeket vagy ismereteket közölni. 
Élő lények csak belülről kifelé, önmaguktól alakulnak. — Csak a szabad
ság levegőjében virágzik föl a tudás ; mihelyt kikérdezhető és kikénysze
ríthető feladattá tesszük, megöltük. — Valósággal lényeges föltétele a 
tanító és tanuló szellemi egészségének és életörömének, hogy az iskola 
olyannal is foglalkozzék, amit nem lehet elrendelni és amit nem lehet 
ellenőrizni. — Bégebben a tanító valóságos fejedelem volt az iskolájában. 
Ma nem sok híja már, hogy az a munka, mely a legszabadabb és leg
személyesebb természetű, a legszűkebb korlátok közé szoruljon és teljes 
elnyomatást szenvedjen a sok szabályzat és ellenőrzés által. — A fél
műveltség épen az, amit a közbeszéd műveltségnek nevez : semmit sem 
tudni, tanulásra nem törekedni, mindenben otthonosnak lenni, mindenbe 
belebeszélni és nagykópűnek lenni. — Vizsgálatot tehet valaki Kantról 
vagy Goethéről, anélkül, hogy Kant vagy Goethe szelleméből bármi is 
világossá vált volna előtte, sőt anélkül, hogy olvasta volna őket. A tétel 
azonban megfordítva is áll. — A tanító, kinek iskolai munkáján kívül 
egyébre nincsen érkezése, azt sem teljesítheti valódi és egész értelemben ; 
állandó kiadás bevétel nélkül tönk szélére visz. — Ha a pedagógia «külön 
tanszékei»-nek követelése azt jelentené, hogy e tanulmány mint speciális 
tantárgy szerveztessék s a filozófiától teljesen különválasztassék, ez e 
tárgynak belső megsemmisülésével volna egyértelmű. — Nem az alkal- 
mazkodók, nem a szabályszerűek, nem a szeretetreméltók és nem a ké
nyelmesek virágoztatják föl a nemzetet, hanem a bátrak és őszinték, az 
önállók és azok, kik — ha az igazság ügye követeli — a kérlelhetetlen- 
ségig merevek. Gy. Á.
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A legú jab b  k or történ ete  az isk o láb an . A porosz közok t. 
min. 1915 szept. 2. elrendelte a középisk. történelemtanítás anyagának 
olyatén elosztását, hogy a legújabb korra az eddiginél jóval több idő jus
son. A tanterv eddig is két fokon kívánta a jelenkorig való eljutást : a 
VI. (U. I.) és a IX. (О. I.) osztályban, de mindkét évre akkora időkört 
tűzött ki (1740-től, illetőleg 1648-tól máig), hogy éppen a legújabb korra 
nem juthatott annyi idő, amennyit a nemzeti érdek követel. Mivel pedig 
az 1861 óta eltelt idő a poroszokra és németekre nézve mindennél fonto
sabb, a miniszter elrendeli az ókorról, a középkorról és az újkornak Nagy 
Frigyesig terjedő részéről szóló anyagnak olyan mértékű megrövidítését, 
hogy az utolsó 50 év történetét részletesen lehessen tanítani. Mivel 
továbbá a mai rendben csak a VI. évben tanulnak a legújabb korról, az alsó 
fokon pedig nem, holott az érdeklődés a történelem iránt akkor különösen 
élénk : elrendeli a miniszter azt is, hogy a II. évben (Quinta) szintén a 
jelenkorig haladjon a tört.-tanítás a tanulók életkorának megfelelő mó
don ; evégre az írástanítás egyik óráját a történelemhez csatolja. Az új 
rendet megnehezíthetné a tankönyvek nagy terjedelme. Ezért a rendelet 
elvárja ezek kellő átdolgozását s szükségesnek mondja, hogy a tanítás- 
sikere érdekében minden tankönyv elején röviden foglalják össze a meg
előző anyag legfőbb pontjait, a tudnivalók kánonját. A szóbeli érettségi 
vizsgálat ezután csak a 17. század közepétől máig tartó időre terjedjen ki, 
de úgy, hogy a régibb korokkal való kapcsolat ismeretéről is tanúságot 
tehessenek a tanulók. A gyengébbeket a régibb anyagból is meg kell 
vizsgálni. Aki meg valamelyik részlettel alaposabban foglalkozott, abból 
vizsgálható főképen, de nem kizáróan. — A miniszteri rendelet szerint 
(szószerint közli a Pädag. Zeitung 1915, 38. sz.) «a mai nagy idők köve
telik a gyors segítést azon a bajon», hogy a tanulók csak a VI. évben 
nyernek alaposabb tájékoztatást a legújabb korban. Nálunk a baj még 
nagyobb, mert itt a tanterv a legújabb korról, a jelenkorról sehol sem« 
beszél. Annyiszor volt már erről szó és annyira nincs e tárgyban komoly 
nézeteltérés, hogy ezen a bajon segítő miniszteri rendelkezésre az idő a 
háború nélkül is érett volna. Nemzeti érdek, hogy legújabb történetünket 
nemcsak a középiskolában, hanem a tanítóképzőkben, szakiskolákban, meg
felelő módon a polgárisk. 4. osztályában, sőt a népiskolában is ismertessék.

V E G Y E S .

A n e v e lé s  lehűl at a i a h áb orú  u tán . A Verein zur Förderung 
des naturwiss. und math. Unterrichts (Berlin) 500 M pályadíjat tűzött ki 
1915 dec. 31. határidővel erre a kérdésre: «Mit kell megkívánni a háború 
után a német ifjúság nevelésétől s mit tehet a math, és term. tud. oktatás 
e követelmények teljesülésére ?» Nemcsak általános fejtegetést, hanem rész
letes, gyakorlati javaslatokat kívánnak, lehetőleg személyes tapasztalatok 
alapján. A berlini egyetem bölcsészeti kara pedig 1916 márc. 30.-ig arra
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a  pályakérdésre vár feleletet : mely feladatok elé állította a háború a 
népnevelési és hogyan lehet ezeket megoldani.

M agyar v o n á so k  a  n ev e lésb en . A Pécsi Tanítónők Egyesülete 
250 kor. pályadijat tűzött ki erre a kérdésre : «Melyek a magyar népnek 

jellemző tulajdonságai és ezek közül melyeket kell a nevelésnek és okta
tásnak az összes tanítási ágak egybevágó összmüködése által úgy ápolnia 
és kifejlesztenie, hogy igazi magyar nemzeti műveltség és müveit, egysé
ges magyar nemzet alakuljon ki?» Határidő: 1916 husvétja. Bárki pá
lyázhat. A kérdés azonban sokkal nehezebb, semhogy teljes megoldását 
remélni mérnök.

S zéch en y i é le tra jzán ak  II. kötete is megjelent Friedreich Ist
ván hagyatékából (Bpest, 1915, Szt.-István-Társ., n 8° YII +  282 1., az 
egész mü ára 20 kor.). Ez a kötet 1840-től élete végéig tünteti fel 
Széchenyi tevékenységét és főként vezérgondolatainak ismertetésével 
tehet nagy pedagógiai szolgálatot, ha - amint reméljük — sokan el
olvassák.

A háborús irodalom ból. (Beküldött, nem nevelésügyi müvek.) 
Korántsem oly bőven és sokoldalúan, mint a német irodalom, de a mienk 
is szolgál olyan müvekkel, amelyeket az iskola is jól felhasználhat a há
borúra vonatkozó alkalmi kitérések vagy rendszeres oktatások közben. 
Ilyen a Magyar Könyvtár újabb füzetei közül a 769—770. sz. : Újhelyi P. 
Hadseregünk megalakulása és bölcsőkora; 771—778. sz. : A világháború 
naplója, (eddig 4 füzetben) ; 791—2. sz. : Molnár V., A Vörös Kereszt. 
A genfi egyezmény ismertetése. — Sok és nagyon használható anyag van 
együtt a Szabad Lyceum, Erzsébet Népakadémia és Orsz. Közegészségi 
Egyesület háborús előadásainak Inter Arma c. gyűjteményében (szerk. 
Vörösváry F., Bpest, IV. Egyetem-tér 5. ; 1915 n 8° 253 L). Történeti 
(Marczali H., Tóth-Szabó P., Szádeczky K. L.), politikai (Concha Gy.), 
egészségügyi (Gerlóczy Zs., Bálint B., Kétly L., Kuzmik P„ Lobmayer G.), 
technikai (Vörösváry F.), földrajzi (Cholnoky F.j, közgazdasági (Hantos E.), 
képzőművészeti (Berzeviczy A.), irodalmi (Beöthy Zs.) és zenei (Kacsóh B.) 
tárgyakon kívül egy-egy előadás szól az idegrendszer háborús megbetege
déseiről (Schaffer К.) és a hadsereg szellemi egészségügyéről (Bansch- 
hurg P.) ; az egész sort Hegedűs I. ünnepi beszéde nyitja meg. Ingyen 
kaphatják meg mindazok, akik hasonló előadásokat akarnak rendezni. — 
Dr. Haltenberger M. A világháború geográfiája (6 térképpel, Bpest 1915 
Tisza Testvérek, 8°, 124 1. 2 kor.) címen kiadta a «Szepesi Hirnök»-ben 
megjelent cikkeit ; a hadban álló nemzetek országát, a terepviszonyokat 
és népéletét akarja megvilágítani a nem szaktudós nagy közönség szá
mára, az időszerű világpolitikai kérdések megértése céljából.

A háború k ö llé sz e le . E sorok írója háborús költészetünk tanul
mányozása közben már 1915 tavaszán kifejezte azt a meggyőződését, hogy 
a magyar lélek alkotó ereje mélyen érdekelve van a most folyó háború 
költészetében s azért e gazdag költői termés pedagógiai szempontból sem  
hagyható figyelmen kívül. E napok költészete bizonyára megtermékenyíti 
irodalmi oktatásunk anyagát s olvasókönyveink nem egy becses gyöngy
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szemet fognak e nagy áradatból megmenteni. Az első kísérlet a háborús 
költészet pedagógiai értékesítésére előttünk van Vajda Gyula gyűjtemé
nyében : A háború költészete, Szemelvények a tanuló ifjúság számára. 
(Budapest, 1915. Bózsavölgyi, kis 8°, 224 1. Ára 2 K.) Az anthológia saját 
bevallása szerint a föntebb említett célt szolgálja, mikor a tanuló ifjúság 
számára mintegy 100 háborús tárgyú költeményt csoportosít. Igaz, hogy 
a költemények közül hét régebbi irodalmunkból való (Csokonai, Petőfi, 
Tóth K., Gyulai P., Szász K. versei), a többi azonban mai termés. Kissé 
aránytalan ugyan, ha a szerkesztő régi nagy költőink hét versével szem
ben mai poétáink 92 versében látja na háború» költészetét (mert látszólag 
erre törekszik), a régiekből való szemelvényeknek azonban — melyek 
közül pl. Balassa B., Amadé L., Arany J., stb. 1—2 remekét különben is 
sajnálattal nélkülözzük — bizonyára inkább a kötet iskolai célt szolgálói 
jellegének megállapításában s az anthológia szerzői joga körüli nehézségek 
eloszlatásában volt szerepe. A gyűjtemény főrésze egyébként csak valóban 
becseset tartalmaz a 10,000-nél is több versből álló mai háborús költészet
ből s a magyar harci költészet történetének jó vázlatául szolgáló beveze
tésével együtt remélhetőleg jó szolgálatot fog tenni annak a pedagógiai 
célnak, melynek érdekében keletkezett. Gyulai Ágost.

MAGYAR PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1915 április 17-én.
Fináczy Ernő elnöklésével jelen vannak : Baros Gyula, Bozóky 

Endre, Bozóky Endréné, Böngérfi János, Bursics Ernő jegyző, Dani- 
lovics János, Éltes Mátyás, Barkas Sándor, Pest Aladár, Fodor Már
kus, Gorzó Dénes, Gockler Lajos, Gyulai Ágost, Havas Gyula, Havas 
Irma, Hegedűs István, Hidasi Sándor, Ilosvay Lajos, Imre Sándor, 
Juha Adolf, Kemény Ferenc, Kornis Gyula, Kun Alajos, Lechnitzky 
Gyula, Lichtenegger Viktor, Mácsay Károly, Mátrai Budolf, Migray 
József, Mosdósy Imre, Nagy László, Nagy Zsigmond, Nemes Lipót, 
Négyesy László, Ónody Gusztáv, Perleberg Artúr, Polgár Gyula, Quint 
József, Bépay Dániel, Biegler Ernő, Snasel Ferenc, Somogyi Géza, 
Székely István, Sztankó Béla, Szuppán Vilmos, Szűcs István, Urhegyi 
Alajos, Vári Bezső, Vida Sándor, Wágner János, Waldapfel János, 
Weinberg Gyula, Weszely Ödön, Zsengeri Samu és mások.

I. Az elnök a megjelenteket s elsősorban a M. P. T. tiszteleti 
tagját : Ilosvay Lajos államtitkár urat üdvözli és az ülést megnyitja.

H. Bozóky Endre felolvassa A tankönyvengedélyezésről szóló 
részletes tanulmányát (1. M. P. 1915: 4-76-—4-90. 11. és ebben a füzet
ben). Az elnök a Társaság nevében köszönetét mond az élénk érdeklő
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déssel kisért felolvasásért s a benne foglalt javaslatok előterjesztéséért; 
a dolgozat megjelenése után gondoskodik a javaslatok megvitatásáról.

III. Az elnök a márciusi ülés határozata értelmében kitűzi 
tárgyalásra Gockler Lajos «Egy új neveléstudományi rendszer alap
vonalai» c. előadását.

Első felszólaló Komis Gyula (Pozsony), kinek hosszabb fejtege
tései után az elnök a tárgyalás folytatását a következő ülésre halasztja.
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Felolvasó ülés 1915 május 15-én.
Ftnáczy Ernő elnöklósével jelen vannak : Bartoniek Paula, Berinde 

Irén, Biela Mária mint a kolozsvári áll. f. 1. és leánygimn. kiküldöttje, 
Bozóky Endre, Böngérfi János, Bursics Ernő jegyző, Concha Erzsébet, 
dr. Csiky Józsefné, Danilovics János, Dömény Lajosné, Dörfler Janka, 
Endrei Gerzson, Éltes Mátyás, Fest Aladár, Fodor Márkus, Geöcze 
Sarolta, Gunszt Bertalan és leányai, Gyulai Ágost, dr. Haraszti Gyula, dr. 
Haraszti Gyuláné, Havas Gyula, Havas Irma, Hegedűs István, Hidasi 
Sándor, Hirány Jenny, Ilosvay Lajos, Imre Sándor, br. Jósika Samuné, 
Katonáné Thuránszky Irén, Kopp Lajos, Kormúth Gizella, Lechnitzky 
Gyula, Lityán Viktória, Lusztig Emma, Málnai Mihály, Migray József, 
Mosdósy Imre, Nagy László, Nagy Zsigmond, Mácsay Károly, Polgár 
Gyula, Prohászka Ferenc, Quint József, Badák Olga, dr. Retkes Imréné, 
Répay Dániel, Riegler Ernő, Rucsinszky Anna, Sebestyénné Stetina 
Hona, Steinitzer Vilma, Szuppán Vilmos, Tocsek Helén, Vida Sándor, 
Vig Albert, Waldapfel János, Weszely Ödön és mások.

I. Az elnök jelenti, hogy ezt az ülést első sorban De Gerando 
Antonina rendes tagról való megemlékezésnek szenteljük ; üdvözli a 
megjelenteket, ezek sorában Ilosvay Lajos államtitkárt, továbbá a 
kolozsvári állami felsőleányiskola képviselőjét, De Gerando Antonina 
tisztelőit és tanítványait s az ülést megnyitja.

H. Sebestyénné Stetina Ilona felolvassa De Gerando Antoniná- 
ról szóló emlékbeszédét (1. M. P. 1915 : 4-65—4-76). Az elnök az elhunyt 
életét és működését kegyeletesen, szeretettel jellemző előadásért az 
egész Társaság köszönetét tolmácsolja. Indítványára a Társaság De 
Gerando Antonina emlékezetét ez ülés jegyzőkönyvében megörökíti.

III. Az elnök hejelenti, hogy a márciusi ülés határozata értelmé
ben Imre Sándor elkészítette a háború okozta iskolai tennivalókra 
vonatkozó munkálatát. Az ülés az elnök indítványára a javaslatok 
foganatosításának előkészítésével megbízza az elnökséget.

IV. Az elnök jelenti, hogy a II. hadikölcsönre a Társaság 
nevében 500 koronát jegyzett. Az ülés a bejelentést helyesléssel fogadja.

V. A következő tárgy : Gockler Lajos «Egy új neveléstudományi
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rendszer alapvonalai» e. előadásáról az áprilisi ülésen megkezdett 
tárgyalás folytatása. Az elnök sajnálattal állapítja meg, hogy dr. Gockler 
Lajos úr nincs jelen. Mindenesetre termékenyebb lett volna, ha a 
szerző a hozzászólásokra nyomban válaszol ; azonban az elnök a 
tárgyalást így is folytathatónak tartja ; a felszólalásokat a szerzőnek 
rendelkezésére fogja bocsájtani ; mind a hozzászólásokat, mind a vála
szokat a M. P. fogja közzétenni. (Az egész anyag még nincs együtt. 
A szerk.)

Felszólalt Hegedűs István, Polgár Gyula, Nagy László, Imre 
Sándor, Weszely Ödön, Migray József, Fodor Márkus, és végűi az 
ehlök, aki szavainak befejezésül köszönetét mondott a szerzőnek e 
tanulságos tárgyalás megindításáért s a felszólalóknak érdeklődésökért 
és közreműködésökért.

H iv a ta lo s  n yug tázás.
A M. P. T. pénztárába 1915 szept. 15-től okt. 15-ig a következő 

befizetések történtek :
Rendes tagok részéről :
Sebestyénné Stetina Ilona 22 К 50 f.
Kültagok részéről :
1914- re : György Lajos Losoncz. Kohlbach Bertalan Budapest. 

Szabó Miklós Torda. Szántó Hugó Yágujhely.
1915- re : Ernyi Gilbert Nagyvárad. Faragó János Pápa. György 

Lajos Losoncz. Kiss Albert Igló. Kohlbach Bertalan Bpest. Széchy 
Miklós Hajdúszoboszló. Vajda Gy. Szabadka. Vargha Tiv. Gyöngyös.

K érelem . A T ársaság a n y a g i h e ly z e te  k öte lességem m é  
tesz i, h o g y  h á tra lék os t. tag ja in k at a legkom olyabban felkérjem  
a ta g sá g i díjak m ielőbbi b efizetésére. A hátra lék os ta g sá g i díjak  
összege igen  nagy .

Dr. Bozóky Endre, 
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros.

Budapest, IL, Albreeht-út 31.



A NEMZET NEVELŐIHEZ.

Az 1914—5. iskolai évben egyes iskolák és egyes nevelők sokat 
tettek arra, hogy nevelésünk a mostani korszakhoz alkalmazkodjék. 
Ez a törekvés azonban nem volt általános és nem volt közös a vezető 
gondolata sem. A Magyar Pædagogiai Társaság ezért fordul most e 
sorokkal a nemzet minden nevelőjéhez. Minél tovább folyik a háború, 
annál szükségesebbnek látja, hogy mindenféle és minden egyes isko
lában egyaránt iparkodjunk tudatossakká tenni mai céljainkat, mert 
csak ily módon jöhet létre ebben a részben is az egész köznevelés 
egybehangzó szelleme, és csak így lesz lehetséges a köznevelést mind
nyájunk együttes törekvésével belekapcsolni a nemzetül való meg
állásunkért és teljesebb kifejtésünkért folyó erőfeszítésbe.

A nemzet érdeke nemcsak az erő kifejtését, hanem fokozását 
is kívánja. A nemzet ereje azon fordul meg, hogy mindenki a leg
jobban, a mai helyzethez leginkább illően cselekszik-e; megtörténik-e 
minden avégre, hogy a nemzet sokféle alkotó eleme között az össze
tartozás érzése meg ne lazuljon, minden embernek az ereje teljesen 
érvényesüljön, a közös feladatokat mindenki felismerje s azokból a 
reá jutó részt becsülettel elvégezni tudja és akarja. Enélkül a nem
zetnek lehetetlen, a növekvő áldozatokat mindvégig hordoznia, boldo
gulásának újabb meg újabb követelményeit teljesítenie, a jövő felada
taira előkészülnie. Ehhez kell tehát szabnia mindenkinek a maga mai 
munkáját és pedig az egy pályán működőknek egyértelemmel.

A nevelők között ezt az egyértelműséget az teremtheti meg, ha 
éppen azt tekintjük legfőbb feladatunknak, hogy ezt a felfogást a 
most növő nemzedékbe beleoltsuk és ilyen irányú ismereteket ter
jesszünk. Erezzük valamennyien, hogy munkánkat nem végezhetjük 
a régi módon, mert e keserves másfél esztendő sokféle és bizonytalan 
hatása mélyen átjárta az ifjúság lelkét, megváltoztatta a nemzet hely
zetét, nemcsak más nemzetekkel való viszonyát, hanem belső életét is. 
A köznevelést nem lehet már e percben a változott körülményekhez 
alkalmaznunk ; ezeknek általános érvényű megállapítása nem is az 
egyes nevelők kötelessége. De mikor elkövetkezik az új feladatok hi-

38Magyar Paedagogia. XXIV. 10.
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vatalos kitűzése, az teljesen meddő lenne, ha már most nem igyekez
nénk mindnyájan felismerni a magunk kis körében : mily változást 
okozott ez az idő ott s ha nem dolgoznánk eszerint már ma is.

Ebben találja meg minden egyes nevelő önálló feladatát; ez ad 
teret annak a több munkára való vágynak, amely most minden becsü
letes hazafit eltölt; ezzel elégíthetjük ki a nemzet jövőjéért való fele
lősségünk érzését. A háború hatása vidékenkint nagyon különböző, 
tehát az új tennivalókban is van eltérés bőven az ország egyes vidé
kein és a társadalom különböző részeiben. Ezeket kutatva, tisztán 
jelentkezik azonban a közös szükséglet is : a nemzet minden ifjú tag
ját erős akarattal vezetnünk kell abban, hogy a máról és tegnapról 
lehetően világos képe alakuljon, az így felismert feladatok teljesítésében 
jó lélekkel akarjon részt venni s e közös munkára testben-lélekben 
erős legyen. Ez a vezető gondolat nem új, de jelentősége a mostani 
küzdelemben megnövekedett és amint egyre több öregedő családapa 
meg gyermekifjú megy a harcmezőre, annál szükségesebb a még 
békén tovább tanulókat korán és komolyan készíteni a reájok oly 
hamar elkövetkező önálló életre ! Ennek a módja : növendékeink gon
dolkodásának, érzelmeinek, az egészséggel való törődésének irányítása. 
Ez juttatja ki őket abból a zavarból, amelyben most annyi ifjat is, 
öregebbet is látunk s így teremtjük meg a nemzetben a lelki alapot 
arra, hogy ebből a zivatarból a megerősödés reménységével és eltöké- 
lésével kerüljön ki.

Csak úgy irányíthatjuk a gyermekek és ifjak gondolkodását és 
érzelmeit, ha ezeket alaposan ismerjük. Ezért parancsoló szükséglet 
most az a szintén régi követelmény, hogy növendékeinkkel együtt 
éljünk : elégítsük ki érdeklődésüket, töprengjünk velők együtt az ese
ményeken, vegyünk részt személyes vagy családi örömeikben és oly 
bőven levő szomorúságukban, minél több közvetlen, alkalmi beszél
getés közben engedjük őket bepillantani a magunk leikébe, ne titkol
juk el előttök a bennünk is fel-feltörő keserűséget és nyugtalanságot 
s így vezessük őket az együttérzés és együttgondolkodás mindennél 
erősebb kötelékével ugyanarra az eredményre, amelyet a mi higgadtabb, 
érettebb szemlélődésünk magunkban létre hoz. így ébred bennük is 
történeti érzék ; apróbb-nagyobb eseményeken eszméltetve őket, így 
vezetjük rá a gyermeket is életkorához mérten az események távo
labbi okaira ; így fonjuk erősre az iskola és a növendék között any- 
nyiszor el-elszakadó összekötő szálakat. S ezen a módon fejlesztjük 
ki bennök a helyes szempontokat a hősiesség és az egyszerű polgári 
kötelesség már-már veszedelmessé váló megítélésére ; meggátolhatjuk, 
hogy csak a katonáskodást lássák az élet méltó feladatának s kicsi
nyeljék a csendes polgári munkát; megerősítjük nemzeti érzésöket,
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■de nem engedjük, hogy az ellenséget vakon gyűlöljék; éberen ügye
lünk, hogy kifejlődjék bennök a békeszeretet, de nem a pipogyaság, 
a hosszútűrés, de nem a gyávaság, a harcra való készség, de nem a 
veszekedés hajlama és a keménység, de nem a kegyetlenség. Eközben 
elégszer nyílik alkalom arra is, hogy felmutassuk a különbséget az 
edzett, testét gyakorló és gondozó, meg az elkényeztetett, gyenge testű 
ember munkabírása között s hogy megérttessük a mértékletesség és 
tisztaság értékét. Mindez a hadsereggel kapcsolatban nagyon érdekli az 
ifjúságot és így elősegítjük az egészség ügyének okosabb megítélését.

Az ifjúság lelkét azonban nemcsak mi irányítjuk, hanem sokkal 
erősebben a felelőtlen nevelők. És nem is csak az ifjúságnak van 
szüksége vezetésre, hanem sokszor még inkább a felnőtteknek. Ezért 
nagyon fontos ma, hogy az ifjakkal ne csak a tanítás óráiban törőd
jünk. hanem a kisebb-nagyobb szünidőkben is magunk köré gyűjtsük 
őket és ilyen alkalommal, meg időnként a tanév folyamán, lássuk 
szívesen a szülőket is. Ahol ezt az eljárást az országban már eddig 
is követték, látták, hogy a nép mindenik rétege mennyire szomjuhozza 
a mai kérdésekről való felvilágosítást. Nem nagyszabású előadások, 
hanem egyszerű beszélgetések útján lassanként magunkhoz vonhatjuk 
a felnőtteket is és egy ember a maga körében, az egész tanítóság 
pedig a nemzetben irányítója lehet a közgondolkodásnak, elejét veheti 
minden kishitűségnek és elbizakodásnak, eldurvulásnak és megborza- 
dásnak, új erőre keltheti az itthonlévők kötelességének néhol már 
halványodó érzelmét s mindezzel megtartója és fokozója lehet a nem
zet benső erejének.

Aki csak most kezd ilyen munkához, több nehézségre talál, 
mint aki a háború eleje óta végzi. De éppen ezek tapasztalása mutatja, 
hogy ez a munka mindenütt szükséges. Sikere akkor lesz teljes, ha 
szavunkat meghallják az eddig erre nem gondolók is, ha nemcsak az 
általánosan művelő iskolák, hanem igazán mindenféle iskola tanító
sága egyértelemmel neveli bele fiainkba és leányainkba a nemzetül 
élni akarást és igyekszik megadni ennek az érvényesítésére is min
denkinek a személyes erőt.

Bizonyos, hogy erre a munkára annál kevésbbé érezzük ma
gunkat erősnek, minél többet szenvedünk magunk. De hiszen épen 
magunkon kell kezdenünk. Ez az önlegyőzés olyan példát ad, mint a 
bősé a harcmezőn. A tanítóság lelki erejéből nő ki a nemzeté !

A Magyar P ædagogiai Társaság.
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A NEMZETI TUDATOSSÁG NEVELÉSE A LEENDŐ 
LEÁNYKÖZÉPISKOLÁBAN.

«Ha németnél, szlávnál tízszerte kevesebbens 
vagyunk, tízszerte különbeknek kell lennünk.» 
(Vajda J., Magyarság és nemzeti önérzet, 4.1.)

A kétes jelen vas-erőszakkal működik nemzeti életünk minden 
területén. Kényszerítő hatalommal irányoz minket, magyar nevelőket 
is. Kénytelenek vagyunk azokon a nevelői feladatokon elmélkedni, 
amelyeket e háborús korszak vet elénk. Tisztán látjuk, hogy neve
lésünkkel a nemzeti erőt kell fokoznunk ; a közös, nemzeti tudatosság 
a cél, mely felé köznevelésünknek haladnia kell.1

E cél ismeretében próbálkozzunk meg ezúttal ama határozott 
pedagógiai probléma vizsgálatával, mely eszközöket alkalmazzunk kö
zépfokú nőnevelésünkben, a magyar nyelvi s irodalmi, valamint a 
történelmi oktatás körében, hogy a közös, nemzeti tudatosságot ki
fejlesszük. Amit mondandók leszünk, ötletek, adalékok csupán.

I. A közfelfogás — teljes joggal 1 a magyar nyelvi és iro
dalmi tanítást teszi első helyre a «nemzeti tárgyak» között. Külö
nösen ez ismerteti meg növendékeinkkel a magyar gondolkozást, ez 
táplálja a hazafias érzést, ez fejleszti ki ezek alapján a közös nemzeti 
tudatosságot. * Meglepődve látjuk azonban, hogy az iskolai tanítás
tervek és utasítások a magyar nyelvnek és irodalomnak ezt a jelen
tőségét nem domborítják ki eléggé. A gimnázium és vele a reáliskolai 
terv négy célt tűz ki tanítása elé : 1. a nyelvnek és stílusnak isme
rete, 2. előadóképesség, 3. az irodalom és művelődés fejlődésének 
ismerete, 4. tájékoztatás az esztétikai alapfogalmakban. A polgári 
leányiskolái terv három föladatot tűz a magyar nyelvi és irodalmi 
oktatás elé : 1. a nyelv tudatos ismeretét, 2. a nyelv használatában 
való ügyességet, 3. az irodalmi olvasottságot. A tantervek tehát egy 
árva szót se vesztegetnek a nemzeti szempontnak hangoztatására !

Ha az utasításokat nézzük, akkor a kép némileg megváltozik. 
A középiskolai általános utasításokban egyetlen ide vonatkozó mondat 
van, «Az irodalmi tanítás jelentősége» c. fejezetben: «A magyar nyelv 
tanításának legkiemelkedőbb célja, hogy a nemzeti érzést és gondol
kodást, amint megnemesülve, irodalmunk örökbecsű lapjain jelent
kezik, átörökítse a jövő nemzedékre.» Az utasítások eszerint olyan 
«legkiemelkedőbb» célról beszélnek, amelyet maguk a tanítástervek 
meg sem említenek ! Yiszont a részletes utasítások, melyek a magyar

1 L. : Imre Sándor, Köznevelésünk és a háború. M. P. 1914.
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■nyelvi és irodalmi tanításnak «hármas» föladatát tárgyalják, megint 
szót sem szólnak a nemzeti érzületre való nevelésről.

ürömmel állapítjuk meg, hogy e tekintetben a polgári leány
iskolái utasításokban haladást tapasztalunk. Itt a bevezetésben «nem- 
zetileg öntudatos honleányok» nevelése és a magyar nyelv és irodalom 
tanításának «centrális fontossága» jut kifejezésre. A részletes utasí
tások szerint pedig szem előtt kell tartani azt, hogy ez a tárgy «kap
csolhatja be a növendéket legerősebben a nemzeti műveltség közös
ségébe». Míg tehát a középiskolai utasítások mintegy elbújtatták, 
szinte félve említik még a magyar nyelvnek és irodalomnak «nem
zeti» tárgy voltát, addig a legújabb és pedig 1914 keletű utasításaink, 
a polgári leányiskolaiak, szakítanak ezzel a szerény, szemérmetes el
járással, azonban még mindig túlon-túl tartózkodók. Ez is bizonyítéka 
annak, hogy mi vagyunk Európa legkevésbbé soviniszta nemzete !

A felső leányiskola 1 reformja elhalasztódott és vele a reá vo
natkozó terv és utasítás készítése is. De mihelyt ezek napirendre 
kerülnek, akkor föltétlenül szükséges, hogy a magyar nyelv és iro
dalom tanításának nemzetnevelő értékét és középponti fontosságát a 
legerősebben hangsúlyozzák. Ehhez képest az új női középiskola 
terve talán a következő módon állapíthatná meg a magyar nyelvi és 
irodalmi tanítás föladatát: a Mint elsőrendű nemzeti tárgynak, fő
célja, hogy a magyar gondolkozást megismertesse, a hazafias érzést 
táplálja és a közös nemzeti tudatosságot kifejlessze.» Ugyanakkor az 
utasítások általános és különös részében is le kell tenni az eddigi 
lagymatag, tartózkodó, jámbor hangról és a nemzeti tudatosság fo
galmának megvilágítása után határozottabban megkövetelni bennük, 
hogy a magyar nyelvben és irodalomban való oktatás a fajszeretetet 
élessze és a nemzeti egységbe tartozás tudatát megerősítse.

Következő megjegyzéseink többnyire nem új dolgokra mutatnak 
rá ; csak az a céljuk, hogy rendszeresebbé, bensőbbé, tudatosabbá 
tegyék a nemzeti eszmék ápolását.

A magyar nyelvi tanítás keretében nemzeti hőseink életét és 
tetteit olvastatjuk. Ezt a helyes eljárást már az alsó osztályokban kezd
jük. Leánynövendékeink körében szívesen és bővebben vesszük elő a 
női életre és lélekre vonatkozó olvasmányokat is (1. a polg. leányisk. 
utasításokat, 30.1.). Szép és jó ismerni a hún mondát és az Árpádok 
korát (1. a felső leányiskolái tervet, I. osztály). Kell is ismertetni. 
De vájjon érdemes-e, szükséges-e mereven követni a történeti egymás

1 Szándékosan írjuk így: Felső leányiskola. Igazat adunk Кгашшег 
-Józsefnek, aki itt a «felsőbb» szót erőltetettnek mondja, mint a «höhere» 
szolgai fordítását. (Magy. Pæd. 1914, 341. 1.)
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utánt ? Eresszünk be friss levegőt iskoláinkba ! Bocsássuk beléjük a 
modern élet pezsdítő fuvalmát ! Mi akár a kezdő fokon is megismer
tetnek a növendékekkel pl. Görgey Artúrnak, Klapka Györgynek és a 
legújabb «daliás idők» megannyi hősének alakját. Megbecsüljük a 
legendákat, vallásos mondákat, melyek a hittannal hozzák vonatko
zásba, kapcsolatba anyanyelvi tanításunkat, azonban tekintettel kell 
lennünk a leányok nagyobb, közvetetlen érdeklődésére is. Elővesszük 
tehát a magasabb fokon Jókai Mór örökké friss «Csataképeit», sőt 
sort kerítünk okkal-móddal a jelen háborúra vonatkozó hazafias köl
temények megtanultatására is! (L.: «A háború és a felsőbb leány
iskolák» c. cikkemet, Nemzeti Nőnevelés, 1914.) A külföld pedagógusai 
is hangoztatják, mekkora érték rejlik a jelenkori irodalomban s hogy 
a magasabb osztályokban a jelenkori költészetnek nem egy terméke 
alkalmas a hazaszeretet élesztősére (v. ö. Toischer, Theor. Pádag. 
96. 1.). Klasszikus íróink maradjanak tiszteletünknek és az iskolai 
ismertetésnek tárgyai, mert nem lehetünk el a «nemzeti hagyománynak 
összefoglaló, egységesítő, összefűző ereje» nélkül (Beöthy Zsolt, Buda
pesti Szemle 1915. 30. 1.). De kívülök a közvetetlen jelennek előkészí
tői, sőt az 1867 utáni magyar költők is élesszenek lelkesedést tanít
ványainkban, hogy a nemzeti érzés ne ódon hagyomány, hervatag virág 
legyen, hanem élő, működő valóság, hatalom. Általában véve az irodalmi 
tanításban a mostani irodalomra kellene legnagyobb gondot fordítani- 
Gustave Lanson francia irodalomtörténetíró épen a legújabb koron 
kezdetné az irodalomtörténeti tanítást, mivel a mai írók nyelve és 
gondolatvilága áll legközelebb a tanulóhoz. Szerinte az a fődolog, hogy 
az irodalmat megszerettessük, kedvet ébresszünk a vele való foglal
kozásra. Amit az írókról tanultunk, ám menjen veszendőbe; az nem. 
kár ahhoz képest, hogy tanítványaink a nemzeti irodalmat megked
velték. Lanson nyomán mutat arra Biró Imre is, hogy «a jelenben 
élők előtt érdekesebb a jelen irodalma, mint a legtávolabb eső» 
(A középiskola és a modern élet. Magy. Pæd. XXI., 17. 1.).

A közös nemzeti tudatosságra nem erőszakkal, hanem csak 
szelíd vonzással lehet nevelni, tetszetős, érthető szövegekkel. Pesti 
Mizsér Gábor pl. bátran elmaradhat ; csupán röviden ismertetjük a 
«Szigeti Veszedelmet» és Balassi Bálintot. De pl. Endrődi Sándor 
értékes termékeit, sőt Budnyánszky Gyula «Napszállat felé» c. köte
tének némely darabjait nem szeretnők figyelmen kívül hagyni.

Azok a költemények, melyeket a magyar föld iránt való szeretet 
ihletett meg, melyek a hon szépségeit dicsőítik, a felnövő nemzedéket 
a nemzeti üggyel szemben áldozatkészségre indíthatják. Erre int a 
magyarság veszélyben forgó, szétszórtan élő töredékeinek sorsa is. 
A csángók, a székelyek létharcot folytatnak idegen nép gyilkos átka



rolása ellen ; más földön a Julián-Egyesület nehéz, faj mentő műkö
désére van szükség ; az amerikai magyarság pusztul föltartóztathatat
lanul. Mindezekre az eddiginél nyomatékosabban kell alkalmas olvas
mányokkal tanítványaink figyelmét irányozni, mint eddig tettük.

A szláv és német világ közé beékelt magyarságnak nyelvét 
örökösen fenyegetik az idegen hatások. A közös nemzeti tudatosság 
szempontjából nemzeti kötelesség a tiszta, helyes nyelvhasználat. Nyel
vünkben fajunk féltett kincsét és biztos pajzsát látjuk ; sorsa kell, 
hogy érdekelje tanítványainkat, kell, hogy mindnyájan iparkodjunk 
jól ismerni nyelvünket és jól élni vele. A tanár ne fáradjon bele a 
magyartalanságok rostálgatásába ! De holmi «fülbeg, kinéz, titokteljes» 
és egyebek hibáztatásával nem intézhető el a föladat. Vegyünk elő 
egy 1915-ből való hivatalos hirdetést, föliratot, törvényszöveget vagy 
hírlapi cikket, valamely, a legeslegújabb időből való idegen szépiro
dalmi műnek fogyatékos fordítását és bíráljuk meg a tanulók bevo
násával, hogy nyelvi ítélőképességük élesedjék, érdeklődésük köre ezzel 
is táguljon. Ismerjék meg pl. Tolnai Vimos derék kis «Magyarító 
Szótárát» a szükségtelen idegen szavak elkerülésére, Bérezik Árpádnak 
legújabb nyelvvódelmi cikkeit, a «Magyar Szövetség» c. folyóiratot stb. 
Lássanak elrettentő példákat, de tudják meg azt is, hogy pl. Herman 
Ottó, Tóth Béla stb. a mai magyar széppróza mesterei.

Mennyire jellemző, mily értékes és gyönyörködtető a magyar 
folklore! Váljék a tanulók elméjében tudatossá, hogy a népi nyelv 
kiapadhatatlan táplálója az irodalom nyelvének, és azért gyűjtsenek 
népnyelvi adatokat. «Szedjétek föl a maradékdarabokat, hogy semmi 
el ne vesszen benne», mondja János evangélista (6, 12). Vajha elérnők, 
hogy a nyolc osztályúvá kiegészülő leányközépiskola növendékei 
magyaros nyelvi fordulatokat, a magyar folklore virágait gyűjtögetnék, 
bokrétába kötnék !

Az új középiskola magasabb osztályaiban tágabb teret kellene 
nyitni a magyar népdalok ismertetésének. Bőséges szemelvényekben 
kell őket bemutatni és jelezni azt, hogy a nemzeti szellemnek milyen 
örökké eleven és ifjító forrása buzog bennük, milyen mérhetetlen, elé
vülhetetlen kincs van ezekben a magyarság számára és milyen jellem- 
zetes módon tükröződik bennük a fajnak hol elbúsult, hol komolykodó 
vagy ujjongó kedve, hol egészséges humora. Az érzelmeknek mennyivel 
gazdagabb skálája található bennük, mint à német népdalban

A kiegészült női középiskolában talán ifjúsági önképzőkörök 
alakítására is lehetne gondolni, melyeket «magyar társaság»-oknak 
neveznénk el. Azt tartjuk ugyanis, hogy a magyar nyelvi tanításra 
szánt idő lehet sok vagy kevés, de sohasem elég. A «magyar társa
ságok» kiegészítenék felsőbb osztályaink magyar tanítását. Céljuk a
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nemzeti gondolatnak ébrentartása, ápolása, a jelen magyar műveltség 
állapotának megismertetése volna. A szavalatok, szabad előadások, 
pályadolgozatok stb. ösztönzői, emelői lehetnek rejtve szégyenkező, 
nemzetileg nem értéktelen tehetségeknek.

A magyar írásbeli dolgozatok tételei is szolgáltathatnak alkalmat 
a nemzeti gondolatnak kidomborítására. Ilyen tételek lehetnének pl. 
Melyek a magyar nép lelkének értékes, kifejlesztendő vonásai ? Vagy : 
Miként értelmezi önmagára vonatkozóan a költő szavait : «Magyar nő
nek születtél, áldd érte sorsodat!» Ismer-e szülőhelye vidékén élő 
nemzeti regét vagy magyar lakosságra jellemző szokást? A magyar 
szellem lebűvölő, átalakító ereje Jókai «Új földesura» alapján stb. stb.

Ideje volna annak is, hogy a leányok számára az újabb magyar 
szépirodalmi művek szabályszerű sorát — kánonját — összeállítsak. 
Megjegyezve, hogy a világért sem tekintjük fölsorolásunkat teljesnek, 
müveiket válogatva, a következő írókat vennők föl mint olvasásra 
ajánlhatókat : Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Herczeg 
Ferenc, Jakab Ödön, Lampérth Géza, Mikszáth Kálmán, Piákosi Jenő, 
Tömörkény István.

Végül még egy dolog van, melyet nem akarunk említétlenül 
hagyni. Ez a megjegyzésünk az iskolai könyvekre vonatkozik. Magyar 
irodalomtörténeti könyveinkben minden fejezet után a tárgyalt író 
munkáinak kiadásait és az íróra vonatkozó irodalmat is föl kellene 
sorolni, természetesen csak röviden, a tanuló szempontjából a szük
ségesre szorítkozva. Ezeknek a könyvészeti jegyzékeknek a lecke
órákon ismertetés és megbeszélés tárgyának is kell lenniök. Különben 
ügyet sem vet reá a mindig indítókra szoruló leánytanuló.

II. Mai napság már pedagógiai közhely számba megy a törté
nelemnek nemzetnevelő fontossága. Az 1912. évi reáliskolai utasítások 
szerint (83. 1.) «az egyes embert elsősorban nemzete kapcsolja az 
emberiséghez. Nincs az egyetemes történetnek egyetlen olyan nagy 
alakja, aki magán ne hordozná a nemzeti nagyság bélyegét.»

Hogyan állítsuk a történettanítást a nemzeti gondolkodásra való 
nevelésnek szolgálatába? Ezernyi-ezer az ötlet, gondolat, kívánalom, 
mely a történelmi oktatás reformálását tűzte ki célul. Az az egy azon
ban eleve bizonyos, hogy a mi történettanításunknak külön alakot kell 
öltenie, eltérőt minden más nép történettanításától (1. ugyanezt a 
gondolatot: Keleti Adolf, A m. tört. tanítása; Uj Élet 1914-. 619.1.).

Az első probléma az, vájjon milyen viszonyba hozzuk a hazai 
történetet a világtörténelemmel? Milyen kapcsolatot teremtsünk a 
kétféle anyag, a kétféle tartalom között ? Itt idegen analógiák nem 
igazíthatnak útba, mert az világos, hogy pl. a német nép saját tör
ténetét más módon illesztheti az egyetemes történeti fejlődés keretébe,



mint mi (1. A. Wirth: Gedanken über Erz. zum Deutschtum an 
höheren Schulen, Lehrproben u. Lehrgänge 1913., 285—289 11.). 
Saját magunkra vagyunk tehát utalva és a kérdés elég fogas. Nem is 
csodálkozhatunk azon, hogy a polgári leányiskolái tanitásterv (1908) 
és az ahhoz való utasítások (1914) kudarcot vallanak megoldásában, 
míg a középiskolai tervek hibátlanul oldották meg, elég tanítási idő 
állván rendelkezésre.

A polgári leányiskolái tanításterv a világtörténelem anyagát 
szervesen beolvasztja a hazai történelembe ! Sőt az utasítások e gon
dolat valósítására teljes naivsággal azt ajánlják, hogy a hazai törté
netről át kell menni alkalmilag az egyetemes történet területére és 
viszont, úgy hogy a tanuló «mentül kevésbbé vegye észre az át
menetet« (56. 1.). Ez a hiba természetesen egyebek közt azt is ered
ményezte, hogy a tankönyvírókat megoldhatatlan föladat elé állította. 
Holott nyilvánvaló, hogy az összekeverés csak hamis képeket adhat 
nemzetünk világtörténelmi szerepéről, és itt inkább az elkülönítés 
van helyén, hogy népünk egyéni fejlődése kidomborítható legyen 
(1. Mika Sándor bírálatát egy polg. leányisk. történelmi könyvről ; 
Hiv. Közlöny 1910 aug. 1.). A magyar történelem nem lehet közép
pontja az egész emberiség fejlődésére vonatkozó események tárgyalá
sának, mert nekünk az emberiség történelmében sohasem volt vezér
szerepünk !

Második kérdés az : mi módon lehetne az eljövendő leányközép
iskola történettanítását a gyakorlati élettel bensőbb kapcsolatba hozni ? 
A Középiskolai Történelmi Reformbizottságnak 1914 január 23-án kelt 
emlékirata azt mondja: «Nagy fogyatkozása volt történettanításunk
nak, hogy a magyar történelemben csak a kiegyezésig (1867), az 
egyetemes történelemben a berlini kongresszusig (1878) haladt. S mi
nél inkább közeledett napjainkhoz, annál szűkebb szavú lett.» A Tör
ténelmi Reformbizottságnak ezt a fölfogását vesszük kiinduló pontúi, 
amidőn az új női középiskolának történelmi, tanítását próbáljuk meg
rajzolni. Hadd teljesítse a történettanítás elsősorban azt a föladatot, 
hogy a jeleni megértesse. A leánytanuló tájékozódjék helyesen ama 
tényezőkről, melyek a mai magyar közéletet foglalkoztatják és ismerje 
meg kellő politikai belátással a jelen viszonyokat. Az új leányközép
iskola történelmi tanítása legyen úgy szervezve, hogy anyaga a jelen 
időhöz közeledve mindjobban bővüljön és legmagasabb fokán, a VIII. 
osztályban, hazánk jelen állapotát és a nemzetre váró teendőket 
ismertesse.

Ami a nemzeti gondolatnak a történettanításban való ápolását 
illeti, erről tanításterveink és utasításaink valóban nem egy meggyőző 

•és szép dolgot mondanak. Általánosságban azt emeljük ki, hogy a
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leányok oktatásában több helyet foglalhatnának el az életrajzok. 
A nemzeti hősök tisztelete fontos a nemzeti tudatosság szempont
jából. Azért, alkalom adtával, ragyogó, égő színekben állítandók a 
leánytanuló képzelete elé nemzeti nagyjaink alakjai. Joggal méltat
lankodva kérdezi Takács György: «Melyik újkori történelmi tan
könyvünk említi Türr Istvánt?» («A történettanítás anyaga és iskola
könyveink.» O. K. T. K. 1913. évf. 13. 1.) Azonban ezek a lelki jellem
zések mindenesetre a magyarok nagy asszonyaira is terjedjenek ki. 
Ez utóbbi tekintetben pedig sokszoros mulasztásokkal állunk szemben !

Elmulasztottuk eddig a kiegyezés utáni történelmünk beható, 
részletes ismertetétét is. Ezt ma már, mikor a jelen háború nemzetet 
és királyt egybeforrasztott, politizálás, ingerültség nélkül lehet elő
adni. A VII. osztály végén, tehát a mi anyagbeosztásunk szerint a 
nemzet történelmének befejezése után, a magyar nemzeti érzés fejlő
désének áttekintő, összefoglaló történetét lehetne nyújtani.

Mulasztások történtek a történelmi -  és magyar irodalom- 
történeti — szemléltetés tekintetében is. Először is értékes, jó ma
gyarázó szöveggel ellátott képeskönyvekre volna szükség. Olyas
félékre, amilyen a német irodalomtörténetet ábrázoló s megkedveltető 
Könnecke-Bilderatlas. Azután meg az iskola falain és termeiben terv
szerűen kellene magyar tárgyú képeket alkalmazni. Ilyenek : állandó 
helyre kifüggesztett térképek, amelyek feltüntetnék pl. Magyarországot 
Nagy Lajos uralma alatt, Hunyadi Mátyás korában és jelen álla
potában; a koronázó jelvények; az ország nagycímere; a nemzet 
nagy fiain kívül kiváló magyar nagy asszonyok képei ; magyar szobrok, 
emlékszerű építmények képei. Mindez természetesen tetszetős, sőt a 
lehető legjobb művészi kivitelben.

A magyar történelmi és irodalomtörténeti ismeretek szerzését 
elevenebbé teheti egy-egy iskolai kirándulás, pl. Nagyszalontára, Mo
hácsra, Aradra stb. A kirándulás célja azonban előre is, az út után 
is a tanításban megvilágítandó, mert nézni és meglátni két, nagyon 
is különböző dolog.

Az egyes osztályok anyagbeosztása a következő lenne :
A) A lsó ta g o za t. A négy alsó osztály anyaga szóról-szóra meg

egyezhet a Történelmi Reformbizottság tervezetével. És pedig : 1. osz
tály. A történettanítás előkészítése a magyar olvasókönyv történelmi 
olvasmányainak felhasználásával, úgy mint eddig, a magyar nyelv 
tanára által, de fokozottabb gonddal. 11. osztály. Heti 3 óra. Világ
történelmi olvasmányok (kor- és jellemképek) az ó- és középkorból, 
utóbbiban tekintettel a magyar történelmiekre is, melyekhez a világ- 
történelmiek előkészítésül is szolgáljanak. 111. osztály. Heti 3 óra. 
Világtörténelmi olvasmányok (kor- és jellemképek) az újkorból, tekin



tettel a magyar történelmiekre is. IV. osztály. Heti 3 óra. A magyar 
nemzet összefüggő története.

B) Felső tagozat. Mind a négy felső osztályban 4-—4 lenne a 
történelem heti óraszáma. Mivel az új női középiskolának nézetünk 
szerint a reáliskolához kellene közelednie, amint arra Strasser Sándor 
is reámutatott a felső leányiskolái igazgatói tanácskozáson, Temes- 
várott, 1911 május hó végén, itt a reáliskola tantervi beosztását ve- 
hetnők különösen figyelembe. A reáliskolának általános óratervén, 
azt az új leányiskolára alkalmazva, a következő módosításokat 
végeznők :

1. Elvennénk az V., VL, VII. osztálynak heti 5—4—4 mennyi- 
ségtani órájából 1— 1 órát a történelem számára ; a gimnáziumban is 
hetenkint 3 óra jut a mennyiségtannak az V. és a VII. osztályban.
2. A VIII. o. heti két vallástani órájából egyet a történelemnek jut
tatnánk. így kerülne ki a történelem számára a heti 4 4 óra az
V. osztálytól a VHI. osztályig.

Amaz előbb említett elv alapján pedig, hogy a jelen felé ha
ladva mind bővebb, tágabb alapú legyen a tárgyalás, a következő 
anyagbeosztást ajánlanók a felső tagozatban : V. osztály. Az ókor és 
középkor története 1492-ig. VI. osztály. Az újkor története kapcso
latban a magyar nemzet történetével napjainkig. VII. osztály. A ma
gyar nemzet története világtörténelmi háttérrel s az intézmények 
feltüntetésével napjainkig. Vili. osztály. Hazánk jelen viszonyainak 
ismertetése, melyet talán a magyar műveltség foglalatá-пак nevez
hetnénk el és ezentúl így is fogunk nevezni.

A VIH. osztályban heti négy órában tehát a magyar műveltség 
foglalatát tanítanók, mely tárgy mintegy összegezése, betetőzése lenne 
a nemzeti tanulmányoknak ugyanabban az osztályban, hol a magyar 
órákon a magyar irodalom fejlődésének ismertetésében — 1820-tól 
kezdve és ennek kiegészítéséül legújabb irodalmunk ismertetésé
ben is részesülnének növendékeink. A leányiskola így, az egy időben 
való oktatással, módot nyújtana e tanulmányoknak kölcsönös vonat
koztatására, az egyik tárgyból a másikba való átpillantásra, elő is 
segíti a kapcsolatok kellő megismerését és kifejleszti a tanulóban az 
összefoglalás képességét.

«A magyar műveltség foglalata» név alatt összefogott tanulmá
nyoknak sorozata mutasson arra, mennyire sikerült Magyarországon 
a rendi, nemzetiségi és felekezeti ellentéteken felülemelkedő nemzeti 
kultúrát teremteni és jelölje ki tudatosan, világosan a magyarság 
teendőit, kötelességeit a nemzeti jövő előkészítésére. Tanítványunk 
necsak érezze szíve erén keresztül a nemzeti élet lüktető vérkerin
gését, hanem fogja föl értelmével és az iskola padjaiból kikerülve,
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ápoljon, fejlesszen minden fenntartó erőt és tényezőt, melyre a múlt 
tapasztalása rámutat.

A magyar műveltség foglalatába való bevezetésül talán a ma
gyarok eredetére vonatkozó különböző nézeteket lehetne megemlíteni. 
A magyarság népi és nyelvi hovátartozásának problémája a fejtegetés 
során átvezet az ural-altáji népszellem ama vonásaira, melyek a tu- 
ránság minden törzsében kisebb-nagyobb mértékben fennmaradtak. 
Munkácsi Bernât szerint az «érdem» •— a mongol erdem, mandsu 
■erdemu jelentése : érdem, kitűnőség, jóság, tehetség, ügyesség — az 
a nevezetes etikai műszó, mely az ural-altáji faji vezéreszmét leg
hívebben kifejezi (Egyet. Irodalomtörténet, IY. köt. «Az ural-altáji 
népek.» 1911.). A népcsalád faji erkölcsében, az «érdemben», más 
szóval a szabadságszeretetben rejlik az a legyőzhetetlen nemzeti erő, 
mely a magyarok államát már egy évezredig fenntartotta s bizalomra 
jogosít jövőnk iránt

Az ural-altáji népek rokonsága lelki vonások közösségében, testi 
sajátságokban és nyelvi egyezésekben jut kifejezésre. Ám e népcsopor
tok csak olyan módon érvényesülhettek, amennyiben idegen fajokkal 
vegyülve, szellemileg azokhoz idomultak. A magyarságnak vére az indo- 
germán népcsalád vérével vegyült. Ez az áthasonulás segítette elő azt a 
bámulatos haladást, melyre büszkék lehetünk. íme, a nemzeti öntudat 
egyik rugója; az a tény, hogy az ural-altáji népek közül tulajdonképen 
egyedül mi álljuk meg derekasan helyünket. így a magyar megcáfolja 
azt az aggályt, hogy mi mint urai-altájiak «eltűnünk nyomtalan’ idő 
során» (Zempléni Árpád «Száraz malom» ; Turáni dalok, 1910). 
A Pesti Hirlap valamely Vasárnapi krónikájában megírta Molnár 
Ferenc, hogy az albánság azért él, mert egyénisége és irodalma fenn
maradt. És amit Thomas Babington Macaulay mondott (Speeches, 
1854) egy szónoklatában, azokat a szavakat mi most nyugodtan, biza
lommal alkalmazzuk magyar jövőnkre : «A győzelem elfordulhat fegy
vereinktől. Ámde vannak olyan diadalok, amelyeket balszerencse soha
sem követ. Ezek a diadalok az értelem békés diadalai a barbárságon. 
Van olyan birodalom, mely ment marad a hanyatlás minden termé
szetszerű okától. Ez a birodalom művészetünknek, erkölcseinknek, 
irodalmunknak és törvényeinknek enyészthetetlen birodalma».

E bevezetésben azonkívül ébresszünk tanítványainkban rokon- 
■érzést a finnek iránt, nagyobbat, mint eddig. Hiszen rajtunk kívül a 
finnek az egyetlen ural-altáji nép, mely az európai polgárosultság 
színvonalára emelkedett s tevékeny részt vett a haladó. emberiség 
törekvéseiben. És a finnek az a nagy kultúrájú, életerős, s egyetlen 
igazán értékes velünk rokon nép, mely mindig gondol reánk — sze
retettel. Most a siralomház gyászos némasága uralkodik abban az
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országban, «melynek géniusza a világirodalomnak a Kalevalát adta». 
Ápoljuk a leánynövendékekben az érdeklődést a finnek nehéz, tragikus 
sorsa iránt! Tudjanak valamit pl. Aho Jánosról, a legkiválóbb finn 
regényíróról, Linnankoskiról, a bölcselő dráma művelőjéről és Erkko 
Jánosról, a dalköltőről.

Amikor a nemzeti műveltség foglalatának tanítási anyagát 
próbáljuk összeállítani, bátran, saját lábunkon járjunk. Azt valljuk 
ugyanis Kármán Mórral : «A magyar embernek is le kell már egyszer 
mondania arról, hogy mindig csak azt nézzük, hogy mit csinálnak a 
németek, a franciák, — de nem igen elmélkedünk arról, hogy mit 
kell sajátos viszonyaink közt tennünk.» (Előadás az 0. K. T. E. vá
lasztmányi ülésen 1911 febr. 26.)

A magyar műveltség foglalata három tárgykörre terjedne. Ezek: 
1. Állami és társadalmi viszonyaink ismertetése. 2. Anyagi haladott
ságunkra vonatkozó kérdések. 3. Nagy magyar nők életrajza.

1. Az utolsó iskolai esztendő első harmadában állami és társa
dalmi intézményeinket ismertetnők. A hazai alkotmánytanból s a köz- és 
polgári jog köréből való ismeretekre természetesen már az alsó hét 
osztályban is kerül a sor. Itt azonban ezek a tanulók fejlettségéhez 
képest magasabb szempontból tárgyalva teendők tudatosakká. Ezekre 
nézve ugyanis még sok képzettebb magyar elmében is megdöbbentő 
tájékozatlanság és pontatlanság honol. Ferdinandy Géza egyetemi tanár 
a Hivatalos Közlönyben olvasható bírálataiban nem győzi a legelemibb 
dolgokra tanítgatni a könyvszerzőket, — akik pl. egyre azt írják, 
hogy az 1687. évben lemondott a nemzet a királyválasztás jogáról, 
holott a nemzet csak fölfüggesztette az örökösödésre jogosítottak ki
halásáig a királyválasztó jognak gyakorlását. Máskor meg az «alkot
mány» helyes fogalmára kell kioktatnia az elemi népiskolák számára 
engedélyezett könyvnek íróját (Hiv. Közlöny 1912., 324 1.). Az ál
lampolgárrá való nevelésnek amelynek problémáját kivált a mai 
német pedagógia tárgyalgatja — a nőre is ki kell terjednie. Hova
tovább sokasodnak a saját keresetükből élő nők. Azért nagyobb 
mértékben kell őket az életre nevelnünk. Többet kell tudniok a polgári 
jogokról és kötelességekről is. A modern társadalom égető, fölszínen 
levő kérdéseit nekik is át kell érteniök. Vájjon nem fontos, nem életbe 
vágó-e pl. a nőre nézve a házasságkötés útja-módja, sőt a cseléd- 
törvény stb. ?

2. Az év második harmadrészében a hazánkra vonatkozó anyagi 
kérdéseket világítanék meg. «Faji hibánk abban van, hogy élhetetlenek 
vagyunk és idegenkedünk az ipartól és kereskedéstől. A gyakorlati 
munka tisztelete és megbecsülése révén megélhetésre kellene nevelni 
ezt a szerencsétlen, uHzáló nemzetet» (Deme Károly : Magyarország
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helyzete és az európai népek harca. 1913. 86. 1.). A háború után, 
úgy véljük, legelső föladataink közé az fog tartozni, hogy a magyar
ságot jómódba juttassuk, mert nemcsak a hadviseléshez, hanem a 
nemzetre értékes békéhez is «pénz, pénz, pénz» kell. Es vájjon a 
vagyonosság előmozdítása elképzelhető-e a gazdasági érzék fejlesztése 
nélkül? És vájjon eleget tettünk-e eddig a nők gazdasági érzékre való 
nevelésében? Vájjon a magyar nők ismerik-e az egyéni meggazdagodás 
és a nemzeti vagyonosodás feltételeit ? « Ha a gazdasági kérdések iránt 
már természeténél fogva, illetve ily irányú nevelés hiányában, nem 
érdeklődő magyart bele vihetjük ezen létkérdésünk alapját képező világba 
és ott könnyen eligazodóvá tesszük, akkor talán elmondhatjuk a 
tudományról, hogy királyi tudomány, az élet mestere. Mai viszonyok 
között ezek csak üres és sablonos frázisok» (Laurentzi Vilmos, A tör
ténettanítás reformja. Uj Élet 1914.).

A tárgyalandó anyagi kérdések közgazdaságunk, iparunk és ke
reskedelmünk jelen állapotára és az e területeken reánk váró teendőkre 
vonatkozzanak. Beámutatnánk pl. arra, hogy csak az újabb alkotmányos 
korszak óta kezdődött meg a rohamosabb haladás. A gazdasági len
dület csak a bécsi központosító rendszer bukása után következhetett 
be. A közgazdaság mai állapotát nem csupán statisztikai adatokkal, 
hanem eleven képekben mutatjuk be a tanulóknak. Mennyire haladtunk 
a bányászatban és kohászatban? Melyek itt a haladás akadályai? 
Hogyan fejlődött a posta-, táviró- és telefonügy? Vannak-e üdvös 
eredményei a magyar állam vasútpolitikájának ? Vájjon milyen hatású 
volt vasúthálózatunk növekedése a kereskedelmi forgalomra ? Fejlő
dött-e tengerészetünk, folyamhajózásunk? Az iparnak mely ágait 
mívelik nálunk? Milyen módon támogatja az állam az ipart? Hogyan 
alakul a ki- és bevitel viszonya? Sikerrel kecsegtet-e a társadalom 
iparpártolása ? Miért célszerű a mezőgazdaságról némi részben az 
ipar- és kereskedelemfejlesztő irányzatra áttérni ? Mit kell tudni a 
nemzeti földbirtokpolitikáról, az államadósságokról, regálékról, illeté
kekről, adókról, Magyarország pénzrendszerérői, a valutarendszerekről, 
az ázsióról, a devalvációról, a hitelügyről, a jegy kibocsátásról? stb.

Igazán, az említett és hasonló közgazdasági problémákban való 
tájékozottság van olyan fontos a leánytanulókra, mint a görög nyelv, 
melyet már a leánygimnáziumokba is bebocsátottak ! A magyar nőt 
rá kell vezetni a vagyonszerző produktiv alkotások terére !

A közgazdasági kérdésekkel kapcsolatban figyelmeztessük a 
tanulókat a nagy nemzetrontó csapásokra is, amilyen a tuberkulózis 
és az alkoholizmus. Statisztikai adatokkal világítsuk meg a tüdővész 
és az alkoholmérgezés pusztításait, továbbá az ellenük való védekezés 
•eddigi eredményeit és mutassunk rá, mik itt a tennivalók és hogy



milyen hazafias kötelességet teljesíthetnek a nők ezen a téren. Az 
alkoholkérdésben hihetetlenül nagyfokú a magyar nők tájékozatlansága 
és legfőbb ideje, hogy ez a tájékozatlanság végre-valahára megszűnjék 
(1. : Az alkoholkérdés a felsőbb leányiskolákban c. cikkemet, Nemzeti 
Nőnevelés 1914.).

3. Az esztendő utolsó harmadában női életrajzokkal foglalkoz
nánk. Előkészítésül, átmenetül azt jelezhetnék növendékeinknek, mily 
bámulatos egyöntetűség nyilatkozik a magyarság testi és lelki tulaj
donságaiban. Föltüntethetjük, hogy fajunknak mily sajátságai működ
tek közre államiságunk fönntartásában, miben állanak a magyarság 
néprajzi vonásai, milyen elemekből alakul a magyar jellem? És mint 
vélekednek róla tudósaink, pl. Herman Ottó (A magyar nép arca és 
jelleme, 1912.). Itt célszerű a nemzeti hibákra is figyelmeztetni a 
tanulókat, ama hajlandóságokra, melyeket mint az új korral ellen
kezőket irtani kell és hely ökre újakat, korszerűeket ültetni. Ilyenek 
pl. az akaraterő gyöngesége — a magyar szalmaláng — a vállalkozó
szellem hiánya stb.

Miután megvilágítottuk azt is pár szóval, vájjon a magyar eredeti 
jellem mennyiben nyilvánul történelmi nagyjainkban, a leánytanulókra 
való tekintettel nagy magyar nők életét vázoljuk. Az ilyen életrajzok 
hatalmas ösztönzői szoktak lenni a nemes nagyravágyásnak, fegyver
tárak, ahol összegyűjtvék a szellem nagy csatáinak fegyverei.

Nem a régmúlt századokból való nagyasszonyokat választanok. 
Akadna pedig elég kiváló alak, így Szilágyi Erzsébet, Dobó Katica, 
Zrínyi Ilona stb. Ezek bátrak, szépek, kissé férfiasak voltak, sőt 
némelyiknek szinte kackiás a magatartása (1. Mikszáth Kálmán, Veres 
Pálné. Vasárnapi Újság 1896.). Inkább a nemzet művelődéséért, emel
kedéséért küzdő nőket ismertetnők meg és mindannyit a XIX. szá
zadból vennők. Élettől duzzadó, új műveltségi ideálokat óhajtanánk 
növendékeink lelki szemei elé vinni, gyönyörködtetve, utánzásra kész
tetve. Ilyenek lennének például : a 48-as idők mártírja, Teleki Blanka 
grófnő ; Dukai Takács Judit, a magyar írónő ; Déry Istvánné, a 
magyar színművésznő, meg a magyar nőnevelés munkásai, Veres 
Pálné, De Gerando Antonina, Zirzen Janka.

*

Ily szellemű munkával igyekezzünk a nőnevelés útján is ébresz
teni az elaludt vérű magyar szíveket. «Menjen át mindnyájunk vérébe, 
velejébe az a tudat, hogy nem mindegy magyarnak lenni, vagy más 
nemzet fiának ; hogy előttünk a fejlődésnek csak egy útja van : ma
gyarabbá lenni, mint a minők eddig voltunk ! Minden más út a
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fejlődésnek megakadása, megállás és halál ! (Apáthy István : A nemzeti 
irány az emberiség fejlődésében. Budapesti Szemle 1911, 407. 1.)

Melegen óhajtjuk, hogy jöjjön el már egyszer Magyarországon 
a részletmunka korszaka, az a korszak, melyben mindenki hord egy- 
egy követ az egységes magyar nemzeti állam és társadalom még be
fejezetlen épületeihez, hogy az a társadalom mennél szilárdabb, ha
talmasabb legyen ! Ennek érdekében igyekeztek e sorok erős meg
győződéssel magyar dolgokra, a nemzetileg tudatos nőnevelésre terelni 
a figyelmet.

(Mezőtúr.) F e h é b  G é z a .

A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ÉS AZ ENTWURF.

— Befejezés. —

A kassai tanügyi hatóság pár hót lefolyása után -— a folya
modványt és a szervezkedési tervet visszakiildve — értesítette a fő
iskola igazgatóságát, hogy mielőtt az egyházkerület folyamodványát 
a miniszterhez felterjesztené, annak « egy-két lényeges igazítások 
által» való kiegészítését kívánja. Elsősorban hitelesen igazolandó, 
hogy vájjon van-e tanintézetnek olyan vagyoni helyzete, mely az 
Entwurf 3. §-a értelmében fenmaradását évek során át biztosítaná. 
Az Entwurf 95. §-a alapján kifogásolja továbbá, hogy a gimnáziumi 
tanításokban nincs a szakrendszer elve megvalósítva. Igazolandó az 
is, hogy van-e tanintézetnek elemi iskolája. Kifogásolja, hogy Ma
gyarország históriája nem mint az osztrák birodalom egyik alkotó 
részének története, hanem önállóan és «rideg, elszigetelt alakban» 
taníttatik. Megjegyzést tesz a magyar nyelvtan és mathematika óra
számára is és kifogást emel az ellen, hogy a gimnáziumban a szláv 
nyelvet nem tanítják.1

A szuperintendens az egyházkerület visszautasított folyamodvá
nyát, kiegészítve a főiskola vagyoni állapotának hiteles kimutatásával, 
a tanügyi hatóság kifogásoló leiratára tett megjegyzéseivel és felvilá
gosításaival, ismételten felküldötte e hatósághoz, hogy ezt rendelte
tési helyére juttassa.2 Felhívta egyúttal a főiskola rektorát is, hogy 
a maga részéről is informálja a tanügyi hatóságot a főiskola viszo
nyai felől s az egyházkerület kérvényét még Geringer pártfogásába 
is ajánlotta.3

1 U. o. B. LXXn. 33230 sz. o.
* U. o. B. LXXI., LXXII. 33457., 33519., 33520. sz. okiratok.
3 Ugyanott B. LXXII. 33454., 33455. sz. o.



A tanügyi hatóság a folyamodást a történtek után most már 
felterjesztette a miniszterhez és a főiskola annál bizóbban tekintett 
és tekinthetett a kedvező eredmény elé, mert a gimnázium az új 
tanév kezdetével jóformán a maga egészében az Entwurf tantervét 
követte 1 s emellett Tomasek is azzal hitegette a tanári kart, hogy a 
tanügyi hatóság a főiskola felterjesztéseit kedvező véleményezéssel 
szokta a miniszterhez juttatni.2

Azok a kellemetlen események azonban, melyek a szabadság- 
harc után a sárospataki főiskola és a reakció képviselői között le
folytak, s főleg annak emléke, hogy a főiskola a szabadságharcban 
tevőlegesen is résztvett, az akkori kormányt igen elfogulttá tették a 
sárospataki főiskola megítélésében, Annyira, hogy maga Bach egy 
alkalommal Кару István zempléni megyefőnök előtt indulatosan kélt 
ki a főiskola ellen, mikor is gondolatát s tervét ennek jövendője 
felől emigy fejezte ki : «Ich hoffe, dass die Patakor Schule aufgelöst 
w ird».3 4 Sőt a kormány mikor az uralkodó 1852-ben Magyar- 
országon első körútját végezte s hódolatát előtte, a többek között, 
Zemplén határánál a főiskola is bemutatta — még az uralkodót is 
megszólaltatta a főiskola ellen, ki is a tanári küldöttség tagjai előtt 
igen röviden, de annál többet jelentőén így fejezte ki elégedetlenségét 
a főiskolával szemben : « Л z iskola rossz volt, de lehet reményleni, hogy 
jobb lesz!» 4 Ezek után a szuperintendensen és a tanári kar tagjain 
kívül éppen csak az optimisták gondolhattak arra, hogy a miniszter a 
sárospataki gimnáziumnak a nyilvánossági jogot megadja. És való
ban a miniszter 1853. évi február 11-iki arról értesítette a szuper
intendenst, hogy a sárospataki gimnáziumnak a nyilvánossági jogot 
nem engedélyezi. Általános indoka ez elhatározásának az, hogy csak 
olyan iskolák részére engedélyezhető ez a jog, melyek úgy az ide
vonatkozó törvényes feltételeknek, mint a tudományos követelmé
nyeknek eleget tesznek. A sárospataki gimnáziumnak pedig annál 
kevésbbé engedélyezhető ez a jogosítvány, mert nem önálló jellegű, 
nem lévén külön igazgatója ; továbbá azért sem, mert tanárai a gim
názium mellett más tanintézeti ágban is tanítanak. Nem igazolja, 
hogy tanárainak illő fizetéseket nyújthatna és azt sem, hogy külön 
csak a gimnázium érdekét szolgáló vagyoni alapja volna. Nem mu
tatja ki, hogy kellő számú tanterme és gyűjteménye van. Egyik
másik tantárgyat nem tanítják a kívánatos óraszámban. Végre nin

1 U. о. B. LXXII. 33347. sz. o. A gimn. igazg. jelentése.
2 Ugyanott B. LXXII. 34073., 34174. sz. o. Tomasek levelezése.
:l U. o. B. LXXIII. 33972. sz. o.
4 Ugyanott. B. LXXIII. 33822. sz. o. A rektor jelentése.
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csen kellően igazolva a tanárok képesítése és — ami fő — erkölcsi 
és politikai jellemének feddhetetlensége.1

Ez a kedvezőtlen döntés nem hangolta le a sárospataki gim
názium ügyének igazságában és diadalában bizakodó szuperintendenst. 
A határozatot kézhez véve nyomban felhívta a tanári kart, hogy — 
az elutasító határozat indokaira való tekintettel — az Entwurf alap
ján líjból készítse el a gimnázium átalakításának tervét.2 8 mint
hogy aztán az időközben tartott egyházkerületi tanácskozmány elha
tározta azoknak az akadályoknak megszüntetését, melyek a nyilvá
nossági jognak útjában állanak s annak újból való kérelmezésére, a 
szuperintendens elnöklete alatt, bizottságot küldött ki :3 4 a tanári kar 
reménytelenül, a szuperintendens azonban még most is erős bizako
dással hozzáfogott az újból való kérelmezés előkészítéséhez. Egy évi 
küzdelmük, fáradozásuk s néha-néha egymással való perbe szállásuk 
után, 1854. május havában terjesztették a miniszter elé az egyház- 
kerület nevében újból elkészített folyamodásukat.

Ekkor már a ref. tanintézetek közül a nagykőrösi, a debre- 
czeni és a hódmezővásárhelyi gimnáziumok megnyerték a nyilvános
ság jogát, a miskolczi, kecskeméti és a kisújszállási gimnáziumot a 
miniszter erélyesen felhivatta megkezdett reorganizációjuk mielőbbi 
befejezésére : a patakin kívül pedig még csak a mármarosszigeti gim
názium nyilvánossági jogát tagadta meg.4

Hogy a szuperintendensnek a sárospataki gimnázium nyilvá
nossági jogának megadásába vetett reménykedése csak hiábavalóság 
s a főiskolának a kassai tanügyi hatóságban való bizakodása is 
hiúságos ábránd volt, hamarosan kiderült. Tomasek Pál iskolaügyi 
tanácsos u. i., a folyamodvány újból való benyújtása után, nemso
kára megjelent a pataki gimnáziumban s öt napos iskolai látogatása 
után értekezletre hivatta egybe a tanári kart. Az értekezleten aztán 
a sárospataki gimnázium nyilvánossági jogát megtagadó, fentebbi 
miniszteri leirat kifogásait és ellenvetéseit, mint a maga akkori láto
gatásának tényleges tapasztalatait szószerint megismertette s mind
azokat megpótolta azzal a megjegyzésével is, mellyel nagy hibának 
tudta be a tanári karnak azt a magatartását is, hogy nem volt rá
bírható arra, hogy legalább csak részben és csak néha-nélia is a 
tanításokat német nyelven tartsa meg.5 Az iskolatanácsos utóbbi

1 U. o. B. LXXIV. 34144. sz. o. A miniszter leirata.
2 U. o. B. LXXIV. 34193., 34195. sz. o. A superintendens leirata.
3 U. o. Az 1853 május 31. ehk. tanácskozmány jzkv. 2. és 3. sz. hat.
4 U. o. B. LXXIII. 34547., LXXIV. 34919. LXXV. 35414.
5 U. o. B. LXXV. 35131., 35351., 35394. sz. o. Tomasek levelezése.



kívánalma nyilván elébe vágott a Bach-korszak kultuszminisztere 
•ama klasszikus nyelvrendeletének, mely még csak a következő esz
tendő január 1-én látott napvilágot s melynek értelmében még azok
ban a magyarországi gimnáziumokban is, melyekben a tanulók anya
nyelve nem a német, legalább is egynéhány tárgyat német nyelven 
kell tanítani s e nyelv tanításának módját fokozatosan akképpen kell 
ezentúl irányítani, hogy már a gimnázium felsőbb osztályaiban álta
lában a német nyelv legyen a legtöbb tantárgy tanítási nyelve.1

A miniszter különben az egyházkerület kérvényének elintézé
sével nem sietett felette való módon. A szuperintendens még az 
augusztus végén tartott ehk. tanácskozmányban is csak azt jelent
hette, hogy a gimnázium nyilvánossági joga, sajnos, még eddig nincs 
elismerve. Erős reményét fejezte ki azonban még ekkor is, hogy a 
várva-várt kedvező döntés még az új iskolai óv folyamán megérke
zik.2 És remélhette ezt a maga részéről annyival inkább, mert az 
egyházkerület a főiskola jogakadémiáját, egy félszázadnál hosszabb 
működése után - minthogy azt a kormány kívánalmai szerint nem 
rendezhette be megszüntette s határozatikig kimondotta, hogy a 
főiskolának így felszabadult vagyoni erejével a gimnázium erősíttes- 
sék meg oly módon, hogy az Entwurf által megkövetelt tanári lét
számmal láttassák el s a tanári fizetések is ennek kívánalma értel
mében emeltessenek.3

És ezek után, mikor már az egyházkerület, a szuperintendens 
és a tanári kar is, a gimnázium reorganizációjára eddig tett intéz
kedései s a főiskolának erre a célra hozott áldozatai után azt remél
hette, hogy ez a tanintézeti ág átalakulásában az Entwurf szellemét 
és kívánalmait eléggé megközelítette s ez alapon részére a nyilvá
nossági jog megadását joggal is lehetett várni ; ezúttal már maga a 
kassai helytartósági osztály kezdte a főiskola nagy küzdelmét a poli
tikai térre átjátszani. 1855 augusztus 6. kelt leiratában u. i. arról 
értesítette a szuperintendenst, hogy az egyházkerületnek a pataki 
gimnázium nyilvánossági jogáért a miniszterhez terjesztett folyamod
ványára mindaddig kedvező válasz nem érkezhet! k, míg a pataki 
tanári karnak politikai és erkölcsi magaviseleté ellen olyanféle kifo
gások emelhetők, hogy annak tagjai a kormánnyal és a kormányzat 
irányaival szemben bizalmatlanok s az újabb állami institúcióknak 
nem hívei. Ezzel aztán az a küzdelem, mely a főiskola és a kormány- 
.hatalom között látszólag elvi alapon : tanügyi érdekekért és iskolai *

* Ü. o. levéltár B. LXXVI. 35613. sz. o. A miniszteri rendelet 2. §-a.
2 U. o. az 1854. augusztus 25. ehk. tanácskozmány jzkv. 1. pontja.
3 U. o. e jegyzőkönyv 3. és 4. sz. pontja.
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követelményekért folyt, ebben a fázisában már személyek ellen való 
harccá törpült le. S bár a helytartósági osztály, inkább csak a lát
szat kedvéért, e leiratában a pataki gimnáziummal szemben ezúttal 
is hangoztat tanügyi kívánalmat, mindazonáltal e tanintézet nyilvános- 
sági jogának megadhatására az első mintegy sine qua non-szerű fel
tételként azt állítja fel, hogy az egyházkerület a szuperintendens 
sajátkezű aláírásával állítson ki kezességlevelet arra nézve, hogy a 
pataki tanárok a jövőben minden tekintetben korrekt politikai és 
erkölcsi magaviseletét fognak tanúsítani.1 E leirat nagyobb hatása 
kedvéért Tomasek Pál szeptember havában ezt a követelést nemcsak 
megismétli, hanem még megpótolja azzal, hogy «ha a főtiszteletű 
szuperintendencia el nem fogadja a helytartóság feltételeit, úgy bizo
nyos, hogy nyilvános gimnáziumot nem akar.»2 3

Az egyházkerület 1855 szeptember 30-án kezdődött közgyűlé
sében, önmagához és a leirathoz méltóan járt el a helytartósági osz
tály e követelményével szemben. Elsősorban is sajnálattal vette tudo
másul azt a vádszerű követelményt, melyet a helytartósági osztály e 
leiratában oly nyomatékosan hangsúlyozott. S bárha készségét jelen
ette ki arra, hogy a gimnázium átalakítása céljából ezentúl is min
den lehetőt megtegyen s minden törvényen alapuló követelményt 
teljesítsen, mindazonáltal önérzetesen s a tanári állás méltóságának 
és reputációjának védelmében teljes méltósággal hozta a helytartó
sági osztály tudomásara, hogy « tanáraink becsülete s tekintélye ellen 
vétenénk, mely tanári működésűk hatását is rontaná, ha egyházi- 
kerületünk felőlük erkölcsi és politikai tekintetben kezességlevelet 
adna ki. »

Ennyire kiólesedett már a harcz az egyházkerület és a közokt. 
miniszter, illetőleg ennek egyik szerve, a kassai helytartósági osz
tály között, mikor Tomasek még a megértés útját s ezzel a nézet- 
eltérések kiegyenlítésének a lehetőségét is elzárta a főiskola és a 
miniszter között. Az iskolai tanácsos u. i. 1855-ben az egyházkerület 
utóbbi közgyűlése után két Ízben is meglátogatta a főiskolát. Első 
látogatása végén már a fenyegetés terére lépett. A közoktatásügyi 
kormány nevében kijelentette, hogy amennyiben a gimnázium az 
Entwurf és a kormányrendeletek követelményeit és feltételeit még 
most sem teljesítette, jele ez annak, hogy a szuperintendencia e 
tanintézetet csak magán-gimnáziumnak akarja tekintetni. Csalódik 
azonban a tanári kar, ha azt hiszi, hogy ezáltal a felsőbb rendeletek

1 U. o. B. LXXVI. 36002. sz. o. A helytartósági osztály leirata.
-  U. o. B. LXXVI. 36274. sz. o. Tomasek levele a superintendent hoz.
3 U. o. az 1855. szept. 30. ehk. közgyűlés jzkv. 27. sz, hat.
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végrehajtása elől elzárkózhatik, mert a miniszter a magán-tanintéze
teket még szigorúbban fogja ellenőriztetni, mint a nyilvánossági jog
gal felruházottakat. Figyelmezteti azért a tanári kart, hogy a tanin
tézetet s annak ifjúságát «úgy vezessék, nehogy e tekintetben a kor
mányhatóságokkal valami összeütközés fejlődjék ki, mi a gimnázium 
sorsára veszélyes lehetne». Az önérzetében mélyen megbántott tanári 
kar erre nemcsak az értekezleten élőszóval, hanem a helytartósági 
osztály elé terjesztett jegyzőkönyvében írásban is kinyilvánítja, hogy 
minden törvényes intézkedésnek engedelmeskedik ugyan, «de nem 
csoda tán, ha két féltőbb kincsét, u. m. protestáns elvét és nemzeti
ségét* a nyilvánossági jog elérhetéséért áldozatul nem dobja.1

Ilyen előzmények után senkit sem lephetett meg a v. és k. 
miniszternek 1856 május havában hozott kedvezőtlen döntése az 
egyházkerületnek ama kérvényére, melyet a nyilvánossági jogért két 
évvel azelőtt elébe terjesztett. A miniszter a Umine elutasította a 
kérést ezúttal már azzal a főindokkal, hogy a pataki tanári kar poli
tikai megbízhatósága, a hozzá érkezett információk szerint, igen két
séges. Az a körülmény, hogy a pataki tanári kar nem helyez elég 
súlyt a miniszter rendeletéire, hogy a gimnázium a maga tanügyi 
szervezetében nem tesz eleget mindenben az Entwurf kívánalmainak, 
vagy hogy nem approbált tankönyveket használnak, mindez a minisz
ter döntésében csak másod-harmadrendű indokként szerepel. Szomo
rúan jellemzi aztán a miniszteri leirat mélyebben levő célját annak 
befejező része, amelyben Thun a maga részéről szintén megfenyegeti 
a több százados múltú főiskolát, hogy gimnáziumától még csak azt a 
jogot is elveszi, hogy magán-tanintézet lehessen, ha a kormány bizo
dalmát végleg elveszíti.2 3

A kassai helytartósági osztály s az iskolaügyi tanácsos csak
ugyan a miniszter elutasítása után sem szűnt meg a tanári kar és 
az elöljáróság előtt unos-untalan hangoztatni hol kicsinyeskedő, hol 
kellemetlenkedni akaró, de mindenkor lényegesnek minősített kifogá
soló megjegyzéseit a pataki gimnáziummal szemben s a hiányok 
pótlását ismételten is figyelmökbe ajánlja.3

A protestáns közvéleményt és a vezetők figyelmét azonban ekkor 
már életbevágóbb kérdések foglalták le. Bárha u. i. a minisztérium, 
az uralkodó elhatározásából, az országot az ostromállapot alól felol
dotta s Haynau rendeletét is, mely a protestáns egyház alkotmányát 
felfüggesztette, hatályon kívül helyezte, 1854 július 11. ideiglenes

1 U. o. B. LXXVII. 36487. sz. o. A jzkv. hivatalos másolata.
2 U. o. B. LXXVII. 36802. sz. o. A miniszter leirata.
3 U. o. B. LXXVII. 36601., 36602. és 37002. sz. o.
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rendeletével a protestáns egyház jogait még szűkebb határok közé 
szorította, sőt 1856-ban a protestáns egyház jövendőbeli alkotmányára 
nézve kibocsátott törvénytervezetével a protestánsokat a leghatározot
tabb formában akarta megrendszabályozni. Ily körülmények között 
az egyházkerület a helytartósági osztály kifogásaira egyszerűen csak 
annyit válaszolt, hogy más, nagyobb sérelmeivel egyetemben a pro
testáns iskolák ügyét is az uralkodótól kórt s bizton remélt zsinat 
napirendjére fogja kitűzni.1 Mikor pedig a helytartósági osztály ismé
telten is felszólította az egyházkerületet, hogy előbbi kifogásaira és 
felhivásaira adjon érdemleges választ,2 3 4 a nyugtalanító eljárás által 
már amúgy is mélyen megsértett egyházkerület kinyilvánította, hogy 
közölte már a maga nézetét ebben a kínos ügyben s a maga részé
ről további válaszadásnak szükségét nem látja.2

Mily elkeseredetten folyt a küzdelem a kormány és a sáros
pataki főiskola között, mi sem mutatja meglepőbben, mint az, hogy 
a kormány nem átallotta az uralkodót, illetőleg ezúttal annak képvi
selőjét : Albrecht főherceget ismételten belevonni a küzdelembe, csak
hogy a főiskolával szemben a győző látszatát kelthesse. Mikor u. i. az 
uralkodó ifjú nejével 1857-ben második magyarországi körútját végezte 
s Debreczenből, Zsófia leányuk betegségének hírére, Budára vissza
tért, Tarczalon a küldöttségek hódolat-nyilvánítását — köztük a 
sárospataki tanári karát is — Albrecht főherceg fogadta. A pataki 
tanári kar fogadásakor a főherceg, nyilván előzetes informálásra, 
nyomban azt a kérdést vetette fel, hogy miért nincs tulajdonképen 
a pataki tanintézetnek nyilvánossági joga ? A küldöttség felvilágosító 
szavaira aztán hangsúlyozottan a következő sokatmondó kijelentést 
tette: «Den Gesetzen muss man folgen!«*

Ezzel a komor hátterű jelenettel aztán jóformán le is zárultak 
a főiskola aktái az Entwurf ellen, illetőleg az Entwurf követelményei
nek megvalósításáért vívott küzdelmében. Nagyot csalódva s remény
ségéből keserűen kiábrándulva mondott le a főiskola a történtek után 
gimnáziuma nyilvánossági jogának megnyeréséről. Csalódva, mert 
küzdelmében mindvégig abban a jó reménységben ólt, hogy «protes
táns elvét és nemzetiségét» nem kell az Entwurfért áldozatul hoznia. 
És kiábrándulása annál keserűbb lehetett, mert abban az időben, mikor

1 U. o. az 1856 november 11-től kezdve Miskolczon tartott ehk, 
közgy. jzkv. 23. és 24. sz. hat.

2 U. o. B. LXXIX. 37772. sz. o. A helytartósági osztály felhívása.
3 U. o. az 1857 szeptember 29-től Jánosiban tartott ehk. közgy.. 

jzkv. 6. sz. hat.
4 U. o. B. LXXVIII. 37634. sz. o. A rektor hivatalos jelentése.
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a gimnázium átalakításáról le kellett mondania, a nagykőrösi, debre- 
czeni és hódmezővásárhelyi gimnáziumok után már a mármarosszi- 
geti, halasi és kecskeméti is megszerezte a nyilvánossági jogot.1 2 3 4

Mi sem mutatja azonban a főiskola tanári karának álláspontját 
az Entwurffal szemben világosabban, mint az, hogy mikor 1858-ban 
az egyházkerület arra hívta fel a tanári kart, hogy évek során át 
való küzdelme s az alatt szerzett tapasztalata alapján mondjon ítéle
tet az Entwurf gyakorlati értékéről, a felhívásra, a többek közt így 
felel : « Ezen tanrendszer lényege olyan, mely a gimnáziumi képzés 
feladatainak teljesen megfelel, mely ellen alapos kifogást tenni nem 
igen lehet.*- Mindemellett az Entwurf rendelkezéseivel szemben is, 
a jövőben megszüntetendőnek tartotta az állandó gimnáziumi igaz
gatói hivatalt — melyet az egyházkerület annak idején az Entwurf, 
illetőleg a közoktatásügyi kormány követelésére rendszeresített 
továbbá a gimnázium alsóbb osztályaiban az osztályrendszer vissza
állítását hozta javaslatba s emellett feltétlenül szükségesnek tartotta 
azt is, hogy Magyarország történetét önálló tantárgyként tanítsák. 
Az egyházkerület a tanári kar e javaslatait, melyek előadási formá
jukban sem viselik magukon az Entwurffal szemben való esetleges 
retorziónak még csak a látszatát sem, készséggel magáévá tette s 
ezzel nyilván kijelentette, hogy magát ezentúl már az Entwurf kívá
nalmai által nem befolyásoltatja.3

Amint ismeretes, az uralkodó azt a nyílt parancsot (prot. pá
tenst), melyet kormánya 1859 szeptember 1. adott ki s mely a pro
testáns egyház történelmi fejlődésén alapuló autonómiáját megsemmi
sítéssel fenyegette, 1860 május 15. kibocsátott rendeletével vissza
vonta s ezzel a protestáns egyháznak törvényes szabadságát s önkor
mányzati jogát elismerte. E rendeletben említés sincs ugyan a pro
testáns tanintézetekről, de a tiszáninneni egyházkerület azon a köz
gyűlésén, melyen az uralkodó ez elhatározásáról örvendező lélekkel 
értesült, határozatilag azt is kimondta, hogy a rendeletet az egyház
zal felbonthatlan kapcsolatban álló iskolákra is kiterjeszti s annak 
alapján a tanintézetek vezetésére és irányítására minden tekintetben 
az 1848 előtti gyakorlatot és szabályokat veszi újból alkalmazásba.4

Ez volt a sárospataki főiskolára nézve a valóságos «restitutio 
in  integrum ». E llend J ózsef.

1 U. o. B. LXXVIL, LXXVIIL, LXXIX. 36397., 37162., 37991. ez. o.
2 U. o. B. LXXX. 38353. sz. o. A gimnáziumi igazgató jelentése.
3 U. o. az 1858 április 20. ehk. közgy. jzkv. 27., 48. és az 1859 

május 3. ehk. közgy. jzkv. XXYI. sz. hat.
4 U. o. az 1860 július 9. ehk. tanáoskozmány jzkv. 2. sz. hat.
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Meumann Ernő.

A modern pedagógia egyik úttörő munkása, egy ifjú pedagógiai 
iránynak imponáló munkabírású, mély belátású vezetője dőlt korai 
sírba Meumann Ernő személyében. Ha nézzük azt az óriási munka
mezőt, amelyen dolgozott, amelynek minden egyes állomása nem hogy 
rövidítnó a jövő feladatait, hanem még új kilátásokat nyújt újabb 
munkák felé, bámulnunk kell azt az energiát, amellyel olyan ered
ményeket tudott felmutatni s tisztelettel kell megállanunk annak a 
férfiúnak emléke előtt, aki új, addig meg nem látott és nem értékelt 
problémákat mutatott föl és oldott meg.

Meumann Ernő nem készült szakbeli pedagógusnak. A pedagó
giának mint tudománynak mindig az volt a végzete, hogy szakbeli 
művelői teljesen kiszakították a többi tudományok köréből. Egy olyan 
«corner» volt a tudomány csarnokában, melybe ritkán tévedt más, 
mint akit a gyakorlat vagy az erre való különös képesség vitt oda. 
Szabad tér nyílt itt mindazok számára, akik megalapozott szakbeli 
érdeklődés nélkül ráértek arról ábrándozni, vájjon tudomány-e vagy 
művészet a nevelés, és ha tudomány, a gyakorlat irányítsa-e az elmé
letet vagy fordítva. Mint minden olyan tudományos disciplinában, 
melynek közvetlen kapcsolata van az élet alakításával, itt is egy 
bizonyos «szakbeli dilettantizmus» ütötte föl a fejét; a pedagógia, 
azzal az ürüggyel, hogy gyakorlat, elvesztette gyökereit a tudomány 
talajában s az alatt az örv alatt, hogy tudomány, elszakadt a való 
élettől. Még arról a törekvésről is, mely csakugyan és igazán tudo
mánnyá akarta tenni, a Herbartéról, kiderült, hogy hamis nyomon 
indult ; a pszichológiai rendszeréből előre föltett sémából akarta 
fölépíteni a neveléstudomány egész épületét. így a pedagógia s vele 
az egész nevelés egy végzetes dilemma előtt állott : vagy a her- 
barti úton tudományos akar ugyan lenni, de félreismeri, illetőleg előre 
megállapított sémákba erőlteti a valóságot, vagy megmarad a százados, 
dogmatikus módszer mellett. E dilemmából csak egy szabadulás lehe
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tett : elenyésztetni az elmélet-gyakorlat évszázados ál-ellentétét az által, 
hogy a pedagógiát tudománnyá tesszük és pedig értóktudománnyá. 
Evvel járt az a másik kísérlet, hogy a kiindulási pont többé ne vala
mely dogmatikusan fölvett idegen cél legyen, hanem maga a nevelés 
tárgya : a gyermek. És ezóta kezdték a gyermeket úgy tekinteni, 
mint önértékü lényt, aki nem — mint a régi pedagógia többé-kevésbbé 
tekintette — valami általános tárgy, aki akkor lesz csak értékes, ha 
a nevelés által fölemelem a kellő fokra, hanem már most is méltó 
arra, hogy vele foglalkozzunk. így a pedagógiának egészen új ága 
termett meg, a pszichológiai ág, melynek Meumann egyik elsőrangú, 
komoly vezető egyéniségévé vált.

Az az érdeklődés, mely őt a pedagógia felé hajtotta, a pszicho
lógiából, a lólekről szóló tudományból fakadt volt s e tudományban a 
Wundt módszeréből. A teológia és a természettudomány, melyekkel 
előbb foglalkozott, a pszichológiára vezette. Az orthodox egyházi föl
fogás mellett nem tudott megmaradni, bár értékelni tudta azokat a 
problémákat, melyeket a tudományos teológia fölvet és mérlegelte 
azok nagy horderejét is, viszont világos volt előtte, hogy a természet- 
tudomány szintén dogmatikus alapon nyugszik mindaddig, míg köz
ponti kérdésévé a lélek kérdését s módszerévé az egyén alapos meg
figyelését nem teszi. így kezdette meg vizsgálódásait a pszichológia 
területén s első munkája : a tudat lélektani vizsgálata, első kapcsolata 
volt annak a gondolatláncolatnak, mely őt 1908-ban megjelent 
munkájával (Intelligenz u. Wille. 2. kiadás 1913) a legmagasabb 
emberi tudat : az intelligencia vizsgálatához vezette. Az első kísérleti 
vizsgálódások elvezették egy eddig nem eléggé értékelt tárgyhoz : a 
gyermekhez s egyszerre reá fordult figyelme arra, hogy ezeket a 
vizsgálatokat hogyan lehetne értékesíteni a nevelés szempontjából, 
így alapozta meg a tudományos pedagógia kísérleti módszerét. 
Vizsgálódásai első időkben legtöbbnyire csak az egyéniségre vonat
koztak. Először meg kellett állapítania azokat a képességeket és hatá
rokat, melyek a gyermek lelki életében szemléllietők, hogy teljesen 
előttünk legyen a módszer, melyet a nevelésben használnunk kell. 
így vizsgálta először a gyermek nyelvét, a tanulás, az emlékezet tech
nikáját s végre, amire legtöbb időt és figyelmet fordított: a gyermek 
intelligenciáját. Mindenki tudja, milyen óriási lázat okozott a kísér
leti pedagógia és pszichológia gondolata a nevelők között s ez a láz 
milyen elfajulásokat okozott a nevelés elméletében. Meumannak és 
munkatársainak két igen fontos érdeme van : egyik az, hogy e vizs
gálatokhoz kellő tudományos (filozófiai és természettudományi) alappal 
rendelkeztek, s a másik, hogy eredményeiket mindig pontosan ellen- 

•őrizték s sohasem fajult el munkájuk alaptalan és terméketlen játékká.
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Véleményünk szerint a pedagógia kísérleti része csakis a módszer 
kérdését érinti és ott is csak egyik mellékes segédeszközül szolgál, 
eredményei csak a legszigorúbb ellenőrzéssel használhatók, az azonban 
világos, hogy ebben a körben mérhetetlen sokat köszönhetünk Meu- 
mannak és eredményei a tanítás technikája tekintetében hivatva vannak 
teljesen átalakítani dogmatikus alapon épült nevelésünk módszerét.

A módszerre vonatkozó vizsgálatokon kívül és felül munkájának 
iránya az intelligencia vizsgálata és ennek a nevelésre való alkalma
zása volt. Különösen az a kérdés érdekelte itt, minő egyéni különb
ségek állanak fenn és mi ezeknek a típusoknak alkata. Ez újabb 
lépés volt a nevelés egyéniesítésére, vagyis arra, hogy a nevelés célja 
ne idegen alkat legyen, hanem a gyermek egyéniségéből nőjön ki. 
E gondolat csakis a modern pedagógiától származhatott : amit a ne
veléssel el akarok érni, nem az, hogy minden gyermek általam föl
mutatott minta szerint alakuljon, hanem, hogy mindegyik a saját 
egyéniségéből fejtsen ki önértékű személyiséget. Ez az önkifejlés, 
melyben a nevelő immár csak irányító, vezető, s nem szobrász, aki 
nyers anyagból, az anyagban rejlő tehetetlenség és merevség ellenére 
istenszobrot farag, ez a felfogás egyszerre lejáratta minden «Prügel
pädagogik», minden dogmatikus emléztetés jogosultságát. A század a 
«gyermek százada» lett, talán nem egészen az Ellen Key értelmében, 
kinek nagy alaptévedéseit ép a kísérleti pedagógia tudná legjobban 
bebizonyítani, hanem abban az értelemben, hogy az új nevelés célja 
az egyes gyermekben megvalósult, egyéni sajátságain fölépített nemes 
emberi személyiség lön. Ez a gondolat élt jóval M. előtt is, de általa 
határozottabbá vált.

Ezt a munkát egészíti ki a pedagógia másik része, annak a 
filozófián és mellékdiszciplináin nyugvó normativ, célkitüző oldala. 
Meumann jól látta, hogy a kísérletezésnek határai vannak, hogy az 
egész pedagógiát kísérleti úton nem lehet fölépíteni, a nevelés célját 
a filozófiának kell megállapítania. Maga a pedagógiának ezt a részét 
nem dolgozta ki soha, de munkái közül sokban találjuk jelét, hogy 
ezt az oldalt sem akarta elhanyagolva látni. Sokkal valódibb tudós 
volt, hogysem be ne végezte volna azt a kérdést, aminek megfejtésé
hez látott. Egész, munkás emberi életet áldozott a nevelés nagy pro
blémájának. Mint tudós és mint pszichológus lelkiismeretes, pontos 
és szerény volt. Előtte nem a saját dicsősége, hanem a probléma 
nagysága, a cél szentsége állott. Igazi német volt, abból a fajtából, 
mely komoly, szakszerű munkásokat és nem érdeklődő uliterary 
gentleman*-eket termel s valóban benne egyetlen vonás sem volt a 
dilletantizmusból. Csak ahhoz szólott, amihez alaposan szólhatott s 
így sohasem játszotta el tudományos tekintélyét. Munkája, melyben
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irányt mutatott, túléli s jól mondja egyik követője : ami a veszte
ség gondolatában vigasztalhat, az, hogy hevégezte a munkát, melyre 
vállalkozott.1

(Kolozskara.) Imre Lajos.

A leányiskolái ifjúsági könyvtárak.

A világháború előtt nagyon sokat tekintettünk a nagy nemzetekre, 
mintaképeinket láttuk bennök, századokon keresztül igyekeztünk utol
érni azokat művészetben, tudományban, szellemben egyaránt. A tanító
lelkesedéssel festette növendékei elé a «művelt nyugat» boldogságait 
s ami új volt az ő pedagógiájukban, az nekünk mindjárt jó is volt, 
jóformán kritika nélkül alkalmaztuk.

Ezeknek egyike az ifjúsági könyvtár is. A gyönyörű angol és 
belga olvasó-szobák, az olasz és francia mesedélutánok lebeghettek 
azok szemei előtt, akik nálunk az ifjúsági könyvtárakat és olvasó
szobákat megteremtették. Rousseau elve, hogy a gyermek a «Robin
son»-on kívül más könyvet ne olvasson, hamarosan az elavult eszmék 
lomtárába vándorolt. Az iskolák megteltek gyönyörű könyvekkel. 
Nagy szellemek és ügyes tollú, könnyű fajsúlyú írók kerültek egymás 
mellé a könyves polcon. Az ifjúság olvasott s a világ békében folyt 
tovább a műveltség és haladás virágos partjai között. Az emberiség 
boldog volt, mert azt hitte, hogy a nagyszerű találmányok, a nagy 
eszmék, a csodás fejlődések békés korszakában él.

Azonban jött a háború s ez felszínre vetett mindent, ami a «mo
dern» emberi lélekben rejtőzött. S itt látjuk, hogy a kultúra, az ideák 
mivé lettek ?! Ez a sok bűn, ami változatosságában felülmúlja a legtar
kább képzeletet is, nem pár hónap eredménye. Kell, hogy ennek gyöke
rei már a gyermekkorba nyúljanak vissza ! S kik vezetnek a bűnösök 
között? Fájdalom, legnagyobb részt olyanok, akiknek mindenük meg
volt, hogy a rossztól védjék magukat. Ezeknek gyermekkorukban 
milyen válogatott kis társaságuk lehetett ! Talán egyik-másik azt sem

1 Meumann életéről és munkáiról bőven szól : Zeitschrift für pädag. 
Psych, und exper. Pädagogik 1915., Archiv für die gesamte Psychologie 
34. Bd. 2. Heft (G. Störring), továbbá Pädagogische Blätter 1915. (R. 
Seyfert), Die deutsche Schule 1915., Neue Bahnen 1915. (R. Moede), 
Archiv für Pädagogik 1915. 6. H. (M. Brahn) stb. Magyarul : A Gyermek 
1915 (Nagy L.), Athenaeum 1915, 1—2. f. (Révész G.). Népművelés 1915, 
(Weszely Ö.), Néptanítók Lapja 1915 (Málnai M.). Legutolsó munkáiról 
1. M. P. 1915: 299. és 379. 11. — A szerk.
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tudta, mi a játszótárs? Szép könyveket kapott, mert hiszen a «jó 
könyvek a legjobb barátok». — De hát mind «jó barát»-e? Nézzünk 
szét iskolai könyvtárainkban ! Megnyugtató kép : mesék, mondák, elbe
szélések, regények a legjobb íróktól. Ebben nem lehet hiba? Különösen 
a mese; a bájos, egyszerű mese! Még mi is szeretjük.

Pedig nem olyan ártatlan kis portéka ez, amilyennek látszik ! 
Különösen nem az igazi «népmese». Egypár ilyen gyűjtemény került 
már kezembe, de bizony nem nagy örömem telt benne. Irodalmi és 
néppszichológiai szempontból természetesen igen értékesek, de morális 
értékük vajmi csekély. Nemcsak durva, néha pedig valósággal erkölcs
telen meséjük bántó, de azért is veszedelmesek, mert nem jól jellemzik 
a népet. A tanultabb, mondjuk így: az úri osztály többnyire gúny és 
goromba tréfa tárgya. Az «úr» leginkább buta, gőgös, rosszindulatú, 
akinek póruljárásán igazi kárörömet érez az olvasó. Fájdalom, ennek 
a mesefajtának megvan a maga szomorú történelmi oka, de ezt a 
gyermek, még kevésbbé az egyszerű szülők gyermeke, nem ismeri.

A műmesék legtöbbje sem érdemli, hogy a serdületlen gyer
mekek lelkét sokat tápláljuk vele. Ennek több az oka ; először is : 
ne tüntessük fel úgy az életet, ahogy az nincs. Nem ismerek helyte
lenebb valamit, mint a gyermekleányok úgyis ábrándozásra hajló 
lelkét a «prince Charmant» képével festeni tele. Sas Ede kedves köl
teménye, a «Csipkerózsa» ügyesen gúnyolja ki az álmodozó, tündér
királyt váró kisasszonykákat, de még igazán nem az a legnagyobb 
szerencsétlenség, amely a vers Csipkerózsikáját a kövér krájzler sze
mélyében éri. A sok elégedetlen, magát egyszerű sorsába beletalálni 
nem tudó leány, a festett világ után rajongók, a, fájdalom, oly hamar 
lejtőre jutott gyermekek fejét talán a zsenge korban oly mohón olvasott 
aranyos, csipkés ruhában járó, tétlen-életű királykisasszonyok is elká
bíthatták. A mese üdítő, élvezetes, szinte lelket vidító szórakozás ; de 
inkább csak a felnőttnek. Nem, nem a gyermekeknek. Sokan azt hiszik, 
hogy az édes likőr nem árt a fiataloknak. Dehogy nem : épp’ úgy, 
mint a hitvány pálinka. Csak illatos, kívánatos, ártatlannak tetszik, 
de nekik azért méreg. A mesefajták közül egy van, amely a nagyobb 
gyermekek kezébe is való : a tanító mesék. Igen, inkább ezek, amelyek 
megszerettetik velük az állatvilágot, mint a gyönyörű, de még átdol- 
gozottan sem gyermekeknek ajánlható «Ezeregy éj meséi», vagy a 
szelíd, bájos Andersen-mesék legtöbbje, amelyekben sűrűn szerepel a 
gonosz mostoha és mindenféle vonatkozásban a szerelem. Hát még 
az ízléstelen Hüvelyk Matyi (ez pedig némelyeknek nagyon tetszik ; 
láttam már olvasókönyvekben is) vagy a kis Klaus és a nagy 
Klaus épenséggel nem erkölcsnemesítő története, a «Hetet egy csa
pásra», s még ki tudná elsorolni azt a közszájon forgó sok mesét,
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ahol a legnagyobb hazug, a leglustább, a legbutább, de a legravaszabb 
viszi el a pálmát és a — királykisasszonyt ! Még a népszerű Hófehérke, 
Hamupipőke, Szamárbőr és a legtöbb kedves gyermekszobai ismerős 
is rejt magában veszedelmes gondolatot. Ezek ugyanis a testi szép
séget, — amelyet különösen a szép ruhák juttatnak érvényre — mint 
valami főerényt mutatják be. így azután a hiúság iránt oly fogékony 
kis lelkek a testi szépséget tartják a legértékesebb, a legkivánatosabb 
isteni ajándéknak. Mennyi tépelődés, titkos bánat előidézője lehet a 
Hófehórke-arc, a Hamupipőke-láb, az aranyhaj, a holdsugárszín ruhák ,

Úgy szeretnők, ha minden olvasmány az erkölcsöt, a leik i 
nemesedést szilárdítaná meg az ifjúságban ; a mesék között igen kevés 
célozza ezt. Nagyon sok a mesterkélt ; az ilyen pedig a gyermek
szobába nem való, ott csak a természet és a természetesség van 
helyén. Tíz éves koráig ne olvasson a szükségeseken kívül semmit a 
gyermek. Szabad óráiban játsszék, szeresse meg a növényeket, állato
kat, képben vagy természetben, ahogy lehet. Szaladgáljon, mulasson 
a szobában ; hiszen oly rövid az az idő, amelyben ezt teheti. Olvasni 
hatvan éves korában is olvashat, de vigan ugrándoznia emberek 
előtt bizony csak igen szűkre szabott korig lehet.

Ha nagyobb lesz, olvashat. De mértékkel. Szép, rövidebb ifjúsági 
olvasmányokért nem kell a szomszédba mennünk, bár — mert hiszen 
az irodalommal nem viselünk háborút — D’Amicis « Szív»-ét, Jules 
Lemáitre gyönyörű, vallásos meséit, Dickens-t, Mark Twain «Koldus 
és királyfi»-át, Hoffmann Ferenc és Schmied Kristóf kissé érzelmes, 
de igen nemes célzatú elbeszéléseit, Defoe « Robinson »-ját, Lagerlöf 
Zelma legendáit, stb. mindig szerethetjük. Kívánatos azonban, hogy 
ott, ahol ezeknek művei megvannak, legalább ugyanannyi legyen a 
gyermekeknek író magyar literátorok könyveiből. Itt már olvashatják 
a kitűnő magyar monda- és regegyüjteményeinket is. A német ifjú az 
ő mondaviláguk megismerésével edzi lelkét igazán «germánná» ; mi a 
magyar szellem, a magyar őserő legtisztább forrásait keressük meg.

Nem vagyok barátja az ifjúság számára átdolgozott remekművek
nek sem. Vagy teljes alakjában olvassanak valamit, vagy sehogy. Ez 
az átdolgozás épen olyan, mint mikor klasszikus dallamra valami 
gyermekjáték szövegét dalolják és époly boszantóan komikus, mint az 
iskolák számára szemérmesen átdolgozott magyar dalok, ahol «babám», 
«galambom», «szeretőm» helyett «anyám»-at és «pajtásom»-at énekel
nek. Az átdolgozás semmi célt nem szolgál. A tárgy iránya, meséje 
mind megváltozik, mert a gyermek ártatlan leikéhez kell idomítani. 
A jellemzések, leírások nagyrésze elmarad ; a jellegzetes, de csak fel
nőtteknek való epizódokat, fordulatokat átalakítják, sőt egészen ki 
is hagyják. Az egész mű értelmetlen, hiányos fércelménnyé lesz.
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A nagyobb gyermek csodálkozik, mikor azokat a világremekek között 
emlegetjük — és igaza van.

Szeretném az ifjúsági olvasmányok korát minél hosszabb időre 
kitolni. Az a mód, amelyen most a 13—15 éves gyermekleányok «mű
velik magukat», nem jó. Harmadik-negyedik polgáriban már verse
nyeznek abban, ki olvasott több regényt. Otthon, az iskolában — pad 
felett és pad alatt — a regényolvasás járja. De hiszen a tanterv elő 
is írja! Ez nagyon igaz, de mondhatom, kényes dolog a gyer
mekleánynak való regényolvasmányt előirni. Különösen Jókai Mór az, 
akit regényei után kell jobban megismertetni. Tudom, különösnek 
tűnik fel, ha azt mondom, hogy a kedves, a népszerű, a nagy mesélő, 
irodalmunk remeke nem a zsenge ifjúság számára írt. Elbeszélései 
között van igen sok ifjúsági könyvtárba való, de regényeit tekintve, 
nem merem állítani, hogy mind csupa erkölcs. Haszontalan férfiak, léha 
leányok, házaságtörő asszonyok szép számmal vonulnak fel érdekes 
regényeiben. Hugo Victort, Tolstoit, Zolát bizonyára nem adnók a kis 
leányok kezébe. Akkor hát miért kell nekik oly korán megismerniök — 
hogy csak a legismertebbeket említsem — Brazovics Athaliet, Kor- 
ponainét, a Mayer leányokat, Bálvándynét, Plankenhorst Alfonsinet, 
stb., akiknek bűbájos alakja majdnem több hatással van rájuk, mint 

:a másik hősnő tiszta, rokonszenves, de többnyire passziv szerepet játszó 
személye. Nem prüderia ez. Az élet —- sajnos, igaz — tele van ilyen 
és még ilyenebb alakokkal, akikkel néha még érintkeznünk is kell. 
De ne mi vezessük ki készakarva idő előtt a fiatal leánykákat és 
fiukat a tisztaság, az élet-nemismerés boldog paradicsomából 1

Hát még a komoly, nehéz irányregények ! Sok ifjúsági könyv
tárban láttam már br. Kemény Zsigmond és br. Eötvös József műveit ; 
köztük a «Karthausi»-t is, a «bánatnak könyvét». Amilyen nagy érté
kek ezek a felnőtt olvasó-közönségre nézve, éppen oly céltalan, hogy 

.az éretlen ifjúságot virágos kert helyett pompás, műremekekkel 
teli, azonban ijesztően komor gótikus templomba vezessük. Erre azt 
mondhatnák : hozzá kell szoktatni a gyermeket a komolyabb művek
hez is ! Erre a célra igen jók az útirajzok, útleírások, Gáspár Ferenc, 
Cholnoky, Agai Adolf stb. könyvei. Általános tapasztalás, hogy nagyon 
szeretik a gyermekek az «utazásokat». Ha a földrajzot megszerették, 
bizony nem lapozzák át felületesen az útirajzokat sem. Az útleírások 
becsét nemcsak pedagógusok, de maguk a költők is elismerték. Csak 
•Csokonaira hivatkozom, aki «A lélek halhatatlanságán-ban is han
goztatja ezt a nézetét :

«Boldog! ki a tündérrománok helyébe
Utazók írásit forgat a kezébe »

<622
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s az ilyen műveknek ismeretet nyújtó, nemesítő hatását fejtegeti 
Ugyanez áll a fizika, természetrajz, történelem ilymódon való meg- 
kedveltetésre is. Sokan lekicsinylik a «fantaszta» Jules Verne-t. Nincs 
igazuk, mert bár tagadhatatlan, hogy itt-ott túloz, de ügyesebben, 
népszerűbben senki sem használta fel irói tehetségét, hogy nemcsak 
gyönyörködtessen, de játszva tanítson is. Ne száműzzük tehát a köny- 
nyebb, lehetőleg azonban illusztrált természettudományi műveket, 
monográfiákat, életrajzokat. Jó vezetés mollett kedvvel fogja ezt az 
ifjúság olvasni. Es nem többet ér-e, ha az ifjú Magyarország járatosabb 
lesz úgy a reális, mint az ideális tudományokban, amit a köz és 
maga hasznára fordíthat, mintha X. úr és Y. kisasszony szerelmi 
történetén ábrándozik, megsiratja a szenvedő ártatlanság szomorú 
sorsát, halált kíván a cselszövőre. Ebből kinek van haszna? Ha 
mindenáron pihentetni akarja szellemét és nem kíván komolyabb 
dolgokkal foglalkozni, menjen és olvasson a természet gyönyörű, meg
unhatatlan könyvében, ha teheti, dolgozgasson ott, vágj' végezzen 
üdítő testgyakorlást.

Ép, edzett test; ruganyos, üde lélek, amelyben egyensúlyban 
van a józan, reális felfogás az ideális, fenköltebb eszmékkel ; tiszta 
érzelmek, istenfélelem s mindenekelőtt sok-sok emberszeretet, ez 
tudja boldoggá tenni a jövőben élőket. Nem az érzelgés, moly fél a 
szenvedéstől, de nem is a vakmerő, zord, haláltosztó és haláltmegvető 
bátorság fogja ezeket kormányozni, hanem az igazán müveit embert 
jellemző meggondolás és megértés. Ilyeneket nevelve, a fiatalság ér
zelmeit és ízlését a jó és nemes felé iránj’ozva, mi is hozzájárulunk 
annak az alapnak megszilárdításához, melyen az «örök Béke» épül fel.

Kerékgyártó Попа.

<>23

I R O D A L O M .
C laparède lide : G yerm ek p sz ich o ló g ia  é s  k ísér le ti p ed agóg ia .

Fordította Weszely Ödön. Néptanítók Könyvtára 40—50. füzet. Buda
pest, 1915, Lampel R., n 8°, 255 lap, 2 kor.

Claparède e könyve egyike ama néhány munkának, melj' a 
.gyermekpszichológiát igazán objektiv szempontból tárgyalja. Újabban, 
különösen a német irodalomban, számos ilyen természetű munkával 
találkozunk ; ezek azonban nagyobbára csak pszichológiai kézikönyvek 
s a pedagógiához csak annyi a közük, hogy egyes fejezetek végén 
pedagógiai alkalmazásokat közölnek és nagy hiányuk, hogy a gyér 
mektanulmányi vizsgálatokat nem tárgyalják szerves összefüggésben. 

Claparède munkája merőben eltér ettől a típustól: benne a pszicho
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lógiai szempont teljesen egybeforrott a pedagógiai szemponttal ; nem 
alkalmazott pszichológiát ír, hanem egy önálló diszciplínának a fej
lődését és sajátos problémáit mutatja be áttekinthetően s mindvégig 
vonzó módon. Munkáját különösen értékessé teszi a tudós becsületes
sége : őszintén megmondja, hogy mely kisérleti eredményeket lehet 
tudományos igazságokként elfogadni s melyek szorulnak még további 
ellenőrzésre.

Rövid történeti áttekintés után mindenekelőtt megállapítja a 
gyermektanulmányi mozgalmak fejlődését az egyes államokban s ez 
alkalommal hazánkról szólva, Ranschburgról és Nagy Lászlóról is 
megemlékezik. Ezután áttér a megoldandó problémák tárgyalására, 
majd pedig a különböző problémák szerint különböző diszciplínákat 
különít el a pszichológia és pedagógia keretein belül. Itt azonban, úgy 
véljük, túlzásba megy s túltengő rendszerezés hibájába esik. Azt hisz- 
szűk, korai dolog még a gyermekkel foglalkozó, részben orvosi, rész
ben pszichológiai, részben pedig pedagógiai tanulmányokat annyira 
elkülöníteni, mint ezt Claparède teszi. Eközben annyi új műszót vet 
fel (pedológia, pedotechnika, pszichopedagógia, pszichopedológia, 
pszichodiagnosztika stb.), hogy bár e fogalmakat logikailag feladatuk 
szerint világosan meghatározza, mégis ily kézikönyv keretében nem 
annyira áttekintést, mint inkább zavart idézhetnek elő. Ugyanígy jár 
el később a pszichológiai problémák tárgyalásában is (pl. a funkcio
nális és strukturális pszichológia említésekor). Nagyon érdekes a 
könyvnek az a része, mely a felállított problémák vizsgálati mód
szereivel foglalkozik. E helyen t. i. hangsúlyozza, hogy a gyermek 
lelki történéseit magának a gyermeknek a pszichikumához kell mérni 
s.nem a felnőtt emberéhez. Ennek a szempontnak a hangsúlyozása 
rendkívül fontos a gyermeki lélek vizsgálati eredményeinek magya
rázásában. — Ami azután következik, az már nem tartozik annyira a 
mű egyéni karakteréhez s ezért csak röviden foglalkozunk vele. Cla
parède szabatos és világos előadásban a gyermek testi és szellemi 
fejlődésével foglalkozik s a testi fejlődés keretében rámutat a fejlődés 
nem egyenes, hanem hullámos, lökésszerű menetére, ami különösen 
pedagógiai szempontból fontos. Nagyobb fejezetet szentel a játéknak 
és az érdeklődés fejlődésének. Az utolsó fejezet a szellemi kifáradásról 
szól, s a probléma természetéből kifolyóan a leghosszabb. Megismer
kedünk a szellemi kifáradás mérésének közvetlen és közvetett mód
szereivel ; a szerző ezek használhatóságáról nagyon elfogulatlanuL 
nyilatkozik. A közvetett módszerek közül az először 1910-ben alkal
mazott s a szem alkalmazkodó képességén alapuló mérést tartja a 
legmegbízhatóbbnak. Befejezésül a szellemi pihenésre, kimerülésre és 
az álomra vonatkozóan mond el érdekes és tanulságos dolgokat. Fel-
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tűnő, hogy a figyelemmel, különösen az annak ingadozásával kapcso
latos problémákkal nem foglalkozik. Minden fejezet végén kimerítő 
könyvjegyzéket találunk, mely az érdeklődőnek útmutatást nyújt egyes 
problémáik részletesebb tanulmányozására. — A fordító, Weszely Ödön, 
a könyvnek magyar nyelvre való átültetésével hézagpótló munkát 
végzett ; a fordítás mindvégig világos és könnyed. Nagyon célszerű, 
hogy a könyv elején Claparède eddigi munkálkodásáról tájékoztató 
bevezetést ad. Lázár Szilárd.

I>r. V ajticzky E m a n u el: A háború  é s  n e v e lé s . Budapest, 1916.
Kókai Lajos bizománya. 8° 93 1. 2'50 K.

Az a sok gondolat, melyet a háború a neveléssel kapcsolatban 
felszínre vet, természetszerűen foglalkoztatja a pedagógus világot. 
A felvetett eszméknek azonban ma nem ötletszerűeknek kell lenniök, 
hiszen a szakavatott nevelők mai éles megfigyelésétől az egész jövő 
nemzedék lelki kialakulása függ. Ezért fogadtuk érdeklődéssel e mun
kát, de nem találtuk meg benne azt, amit vártunk. Igaz, hogy a 
szerző a bevezetésben maga is kijelenti, hogy jórészt csak előzete
sen egyenként megjelent cikkeit foglalta össze s ennélfogva azokat 
teljes egységgé nem is olvasztotta, de a baj nem is ebben van, hanem 
abban, hogy az egyes cikkek nem nyújtanak olyan új szempontokat, 
eredeti megfigyeléseket, amelyek ismételt lenyomatásukat indokolnák 
s a pedagógiai irodalom nyereségét jelenthetnék. Különösen azért 
nem, mert habár egyes cikkek fontos kérdésekhez nyúlnak és meg
szívelni valót is tartalmaznak, sőt fejtegetésük néha értékes gon
dolatokra vezet : ezek rendesen idézetek s a könyv jórésze csak ke
véssé tud felszabadulni a tekintélyek túlságos idézésének, szó szerint 
való átvételének nyűgétől. Bosszantó zavarok is fordulnak elő, mint pl. 
A háború és a kis gyermekek című darabban, hol a fiúkhoz intézett 
előadás után minden összefüggés és átmenet nélkül csap oda össze
állításokat, idézeteket a gyermekek háborús dolgozataiból ; majd meg 
czeglédi osztályának mnnkásságát írja le az 1914 5. iskolai évben. 
Még a királyi szózatot is közli saját dolgozatai között (XIIL). Hiba, 
hogy az egyes fejezetekben gyakran nem találjuk meg a cím után várt 
gondolatmenetet, máskor meg lelkes szavakban vész el egy-egy kifej
tésre váró eszme. A testi nevelés és a háború cim alatt pl. fontos 
kérdésben várunk, de hiába, véleményt ; ehelyett hallunk adatokat 
arról : mivel magyarázták Eötvös stb. a testnevelés fontosságát s hogy 
a véderőtörvény a tanítóknak nem adta meg az önkéntességi jogot. 
A jellemnevelés feladataiban meg csak annak mikéntjéről értekezik 
s megelégszik a vallásosság, munka- és honszeretet kifejlesztése szük-

40Magyar Paedaqogia. XXIV 10.
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ségességének megemlítésével. S hiába vitatja, hogy A háború hatása 
a módszerre címet helyesen választotta meg, mert ott csak az egyes 
tárgyak anyagába próbálja bevinni a háború vonatkozásait Legsike
rültebb a VII. (nem háborús !) dolgozat, de még abba is belekerül ilyen 
furcsaság: «A lopás első büntetése az ellopott tárgynak visszaadása.» 
Talán csak nem mehet ez büntetésszámba?! Az öt utolsó fejezet 
már csak erőszakoltan kapcsolható a könyv címéhez s ezekre való 
tekintettel helyesebb lett volna általában Pedagógiai elmefuttatások- 
nak neveznie az egész munkát. Ha még hozzátesszük, hogy a 
sajtóhibák kiküszöbölése előnyére vált volna a könyvnek : körülbelül 
elmondtunk róla mindent, ami a szakembereket érdekelheti. A buz- 
góságot és ügyszeretetei nem akarjuk a szerzőtől elvitatni.

(Ipolyság.) Barczán Endre.

V ekerd i B é la : T anítsuk-e a la tin  n y e lv e t?  Tájékoztató a  közép
iskola irán t érdeklődő művelt nagyközönség számára. Hódmezővásár
hely, 1914. Both Antal. 8°, 182 1. 2 kor.

A szerző az iskolától azt várja, hogy az ifjú nemzedéknek adja 
meg «az élet legszebb éveinek lehető legértékesebb felhasználását és 
lehető legnagyobb boldogságát !» Hogy az iskola ezt a célját elérhesse, 
gyökeresen át kell alakulnia. Fel kell szabadulnia a formalizmus 
nyűge alól, fel kell szabadítania az ifjúságot a testi és szellemi fejlő
dése elé állított mesterséges korlátoktól. Az iskolának nem kell a 
fejlődés számára merev kereteket felállítania, hanem az ifjúság részé
ről megnyilvánuló egyéni hajlamokhoz kell alkalmaznia a maga el
járását. Amint a szerző erről beszél, látjuk, hogy éles szeme, önálló 
gondolkodása, érző szíve és kitűnő dialektikája van s kétségtelenül 
igaza is van ezekben a gondolataiban. A mai iskola nem tudja magát 
a tanulóifjúsággal megkedveltetni. Azonban — bármennyire becsülöm 
is a szerző egyéni bátorságát — nem követhetem a végső következtetés 
levonásáig. A szerző ugyanis könyvének címében föltett kérdésére 
határozott és számtalan okkal támogatott nem-mel felel. Ne tanítsuk 
a latin nyelvet! A latin nyelv a legfőbb megtestesítője az iskolai 
formalizmusnak, ergo : censet auctor linguam Latinam delendam 
esse. Ez az átalakított latin idézet önkéntelenül merült fel és vetődött 
papirosra, lóvén jómagam is deákos műveltségű ember. De azért nem 
mondok a szerzőnek feltétlenül ellene. Meggyőződésem szerint azonban 
a kérdést nem az itt használt alakban kell feltenni, mert a célhoz, az 
iskola helyes reformjához ebben a másik alakjában juttatja a kutatót 
közelebb : szüksége van-e mindenkinek a deákos műveltségre ? T. í. 
mindazoknak, akik ma ennek az útjára lépnek. A minősítési törvény
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reformjával, az elemi és középiskola kapcsolatának megteremtésével, 
a kiválogatódás tervszerű irányításával, egyáltalában a sokszor köve
telt köznevelési egység megteremtésével elérhetnénk azt, ami ma 
utópiának látszik. Ha nem 60—70 gyermek verődnék össze egy 
tömegbe, hogy szülői akaratából végigrobotolja a latinnal és sok min
den egyébbel körülbástyázott, iskolának nevezett, de fogháznak képzelt 
intézetet, hogy a végén megkapja a kenyeretadó bizonyítványt, — 
hanem büszkén bevonulna egy 20—25 tagot számláló lelkes csapat, 
mely felsőbbrendű műveltségre vágyik, akkor annak a számára bátran 
megmaradhatna a latin nyelv, mert az valóban hasznát látná. Ez a 
megválogatás feltétlenül szükséges. Úgy, ahogy pl. a zeneakadémia 
megválogatja a növendékeit. Meg is van az eredménye ! Kövesse a 
tudósiskola is a példát ! Ehhez az kell, hogy a gimnázium lehessen 
ismét csakugyan tudósiskolává. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha 
a középiskola reformjával az egész köznevelés reformja együtt jár. 
Ha nem így lenne, akkor mindenképen igazat kellene adnunk Vekerdi- 
nek : hagyjuk el egészen a latint, mert tömegtanításra nem való.

Szőts Gyula.

D eu tsch e  K rü p p elh eim e in  W ort und B ild. Herausgegeben von 
Pfarrer Hoppe-Nowawes. Halle a. 8., 0. Marhold 1914 V III -f- 160 1. 
Kötve 5 márka.

A magyar gyógyító pedagógia figyelmét a háború a nyomoré
kok ügyére nagyobb mértékben ráterelte. Valóban csodálatos, hogy 
éppen a testileg rendellenes gyermekek, kiknek abnormitása a maga 
feltűnő durvaságában jelenik meg előttünk, mindeddig a gyógyító 
pedagógia keretén kívül állottak. Egy lépéssel tovább jutottunk e 
téren is. A közokt. minisztérium  e sorok írójának javaslatára elvben 
hozzájárult ahhoz, hogy a nyomorékok gyógyítása és nevelése is a 
gyógyító pedagógia hatáskörébe utaltassék. Ezek a mozzanatok idő
szerűvé teszik Hoppe művének ismertetését. Nem tudományos munka, 
hanem ismertető, leíró gyűjtemény. Mint ilyen, nagy haszonnal for
gatható, bár teljességre és tárgyilagosságra egyáltalán nem tarthat 
számot. Németországnak a mű megjelenése idejében fennállott 42 
intézete közül csak 28-ról számol be a szerkesztő, de még így is 
tájékozódhatunk valamelyest Németország nyomorék-ügyéről. A nyo
morék gyermekekről való gondoskodás első kezdeteit Dól-Német- 
országban találjuk az 1832-dik esztendőben. Nem szabad rendszeres 
gyógyító nevelésre gondolnunk, hanem csak szórványos segítségre : 
művégtagok készítésére, keresetkópesek elhelyezésére stb. A nyomo
rékoknak az első 25 évben keletkezett otthonai leginkább az evang.

4 0 *
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és kath. egyház támogatásának köszönik létüket ; vezetésük is a leg
több esetben papi kézben van. — 1909-ben új korszakot nyit Bie- 
solski Konrád hatalmas műve : Umfang und Art des jugendlichen 
Krüppeltums stb. Ennek a kiváló statisztikai és gyógyító pedagógiai 
munkának nemcsak irodalmi és elméleti értéke van, hanem gyakor
lati is. Új intézetek keletkeztek jó szervezettel, okos munkameg
osztással, hol, a pedagógus, orvos, mesterember kitűnő összhang
ban működik közre ennek az ügynek a felvirágoztatásában. Ezek
ben az intézetekben — s ez bővebb megokolásra nem szorul — 
a sebészeti és orthopédiai kezelést látjuk előtérben ; emiatt a 
pedagógia és a munkaoktatás néha rövidséget szenved, de semmi 
esetre sem oly mértékben, mint azt Hoppe ■— ki az ellenfél táborá
ban áll — gondolja. — A szerkesztő különben nagyon szép kép
anyagot gyűjtött egybe és az egyes intézetek leírásával is jó szolgá
latot tett különösen újonnan létesítendő intézetek felszerelésének és 
a szervezet elkészítésének. Mindenesetre kár, hogy a két nagy párt 
közül, melyre a nyomorékok ügyével foglalkozók Németországban 
oszlottak (a «Konferenz der d. Krüppelpflegeanstalten der Inneren 
Mission» és a «Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge»), ebben a 
munkában csak az egyik foglal helyet. A Mission a tárgyalt 28 inté
zet közül 23-mal szerepel. Hibája a munkának, hogy Biesolski 
mintaintézetéről egy betűt sem találunk a 160 oldalon. — A magyar 
gyógyító pedagógiai tanítóképzőt most reformálja a közoktatásügyi 
minisztérium. Kívánatos, hogy a tantenben  a nyomorékok 'gyógyító 
pedagógiája mint önálló tárgy szerepeljen. Eddig hiányzott. Hoppe 
művéből — éles kritikával — sok jót meríthet a tantervkészítő- 
bizottság. Vértes 0. József.

Ú J  K Ö N Y V E K .

1. Hazai művek.
A  h áb orú  é s  az iskola . Háborús előadások az Orsz. Pædagog. 

Könyvtárban és Tanszermúzeumban. Elmondották 1915 febr.-máro. havában 
Friml Aladár, Gyulai Ágost, Imre Sándor, Lechnitzky Gyula, Littke 
Aurél, Quint József, Szabó László, Űrhegyi Alajos, Végh József. Bpest, 
1915, F ranklin-Т., к 8°, 238 1., 4 kor.

Az ip a ro k ta tá s az 1912—14. évék b en . Kiadja a kereskedelmi 
minisztérium. Bpest, 1915, n 8°, 590 1.

B alogh  F e r e n c , A d eb reczen i refo rm á tu s k o llé g iu m  tör
tén ete adattári rendszerben, azaz a kollégium adattára a ref. konvent 
és egyetemes tanügyi bizottság által előírt pontosatok keretében. Debre
cen, 1904, kiadja a ref. kollégium, n 8°. 782 1„ 12 kor. — E  m ost kiadott
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kötet néhány ívét a szerző a címlapon jelzett évben kinyom atta ; halála 
után a többit S . S za b ó  Jó zse f rendezte sajtó alá, ellátta név- és tá rgy
mutatóval s a függelékben megírta a szerző életrajzát. ^Részletesen ism er
tetjük, mert bizonyos tekintetben m intául szolgálhat.

B ardócz P á l, K épek  a k isd e d n e v e lé s  k öréb ő l. Beszámoló 
németországi és hollandiai tanulmányutunkról. 33 ábrával, Bpest, 1915, 
n 8°, 75 L, 2 kor.

B ardócz P á l, A  k isd ed n evelő  in té z e te k  fog la lk o zta tá si 
tervéről, különös tekintettel a fővárosi óvodákra. Négy táblázattal. K is
dednevelők Könyvtára 3. sz. Kny. a Kisdednevelésből. Bpest, 1915, szerző 
kiadása, n 8°, 21 1., 1 kor.

В udap estrszék esfóvárosi k ö zség i isk o lá k  évk ön yve. Évi
jelentés az 1914/15. [isk. évről. Kiadja a Bp. székesfőv. tanácsának köz
oktatási ügyosztálya. Bpest, 1915, n 8°, 938 1., 3 kor. (L. e számunk 
Szemle-rovatát).

F in k ey  F eren cz , A fiatalkornak  b író sá g a  É szak am eri- 
kában és E u róp áb an . Kny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület jog- és társ. 
tud. szakoszt. kiadványaiból. Kolozsvár, 1914, n 8°, 48 1. — Tartalma : a 
fk. bíróságának kialakulása, alapeszméje és jelentősége ; az erre vonatkozó 
törvények és törvényjavaslatok ismertetése.

F in k ey  F e r e n c z  dr., A p atron age a h áb orú  alalt é s  u tán . 
Kny. a Bűnügyi Szemle II. évf.-ból. Pécs, 1915, n 8°, 15 1. — A háború 
nagy mértékben kiterjesztette a patronage-munka fogalmát (rokkantak, 
itthonm aradt családtagok, árvák, menekültek, hadifoglyok gyámolitása) és 
megnövelte az iránta tevékenyen érdeklődők számát. Ez reményt nyújt 
arra, hogy mindezeken a területeken a háború u tán  is élénk és sikeres 
lesz a munkásság. A hadiárvák nevelése a gyermekvédelemnek új, nagy 
feladata már most is, ezért a háború folyamán a rendes patronage-munka 
erélyes és körültekintő folytatása is fokozottan szükséges. Új gyermekvédő 
és javítóintézetek állítását, a háború után összeülő tanácskozáson a vál
tozott helyzet megvitatását, a pártfogó tisztviselők szaporítását, gondos 
megválogatását és alapos kiképzését sürgeti.

K eleti A dolf, P ed agóg ia i ta n u lm án yok . Kny. a Népművelés
ből. Bpest, 1915, Bózsavölgyi és Társa, n 8°, 44 1., 1 kor. 50 fii).

Klug P éter , A sik etn ém a  m in t a k ö zm ű v e ltség  m u n k ása .
Kny. A Gyermek 1915. évf.-ból. N 8°, 23 1.

L ázár S z ilá rd  dr., A dalékok a ta n u lá s p sz ich o ló g iá já h o z . 
Pedag.-pszich. Könyvtár 5. sz., kny. A Gyermek 1915. évf.-ból. Budapest, 
1915, Stark F., n 8°, 23 1., 1 kor. 50 fill. — Tartalm i ism ertetését 1.
M. P. 1915 : 109. 1.

L ech n er  K ároly , A v ilág  id e g e s sé g e  é s  a háború. Kolozs
vár, 1915, n 8°, 39 1.

M igray J ó z se f , N épek, n em zetek  é s  kultúrák . Kny. a Nép
művelés 1915. óvf. Bpest, 1915, Népszava-könyvker., n 8°, 27 1., 00 fillér.

M olnár V iktor, A háború é s  a k u ltú ra . Összegyűjtött beszé
dek. Bpest, 1915, к  8°, 62 1., 1 kor.
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N ém eth  A m b ru s, A n yeri klr. jogakadém ia  tö r té n e te  
1867—1892. Győr, 1915, n 8°, 107 1.

P e lz  G ed eon , A z eg y etem i é v  kezd etén . A budapesti kir. ш. 
tudományegyetem 1915 szept. 27.-én ta rto tt ünnepi közgyűlésén tanév
megnyitó beszéd. Kny. a Budapesti Szemle 1915 nov. füzetéből. Budapest, 
1915, n 8°, 11 1. — Az ifjúság irányítására alkalmas fejtegetések arró l, 
hogy az egyetem éltető levegője : a tudományos kutatás és tanítás szabad
sága ; az ifjúság feladata : a tudományos igazság megismerése érdekében 
az egyetem nyújto tta lehetőségek felhasználása, az egyoldalúság elkerülése 
érdekében tájékozódás a rokon szakokban, az egész irodalomban s főként 
a nemzeti irodalom jeleseinek írásaiban, de más népek alkotásaiban is ; 
élvezzék a művészetet, edzzék testöket, szilárdítsák és nemesítsék aka
ratukat. — E  beszéd az egyetemi nevelés szükséges voltának örvendetes 
elismerése.

R évész  Im re , N ev e lé s  az ey y h á z tö r téu e lin i k ath ed rán .
Széki, értekezés a kolozsvári ref. theol. akadémián. Kny. a Beformátus 
Szemléből. Kolozsvár, 1915, n 8°, 13 1. — Azt fejtegeti, miként egyeztet
hető a tudományosság és gyakorlatiság követelménye, hogyan állítható  
az egyháztörténelem, tudományosan tárgyalva is, a lelkipásztornevelés 
szolgálatába ? Eredm ényei : az egyház történetét nem szabad dogmatikusan 
tanítani, m ert ez a kizárólagosság igazságtalanságra vezet, hanem egye
temes művelődéstörténeti alapon ; az egyháztörténetet úgy kell felfogni, 
m int a kér. vallásnak, a kér. szellem alkotásainak egyetemes történelm ét; 
ezen az alapon kell aztán a vallásos élet nagy személyiségeit a hallgatók 
elé állítani s mindezzel a saját egyházuk egyéni vonásait erősíteni, ön
ismeretre és önmegbecsülésre való vezérlés által, más egyházak rovására 
menő kritikátlan dicsőítés nélkül.

Szabó L á sz ló , P esta lo zz i-ta n u lm á n y o k . Kny. a Néptanítók 
Lapjából. Bpest, 1915, a szerző kiadása, к  8°, 52 1.

S zá n io rd  Ign ác, K isd ed n ev e lés  é s  m ód szertan . Róm. kath. 
kisdedóvónőképző-intézetek és családok számára. 1. r. 3. kiad., Budapest, 
Sz.-István-Társ., n 8°, 80 1., 2 kor. 80 fii.

S zitn y a i E lek , M iért v agyu n k  jók  vagy  rosszak . Budapest, 
1915, Pranklin-Társulat, n 8°, 100 1., 2 kor. 80 fill.

Vadász M. E lem ér, A fö ld tan -tan ítás e lm élete . Módszertani 
vázlatok, Bpest, 1915, Kilián, n 8°, 47 1., 1 kor. 50 fill.

V értes O. J ó z se f . A g y ó g y ító  p ed a g ó g ia  foga lm a é s  k ö re . 
Pedag.-pszich. Könyvtár 4. sz. Bpest, 1915, S tark F., n 8°, 29 1., 1 kor. 
50 fill. — A  M. P . idei 3—4. sz.-ban közölt tanulmány. 2

2. Német könyvek. (1915 szept.—okt.)

B e r g m a n n  E . : Fichte, der Erzieher zum Deutschtum. Leipzig, 1915. 
Meiner, n 8°, V III+ 3 4 0  1. 5 M.

B ra h n  M. : Pädagogisch-psychologische Arbeiten. Leipzig, 1915. 
Hahn. Lex 8°, 142 1. 4'20 M.
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Büttner К. : Einige Kegeln für den Schüleraufsatz. München, 1916. 
Ijindauer. 8°, —'60 M.

Czerny A. : Die Entstehung und Bedeutung der Angst im  Leben 
des Kindes. Langensalza, 1916. Beyer, n 8°, 13 1., —"25 M.

Foerster W. : A utorität und Selbstregierung in der Leitung der 
Jugendlichen. Langensalza, 1915. Beyer, n 8°, 26 1. —'50 M.

Fröbes J. : Lehrbuch der exper. Psychologie. I. Band. 1. Abteil. 
Freiburg, 1915. Herder. Lex 8°, XV+198 1. 4 M.

Guldner M. : Unsere Schulfeste. I. Teil. Bühl, 1915. Konkordia. 
8°, 2-20 M.

Jantzen H . : Von deutscher Schule und Erziehung. Berlin, 1915. 
Weidmann. 8°, 1 M.

Krukenberg-Conze E.: Die Erziehung des Kindes zur Gesundheit 
und Arbeitsfreudigkeit. S tuttgart, 1915. Union. 8°, 4 M.

Kunzfeld A.-Rainer O. : Naturgemäszer Zeichen- und K unstunter
richt. Wien, 1915. Gerlach & Wiedling. Lex 8°, 238 1. 12-50 M.

Meissner H. : Zur Entwicklung des «musikalischen Sinnes» beim 
Kinde während des schulpflichtigen Alters. Berlin, 1914. Trowitzsch & Sohn, 
n 8°, 63 L 2-40 M.

Messer A. : Die Apperzeption als Grundbegriff der päd. Psychologie. 
Berlin, 1915. Reuther & Reichard. 8°, 240 M.

Nöll H. : Formalo und materiale Intelligenzdefekte als Hemmungen 
im ersten Leseunterrichte der Schwachbegabten. Langensalza, 1915. Beyer, 
n 8°, 93 1. 1-50 M.

Roth H. : Das sittliche Urteil der Jugend. Borna, 1915. Noske. 
n 8°, V+78 1. 1-20 M.

Selling M. : Das Professorentum, «der Stolz der Nation» ? Leipzig 
1915. Mutze. 8°, V III + 104 1. 1-50 M.

Spatzei J. : Die Fortbildungsschule im  Dienste der Jugendpflege 
Prag, 1915. Haase, n 8°. 19 1. —'60 M.

Thurau E. : Die rhythm ische Gymnastik in der Schule. Berlin, 
1915. Winckelmanri & Söhne, n 8°, 36 1. 1*75 M.

Westerius F. : Wesen, Vorzüge und Gefahren der heuristischen 
Methode. Leipzig, 1915. Siegismund & Volkening. n 8°, I I I 4-27 1. 1 M.

Wien W. : Die neuere Entwicklung unserer Universitäten und ihre 
Stellung im deutschen Geistesleben. Leipzig, 1915. Barth. 8°, 1 M.

A háború irodalmából:
Berzeviczy A. : Humanismus und Weltkrieg. Wien, 1915. F rom m e. 

8°, —-50 M.
Bonitz H. : Krieg und Volkserziehung. Leipzig, 1915. Klinkhardt. 

n 8°, 38 1. —-70 M.
Clemenz B. : Deutschlands Zukunft. Kriegslehren und ihre Bedeu

tung für deutsche Jugend und Volksbildung. Würzburg, 1915. Kabitzsch. 
8°, 1-20 M.

Der deutsche Student im Felde. Cassel, 1915. Furche-Verlag. 8°, 
48 1. —-50 M.
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Dix К. : Psych. Beobachtungen über die Eindrücke des Krieges auf
einzelne wie auf die Masse. Langensalza, 1915. Beyer, n 8°, SO 1. __'50 M.

Finke H. : K raft aus der Höhe. E in Pfingstgrusz ehemaliger und 
jetziger Universitäts-Professoren an ihre Kommilitonen im Felde. Kempten, 
1915. Kösel. 8°, 241 1. 2 M.

Fvöhlich A. : Aus eiserner Zeit. Freie Kriegsaufsätze von Meraner 
Kindern. Leipzig, 1915. Wunderlich, n 8°, XI-f- 144 1. 1-00 M.

Gurlitt L. : Die deutsche Jugend und der Krieg. Greiz, 1915. 
Henning. 8°, 1-25 M.

Hoff: Jugendwehr und Zukunftsheer. Oldenburg, 1915. Stalling. 
8°, 52 1. —•'60 M.

Humburg P. : Der christliche Studenten-Weltbund im  Kriege. Cassel, 
1915. Furche-Verlag. 8°, 36 1. —'40 M.

Kappey H.-Koch H. : Lesestücke zum Weltkrieg. Hannover, 1915. 
Meyer. 8°, V I+126 1. —‘50 M.

Knabe A. : Der Religionsunterricht im  W eltkriege 1914/15. Langen
salza, 1915. Beyer. 8°, — '50 M.

Kriegszeitung der Universität Tübingen. Tübingen, 1915. Klæres. 
Folio. 20 1. —-50 M.

Molenaar H. : Anti-Chamberlain oder die Entwicklung Deutschlands 
zum Kulturstaat. Leipzig, 1915. Leipziger Verl.-Buchh. n 8°, 32 1. —'50 M.

Rauh S. : D er W eltkrieg in der Volksschule. I. Teil, Göttingen, 1915. 
Vandenhoeck & Ruprecht. 8°, 2 M.

Reiniger M. : Der Weltkrieg im persönlichen Ausdruck der Kinder. 
Langensalza, 1915. Beltz. 8°, 1 M.

Rothe R. : Die Kinder und der Krieg. Prag, 1915. Haase. 8°,
. 144 1. 4 M.

Schiffner F. : Die militärische Vorbereitung der Jugend. Prag, 1915. 
Haase, n 8°, 32 1. — '60 M.

Stöhle R.: Neudeutschland und die vaterländische Erziehung der 
Zukunft. Paderborn, 1915. Schöningh. 8°, —"50 M.

Weidemann: Die Hohenzollern und die Schule. Halle, 1915. Buchh. 
des Waisenhauses. 8°, 2 M.

Würtz H. : Der W ille siegt. Ein pädagogisch-kultureller Beitrag 
zur Kriegskrüppelfürsorge. Berlin, 1915. Elsner. n 8°, 136 1. 1 M.

Zänker 0 . : Der Krieg als Erzieher. Cassel, 1915. Furche-Verlag. 
8°, 48 1. —-60 M. Gy. Á.

S Z E M L E .
Iskoláink belső élete az első háborús tanévben.

— Az 1914/5. évi iskolai értesítők nyomán. II. közlemény. —

4  A k özép isk o lák  értesítőinek sablónos tartalmába a világ
háború meglehetős változatosságot vitt bele. Felette tanulságos ezek-
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bői az iskola belső életén észlelhető változást tanulmányozni. (Egy
két értesítőt nem láttam.) Általában azt tapasztaljuk, hogy az inté
zeteket három gondolat vezette : 1. A polgári munkát a háború alatt 
is folytatni kell, bármily megerőltetés árán is, mert szünetelése mér
hetetlenül károsítaná a nemzet szellemi és anyagi erejét. 2. Nem 
elég, ha az itthonmaradottak a rendes polgári munkát folytatják, 
hanem szükséges, hogy a háború sikerét is tevékenyen elősegítsék. 
3. A nemzeti élet műhelyébe vezető munkásoknak készülő mai közép
iskolai ifjúságnak kétszeresen hazafias kötelessége gondos lelkiisme
retességgel és minden erejének becsületes felhasználásával arra töre
kednie, hogy mennél teljesebb mértékben megszerezze mindazokat a 
testi, lelki és erkölcsi tulajdonságokat, melyek majdan a hazának 
valóban értékes polgáraivá tehetik (v. ö. ceglédi fg.). — A háború 
hatását keresve először is a fegyelemre gondolunk. Erről szólva né
melyik értesítő a szokott hivatalos merevséggel jegyzi meg, hogy a 
tanulók fegyelmezése semmi különösebb intézkedést nem követelt s 
a fegyelmi állapot jó, elég jó, vagy kielégítő volt ; több intézet igazga
tója azonban megállapítja, hogy az előző évhez képest «bizonyos 
lazaság s szabadosságra hajlás mutatkozik» ; ennek okát egyrészt az 
illető intézetekben levő tanárhiányban, másrészt a háborús idők hatá
sában látják s különösen panaszkodnak a tanulók körében lábra- 
kapott «kalandvágy» és «szabadabb szellem» miatt. Máshol azt olvas
suk, hogy «a bizonytalan helyzet és a folyton ismétlődő izgalmak is 
nagyon hozzájárultak a tanulóifjúság komolyságának és szorgalmának 
csökkentéséhez.» Néhol a nagyobb tanulók a háború kitörésekor 
« hetekig harcba készültek mint önkéntesek, ami a tanulmányok rová
sára esett s kártékonyán befolyásolta a tanulmányi előhaladást. Egyik 
alföldi iskola igazgatója «sajnosán tapasztalta, hogy az állandó kato
nai átvonulások a tanulókat figyelmetlenné tették». Egy másik igaz
gató azt jelenti, hogy «14—15 éves gyermekeket nehezen lehetett 
visszatartani az önkéntes bevonulástól». Viszont máshol a tanárok
nak a háború példáival sikerült a tanulókban a kötelességtudást 
megerősíteni. Egyes intézetekben a fegyelmezésnek az szabott gátat, 
hogy kénytelenek voltak az intézetet 3—4 helyen helyezni el. Egyik 
igazgató megállapítja, hogy a háború elején bizonyos eldurvulás volt 
észlelhető, aminek okát a családi fegyelem meglazulásában keresték : 
a legtöbb családfő bevonulván, a család fegyelmező nélkül maradt. 
Egyik felekezeti iskola igazgatója úgy találja, hogy «a háborúnak az 
ifjúság valláserkölcsi érzületére és viseletére inkább jó, mint káros 
hatása volt észlelhető». Hasonló intézet értesítőjében olvassuk, hogy 
«a háború eltörölte a materializmust, felébredt a lelkekben a tekin
télytisztelet, emelkedett a vallásos érzés és erősbödött az idealizmus
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és a hazaszeretet.» Ezzel mintha ellentétben lenne annak az igazga
tónak tapasztalata, aki azt írja, hogy «a népfelkelő' szemléken kato
nai szolgálatra alkalmasnak talált tanulóink közül 1 — 2  mintha elfe
ledte volna az intézet rendszabályait s szabadabbnak érezvén magát, 
erélyesebb közbenjárásra szolgáltatott alkalmat». Örvendetes megálla
pítást tesznek abban az intézetben, ahol «a nagyobb tanulók a há
ború hatása alatt megkomolyodtak s önmaguk fegyelmezésére gondot 
fordítottak». — A fegyelem kérdésével szorosan kapcsolatos, hogy a 
szüló'k és az iskola viszonya általában nem olyan bensőséges, amilyet 
a nevelés érdekében meglehetne kívánni. Több helyen a tanári karok 
figyelemreméltó fáradozást fejtettek ki, de nem az elvárható ered
ménnyel. Pedig a háborús év nevelést gátló körülményeit csak együt
tes buzgalommal lehetett volna enyhíteni. Sok a panasz, hogy «a 
tanulók valláserkölcsi nevelése és az iskolán kívüli magaviseletük 
ellenőrzése az idén a legsúlyosabb feladatokat rótta a tanári karokra. » 
Különösen a határszéli iskolák panaszkodnak a fegyelmi állapot lazu
lása miatt. De nem ritka ez a panasz a távolabbi iskolákban sem. 
Az egyik harctérmenti iskola elpanaszolja, hogy «a járványok és az 
ellenséges betöréseket követő menekülések, a galíciai menekültekkel 
nagy mértékben megnövekedett lakosság, az egész év folyamán itt 
tartózkodó rengeteg katonaság megváltoztatta utcáinknak s az egész 
polgári életnek képét s a tanulóifjúságot is elvonta az otthoni csen
des munkától. A tanulók szívesen belevegyűltek az utcai csoportokba s 
a mozgalmas életet szemlélve, sok időt töltöttek a köztereken, az 
utcákon. Bár több, önmagáról megfeledkezett tanuló ellen fegyelmi 
vizsgálatot is kellett indítani az év elején, általánosságban mégis 
megnyugtatónak mondható a tanulók magatartása; az iskola falain 
belül pedig épen nem volt nagyobb kifogás emelhető. A mi tanu
lóink nagy része, fájdalom, az otthoni gondosabb nevelésnek csekély 
mértékét hozza az iskola falai közé s emellett jórészt hiányzik a 
szülőknek az iskolával való jóindulatú együttműködése is. Legtöbben 
bizonyítvány-gyárnak nézik az iskolát és csak az év végén keresnek 
fel bennünket kizárólag azért, hogy fiók meg ne bukjék.» Erős sza
vak és az a szomorú bennök, hogy igen sok helyen így is van. Csak 
elenyésző csekély ama helyek száma, ahol a szülői ház és iskola 
kívánatos együttműködése észlelhető. — A tanítás anyagát a háború 
több tekintetben befolyásolta. Miniszteri rendelet értelmében a tanári 
karok a háború egyes eseményeit a tanulók fejlettségéhez mérten 
mindenütt méltatták. Némelyik iskola részletesen beszámol az egyes 
tanárok háborús tanításairól (így pl. a székely udvarhelyi ref. fg.) ; 
általános erkölcsi tételek fejtegetésein kívül a napi eseményekkel 
kapcsolatos kérdéseket is magyaráztak. A rendes anyag elvégzésére
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ezek miatt sem juthatott annyi idő, mint máskor. A háború szinte
rén levő vagy ahhoz közelebb eső iskolák munkáját természetesen 
nagyon zavarta ez a körülmény. Amikor taníthattak is, rövidebb 
órákkal dolgoztak, kevesebb dolgozatot írtak, a szemléltetés a vegy
tani és fizikai órákon elmaradt, nehézségekbe ütközött a rajztanítás, 
az elméleti anyag megrövidült, általános ismétlések nem voltak oly 
mélyrehatók, mint békében. «A tanítás anyagát egész terjedelmében 
nem dolgozhattuk fel», — olvassuk az egyik helyen. Ahol egy hónappal 
vagy hat héttel később kezdték a tanítást s «április 1 -re igyekeztek 
az anyagot befejezni», természetes, hogy ott nem végezhették el az 
előírt anyagot teljesen. Voltak szerencsés intézetek, amelyeket nem 
nagyon érintett a háború. A tanévet azonban általában egy hónappal 
hamarább zárták s így jóformán sehol sem volt meg a kellő idő. 
De legalább «nagyobb volt a munkakedv és példásabb a köteles
ségtelj esités», írja egyik értesítő. Más helyen meg azt olvassuk, hogy 
«a tanítás nehézséggel járt, mert a tanulók figyelmét nem lehetett 
lekötni.» A tanítás helye gyakran 2—3—4 épületben volt s a tanítás 
ideje sem a szokott délelőtti órákban történt több helyen. A legtöbb 
intézetben többször kellett változtatni a tantárgyfelosztást és óraren
det ; sokszor a tantárgyak nem szaktanárnak osztattak ki, ami ter
mészetesen nem vált a tanítás javára. Az sem, hogy az itthonma
radt tanárok tetemes óratöbblettel dolgoztak majdnem mindenik 
iskolában. Öt-hat órával több a rendes, de vannak olyan intézetek is, 
ahol 9—10 heti óra az emelkedés.'*' Az egyes tárgyak óraszámát meg 
legtöbb helyen csökkentették s a torna, rajz, szlőjd, vívás, céllövé
szet, szépírás, egészségtan elmaradt. Mégis azt olvassuk, hogy a tanu
lási eredmény mindemellett «olyan, mint máskor», «ez az év tanul
mányi tekintetben sem veszett el», sőt az eredményt legtöbben álta
lában jónak, kielégítőnek, megnyugtatónak mondják. «A tananyagot 
elvégeztük — mondja egy beszámoló — noha egy hónappal később 
kezdtük és egy hónappal előbh végeztük be a tanévet.» Az erre vo
natkozó nyilatkozatok egyébként igen általánosak, pl. : «A tanítás 
eredménye a gátló körülmények ellenére kielégítőnek mondható.» 
Ebből bajos okosnak lenni. Az is csak szépen hangzik, de semmit 
sem mond, hogy «a hazaszeretet és kötelességtudás érzésének hatása 
alatt megtalálta helyét a magyar iskola.» Általában sajátságos, hogy 
sok értesítő mily művész az érdeklődésre számítható adatok elrejté
sében. Egész sereg értesítőből az ember vagy semmit sem tudhat 
meg, vagy csak igen keveset, vagy legfeljebb sejtéseinkre vagyunk

* Kortörténeti adat az is, hogy ezt a munkatöbbletet az iskola- 
fenntartók nem díjazták éppen a háború okozta nehéz időben.
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utalva. Az volna a természetes, hogy a rendkívüli idő rendkívüli 
jelenségeket idéz elő a legtöbb helyen, azonban sok helyütt halvány 
nyoma sincs a háborús évnek, ami szinte hihetetlen. Sablonos, mit 
sem mondó szavak nem árulják el, hogy az illető helyeken a hábo
rúnak volt-e és milyen hatása ?! — Az írásbeli dolgozatok tárgyai 
között (У—VIII. o.) meglehetősen sok a háborús vonatkozású. Igaz, 
hogy némelyik iskola e tekintetben — ami érthetetlen — tudomást 
sem vesz a világháborúról, de mégis sok intézet felhasználta a világ
rengető események vonatkozásait és tanulságait a dolgozatoknál. Több 
intézet elrejti az írásdolgozatok tételeit, ilyenformán : «dolgozatok a 
rhetorikai és poétikai anyaggal kapcsolatban.» Vannak igen tanulsá
gos és ügyes tételek, de vannak nagyon általános értelműek s ke- 
vésbbé gyakorlatiak is. így pl. Háború idején, Gondolatok a világ
háborúról, Háború van most a nagy világban, Háborúba mennek a 
katonák, A háború, Háború és béke, Háborús világ, Dulce et decorum 
est pro patria móri, Elmélkedés a háborúról, A háború tanulságai, 
A háború gazdasági jelentősége, Európa népei a háborúban, Elkerül
hető-e a háború az emberiség életében ? Minő gondolatokat ébreszt 
bennem a világháború? Inter arma, Egyetmás a háborúról, Mi az 
oka a világháborúnak ? Soknak tárgya a mozgósítás, pl. : Mindnyá
junknak el kell menni, Fegyverre fiúk ! Mozgósítás a mi falunkban 
(vagy városunkban), Katonavonatok, Búcsú a hadbavonult társaktól, 
Buzdítóbeszéd hadbavonuló katonáinkhoz, A mozgósítás, Milyen érzel
meket kelt bennem a mozgósítás? A katonák bevonulása, Kitört a 
háború (Leírás), Lelkesítő jelenetek katonáink harcbavonulásakor, 
Hadbavonuló búcsúbeszéde társaihoz. A sebesültek : Látogatás a se
besültek közt, A harctéren megsebesültek üdvözlése, Sebesült kato
náink, Egy sebesült elbeszélése, Buzdító beszéd a rokkantak ügyében, 
Beszéd a kórházi karácsonyfa alatt, Egy sebesült katona elbeszéli az 
uzsoki betörést, Sebesült hős a falujában. A harctér : Levél a harctérre, 
Karácsony a harctéren, Beszéd egy katonai temetőben, Levél hadba
vonult tanárunkhoz, Halottak napja és a csatatér, A menekülők, 
A foglyok, Hőstettek, Egy hős katona temetése, Tábori levél a kór
házba, Vigasztaló levél az elesett rokonaihoz, Halottak estéje a 
ravaruskai harctéren, Üdvözlő beszéd a harcból megtért hősökhöz. 
Helyi vonatkozások : A háborús Debreczen, A háborús hírek hatása 
Eiumében, A világháború hatása Temesvárt, A Délvidék a háború 
idején, Mennyiben éreztük Czegléden a háborút? A világháború ha
tása városunkra, Az állomáson, A kórházban, A kaszárnyában, Az 
oroszok Mármarosszigeten. Háborús élmények : Háborús képek, Há
borús benyomások, Beszéd Belgrád elestére, Egy-két népies jelenet a 
háborús időkből, A háború melyik eseménye ragadta meg leginkább
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képzeletünket? Egy epizód a világháborúból, Élményeim a háború
ból, A háború és érzósvilágunk. Az elesettek emléke : Emlékbeszéd 
egy elesett hős felett, Gyászbeszéd az elesett tanár felett, A csatában 
elesett hősök sírjánál, Halotti beszéd a Kárpátokban elesett honvédek 
sírján, Elmélkedés a harcban elesett hősökről. Háborús kötelességek : 
A hazafias jótékonyság a háborúban, Szónoki beszéd a hadbavonultak 
elhagyatottjainak érdekében, Hogyan vesszük ki mi részünket a há
borúból? Teaszedés a katonáknak, Az itthonmaradtak kötelességei a 
háborúban, Hogyan szolgálhatja a nő hazáját a háborúban ? Köte
lességeink a háború alatt, Miért kell a mai háborús viszonyok közt 
kettőzött szorgalommal tanulni ? Vájjon a sebesültek támogatása csak 
részvétbeli kötelesség-e ? Mit tehet a tanulóifjúság a háború borzal
mának és szenvedéseinek enyhítésére? Védekezés a járványok ellen, 
Becsületesen vegyük ki részünket a nagy nemzeti küzdelemből, A vak 
katonákéit. A magyarság és a világháború : A magyarság szerepe a 
most folyó világháborúban és jövője ennek megvilágításában, Magyar- 
ország és a világháború, A világháború okai és jelentősége magyar 
nemzeti szempontból, A magyar honvéd, Milyen a magyar katona? 
Miért mondják a magyart a világ legjobb katonájának? Magyarország 
világtörténeti jelentősége, A magyar nemzet történeti hivatása, A ma
gyar nemzet hősi küzdelme, Elmélkedés a magyar katonáról, Egy 
kiváló magyar hadvezér, Március 15-iki beszéd katonáinkhoz, Ön
védelmi harcunk 48-ban és most, Hadbavonuló magyar deák gondo
latai, Magyarország mint a nyugati kultúra védbástyája a jelenben és 
a múltban. Szövetségeseink, ellenségeink : Minő erények teszik tisz- 
teltté a német népet? Miért kell nemzetünknek a németek oldalán 
küzdenie a most folyó világháborúban ? Háború és történet : Kossuth
L. július 11-iki beszéde a német birodalommal való barátságos viszo
nyunkról, A háború az ó- és új-korban, A régi és a modern had
viselés. Háború és család, mindennapi élet, társadalom, gazdaság : 
Családunk a háborúban, A hadi tudósok, Az élelmiszeruzsorások, 
A rémhírterjesztők, A háború hatása a mindennapi életre, Társas- 
élet a háborúban, A háború hatása a közéletre, A háború és a társa
dalom, Városunk képe a háború kitörése óta, Megváltoztatta-e a 
háború érzéseinket és gondolkozásunkat? Iskolánk mint kaszárnya. 
Háború és kultúra, háború és irodalom : Mi az író kötelessége a 
háborúban ? A háború költőisége ? Háború és irodalom, A magyar 
harci költészet, Katonadalok, Petőfi harci dalai, Vörösmarty szelleme 
és a világháború, költői elem a csatából írt levelekben, Magyar harci 
erények a Zrinyiászban és a Zalán futásában, A katona alakja 
népdalainkban, A katona a magyar költészetben, Háborús katona
dalok. Háború és erkölcs, vallás : A háború erkölcsi hatásai, A vallás
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szerepe a háborúban, A háború rombol és teremt, A háború hatása 
az ifjak valláserkölcsi életére, Uralkodó érzelmek a háború alatt, 
Háborús küzdelmünk növeli hazafiui hűségünket, önuralmunkat és 
nemzeti erőnk tudatát, Miért igazságos a mi háborúnk ? Az erkölcs 
és munka tartja fenn, a vitézség védi meg a hazát, Háborús tapasz
talatok a lelki élet terén. A háború után : Kötelességünk a háború 
után, A magyar tanulóifjak kötelességei a háború után. Béke, Győ
zelem • Vágyódás a béke után, Miért kell bíznunk a hadi győzelem
ben? Lehetséges-e a világbéke ? Alkalmi beszéd a háború dicsőségteljes 
befejezésére. Egyéb tételek : Kit tartok a mai világháborúban a leg
fontosabb személynek? Háború és alkohol, A hadi foglyok, Miért 
elkerülhetlen időnként a háború? Elmélkedés a háború jogosságáról 
és az örök békéről. Némelyik tárgy több intézetben előfordul, sokszor 
csaknem azonos fogalmazásban is. Az érettségi tételek közt, melyek 
eddig a szokott témákat ismételték, az idén sok háborús vonatkozá
sút is találunk. Ilyenek : Háborús költészet a magyar irodalomban, 
A magyar harci líra főbb képviselői, A hadi élet vonatkozásai a 
magyar költészetben, A katona költészet ismertetése a legrégibb idő
től napjainkig, Háborús küzdelmeink nyomai nemzeti irodalmunk 
történetében, Volt-e befolyása a háborúknak az irodalomra ? A hadi 
élet vonatkozásai a magyar költészetben, A vitézség a magyar költé
szetben, A hazaszeretet és önfeláldozás példái a magyar irodalom
ban. Hogy tükrözi vissza irodalmunk már a legrégibb koroktól 
fogva a most folyó világháborúban tündöklő magyar nemzeti erénye
ket ? Nemzeti harcaink lirikusai, Háborús költészetünk, Történel
münk élet-halálharcai költészetünk tükrében, Katonaköltőink. — Az 
önképzőkörök által rendezett iskolai ünnepélyek programmjában is 
állandóan szerepelt a háború. Sok helyen a háborús évben szünetelt 
az önképző kör, egyrészt mert helyiség nem volt, másrészt mert az 
ének- és zenekarok szintén szüneteltek. Ahol működött, a megszokott 
tárgyakat háborús vonatkozásuakkal tették változatossá. Az iskolai 
ünnepek felolvasásai közt u. i, következő tételek olvashatók : A há
ború és a diákság, A háború hatása a nemzeti irodalomra, Vörös
marty szelleme és a mai háború, A világháború jelentősége, Petőfi 
harci dalai, Levél a táborból, A magyar nemzet világpolitikai hely
zete és jövője, A Visztula mellől, A fertőző betegségek elleni véde
kezés stb. Különös kultusz tárgya volt több helyen Gyóni Géza 
háborús költészete. Az önkópzőköri pályatételek is rendesen kapcso
latban vannak a háborúval : A háború és a diákok, A háború 
hatása a nemzeti irodalomra, A magyar nemzet történeti szerepe 
a szláv törekvésekkel szemben, A magyarság és Oroszország érint
kezése a legrégibb időtől napjainkig, Leírandó és lerajzolandó há-
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rom hadszíntér hegy, víz és néprajza (olvasmányok és tanulmány 
alapján), Galicia mint Magyarország tartozéka, A lengyel nemzet és 
a magyar történelem, A keleti kérdés, Miképen gátolták meg a ma
gyarok és a németek a szlávok egyesülését? Zrínyi Miklós hadi
munkái, A háború erkölcsi tanulságai, A gépek és a háború, A ma
gyarság, mint a pánszlávizmus gátja, A haditechnika fejlődése, A há
ború hatása a társadalomra, Oroszország megalakulása és történeti 
fejlődése, A magyarság szerepe a világháborúban, Háború a bibliá
ban, A világháború gondolata Petőfi költészetében, A honvéd 1867 után 
és ma. Külön háborús ünnepet tartottak több helyen, így pl. a 
nyíregyházi ev. fg.-ban ; a budapesti X. kér. tisztvis. t. fg.-ban
1914 nov. 1-én a nemzet halottairól is megemlékeztek. Az iglói fg. 
ifjúsága 1914 nov. 1-én gyászünnepet rendezett az elesettek sírjánál. 
A karánsebesi fg. 1915 május 8 -án ünnepélyesen búcsúzott a hadba- 
vonult tanulóktól. A pozsonyszentgyörgyi rk. fg.-ban 1914 nov. 
13 án mise volt az elesettek lelkiüdvéért ; a gyöngyösi áll. fg.-ban
1915 május 9-én gyónás és búcsú a hadbavonult tanulóktól. Ahol 
megtartották a szokásos iskolai ünnepeket, ott okt. 6 -án, nov. 19-én, 
márc. 15 én, ápr. 11-én voltak ünnepi összejövetelek. Voltak intézetek, 
melyeknek ifjúsága a sebesült katonák előtt tartotta meg a március 
15-iki hazafias ünnepei így a makói fg. ifjúsága zenével és énekkel 
kapcsolatban ismertette Petőfi harci dalait s szavalta Csatában és 
A magyarok istene c. költeményét. Több helyen a vörös kereszt, a 
vörös félhold, a sebesültek vagy a hadbavonultak családja javára ren
deztek ünnepségeket A pozsonyi ev. lyceum megünnepelte a gorlicei 
diadalt. Az aradi fg. tanulói többször is résztvettek a háborús felolva
sásokon. Az önképzőkörök iskolai ünnepein alkalmi színjátékokat is 
adtak elő. Ilyenek : A rongyos katona (Békési ref. fg.), Alom a tábor
ban (Székesfehérvári rk. fg.). Hős diákok (U. o.), A háború és a 
diákok (Rózsahegyi rk. főgimn.), Egy rezervista álma (N.-Károly), 
A mi háborúnk (Bp. X. Tisztv.-t.), Hungária leányai a hazáért 
(zsolnai fr.) stb. A zene és énekszámok közt állandóan szerepel a 
Wacht am Rhein. A szövetséges iránti tisztelet lehet az indítéka a 
nyitrai főgimnáziumban Goethe tiszteletére rendezett ünnepélynek. — 
A háború sok tekintetben közelebb hozta az iskolát az élethez, amely
től a középiskola mai szervezetében sokszor annyira távol áll. Ebből 
a szempontból nézve örvendetesnek találom, hogy vannak (bár elég 
csekély számmal) iskolák, ahol megvan az egészséges törekvés arra, 
hogy a mai keretekben, amennyire lehetséges, a természettudományi 
irányt erősítsék és az iskolát a gyakorlati élettel itt-ott kibékítsék, 
így pl. a selmeczbányai lyceum természettudományi köre a termé
szettudományok bővebb megismerését és népszerűsítését tekintve
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feladatául, a következőkkel foglalkozott : A villamos házicsengő,
A telegráf, A sugarak áthatolása a gázakon, A Eöntgensugarak, 
A repülés problémája, A gázvilágítás, A táplálkozás, Puskás Tivadar 
élete, A gyümölcsészet, Agyú és lövedék, A petróleum. Pályatételek 
pedig ezek voltak : Az elektromosság a kémia szolgálatában, A növé
nyek élet jelenségei, A benzinüzemű automobil, A növényvilág az em
beriség szolgálatában. A budapesti YIL Barcsay-utcai fg. önképző- 
köri pályatételei is tekintettel voltak ezekre a szempontokra. (A papir 
és papírgyártás, Darvinizmus és Lamarckizmus, A növények táplál
kozása, Az állatok színe stb.). A nagyszombati rk. fg. természettudo
mányi köre feltűnően szép munkásságot fejtett ki éppen a háborúval 
kapcsolatban. A felolvasások tárgyai ilyenek voltak : A gyújtó- és 
robbantóanyagok kémiája, A haditechnikában alkalmazott fémek, Az 
ágyúcső és závárzat szerkezete, A muníció, A lövegtalp szerkezete, 
A géppuska-rendszerek és hadi értékük, A modern erőd alkalmazko
dása a fegyvertechnikához, Himlő- és vódoltás, Háború és kultúra, 
A kiütéses tífuszról a háborúval kapcsolatban, Hajótípusok, Tenger
alattjáró hajók, A tengeri aknák. Pályatételek : A háborúval kapcso
latos epidémikus betegségek és azok gyógyítása, Az ágyúcső kémiai 
technológiája, A szárazföldi hadviselésben használatos lövedékek és 
hatásuk, A modern erődök, A tengeri aknák és torpedók szerkezete. 
Ugyanitt hasznos természettudományi könyvtár is van. -— A tanárok 
és igazgatók szépen kivették részüket a közönség lelki gondozásából 
is. Alig van intézet (vagy talán egy sincs), ahol a tanárok a nagy 
közönség részére ne tartottak volna épületes előadásokat. A magyar 
tanárság ezt a fontos kultúrális munkát békében is végzi, buzgón, 
önzetlenül, eszményi lelkesedéssel, kitartással és komoly hivatás
érzéssel, mert meg van győződve ennek nemzeti fontosságáról. A há
borús időkben még fontosabb lett a tanári munkának ez a kiterjesz
tése. Nyilvános előadások tárgyai voltak : a háború okai, előzményei 
és következményei, a harcterek, a háború s a vallás és erkölcs vi
szonya, a világháború és a magyarság kérdése, a háború s az iroda
lom és művészet, a világbéke s más kérdések. Többen irodalmi úton 
is igyekeztek hatni a közönségre : a helyi lapok, folyóiratok nagy 
számmal közölték középiskolai tanárok dolgozatait s író és költő 
tanárok szépirodalmi műveikkel is állandó érintkezésben voltak a 
közönséggel. A hadban levők közül is többnek — már elesetteknek 
is ! — becses műveket köszönhetünk. — Mivel az értesítők többnyire 
csak a legszükségesebb hivatalos jelentésekre szorítkoznak, a szokásos 
programmértekezések száma igen megcsappant. S ami van, rendesen 
háborús tárgyú. Dyen : Laurentzi V. (Brassó, fr.) A jövő középisko
lájának történelmi felfogása c. az ó- és középkor történetének rövi
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debben, az új- és a legújabb kornak bővebben való tanítását sürgeti 
s a tört-tanulás végére a történet-filozófiai alapfogalmak fejtegetését 
kívánja. Frirnl А. (Bp. УШ. fg.) Az állampolgári nevelés és a há
ború, Barczán E. (Ipolyság, fg.) A háború mint a tanítás anyaga, 
Draskóczy L. (Eperjes, ev. fg.) Korunk bálványimádása és a háború, 
Geduly H. (Nyíregyháza, ev. fg.) Háború és vallás, Faragó L. (Ka
posvár, fg.) A h. méltatása nemzeti szempontból, Zsirai F. (ugyanott) 
Mit tanuljunk jellemünk fejlesztése szempontjából a mostan folyó 
világháborúról ? Kovács D. (Kolozsvár, ref. fg.) Teljesítsük köteles
ségeinket ! Walter F. (Rózsahegy, rk. fg.) Az itthonmaradtak köte
lességei a háború alatt. A háború okairól ír Vass M. (Kaposvár, fg.), 
Magyar Gy. (Pozsony, ev. lyc.), Balanyi Gy. (Szeged, rk. fg.), Magony F. 
(Temesvár, rk. fg.) ; a háború tanulságait, hatását, a kultúrával, iro
dalommal, művészettel való viszonyát fejtegeti Mórocz E. (Komárom, 
rk. fg.), Juhász Gy. (Makó, fg.), Prahle V. (Nyíregyháza, ev. fg.j, 
Vidákovich D. (Nagykároly, rk. fg.), Kopp F. (Nyitra, rk. fg.), Sebes 

F. (Szeged, rk. fg.), Vézner K. (u. o.), Horváth J. (Temesvár, rk. 
fg.), Pelz В. (Oraviczabánya, fg.) Háború és kereskedelem ; a háború 
és a nevelés viszonyáról szól Vietonsz J. (Nyíregyháza, ev. fg.), 
Biró I. (Szeged, rk. fg.), Papp M. (Szkeresztúr, unit. fg.), Sluhl- 
mann P. (Kassa, rk. fg.). Érdekes Bankó V. értekezése (Bp., H. kér. 
fg.) : A magyarság ereje. Ismerteti Mátyás király óta napjainkig 
világhírre szert tett tudósainkat és feltalálóinkat ; a magyar katoná
nak a háborúban vérrel kivívott dicsőségét elismeri a világ, de 
mennyire mások volnánk az idegenek szemében, ha azt is tudnák, 
hogy а XIX. sz. nagy vívmányaiból is aránylag mily tekintélyes rész a 
magyarság érdeme. Az ilyen cikkeket iskolai oktatásunk szempontjá
ból nagyan hasznosnak tartjuk. — Másféle tárgyról szólnak ezek : 
Kovács J. (Erzsébetváros, fg.) Lélektanilag igazolt önnevelési elvek 
James alapján ; névtelenül (Bpesti rk. leányg.) szemelvény Erskine 
Stuartnak a katholikus leánynevelésről szóló művéből ; Mutschen- 
bacher Gy. (Gyula, rk. fg.) Lockenak A tanulásról c. munkáját for
dította le s ellátta megfelelő bevezetéssel, amelyben Locke két másik 
pedag. dolgozatát is ismerteti. Egyes tantárgyakra vonatkoznak : 
Dobat J. (Arad, fg.) A latin nyelvtanítás reformkérdósei ; Schmidt M. 
(Bpest, I. áll. fg.) Bómai irodalomtört. adatok értékesítése Horatius 
olvasásakor ; Lázár Sz. (Bpest, IY. fr.) A munkaiskola és a fizikai 
gyakorlatok, Schober E. (Szatmárnémeti rk. fg.) Állattani gyakorla
tok. A szülők és az iskola viszonyáról ír Dóri A. (Dombóvár, fg.) 
Tanulmányutaknak a múlt évi nagy szünidő nem igen kedvezett, de 
mégis van ilyenről is beszámoló, így pl. Zsigmond F. (Spanyol- 
ország ; Veszprém, rk. fg.), Fejes Zs. (Kisázsia ; Pápa, ref. fg.), Ele-
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kés P. (Svéd- és Norvégország ; Arad, fr.), fíassouszky J. (Német
ország ; Léva, rk. fg.). A váezi rk. fg. értesítőjében Divényi Gy. 
Spitkó Lajos életrajzát írja meg s pedagógiai dolgozatainak jegyzékét 
is adja. Iskolatörténeti anyagot nyújt Németh A. (Győr, rk. fg.) 
A győri jogakadémia története 1867— 1892-ig: N. n. (Pécs, rk. fg.) 
A Jézus-társasági pécsi Pius-internátus rövid ismertetése ; Hendel ö. 
(Újpest, fg.) Az újpesti fg. krónikája ; N. n. (Mármarossziget, rk. 
fg.) A piaristák Szigeten a XIX. sz. 1. felében. A budapesti П. kér. 
kath. fg.-mai kapcsolatos Ferencz József nevelőintézet idei értesítőjé
ben az intézet 25 éves történetét is összeállította. — Szomorúan fel
tűnő, hogy igen sok a nekrológ. Nem csupán a hősi halált halt taná
rok és tanítványok megdöbbentő sokasága fáj szivünknek, hanem 
aránylag nagynak találjuk a természetes halállal kimúltak számát is. 
E rémes esztendő veszedelmes pusztítást okozott a magyar kultúra 
hivatott munkásai között. — Az értesítők átnézése közben természe
tesen láthatunk hiányokat, kellemetlen egyenetlenségeket, de afelől is 
meggyőződünk, hogy az iskola az idén is megtette a kötelességét, 
segitett abban, hogy a nemzeteknek ebben a világot rengető, véres 
küzdelmében az emberiség jövője szempontjából becsesebb, hivatot- 
tabb fajoké legyen a győzelem. A háborús tapasztalatok megnyugtatnak 
sűrűn felmerülő kétségeink közben is, mert vájjon honnan vitték 
fiaink a harcok mezejére azokat az erényeket, amelyek az eddigi 
sikereket nekik biztosították ? ! Az iskolából, ahol nemcsak ismerete
ket nyújtottak, hanem bele is nevelték a fiatalságba a hazafias érzést, 
bátorságot, önfegyelmet, munkaszeretetet és kötelességtudást. Ezek 
fontossága most megnövekedett. Vajha az iskola nevelő ereje is foko
zódhatnék ! Ágner Lajos. 5

5. A  t a n í t ó k é p z ő k  külső és belső életén is meglátszott a 
háború. Az oktató munka folytonosságát azonban a tanítóképzés terü
letén sem tudta még a világháború se megszakítani. Talán kevesebb 
volt a kezdeményező erő, új intézmények létesítésére irányuló szán
dék, de a meglevők változatlanul fennmaradtak. A megcsonkult tanári 
karok a tanítóképzés belső életével kapcsolatos és a múlt iskolai 
évről szóló beszámolómban felsorolt kérdésekkel (1. M . P . 1915. 
9 7 —98. 1 .) gyűléseiken e tanításévben is behatóan foglalkoztak. Az új 
Rendtartási és Képesítővizsgálati Szabályzatot mindenik áll. tanító- 
és tanítónőképző-intézeti tanárkar külön gyűléseken részletesen tár
gyalta. E szabályzat többek közt ú. n. osztálykönyvtárak szervezését 
rendeli. Innen van, hogy a tanulók kötelező és magánolvasmányai
nak kérdése különösebben és általánosabban is foglalkoztatta a tanár
karokat. E kérdés nem csupán az osztálykönyvtárakba veendő olvas-
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mányok kiválogatására vonatkozott, de felölelte az olvasmányok szá
monkérésének a módját is. A háború új pontokkal is szaporította a 
tanári gyűlések tárgysorát. Említsük csak az összevont tanmenetek 
készítését, a háborús jótékonyságban való részvétel állandó megbeszélését, 
a háború tanulságainak a tanításba és nevelésbe való beleillesztése 
kérdését stb. — Az állami tanító(nő)képzó'k száma a háború ellenére 
két új intézettel (a nyíregyházaival és a munkácsival) szaporodott. 
Az elmúlt tanévben volt tehát 29 állami intézetünk. A tanerők elvo
nása szempontjából a nőket képző intézeteket viszonylag jobban meg
kímélte a háború. A háború kitörése után ugyanis azonnal bevonult 
s az egész tanévben katonai szolgálatot teljesített 1 igazgató és 5 7  

tanár. Az igazgatókat is beleszámítva, a férfi tanerők egész létszámá
nak ez több mint 30%-a.* Volt intézet (a sárospataki, iglói, temes
vári), melynek 9 tagú tanártestületéből hatot szólított fegyverbe a 
mozgósítás. A bevonultak közül hősi halált halt kettő, megsebe
sült négy, fogságba esett öt, kitüntetést kapott három. Olyik intézet 
már afelett is gondolkozóba esett, mint lehetne a háborúban részt 
vett tanárok és tanulók emlékét méltó módon megörökíteni. Sőt 
akadt egy, amelyik a háborúból visszatért tanárok ünneplését hatá
rozta el s evégből a következő határozatokat hozta: 1 . a testi 
épségükben megmaradt tanáraikat a növendékek a tanítási órákra 
be- vagy kilépésük alkalmával a felálláson kívül megéljenzik ; 2 . a 
testi épségüket vesztett tanárokat ezenkívül lígy az intézet falain 
belül, mint kívül, tehát a nyilvános utcákon és tereken is az intézet 
növendékei mindenkor olyformában köszöntsék, hogy megállanak, 
arccal feléjük fordulnak s így emelik meg fövegüket. A tanárok
nak az iskolából való tömeges elvonása miatt a tanítást csak az 
óraszám csökkentésével s a tanítandó anyag összevonásával lehetett 
folytatni. Az órarendek emiatt az óv folyamán többször változtak. Az 
itthonmaradt tanárok kiváló buzgalmára és lelkességére jellemző, 
hogy a 116,000. sz. közokt. min. rendeletben engedélyezett óraszám- 
csökkentést, saját tárgyaikra nézve alig, hanem csak a helyettesített 
tárgyak óráira nézve hajtották végre. Ahol annyi tanár hiányzott 
(pl. Sárospatakon), hogy leszállított óraszám mellett is maradtak 
üresen órák, ott azokat kertészkedésre használták fel. Az intézet 
tanárkara a tapasztaltak alapján üdvösnek tartaná a naponkint egy 
órai kerti munkának a békés idők alatt való meghonosítását is. 
A nem-szaktárgyak tanítása kétségtelenül nagy munkát rótt az itt
honmaradt tanárokra — sokan heti 27—28 órát tanítottak — de

* A közoktatásügyi minisztérium által kiadott legutolsó, 1914 évi 
rangsor 19 igazgatót és 174 tanárt sorol fel.
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tagadhatatlanul nagy haszonnal is járt : alkalmat nyújtott a más 
tárgyakba való mélyebb betekintésre, a különböző tárgyak közti 
vonatkozások dúsabb észrevételére, a növendékek által végzendő 
munkateher igazabb méltánylására s nem csekély mértékben más 
tárgyak jobb megbecsülésére. ;— A tanárokon kívül a növendékeknek 
is nagy számát szólította fegyverbe a háború. Tizenkilenc állami 
tanítóképző adatai állnak e tekintetben rendelkezésünkre. A katoná
nak ment növendékek száma 556, kikből 93 önként, nemes felbuz
dulásból (egy a lengyel légióba) állt a zászlók alá. Volt intézet (a 
dévai), ahol a befejező képesítővizsgálatot sem lehetett megtartani, 
mert egyetlen IY. éves növendék sem maradt. A bevonultak sorsáról 
az Értesítők még csak igen töredékes adatokat közölnek. -— A taní
tás eredményét nézve, a háború hatása általánosságban károsnak 
mondható. «A rendkívüli viszonyok — mondja az egyik Értesítő — 1 

felette megnehezítették munkánkat s nem érhettük el azt a színvo
nalat, mint békés, normális időkben#. Valóban, a szellemi munka 
nehézségének bőségesen voltak külső és belső okai. A tanítóképzők 
közül egész évben tizennégynek helyiségei katonai célokra voltak le
foglalva. Internátusokról lévén szó, ez egyúttal a növendékek életé
nek s nyugodt tanulhatásának megnehezülését jelenti. A katonai 
szállítások következtében sok helyen a növendékek nem érkeztek be 
a kellő időre. A tankönyvek és írószerek szállítása körül mutatkozó 
lezavarok pedig azt okozták, hogy a legtöbb helyen csak hetek múlva 
hetett a növendékeket felszerelni. Szakadásokat okoztak a tanulásban 
a harctér eseményei és a járványos betegségek. A fenyegető hadi
helyzet miatt meg kellett szakítani a tanítást Iglón, Máramarosszige- 
ten, Munkácson, Eperjesen. Még több mulasztásra vezettek a járvá
nyos betegségek. Kolera miatt hosszabb-rövidebb időre zárva voltak 
az iglói, losonczi, aradi, eperjesi tanító-, illetőleg tanítónőképzők. 
Utóbbiban csak rövid ideig folytak a tanítások, a növendékeknek 
otthon kellett a vizsgálatokra készülniük, melyeket júliusban is csak 
a budapesti VI. kér. tanítónőképző-intézetben tehettek le. Csökken
tette a tanítás eredményét az is, hogy a helyiség-változások folytán 
sok helyen a legszükségesebb tanítási eszközök sem álltak rendelke
zésre. Különösen a kísérleti tárgyak szenvedtek, melyek tanítása bemu
tatás és kísérletezés nélkül folyt. A szellemi tárgyak körében meg az 
olvasmányok nem fejthették ki mélyítő hatásukat, mert a könyv
tárak nem voltak hozzáférhetők. A szorosan vett iskolai tanulmá
nyokkal kapcsolatos magánolvasás mindenütt csökkent a háborús év
ben ; a tanulók érdeklődését az eseményekkel vonatkozásban álló
olvasmányok kötötték le. A rövidebb tanév az évvégi áttekintő össze
foglalásokat is összezsugorította. Mindezek tetejébe a legtöbb helyen
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teljesen elmaradtak a közvetlen tapasztalatszerzés legkitűnőbb alkal
mai, a tanulmányi kirándulások. В külső zavaró okok valahogy csak 
legyőzhetők voltak, de már a belső, pszichikai akadályok ellen való 
küzdelem a siker kevesebb kilátásával kecsegtetett. Kell-e mondanunk, 
hogy az egész évben tanár és tanítvány lelke állandó hullámzásban, 
feszült izgalomban volt !j A lelki élet e feszültsége az elmélyedő 
szellemi munkának bizonyára nem kedvező. — A háború azonban 
nemcsak akadályozta, hanem módosította is az iskolai munkát. 
Mindenekelőtt nagy eltolódásokat idézett elő az érdeklődésben. Külö
nösen a harctér közelében levő intézetek tanulóinak új szemléleti 
kört nyújtott, a tapasztalatok és élmények nagy tömegével az isme
retek új világát tárta elébök. Sebesültek érkezése, foglyok szállítása, 
óriás hadtömegek felhalmozódása, a hadseregek csodás harci, techni
kai, gazdasági stb. felszerelésének szemlélése új ismeretekkel termé
kenyítette meg leiköket. A háborúokozta változásokat a legtöbb tárgy
ban nyomon kísérhetjük. A legtöbb Értesítő kiemeli, hogy soha a 
tanulókkal oly mélyen beláttatni nem sikerült a földrajz, a technika 
a különböző gazdasági munka alapos ismeretének szükségét és érté
két. A természettudományi tárgyak, főleg a kémia és a fizika iránt 
különösebben felébredt az ifjúság érdeklődése. Legérdekesebb azon
ban a viselkedés a német nyelvvel szemben. «А német nyelv tanu
lására igen előmozdítólag hatott a német katonaság itt tartózkodása», 
írja a munkácsi igazgató. A tanulók nagy kedvet kaptak a meg
tanulására. Még nagyobb a német fegyverbarátság hódítása a tős
gyökeres székely ifjak között. A székelykeresztúri tanítóképző igaz
gatója ugyanis ezt írja : «Beltünt, hogy a székely fiúknak a német 
nyelv iránt eddig táplált közönbösségét most e nyelv elsajátítása 
iránti törekvés váltotta fel.» Általában a taníthatás titka a tantár
gyaknak a háborúval való kapcsolatbahozásában rejlett. A tanári ka
rok dúsan ki is használták ezt a vonatkozást a történelemben, föld
rajzban, gazdaságtanban, fiziológiában, a természettud. tárgyakban, 
kézimunkában stb. A magyar fogalmazás is részben a háború köré
ből vette anyagát. E szempontból az egyes intézetek mértéke ugyan 
különböző volt. Volt olyan is, melyre nézve a háború e tekintetben 
nem is létezett, viszont mások dúsan merítettek. Néhány háborús 
dolgozat tételét idejegyezzük. Ilyenek : A háború hatása szülőfalum 
lakosságára, Kirándulás a repülőtérre, Hadbavonult tanulótársaink 
javára rendezett iskolai ünnepély lefolyása (I. oszt.) ; Élményeim az 
orosz betörés alkalmával, Háborús képek Aradon, Szederlevél-gyűjté- 
sünk (IL oszt.) ; A vasút szerepe a háborúban, Mi hír a gyerekről 
(kép nyomán) ?, Minő érzelmeket keltett bennem a háború híre ? 
(III. oszt.) ; Búcsúbeszéd hadbavonult társaimhoz, Hogyan hatott a
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világháború nevelői gondolkodásomra? (IV. oszt.). — A tanulóifjú
ság öntevékenységének is erősen háborús volt a képe. Élénken mu
tatja ezt az önképzőkörök munkássága. A tanítóképzők az utolsó év
folyam tanulóinak hadbavonulása folytán a legcselekvőbb s a leg
inkább számbaj övő elemet vesztették el s így nem lehet csodálkozni, 
hogy az önképzőkörök csak a legszűkebb keretek közt működtek. 
A kitűzött pályatételekre alig akadt pályázó. A gyűlések tárgysorán 
többnyire a háborúval kapcsolatos felolvasások (a háború okai, a 
hadsereg élelmezése stb. stb.) szerepeltek. Sok háborús költeményt 
szavaltak, melyeknek szerzői szép számmal magából az ifjúságból 
kerültek ki. — A nevelés szempontjából kiapadhatlan gazdag forrásul 
kínálkozott a háború. A felületes szemlélet azt a látszatot kelti, hogy 
romboló erőket is működésbe hozott. Számos értesítő ugyanis az 
erkölcsi élet lazulásáról panaszkodik. «A tanulók erkölcsi magavise
leté ellen többször volt kifogás, mint más, rendes évben» — írja az 
egyik. « A fegyelmi állapot valamivel lazább volt, mint más évek
ben» — szól a másik. «Igen nehéz volt a normális munka űzése, a 
fegyelemnek a rendes mederben tartása» — mondja ismét más. Ha 
közelebbről szemügyre vesszük e megállapításokat, azt látjuk, hogy 
oly intézetektől erednek, amelyek elvesztették internátusukat s fahol 
így az ifjúság ellenőrzése és nevelése valóban nehéz feladat lett. 
Emellett általánosan károsan hatott a fegyelemre a 913. ein. sz. 
rendelet ismeretessé tétele, minek következtében a bevonulandó ifjak 
szabadabban kezdték érezni magukat s az int. szabályoknak ez a 
lazább felfogása aztán átterjedt a többiekre is. Maga a háborít azon
ban az iskola nézőpontjából tele volt nevelő vonatkozásokkal, melye
ket a tanárok nem is hagytak kiaknázatlanul. Tanítás közben, ahol 
alkalom adódott, kifejtették a háború okait, eseményeit, tanulságait. 
A háború eseményeivel kapcsolatban rámutattak arra, mennyire 
szükséges minden munkánkban hozzászoknunk a gondos, alapos kivi
telhez, a pontossághoz. Az erkölcsi maximákon kívül bőséges alkalom 
nyílt az erkölcsi jellemet formáló élményekre és cselekvésre. Kivált 
a hadszíntér közelében fekvő intézetek éltek át sokat. Az életnek 
megnehezülése, az óriási drágaság, az ellenség betörései, a menekü
lések, a kárpáti ádáz harcok, a sebesültek ezreinek látása stb. stb. 
mind oly hatalmasan megrázó benyomásokat keltettek, melyek hatása 
soha el nem múlik. Bensőségesebb lett az érintkezés az ifjúság és 
tanári kar között. Bizonyságai ennek a sűrűn érkező tábori lapok, 
melyekből egyik-másik intézetnek már egész gyűjteménye van. Nem
csak ereklyéi lesznek ezek a későbbi időknek, de hathatós nevelő
eszközei is ! Az érzelmek közül különösen a hazafiasság s az áldozatkész
ség mélyítésére adott alkalmat a háború. Szinte megható példáit olvassuk
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az áldozatkészségnek, az önmegtagadásnak, a lemondásnak. A Csáktornyái 
tanítóképző növendékei 70 koronát küldtek hadsegélyezési célokra, me
lyet úgy gyűjtöttek össze, hogy lemondtak a decemberi tízórairól és két- 
napi húsételről, Déván a hadikölcsön-jegyzés idején két napra ter
jedő «nemzeti bőjt»-öt határozott el az ifjúság, melyet, miután a 
minisztérium engedélye is megérkezett, november 2 0 —2 1 -én és 
23—24-én meg is tartottak olyformán, hogy felváltva egyik nap az 
ebéd, a másikon a reggeli s a vacsora maradt el. Az ekként meg
takarított 200 koronából hadikölcsönkötvényt vásároltak. A katonákért 
való sokirányú munka is formálólag hatott a tanulóifjúságra. Egye
sületek és mások által rendezett katonai jótékonycélú hangversenye
ken minden intézet részt vett, egyesek maguk is rendeztek ilyeneket. 
Más intézetek növendékei katonák temetésén énekkarral segédkeztek, 
karácsonyfaünnepet rendeztek, a lakosság gabonaellátása körül tevé
kenykedtek, mint katonai sebesültszállítók működtek, kórházakban 
fekvő katonákat felkerestek és szórakoztattak és így tovább, vala
mennyi munkájukat fesorolni szinte nem is lehet. A szederlevél-gyűj- 
tésből minden intézet kivette a részét. A zilahi, jelenleg még csak 
két osztályú tanítóképző növendékei egymaguk 161 kg szárított sze
derlevelet szolgáltattak be a hadvezetőség céljaira. Hasonlót mond
hatunk a kerti munkáról, melyet minden intézet növendékei szor
galmasan űztek. E téren a munkaszolgáltatás maximumát talán az az 
intézet érte el, ahol konyhakerti vetemények termesztésében egy 
tanulóra átlag 165 m2 megművelt terület esett. Hogy a hadi célokra 
való gyűjtésben, hadikölcsön jegyzésében a tanítóképzők végső hatá
rig menőleg résztvettek, kétséget nem szenved; erről pontos adatokat 
adni az Értesítők alapján még nem lehet. Külön ki kell emelnünk 
tanítónőképző-intézeteinknek a katonák téli holmival és fehérnemű
vel való ellátása körül kifejtett buzgalmát. A közokt. kormány a 
tanítástervnek a női kézimunka anyagára vonatkozó rendelkezéseit 
erre az évre felfüggesztette, amivel lehetővé tette, hogy ez intézetek 
a kézimunka egész óraszámán katonáink részére dolgozhattak. 
E munkákhoz szükséges anyag beszerzésének költségeit pedig a nö
vendékek s a tanárok adományaiból s a társadalom áldozatkészségé
ből teremtették elő. — Végül két szót az iskolai ünnepélyekről. 
Távolról sem ünnepeltünk annyit, mint a német iskolák. Többnyire 
csak a Eendtartásban megszabott ünnepélyeket töltöttük meg hábo
rús tartalommal. Csak egy intézet volt, amelyik a gorliczei győzelem 
örömére május 6 -án ünnepet ült. Az összes intézetek az előírt ünne
pélyeken kívül rögtönzött ünnepségeket rendeztek hadbavonuló növen
dékeik elbúcsúztatására. Mindenik Értesítő egyértelműen megálla
pítja, hogy ezek a búcsúztatások hagyták az ifjúság lelkében a leg-
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mélyebb nyomot ; szem nem maradt ott szárazon és minden szív el
szorult. A szokott iskolai ünnepélyek közül különösen az évnyitó és 
évzáró ünnepély volt háborús vonatkozású. Az elhangzott beszédek 
többnyire az itthonmaradtak kötelességeiről, a világháború okairól, a 
háború tanulságairól, formáló erejéről szóltak. Ez ünnepélyek nevelő
értéke különösen ez évben volt nagy. Igaza van annak, aki azt írja, 
hogy az elmúlt iskolai évben tartott iskolai ünnepélyeket a legmé
lyebben átérzett tartalmi és érzelmi valóság jellemzi. — Nagy voná
sokban ez tanítóképzőink első háborús tanévének vázlatos képe. Az 
Értesítőkben mindenütt arra vonatkozó reménységeket olvasunk, hogy 
a következő iskolai évről szóló beszámolókban majd több adatot tud
nak közreadni. Igazabb és hűbb képet mi is majd csak ezekből ad
hatunk. Molnár Oszkár.

6 . A szék esfőváros községi isk o lá in ak  múlt évéről a 
szokott Évkönyv ad számot. 1  E munka az egyesített évi jelentésnek 
méltó mintaképe. S a közoktatási ügyosztály, melynek nevében meg
jelent, jogosan elvárhatja, hogy ennek a munkának neesak statisz
tikai értékét lássuk meg, hanem az első háborús tanévnek beszédes 
tanúját is tiszteljük benne. — Félannyi épületben, félannyi tanítóval, 
kerekszámban 1 1 1  ezer tanulót neveltek és tanítottak a fővárosi 
iskolák, ezek közt 18,970 harcosnak a gyermekét is. Mostoha helyi 
viszonyok közepette folyt a munka, mert 67 iskola épületét hasz
nálta a katonaság; és a tanítóknak szinte túlságos megterhelésével, 
mert a 650 behívóttnak munkája az itthonmaradottak vállára nehe
zedett. Ingyenes helyettesítéssel, 32—36 heti órával. Sőt 40 órát adó 
tanító is akadt. Bár jól tudjuk, hogy ez csak pars pro toto s a többi 
város és falu tanítói meg az állami iskolák sáfárai is így viselik a 
terhet, nem kevesebb önfeláldozással és ép annyi lelkesedéssel : mégis 
jól esik ezt kiemelnünk és a szép perspektíván át előretekintve ki
mondanunk, hogy vannak kartársaink, akik megújhodott erővel ültetik 
át az ifjú telkekbe a kötelességteljesítés és munkaszeretet palántáját. 
A tanács közoktatási osztályának vezetője hálával emlékszik meg erről 
a műhöz fűzött bevezetésében. A tanítói munka nagy értékének fel
ismerése és kellő méltánylása is jele az időnek és jellemző vonása a 
főváros új közművelődési politikájának. Végigleng az egész könyvön 
ez a felfogás és ennek súlyát növeli, hogy ezt a szellemet az egész 
törvényhatóság szentesíti azzal a nagy anyagi áldozattal, melyet foko

1 A  B u d a p e s t-s zé k e s fő v á ro s i község i is k o lá k  évkö n yve . Évi jelentés 
az 1914/15. iskolai évről. Kiadja Budapest-székesfőváros tanácsának közok
tatási ügyosztálya. 1915. 8° 938 lap., 3 korona.
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zódó mértékben szavaznak meg óvről-évre a közoktatás számára. — 
A könyv minden irányban tájékoztat. Főképen azonban a háború elő
idézte változásokat tükrözi. A táblázatok láncolatában mutatja be az 
osztályok elhelyezését, órabeosztást (volt iskola, ahol 8 —11, 2—5-ig és 
5—8 -ig tanítottak). A hadbavonult tanárok-tanítók személyi adatai
nak pontos részletezéséből a szeretet melege sugárzik ki ; még csa
ládi állapotukat is megtaláljuk itt. Szemólyenkint megneveznek min
denkit (tiszteletet gerjesztő szám !), akik a közigazgatás, a kórházak 
szolgálatában és egyéb társadalmi munkássággal szegődtek segítőivé 
a nagy nemzeti küzdelemnek. A műhelymunka, a Vöröskereszt-bizott
ság hadsegélyző tevékenysége, gyűjtések jelentékeny áldozatokat hoz
tak a haza oltárára. Az elemi iskolák maguk vagy 18 ezer darab 
ruhaneműt szállítottak katonáinknak. Az összes leányiskolák majd
nem 100 ezer darabot. A leányok alkotó munkája ez számokban. 
Cserkészcsapatok, mezei munkával segítő polgári iskolai tanulók, 
napközi otthonok ( 1 1 1  napközi otthon 6000 gyermek ellátásáról gon
doskodott), gyermekek felruházása stb. a társadalom és iskola együtt
működésének tükörképei. — Mindennél értékesebb az az összefoglaló 
ismertetés, mely a háborúnak s általában ezeknek a mozgalmas 
időknek a gyermek testi és lelki életére tett hatását mutatja be. 
(226—302. 1.) Hosszabb-rövidebb jelentéseit olvashatjuk itt az egyes 
iskolák testületéinek. Beszámolnak azzal, hogyan hatott a hadiállapot 
a gyermek kedélyére, magaviseletére, szellemi fejlődésére, képzeletére, 
okozott-e változásokat szociális viszonyaikban s mi a véleménye a 
gyermeknek a háborúról. Gyermektanulmányi szempontból csak akkor 
látunk majd tisztán, ha összefoglaló és rendszerező áttekintést szerkesz
tenek az itt összehordott nyers anyagból. A hazaszeretet érzése nyert 
erőben ; a fiúk játékaiban a háborúsdi eleme uralkodik, vörös ördö
gök akarnak lenni ; a leányokban felébredt és erősbödött a szánalom, 
a részvét érzelme ; az újságolvasás vágya általában felébredt a gyer
mekekben : mindezek külső és szemmellátható megnyilvánulásai a 
kétségkívül erős hatásnak. A gyermekek nyilatkozataiban, magok 
viselésében mutatkozó sokféle látszólagos ellentmondás bizonyára 
részben a hibás megfigyelésnek tulajdonítható, részben annak a kö
rülménynek, hogy a gyermekben igen sokszor a szülőt szólaltatta 
meg az élet. Érdekes ebben a tekintetben a versenytéri elemi iskola 
jelentése. Egy fiú figyelmetlenségének, levertségének oka : a szülei ré
vén kezébe került, a lapokban kormányintézkedésre meg nem jelent 
óriási arányú veszteségkimutatások. — Az érzelmi hatás nagy ; feléb
red az együttérzés, testvériség ; bíznak a gyermekek a mi seregünk 
győzelmében ; erős szerb-gyűlölet az uralkodó ; reális felfogás nyilvá
nul meg a gyermek szavaiban, a mesevilág fantasztikus hősei
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helyébe igazi, vérből és húsból való hősöket állítanak (240. 1.). 
A valóságra ébredez a gyermeloilág. Nyilvánvaló hatása ez az újság
olvasásnak. A Timár-utca IV. osztályában két tanuló lapot is szer
kesztett, ilyeneket ollózva ki a napilapokból : Egy ellenséges páncélos 
hajó nagy intervallumokban sikertelenül bombázta stb. . . . Szellemi 
látókörük határozottan bővült s meg kell állapítanunk, hogy a fővá
ros iskoláiban erős kapcsolat létesül az iskola gondolatvilága és az 
élet között (1. polgári és középiskolák dolgozati tételeit, az iskolai 
külön felolvasásokat, előadásokat, továbbá a német nyelvi és szám
tani tanítás köréből közölt példákat. Ez utóbbiak teljes, módszeres 
feldolgozásban, 227. 1.). Ezt állandósítanunk kell mindenütt. Ha
talmas lépés lesz a haladás felé. — Erkölcsi tekintetben szinte egy
értelműen fegyelmezetlenséget, az eddiginél rosszabb magaviseletét, 
lazább erkölcsi felfogást állapítanak meg a jelentések, különösen a 
külvárosi iskolákban. Az anya fegyelmező ereje nem tudja pótolni a 
hadbavonult atya tekintélyét. — Legtöbbet szenvedtek a múlt évben 
az iparostanonc-iskolák. (Nincs ezeknek más elnevezésük ?) Itt a lé
tért való küzdelem megbénította az eredményes tanítást. Egyébként 
azonban életrevaló újításokkal fejleszti a főváros évről-évre ezt az 
iskolamenet is. Ugyanezt mondhatjuk a gazdasági háztartási és házi
ipari irányú (ismétlő) iskolákról is. — A tanácsi intézkedések és a 
közoktatási ügyosztály körlevelei egytől-egyig világos megnyilatkozásai 
a céltudatos vezetésnek. Inkább közigazgatási jellegük van. A peda
gógiai vonatkozásunknak meg volt a hatásuk az iskolák működésében. 
A kereskedelmi és ipari pályákra való figyelmeztetést állandóvá és 
hatásosabbá kellene tennie az ügyosztálynak, hogy ily módon a köz
szükségletek és egyéni érdekek kielégítését egyaránt elősegítse. 
A szellemi proletariátus, melyről dr. Déri Ferenc a leányok számára 
felállított új Továbbképző Szabad Iskola megnyitásakor olyan meg
győző erővel beszélt, a fiúk között még veszedelmesebb mértékű, mint 
a leányoknál. Ez ellen küzdve hatalmának egész erejével, az egész 
országnak tesz szolgálatot a főváros. A szakfelügyelői és iskolaszéki 
látogatások munkakörébe ez a feladat is sikeresen beleilleszthető. 
A tekintély ereje és a felhozható érvek igazsága bizonyára nem 
téveszti el hatását. — Ezt a gazdag tartalmú könyvet különben nem 
dicsérni kell, hanem olvasni. Sokféle tanulságot meríthetnek belőle 
egyesek is, de más városok vezetői is. Teveli Mihály~

A fogyatékos érzékű gyermekek oktatása a háború után.

Hazánkban a fogyatékos érzékű gyermekek oktatása hova-tovább 
általánosabbá válik. A múlt kevésbbé törődött ezekkel a szerencsétle-
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nekkel. A változás leginkább társadalmunk fejlődésének köszönhető : 
minél fejlettebb a társadalom, annál jobban védelmezi a gyengét, a 
szerencsétlent. Körülbelül húszezerre tehetjük a siketnémák számát. 
Ugyanennyien vannak a vakok is. Ezek között ötezernél több a 
tanköteles korú gyermek. Tanításban, nevelésben mintegy ezer
ötszáz siketnéma s ennél kevesebb vak részesül. Haladásnak ez 
is haladás, ha összehasonlítjuk a jelenlegi és a pár évvel ezelőtti 
állapotot. De bizonyos, hogy itt még nagy mulasztások vannak. Eze
ket a mulasztásokat remélhetően a háború utáni idő teljesen el fogja 
tüntetni. Ez lenne természetes, mert a háború nagy véráldozatot 
követel ; emiatt minden embert többre értékelnek, mint e háború 
előtt. A szükség kényszeríti erre a társadalmat. így megváltozik a 
fogyatékos érzékű egyének értékelése is. Ki törődik akkor a kisebb 
értékű területtel, ha elegendő «jó« területe van? Senki. A szükség 
azonban mindenre kiterjeszti a nemzet figyelmét. Az abnormis terü
letet sem vetjük meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a fogyaté
kos érzékűek oktatása csak a háború utáni időben szükségszerű, mert 
ennek a fontossága a békés korszakokban is nyilvánvaló.

Kérdés, hogy a háború után miféle feladat vár a társada
lomra a siketnémák és a vakok oktatását illetően ? Elsősorban gon
doskodnia kell a fogyatékos érzékűek tankötelezettségének törvénybe 
iktatásáról. Másodsorban fokoznia kell a fogyatékos érzékűek kikép
zését, hogy ennek következtében minél több pályára mehessenek. 
Utat kell nyitni a magasabb kiképzésnek. E tekintetben már történt 
is némi haladás. A v.- és közokt. minisztérium 1534 1914. sz. ren
deleté a vakok intézeteinek IV. osztályú bizonyítványát a polgári 
iskola IV. osztályú bizonyítványával egyenlő értékűvé nyilvánítja. 
Ez a rendelet kétségtelenül jelzi azt a felfogást, hogy a fogyatékos 
érzékűek nemcsak az elemi, hanem egyúttal a középfokú oktatásra 
is alkalmasak. Ez a bizonyítvány utat nyit a magasabb előképzett
séget kívánó pályákra is. A siketnémák azonban csak olyan pályákra 
mehetnek, melyeknek az elemi iskola elvégzése a feltétele, mert az 
erre vonatkozó rendelet szerint a siketnéma-intézet VIII. osztályú 
bizonyítványa csak az elemi iskola VI. osztályú bizonyítványával 
azonos értékű. Pedig tények bizonyítják, hogy a siketnéma is alkal
mas az elemi iskolainál magasabb [fokú oktatásra. A siketnéma 
fokozott kézügyességénél fogva igen könnyen boldogulna azokban az 
ipari s egyéb szakiskolákban, melyek a felvételt a középiskola 
IV. osztályú bizonyítványához kötik. Adjunk tehát a siketnémáknak 
is magasabb kiképzést ! Bővítsük a mostani nyolc osztályt még két 
osztállyal, mely azonos lesz a polgári iskola П1—IV. osztályával.

(Körmöczbánya.) Szobolovszky István.
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A  G yerm ek (IX. évf., 5—6. és 7—8. sz.). Vértes O. J. a Gyermek- 
tanulmányi Társaság buzgó támogatójáról, Náray-Szabó Sándorról közöl 
részletes, kegyeletes, sőt dicsőítő emlékbeszédet, összeállítja N. dolgozatai
nak a jegyzékét is ; az egészben azonban nem találjuk meg a szerző am a 
véleményének igazolását, hogy N. tudós lett volna (170. 1.). Nagy L. «a 
háború és a gyermeki lélek» című adatgyűjtés alapján a beérkezett fele
letekből összefoglalja az általános fejlődéstani eredményeket s részletesen 
feldolgozza a háború okáról való gyermeki véleményeket, végül közli «Az 
Újság» egyik számába ír t cikkét a háború hatásáról. Az egész anyagot 
önálló műben fogják feldolgozni. Klug P. a siketnémák olyan nevelésére 
mond javaslatokat, amely nevelés megkönnyítené ezeknek a társadalom ban 
való elhelyezkedését. Becses cikk Obermüller F.-é az esztergomi reálisko
lában szerzett háborús tapasztalatokról. Az értesítőkből érdemes volna az 
ilyeneket teljesen összeállítani s egységesen feldolgozni, kiegészíttetni. 
Alapul szolgálhat erre a M. P.-ban (1915: 9. és 10. sz,) közölt szemlesorozat.

Az Orsz. P aed atjogia i K ön yvtár  é s  T a n szerm ú zeu m  H i
va ta lo s  É rtesítő je  ez évi 7—8. számával új h án y t kezdett. A ta n 
szerekről és a könyvtár ügyeiről szóló hivatalos közléseken kívül irány
cikkek és értekezések, ismertetések, lapszemle és vegyes hírek is vannak 
benne s a könyvtár újabb szerzeményeiről a tartalom rövid jelzésével ad 
hírt. Mindezek a közlések az O. P. K. és T. munkakörével kapcsolatosak 
és alkalmasak arra, hogy ezt az intézm ényt a maga teljes értékének k i
fejtésében segítsék, valam int arra is, hogy e folyóiratot pedagógiai iro 
dalmunk egyik, határozott céllal dolgozó, tehát hézagot pótoló szervévé 
tegyék. Minél szigorúbban ragaszkodik kitűzött feladatához, annál hasz
nosabb szolgálatokat remélünk tőle. Eddigi cikkei : 7—8. sz. : Imre S., 
Pedag. irodalmunk és az O. P. K. ; 9. sz. : K m etykó  /., A tornaszerek 
valódi értékéről ; H a n kó  V., Bégi tudós emlékek itthon és a külföldön ; 
G oldziher K., A grafikai módszerek iskolai irodalma.

Az Ú t, folyóirat a lelkipásztori munka számára. L évf., 1. szám. 
1915 okt. Szerkesztik és k iadják: Imre Lajos, Ravasz László és Makkal 
Sándor (Kolozsvár). Tudományos alapon gyakorlati ú tm utatást akar adni 
olvasóinak arról : m it hogyan kell csinálnia a papnak a jó eredmény é r
dekében. Három főrésze van : Kultusz- és igehirdetés, Vallásos nevelés, 
Gyülekezeti munka. Ezenkívül e három  körbe tartozó művek ism ertetése, 
Megbeszélések, Kalászok. Az 1. szám tájékoztató jellegű. Az Igehirdetés 
rovata a bibliamagyarázatról kezd tanulm ányt ; a vallásos nevelés rovata 
a vallástanítás céljáról, a vallás taníthatóságáról és a vallástanító szemé
lyéről fejti ki a lap álláspontját s m in tát ad a III. el. osztályban való 
tanításra. A gyülekezeti munka köréből az itthonm aradtak lelki gondo
zásáról s általában a lelkész m unkájának előfeltételeiről van szó. Az egész 
folyóiratban a nevelés gondolata a vezető ; a köznevelés látnivalóan igen 
tudatos, új m unkást nyert benne.
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Család é s  Isk o la  (1915, 13—18. sz.). K ertész  J. bőven ism erteti 
a kolozsm. általános tanítótestület m últját ; felfrissíti az emlékét a régi 
Kolozsvár élénk pedagógiai életének. P o r tik  A . népiskolánk teljes kiépítése 
érdekében a 7. és 8. osztály sokszor javasolt felállítását sürgeti ; a tan ítn i 
valókat két főcsoportra osztja : 1. általános emberi ismeretek, és pedig 
fizika, természetrajz, m értan, kereskedelmi földrajz, szabadkézi rajz, írás
beli dolgozatok a fogalmazás gyakorlására ; 2. a különlegesen nemzeti 
ismeretek, ú. m. nemzetgazdaságtan, oknyomozó történelem, a m agyar 
irodalom története és az irodalom ismertetése. Mintegy befejezésül a fiúk 
számára : Nemzeti feladataink, leányoknak : A magyar nő hivatása. Gya
korlati foglalkozások, ismeretterjesztő délutánok, önképzőkör, testedző és 
katonai gyakorlatok, kirándulások vannak még e tervben.

M agyar K özép isk o la  (VIII. évf., 7—8. sz.). S z ö lg y é m y  F . és 
Sörös P . Vaszary Kolosról emlékezik meg, M oi'vay Gy. a középisk. elm últ 
évét ismerteti, B en isch  A . a bártfai áll. algimn. megszűnése alkalm ával e 
gimn. életéről tanulságos adatokat közöl.

N époktatás (34. évf. 6. sz.) P e trá n y i F . a lap elhunyt szerkesztő
jének, Dreisziger Ferencnek életét és irodalmi működését ism erteti rövi
den. — Dreisziger elhunyta az általa lelkesen és becsülettel betöltött 
munkakörben nagy veszteség. Lapjából figyelemmel kísértük azt a hatást, 
amelyet körére tett s a köz érdekében óhajtjuk, hogy törekvéseinek akad
jon ezen az úton is méltó folytatója.

N éptanítók  Lapja (1915, 14—44. sz.) A háború kezdete u tán  
csakhamar kialakult irányában továbbhaladva, cikkei most is háromfélék : 
foglalkoznak egyes időszerű kérdésekkel irányítás, gondolatkeltés céljából 
(pl. Az iskolaév bezárása előtt, Az első órában, A jelen története, H adi 
vakáció, A nagy tanulság, No tágítsunk ! H áború és mezőgazdaság, H ábo
rús olvasókönyvek, stb.), adatokat gyűjtenek és tájékoztatnak hazai és 
külföldi eseményekről folyóiratok és könyvek ismertetése útján (pl. Svájc 
nevelésügye, A háború és az iskola Ausztriában, Az új Németország 
nevelésügye, Német iskolák Törökországban, Az első háborús év pedagógiai 
mérlege, A francia iskolapolitika, A belga nevelésügy, stb.), végül egyes 
kérdéseket tárgyalnak háborús vonatkozások nélkül (pl. P o g á n y  F r . hosz- 
szabb közleménye közoktatásunk állapotáról, Szabó  L . Pestalozzi-tanul- 
mányok c. sorozata, továbbá módszertani, egészségügyi cikkek stb.).

O rsz. K özépisk . T an á reg y esü le ti K özlöny (49. évf., 1—2. és 
3. sz.). N ég yesy  L . azt kívánja, hogy a középiskolai reform elkészült te r
vezetét a tanárságnak is legyen módja m egvitatnia s ebben szóhoz ju ssa 
nak a mostani idők tanulságai. «Felülvizsgálat alá kell vetnünk a tanítás 
anyagát és módszerét ; mindazt, ami életre nem  való lom, ki kell küszö
bölnünk, amire részleges szükség van, kellő helyére utalnunk, ami m in
denütt szükséges, azt a legnagyobb éberséggel minden ponton érvényre 
juttatnunk. Értékreviziót kell tartanunk a középiskola szellemét irányító  
elvek terén s a bevált nagy értékeket az új idők számára is világosan 
számbavennünk és konzerválnunk». U gyanő  Kármán Mórról szólva, fel
hívja a volt tanítványokat, hogy gyűjtsék össze, amit tőle hallottak,
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jegyezzék fel emlékezéseiket a magyar neveléstörténet hasznára, mások 
okulására; e gyűjtőm unka szervezését a Gyakorlófőgimnáziumi Egyesülettől 
várja. Kiss E. az értesítőket, Benisch A. a horvát középiskolák háborús 
évét ismerteti, Kemény F. egyik cikkében a reáliskola érdekében új életre 
kelt mozgalomról, másik cikkében pedig a katonás nevelés kérdésében 
felmerült gondolatokról szól. Az O. K. T. E. idei közgyűlésének iratain  
kívül a rendes rovatokban sok időszerű kérdésről van szó. Strauch Béla 
részletes és gondos munkával összeállította a középiskolákra vonatkozó 
háborús adatokat s ezzel nevezetes részét végezte el a kortörténeti anyag- 
gyűjtésnek, melyet remélhetően ő is, mások is folytatnak.

P o lg á r isk o la i K özlön y  (XIX. évf., 8— 10. sz.). Az egész szám 
mintegy összefoglalása a polgáriskola kérdésében szükséges tudnivalóknak ; 
nyilvánvalóan tájékoztató célzatú. Győri V. A polgáriskola gondolata h a
zánkban 1868-ig, Kovács J. Polgári fiúiskolánk élete és küzdelmei (1868— 
1915), Krammer J. A p. leányisk. alakulása 1869 óta c. cikkei a történeti 
alakulást m utatják  be. A polgáriskola és « gyakorlati élet címen össze
állítják a helyi viszonyokból az ország különböző vidékein létrejött vál
toztatásokat, tanfolyamokat s néhány példával jelzik, hogy a középfokú 
iskolát kívánó helyekre sokszor mennyire nem való a gimnázium. Tas F. 
a polgárisk. statisztikáját, területi elhelyezkedését m utatja he hivatalos 
adatokból. A H. sz.-ban Koller I. a «Toldi» lélektani tárgyalására ad ú t
mutatást ; Némethy S. néhány fizikai eszközt ír  le ; Togl J. a meteoroló
giának a polgáriskolában való tanítását kívánja, Rónai S. pedig az ember
tanét (a test-, lélek- és egészségtan elemeit) s ezt nem  bejáró orvosra, 
hanem a term észetrajz tanítójára óhajtja bízatni.

MAGYAR PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó ülés 1915 október 16-án.

Fináczy Ernő elnöklésével jelen vannak : Benisch Arthur, Berta 
Ilona, Bozóky Endre, Böngérfi János, Császár Elemér, Danilovics 
János, Éltes Mátyás, Farkas Sándor, Fest Aladár, Fodor Márkus, 
Geöcze Sarolta, Geréb József, Gyulai Ágost, Hatos István, Havas 
Irma, Hechtl János, Hegedűs István, Heller Bernât, Hidasi Sándor, 
Imre Sándor, Kemény Ferenc, Körösi Henrik, Krizsó Anna, Lázár 
Szilárd, Lechnitzky Gyula, Mácsay Károly, Moussong Géza, Müller 
József, Nagy László, Pruzsinszky János, Quint József, Quint Józsefné, 
Badák Olga, Bépay Dániel, Scherer Sándor, Somogyi Géza, Székely 
István, Szőts Gyula, Sztankó Béla, Teveli Mihály, Yángel Jenő, Viszota 
Gyula, Zsengeri Samu és számos vendég.

I. Az elnök Az iskola és a háború c. beszéddel (l.M. P. 1915 : 
9. f, 530—4. 1.) az ülést megnyitja.
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IL Az elnök mely megindultsággal jelenti be Kármán Mórnak, 
a Társaság alelnökének váratlan elhunyták Az egész magyar peda
gógiai világot és a Társaságot ért nagy veszteség hatása alatt az elnök 
indítványára elhatározza a M. P. T., hogy Kármán Mór halálán való 
fájdalmát az ülés jegyzőkönyvében megörökíti, az özvegyhez részvét
iratot intéz, a ravatalra koszorút helyez ; a temetésen a M. P. T. 
nevében Fináczy Ernő elnök búcsúbeszédet mond (ennek szövegét 
1. M. P. 1915: 9. f., 529—30. 1.) s az elnökség gondoskodik ünnepies 
emlékbeszéd tartásáról is. A gyász jeléül az elnök az ülést öt percre 
felfüggeszti.

III. A szünet után Éltes Mátyás r. tag felolvassa A gyermeki 
intelligencia vizsgálata, c. székfoglalóját (megjelenik a M. P.-ban). 
Az elnök üdvözli az előadót, mint a Társaság új tagját s kijelenti, 
hogy az elnökség gondoskodik a rendes tagsági oklevél kiadásáról.

IY. Imre Sándor előterjeszti a márciusi ülés határozata alapján 
a háború és a pedagógia kérdésében készített munkálatának főgon
dolatait (a teljes szöveg már előbb megjelent a Budapesti Szemle 
1915 : okt., 135—152. lapjain : A háború és a pedagógia c.) ; rész
letesen felsorolja a háború folyamán szükséges gyakorlati irányú, 
nevelésügyi tennivalókat, valamint a mai helyzetben legfőbbnek látott 
pedagógiai kérdéseket és a köznevelés korszerű szervezése érdekében 
szükségessé vált előkészítő munkálatokat. Előterjesztése alapján az 
elnök lír márciusi indítványának ama pontjára nézve : mit kellene 
tennie a M. P. T.-nak a háború és a nevelés kérdésének megoldása 
■érdekében, a következő javaslatokat teszi:

1. Intézzen a M. P. T. szózatot az egész tanítósághoz s abban 
fejtse ki azokat a gondolatokat, amelyek szerint a nemzet mostani 
állapotában valamennyi iskolában és az iskolán kívül is a nevelésnek 
folynia kell. E szózat célja : a vallás- és közokt. minisztérium és a 
főváros tanügyi osztálya részéről kiadott ily értelmű rendeletek szel
lemében az egész hazai köznevelésnek a mai feladatokra való figyel
meztetése és közös munkára való irányítása.

2. Felterjesztésben javasolja a Társaság a vallás- és közokt. 
miniszter úrnak a háborúval kapcsolatos, rendszeres tanítások elren
delését kivétel nélkül minden iskola számára ; ezek sikere érdekében 
az eddigi irodalom felhasználásával állítson össze vezérfonalat.

3. Indítsa meg a Társaság a nemzet mai helyzetének megfelelő, 
a jövőre néző, magyar nevelés kialakítása érdekében szükséges tanul
mányokat, egyelőre azzal, hogy tagjai közül bizottságot jelöl ki a 
tervezet elkészítésére s elhatározza, hogy ezt a tervezetet megvitatja 
•és a megvalósításon való egyiittmunkálkodásra érintkezést keres az 
illető (tudományos és tanügyi) testületekkel.
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Az elnök megköszöni az előadónak a kérdést teljesen kimerítő, 
nagyérdekű dolgozatát s az idő előrehaladottsága miatt azt indít
ványozza : 1. fogadja el a Társaság az előadott tételek elsejét s a 
szózat elkészítésével bízza meg az előadót; 2. a második tétel meg
valósítása céljából bízza meg az előadót a fölterjesztés tervezetének 
elkészítésével, amely tervezet alapúi fog szolgálni a Társaság további 
eljárásának ; 3. a harmadik tételre vonatkozóan, amely nagyobb, 
széleskörű, rövidesen el nem intézhető akciót igényel, halassza el a 
Társaság az állásfoglalását későbbi, illetőleg más alkalomra, amikor 
e kérdés külön ülésre vagy tárgyalásra fog kitűzetni.

Kemény Ferenc azt kéri, hogy az előadó 2, javaslata is külön 
vita tárgyává tétessék.

A Társaság az elnök és Kemény Ferenc indítványait elfogadja.

H iv a ta lo s  nyugtázás.
A M. P. T. pénztárába 1915 okt. 16-tól nov. 12-ig a következő 

befizetések történtek :
1912- re : Sziklás Adolf Budapest.
1913- ra : Csillay K., Köpeczy K., Stern Á. Budapest.
1914- re : Friedreich E., Gyuris G., Hahóthy S., Király Gy.f 

Köpeczy K, Kurucz J., Lád K., Margitai J., Bévész G., Biegler E., 
Schüszler A., Staud J., Stern Á., Szabó I., Szász F., Uhlár Gy., 
Végh K. Budapest.

1915- re : Acsay I., özv. Bati Jánosné, Nyúlhegy, Baumann J., 
Benisch A., Dósa Dániel Makfalva, Friedreich E., Gáspár B. Nyír
bátor, Hahóthy S., Horváth K., Lád K., Margitai J., Mirossay G. 
Pozsony, Molecz B. Szentes, Nagy J. Budafok, Seregi Lajos Bpest.

1916- ra : Gáspár Béla Nyírbátor.

K é r e le m . A Társaság anyagi helyzete kötelességem m é 
teszi, hogy hátralékos t. tagjainkat újból felkérjem a tagsági 
díjak mielőbbi befizetésére. A hátralékos tagsági díjak összege 
igen nagy.

Dr. Bozóky Endre,
kir. tan., áll. középisk. igazgató, pénztáros, 

Budapest, П., Albrecht-út 31.
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